
تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
7293o5اداب المـــنياكرستين سعيد انور نجيب
76o64تربية الفيومسمر السيد محمود احمد
كلية تجارة ج أسوانرانا مصطفي انور سعيد743944
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت محمد ابراهيم محمود13376
اداب المـــنيانهى جمال ابو العزايم بيومى713446
اداب اسيوطرانيا مصطفى احمد رميح791431
83o753صيدلة سوهاجمحمود جمال جلبى ابو الغيط
تجاره المـــنصورهمحمد رضا محمد العدروسى محمد588324
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةهند محمد المرى محمد الشهيدى645826
74482oتربية قنا ج جنوب الوادىنها العزب احمد عبد العاطى
56625oهندسة الزقازيقاحمد مـــنصور على مـــنصور جوده
562o28تجاره المـــنصورهمحمود مدحت حسن محمد النجار
5734o8اداب المـــنصورهاالء مجدى السيد ابراهيم
اداب المـــنصورهشيماء عبد هللا احمد محمد دياب575456
تجاره بنهاعبدالوهاب زكريا محمد عبدالبارى227329
5735o8طب المـــنصورهمحمد محمود فتحى عرفى
15o273اداب حلوانعبد هللا عثمان احمد على عبد المولى
283o22كلية البنات تربية عين شمسعال زناتى خليفه زناتى
هندسة شبرا بنهاعمر محمد حسنى محمد281754
هندسة القاهرهمحمد ابراهيم على ابراهيم شــاكر123618
هندسة حلواناحمد طارق حسنى عبدالعظيم191254
تجاره اسيوطاحمد طلعت عثمان احمد786911
تربية اسوانهدي عز الدين محمد عبد المعطي821198
284o11طب اسنان عين شمسايه رمضان السيد مصطفى الفقى
تجاره القاهرهمحمد مـــنصور محمد عبد الجليل58346
152o61فنون تطبيقيه حلوانتقى شعبان على محمود
اداب انتساب موجه القاهرهاحمد محمود عبدالعزيز محمود197945
طب المـــنصورهادهم محمود محمد شبانه495228
13798oنوعية جيزهبسنت سامي محمود بدر الدين
طب اسنان القاهرهرنا وائل محمد سعيد رماح18131
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخأسامة عبدالرؤف احمد اسماعيل حماد381188
هندسة عين شمسبيتر محيى فرويز شوقى273622
4915o7حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمود عادل محمد سليمان
اثار القاهرهمحمود وجيه مصطفى محمود ابراهيم125191
صيدله االسكندريهعمر محمد مصطفي علي النحال345678
تربية عين شمسريم عادل فهيم ابراهيم261146
اداب الزقازيقدعاء عزت ابوالخير حسين587222
اداب المـــنصورهايه رضا محمد المتولى يوسف579192
كلية هندسة بنهاعاطف عادل محمد العطار244244
662o37اداب انتساب موجه بورسعيدايه محمد السيد محمد فرح
تجاره عين شمسعبدالخالق محمد كارم محمود294527
فنون جميله فنون ج االسكندريهملك اشرف جالل الدين امين المليجى413331
145o62تجاره عين شمسهانى عمرو ابراهيم عفيفى
صيدله القاهرهمحمود شحات محمد محمد88832
كلية األلسن ج أسوانعبير رمضان صالح الدين خطاب283887
579o96هندسة كفر الشيخمحمد ابراهيم النبوى ابراهيم المصري
اداب انتساب موجه عين شمساميره مجدى عبدهللا احمد268385
تجاره القاهرهرودينا عادل مبروك ابراهيم38478
7515o7اداب المـــنياعلياء جمال محمد عبد الجواد
صيدله االسكندريهاسراء احمد محمد على خليل341525
هندسة المـــنيامحمد عاطف محمد االنور محمد513739
هندسة طنطامحمد عصام محمد محمود زكى مشعل357773
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كليةاسمجلوس
2167o2طب طنطاامـــنيه احمد السيد الغرابلى
صيدله القاهرهرحاب محمد عبد الظاهر عبد الوهاب56229
اداب المـــنيازينب صالح عبدالبديع عبدالرحمـــن729973
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد مطاوع عبده سالم148265
6674o7اثار قنا جنوب الواديفاطمه على محمد مصطفى
اعالم القاهرهيارا طارق عبدالعاطى محمود196222
اداب القاهرهفاطمه محمد عبد اللطيف صبره34181
صيدله عين شمسمحمد صادق عبدالواحد صادق292938
تجاره عين شمسمحمود فتحى عبدالجواد عبدالغنى عيسي295898
هندسة االسكندريهاحمد عباده عوض محمد ابو خضره345565
تربية ابتدائي المـــنيانورهان وردانى حامد عبدهللا716859
طب االسكندريهعمرو مجدى عبدالفتاح عبدالمجيد383285
تربية بنى سويفمحمد جمال عبد الرحيم عبد الوهاب67323
هندسة المطريه جامعة حلوانندى ثروت عبد العاطى محمد على117754
422o72اداب االسكندريهكريم محمد ابوالفتوح محمد عبدالدايم
صيدله بنى سويفمحمد صالح عبد الفتاح احمد89486
5o3322تجاره جامعة دمياطعال عادل عبد السالم متولى مصطفى عامر
هندسة شبرا بنهاشيرين مجدى وهبه صالح14672
72o597نوعية المـــنيامحمد رجب عبد الحميد برعى
65523oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمد اشرف محمد عبدالعاطى
كلية هندسة بنهاروان محمد محسن محمود احمد278112
كلية األلسن ج أسواناسالم انور رمضان حسنين297236
اداب الفيومكريمه مصطفى جابر سليمان72715
42o134تجاره االسكندريهماريان جرجس سليمان ميخائيل سليمان
تربية دمـــنهوراسماء رزق سليمان عبدالقادر431367
تربية ابتدائي دمـــنهوربسمة حمدى فرج شعبان429272
صيدله الزقازيقاسراء عاطف عبد السالم السيد583414
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةمحمد عبد هللا مسعد السيد اسماعيل575559
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود ناصر محمد سليمان217299
تربية طفوله شبين الكومبسمه محمد محمد محمد العشرى215293
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره بهاء عبدالوهاب عبدالاله283588
7216o9تجاره بنى سويفعبدالمـــنعم وحيد محمد اسماعيل
تجاره االسكندريهامانى سعد احمد محمد مـــنصور341371
هندسة االسكندريهاحمد عادل محمد عبد العال339236
193o5oهندسة القاهرهيمـــنى طارق محمود بركات
تجاره القاهرهيمـــنى السيد شكرى عبد العال28367
كلية طب االسنان جامعة أسيوطبيشوى عادل فرنسيس يوسف786741
تربية ابتدائي كفر الشيخسناء رشدي عبد هللا الدماطي378147
هندسة طنطاالسيد حمدى عبدالمقصود الزير213331
هندسة شبرا بنهامحمد حسن عبدالحكيم حسن297591
هندسة الفيوممحمد محمد احمد الشرنوبى526888
حقوق بنى سويفرغده احمدماهر عكاشه حجازى66811
7183oحقوق بنى سويفمحمد حماد خليفه محمد
تربية أساسي اسكندريةعمرو عماد خميس احمد احمد344319
تجاره عين شمسعمرو محمد راسم صالح عبد الرحيم193958
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانسهيله سيد محمود بشير57433
5o5558هندسة المـــنصورهاحمد الشربينى نجيب الشربينى عبد الغنى
طب المـــنصورهاحمد محمد ابراهيم عبد الرازق القناوي587968
19o9o5اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعمر محمد حسين كمال مهدى
5oo779اداب جامعة دمياطندا عالء ابراهيم التمامى
5oo439تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتمـــنى السيد رزق رزق ابو العنين
هندسة اسيوطمحمد احمد الدمرداش محمد ابوالسعود344971
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36o195اداب طنطاهاجر عالء الدين عبده احمد حسن
7994o4تربية ابتدائي اسيوطايه جمال محمدشمس احمد
تربية ابتدائي بنى سويفعلي احمد علي احمد68925
صيدله االسكندريهاحمد ابراهيم مصطفى العبد379488
35o473تجاره االسكندريهياسمين عز الدين على عبد الوهاب سيد احمد
49o223هندسة طنطانورهان محمد على مجاهد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت انور انور على حنفى17661
13234oالسن عين شمسسلمى عمرو السيد احمد
49o743اداب المـــنصورهكريم ابو النجا محمد ابو النجا
216o27هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسالى طاهر غريب محمد مـــنصور
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه خالد محمد عبد الجواد63749
طب الزقازيقمحمود شوطح محمود محمد عبده523738
58o529طب بيطرى المـــنصورهاحمد محمد مصطفى محمد عبد المعطى
صيدله القاهرهنانسى محمود محمد خلف هللا52216
36199oصيدله طنطامحمد على البيومى محمد مـــنصوره
تربية طنطامحمود شكرى محمد السيد جاب هللا357879
518o31صيدله الزقازيقرويدا محمد نجيب ابراهيم
السن عين شمسايه يسري علي حفني298234
السن عين شمسياسمين محمد خليل صبرى ابراهيم126653
2628o4هندسة شبرا بنهامصطفى محمد محمد ياقوت
هندسة عين شمساحمد حسن عبده احمد محمد غنيم116262
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد عبد هللا محمد عبده651648
2o6182تجاره عين شمسساره مهاود داود نصر
هندسة االسكندريهعمر احمد محمد حجازي459437
اداب المـــنصورهجالل عبد هللا جالل محمد حامد االتربى572938
تربية ابتدائي الزقازيقندا ايمـــن لطفى السيد516546
تجاره المـــنصورهمحمد مجدى عبد الحميد على حسن المـــنزالوى584162
فنون جميله فنون ج االسكندريهمياده حميدو محمود ابراهيم سيد419489
إعالم بنى سويفمحمود محمد سيد سالم148397
524o76حاسبات ومعلومات الزقازيقالسيد محمد عبدالفتاح محمد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسماء فتحي السيد محمد حسن446487
8o55o9تربية طفوله سوهاج طالباتشيماء ممدوح صابر عبد اللطيف
طب بنهاميرنا احمد عبد الحميد محمد515454
تربية ابتدائي شبين الكومتغريد نبيل احمد شعبان حسن214538
اداب المـــنيامصطفى محمد مصطفى سيد711934
تربية المـــنياسحر يوثام حناوي عزيز726731
7148o8رياض اطفال المـــنيا طالباتاسراء خالد محمد عبد الحكم
811o17هندسة اسيوطضياء محمد احمد ابا يزيد
35o15oالسن عين شمسنهى محمد محمد محمد المهدى
تجاره القاهرهدينا مؤمـــن محمد محمد صديق92542
تجارة جامعة الساداتعبدهللا يسرى امين العجمى224615
تربية ابتدائي بنى سويفرانيا رمضان عبد الغفار محمد69461
8o8855تربية سوهاجسماح العارف حنفى محمود
تجاره القاهرهكريم مجدى عبد الحكيم عبد الرسول23388
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانساره جمال عبد المـــنعم محمد43253
459o73هندسة االسكندريهامير السعيد شعبان عبد القادر
هندسة اسيوطأسامة أحمد محمد عبده459297
26521oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانياسمين عيد عبدالرحمـــن عبدالتواب
طب االسكندريهإسراء عبدالفتاح محمد  عبده عرفة448751
هندسة شبرا بنهاايه اشرف معوض محمد292429
36o713طب طنطاهدير احمد محمد على الجندى
81o155صيدلة اسيوطايرين صبحى قديس عبد الصمد
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23oo76عالج طبيعى القاهرهايه محمد محمد عبد النبي علي سيد احمد
1366o3تجاره القاهرهرشدى ابراهيم رشدى عبد الفتاح
طب بيطرى بنهابسمه موسى جمعه موسى الشيخ277375
2o3695حاسبات ومعلومات حلوانبسمه جالل محمد جالل
حقوق بنى سويفاسالم علي عدلي عبد الجيد66592
7937o2صيدلة اسيوطمحمد كامل الدين محمود عبد السالم
235o75تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم محمد صبحى سيداحمد عبدالدايم
حقوق بنى سويفمصطفى هشــام محمد سكران محمد64476
82o866عالج طبيعى قنافاطمه الزهراء احمد محمد خيرى محمد
هندسة طنطااميره عبدالحميد ابراهيم ابوالعزم يوسف367942
تجاره انتساب موجه قاهرهزينب احمد خليفه محمد28723
8oo818تربية اسيوطمحمد سيد عبد الرحمـــن على
8o4o75كلية األلسن سوهاجمريم جميل امين عيسى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد حسين شعبان حلمى الدرينى213432
تجاره االسكندريهزياد عادل رمزى رفعت ابو العنين411492
تجاره المـــنصورهعبد الهادى الزهرى عبد الهادى محمود مجاهد563395
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتوالء محمود بكرى محمد742311
3o3586صيدله الزقازيقمحمود عبدالجيد محمود حسن عبدالنبى
422o54اداب االسكندريهالمعتصم با على محمد على عثمان
74o722نوعية قناهبه فتحى حمد هللا مسعود
215oo9طب بنهامـــنى فتحى ابراهيم الشــايب
425o61اداب دمـــنهورعيناء يوسف متموح عوض  غيضان
صيدلة الفيومفاطمه عوض مـــنشــاوى محمد78868
217o35كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهوالء محبوب لطفى فوده
523o87اداب الزقازيقامانى احمد عبدالوهاب السيد محمد نصار
37o122نوعية كفر الشيخمحمد زين العابدين البحيرى محمد ابراهيم  درويش
722o23كلية التربية الفنية ج المـــنياسهام شقرانى عبدالمـــنعم كامل
3843o2نوعية كفر الشيخرنا محمد محمد توفيق شيحه
تربية أساسي اسكندريةمحمد عصام محمد علي غازي411523
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرياض عادل السيد محروس123873
اداب المـــنياعلى ضاحى محمد على729443
تربية ابتدائي طنطااالء ايمـــن فريج حمودة عزام367231
تربية طنطاايه جمال ابو المكارم ماضي367397
58176oطب بيطرى المـــنصورهاالء خالد ابراهيم عوض ابراهيم
هندسة طنطااحمد السيد سامي صالح الدين ندا صالح356932
1181o1تجاره القاهرهمحمود محمد صالح احمد عزيز
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرباب السيد محمد الصياد223336
34o854كلية األلسن كفر الشيخعلي طارق علي عبد اللطيف عقل
تربية ابتدائي سوهاجسماح صالح عبد الحميد عبد المـــنعم817516
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضةفادى امير خلف شكرى713346
طب طنطامحمد عباس محمد السيفى219939
5113o7طب الزقازيقمينا مجدى نبيه صليب ابراهيم
عالج طبيعى القاهرهايمان محمد ابراهيم احمد محمد عبد هللا647482
12o425فنون جميله فنون حلوانميرنا حسين محمد السيد درويش
7567o4صيدلة المـــنياعبد ربه فضل عبد المغنى محمد
تجاره الزقازيقياسر ابراهيم محمد على اسماعيل648964
تربية الفيومريم على فؤاد عبد التواب على72692
3o4525طب عين شمسمـــنه هللا فضل احمد عبدالحميد
5o6532هندسة المـــنصورهاسراء حسنى محمد عزيز عبد الفتاح
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةامين السيد محمد محمد صالح213742
تربية ابتدائي سوهاجدينا صالح سعد الدين محمد812838
طب االسكندريهآيه نادر على على عطيه438395
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كليةاسمجلوس
7o434اداب بنى سويفمروه شحاته شعبان سالمه
هندسة اسوانمحمود احمد محمد عبد الكريم744776
125o89تجاره القاهرهمصطفى امين محمد مجد الدين
تربية ابتدائي اسوانندا محمود حسين حسان821818
تجاره انتساب موجه  عين شمسعلى صالح محمد محمد281291
تجاره عين شمسعمر خالد السيد عبد العزيز127421
تربية طفوله الزقازيقساره ياسر السيد محمد524311
822o45تربية اسوانعبير سيد محمد سعد
6424o8تربية طفوله الزقازيقاسراء صفوت السيد ابراهيم مجاهد
هندسة المـــنصورهابراهيم ياسر ابراهيم عالم495286
صيدله طنطاياسمين صالح فتحى البحيرى214375
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسروان ابراهيم يوسف رشوان659369
27729oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننيره محمد حسين هالل
448o7السن عين شمسشيماء محمد عبد المـــنعم محمد
5o1o25صيدله المـــنصورهنادين عبد العزيز عبد العزيز فوده
اداب الزقازيقمـــنار أحمد سعيد محمد515117
5878o8هندسة المـــنصورهمحمد عطا هللا محمد احمد النشــار
اداب المـــنصورهمحمد احمد محمود عبده النخالوى589924
تربية ابتدائي الزقازيق مادونا زكريا يوسف جرجس مرقص الجمل587181
124o91السن عين شمسنور الدين وائل عوض احمد دالل
56256oهندسة المـــنصورهمحمد احمد كمال محمد عبد السالم
كلية البنات آداب عين شمسندى ايمـــن فاروق احمد153785
2749o5تجاره انتساب موجه  عين شمسياسمين داود سالمه عبدالمجيد
1445o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاله اسماعيل ابراهيم محمد شــاكر
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عبد هللا حماده عبد هللا32322
3o799oتجاره عين شمسخالد مجدى بيومى على
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفايهاب سامح سيد رضوان712597
4999o4تربية جامعة دمياطكريم عطيه مصطفى البربرى
حقوق القاهرهفاطمه على عبد هللا على عالم25343
طب عين شمساحمد محمود محمد احمد محمد صالح291435
اداب عين شمسيوستينا نادى عزيز نجيب292288
طب عين شمسمارينا حنا مونس حبيب728725
2o6756اثار الفيومسميره محمد زكى الصادق
تجاره القاهرهاسالم ياسر محب الدين عبد الونيس58836
63624oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسفيرينا صبحي صديق بخيت
نوعية بنهانرمين محمد سعودى جاد الحق299952
اداب انتساب موجه القاهرهمصطفى محمد الشحات السيد141943
هندسة طنطانادر الجوهرى احمد ابو العنين محمد358324
56o481هندسة المـــنصورهوليد محمد عبد الحميد الغمرى سبع
تجاره الزقازيقاحمد عبدهللا عبدهللا ابراهيم خليل518737
741o99تجارة قنا ج جنوب الواديمصطفى محمود محمد ابراهيم
حقوق طنطاهاجر محمد طارق محمد محمد الحسينى على داود363859
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الحميد احمد عبد الحميد احمد محسن17233
513o2تجاره انتساب موجه قاهرهطارق طه محمد عبد النبي
تربية اسيوطمحمد احمد محمد احمد787139
صيدله االسكندريهإسراء حسن محمد حسانين عوض 437965
هندسة عين شمسمحمد محمد كمال حسن عبد هللا639763
261o97تجاره القاهرهنور فيصل عبدالرؤوف عبدالحليم
صيدله المـــنصورههايدى احمد فاروق ابراهيم الزغبى585478
طب القاهرهشرويت طارق محمد عبده115117
3431o8تجاره االسكندريهحامد عماد حامد عبده فرج
صيدله المـــنصورهشروق شوقى محمود محمد يوسف577572
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كليةاسمجلوس
4255o9اداب دمـــنهوراحمد سعد عبدالفتاح عبدالفتاح حراز
23o53oتربية رياضيه بنين شبين الكوماحمد ظريف محمد عبدالرحمـــن
2o286oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدير جمال احمد توفيق
1261o7تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتشــاهندا احمد صالح عيد فياض
5o5845كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىعبد الرحمـــن احمد المرسى االبابى
طب اسنان جنوب الوادىيسرا محمود محمد احمد812723
تجاره المـــنصورهضياء الصباحى عبد الرحيم محمد صحصاح588671
هندسة الفيومعمرو محمد سلطان سلطان عبد هللا19371
طب بنى سويفرواء محمد عبد اللطيف عويس63258
45768o هندسة االسكندريهأية أبو الفتوح عبد الرؤوف عبد الاله
عالج طبيعى ج كفر الشيخمروه محمود محمود ابراهيم جعفر494771
اداب المـــنيااسماء صالح رسمى احمد724663
تربية حلوانيمـــنى محمد محمد خليل عيد124328
اداب االسكندريهاسراء نبيل ابو الفتوح محمد صالح419771
كلية البنات تربية عين شمسمـــنار عاطف عبد الفتاح الشربينى25359
تربية المـــنيامرزق عدلي فرج سعيد724995
اداب اسيوطريم عبد الحافظ محمد عبد الحافظ791827
238oo6تربية الغردقة جنوب الواديامانى عبدالقادر محمد على
929ooاداب انتساب موجه القاهرهايه احمد محمد ابو عميرة
تربية ابتدائي بنى سويفعمر محمد عمر محمد61317
نوعية بنهاايناس ناصر احمد ناصر فرج هللا277688
اداب اسيوطماريا صمويل نصيف ابسخرون789297
هندسة بور سعيداالء على حافظ احمد653235
6489o5تربية الزقازيقاميره ابراهيم احمد ابراهيم البلبيسى
4889o1هندسة اسيوطاحمد محسن محمد حسن الطحان
هندسة طنطاياسمين وليد عبد الرحمـــن يوسف عتمان364284
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعلياء ابراهيم طه محمد756194
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمحمد اسامه فتحى عبد الفتاح139159
33593oتربية اسكندريةهاجر سمير كمال ابواليزيد
هندسة عين شمسعلى حمدى عبد الحميد حسن الهجرسى121938
41o97oفنون جميله فنون ج االسكندريهاسماء انور محمد محمد الطنوبى
26757oهندسة المطريه جامعة حلوانعبدهللا محمد عثمان محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ابراهيم غريب ابراهيم54636
صيدله القاهرهسماء انس عبد المعبود عيد15712
طب بيطرى بنى سويفنرمين محمد فرحات محمد63816
تربية االسماعيليهمحمد عكاشة بيومى شحاته656242
تربية دمـــنهورأحمد محمد عبد المـــنعم اسماعيل النحراوى426921
42o747دار العلوم الفيومعلى هشــام على حسين على عيسى
اداب المـــنصورهمحمد سيد فوزى محمد565466
صيدله الزقازيقدينا محمد العطيوى احمد سعودي588178
عالج طبيعى قنامارينا وديع ونيس يواقيم785589
تجاره القاهرهاحمد محمد عبد الحليم عبد العال57535
1933o5هندسة حلواناسالم محمد مصطفى محمد
تربية ابتدائي طنطاإسالم محمد حامد مرسى زغربان358378
اداب بنهامصطفى السيد عبدالفتاح على القويسني276423
طب االسكندريهعالء محمد على على تركى368875
23271oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسندس صبرى عفيفى احمد البهواشى
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمـــنه هللا مرسى عبدالحميد فرحات229846
22o182كلية الطب البيطرى المـــنوفيةساره حمدى ابراهيم ندا
تجاره عين شمسابتهال محمد ناجى توفيق موسى639969
صيدله طنطااميره محمود عبدالنبى ابوصقر226188
6o136حقوق القاهرهريهام عبد الناصر دسوقى محمود
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كليةاسمجلوس
فنون جميله فنون ج االسكندريهسلمى متولى امين متولى عبد هللا346677
اداب حلوانمونيكا اشرف اسكندر مرقس126569
تجاره االسكندريهزينب خالد محمود األزوك339915
تربية حلواننيره مـــنصور رضوان على31719
739o84تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد مصطفى كامل احمد
تربية ابتدائي بنى سويفعبد الرحمـــن سيد احمد مدكور69527
السن المـــنياعبد هللا عصام فاروق عبد التواب154836
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم هشــام محمد ابراهيم25358
8o96o8تربية رياضية بنين سوهاجمحمود احمد محمد البدوي
هندسة القاهرهاسراء محمد احمد ربيع58229
495o19طب طنطامحمد مـــنير عبد العزيز المتولى النوبى
تربية بنى سويفايه محمد سيد حسن62678
تربية ابتدائي شبين الكومبسمه عبدالنبى سليمان عبدالرازق225828
تجاره بنى سويفحسام الدين مـــنصور احمد ابراهيم61677
2948o3اداب بنهامصطفى عصام الدين عبدالفتاح البرى
346o44اداب دمـــنهورمحمد عيسى محمد خميس
5o9557تجاره الزقازيقمحمد هشــام صالح حسين الشعراوى
تجاره المـــنصورهمى احمد سعد محمود هيكل567836
طب اسنان جنوب الوادىجهاد فراج محمود عبد المبدى815295
طب اسنان طنطاندا شعيب عبدالعزيز الخولى485639
طب االسنان المـــنياميريت نشــات فؤاد ملك713829
13o44oاداب القاهرهدنيا محمود حسنى محمود
8oo998تربية اسيوطدينا محمد سليمان اسماعيل
41655oتجاره االسكندريهاحمد هيسم سيد طنطاوى
اداب انتساب موجه عين شمسبسنت محمد حسين احمد على15475
عالج طبيعى ج كفر الشيخأمـــنية رضوان عباس المغالوي499752
تجاره بور سعيدروان ياسر عبد الرحمـــن احمد يعقوب636868
فنون جميله فنون المـــنياسمية محمود حسن مصطفى133938
8o2o63اداب اسيوطخالد اسماعيل عبد المعبود احمد
تربية طفوله االسماعيليهيسرا ياسر عبدالمـــنعم النبراوى656745
587o28تجاره بنهاخالد محمد عالم ذكر هللا محمد
12o58oهندسة عين شمسعبد الرحمـــن محمد حلمى محمد تركى
نوعية المـــنياياسمين صابر ربيع عبد المحسن715665
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفامانى سيد صالح عباس68539
تجاره القاهرهمريم عمرو محمد السيد34954
3oo824صيدله الزقازيقفاطمه الزهراء يحيى النبوى درويش
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمريم مكرم نجيب عبد الشهيد63128
372o11نوعية كفر الشيخاالء خالد محمد عبد الرحمـــن الخطيب
81o774طب سوهاجميرا نبيل نعيم الجيد
اداب انتساب موجه القاهرهشروق جابر سيد عباس138833
82124oكلية الطب البيطرى جامعة أسوانايه عبد هللا محمود جاه الرسول
645o46صيدله الزقازيقاريج نصار السيد العدلى
حقوق بنى سويفاحمد خالد الهامى عبد الباقى19356
56o136طب اسنان المـــنصورهاحمد محمد محمود عثمان محمد
كلية طب أسوانايناس سيد امين احمد824112
285o21تربية بنهاهبه مصلح حميده عبدالرحمـــن على
تربية كفر الشيخفاطمة عزت عبد اللطيف محمد البص385286
34o798تجاره االسكندريهعلى محمد قبارى محمد على
اداب اسيوطايمان محمود صدقى عبد الناصر794941
عالج طبيعى ج كفر الشيخنورا مصطفى السيد احمد583546
هندسة االسكندريهمحمود عبد الجواد عبد الرحمـــن عبد القادر الحوفي457437
798o28تربية رياضيه بنين اسيوطعبد الرحمـــن اشرف فتحى محمد
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كليةاسمجلوس
4995o2اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحاسالم محمد محمد الشطوى
تربية اسوانناهد حامد محمد عبد المولى824717
اداب عين شمسرنا محمد احمد محمد احمد195436
تربية المـــنياهشــام صالح حسن اسماعيل721266
51952oهندسة الزقازيقمحمد جابر محمود عبد الحميد
طب اسنان طنطاسميه سمير محمود الحويرى359532
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد سيد حويطى نصر289698
هندسة المـــنصورهاسالم احمد جمعه الدسوقى588769
تربية ابتدائي الزقازيقاحمد عبدالكريم السيد محمد محمد شلبى646669
59oo91تربية ابتدائي المـــنصورهغاده ابراهيم محمد محمد مصطفى
8o9521تربية ابتدائي سوهاجهمت محمد عبد الحميد عثمان
تربية حلوانايمان محمد محمد دياب57872
هندسة اسيوطاحمد محمد عاطف عبد العزيز السيد635869
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسحسن جمال عبد الناصر اسماعيل حسن654431
5655o4تجاره جامعة دمياطاحمد خالد محمد عبد الفتاح
4554o9هندسة االسكندريههدير ابراهيم عبدالقادر حداد
43529oفنون جميله فنون ج االسكندريهياسمين خالد عبد الرازق محمد
2oo35تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حسين سيد حامد محمد
576o7تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد غريب احمد بكر
نوعية موسيقيه الزقازيقميار مصطفى اسماعيل الصاوى521447
37o434تجاره كفر الشيخنورهان صالح احمد محمود شطاره
نوعية طنطاانجى فاروق محمد الجمل486273
3o2398اداب عين شمسرحمه خالد محمد السيد رضوان
تربية ابتدائي اسواندينا محمود عوض احمد824538
219o58صيدله طنطاياسمين محمد كمال الفخرانى
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن سعيد احمد هالوى43776
تجاره طنطاايه مجدى احمد مصطفى القطقاط363767
نوعية جيزهوسام امام شــاكر امام43554
1548o7هندسة القاهرهمصطفى محمد عبد الخالق احمد
3667o3صيدله طنطامحمد عبد الحميد محروس بهى الدين
هندسة طنطاعلى شــاكر على بدر عطاهللا459943
اداب الزقازيقايمان كمال سعيد احمد على637854
1422o9اداب انتساب موجه عين شمسايمان السيد متولي بيومى
اداب االسكندريهندى محمد رجب السيد بدير349338
كلية طب أسوانمارتينا رمزى ميالد ابراهيم746696
حقوق االسكندريهمحمود عبدالعزيز محمد عبدهللا338684
هندسة الزقازيقمصطفى احمد محمد عبد القادر645323
تربية طنطاامـــنيه محمد عبد النبى محمود364559
5o5591هندسة المـــنياعلى عبد الباقى على عبد الخالق جبل
3373o4طب االسكندريهاحمد فريد على محروس
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانبسنت محمد اشرف النجدى144962
تربية اسوانوداد احمد الطيب محمد823631
342o68هندسة االسكندريهكريم السيد سعيد حسن سالم
اداب كفر الشيخدعاء حسن ابراهيم عبدالكريم339887
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود عبد المؤمـــن فوزى عبد الحميد29925
اداب حلوانندا طارق حسن محمد28341
66o696تربية رياضيه بنين بور سعيدعبد هللا السيد السعيد احمد عثمان
اثار قنا جنوب الواديمحمود محمد عبدالفتاح خليل212667
564o75تجاره المـــنصورهعمر سليمان محمد سليمان
2o1947تجاره القاهرهاحمد مجدى بدوى محمد حسن
تجاره االسكندريهعبدالرحمـــن محمد فوزى عبدالقوى جبريل421431
اداب انتساب موجه بورسعيدهبه هللا محمد محمود محمد محمد الشنباري662754
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كليةاسمجلوس
هندسة شبرا بنهامحمد فرج فضلى فرج295457
17o94تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعاليه حاتم حسنى عبد المقصود
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخهبه عبدهللا يوسف شريف374485
طب بيطرى المـــنصورهلمى وليد عبد الرحمـــن عبده القماش563182
طب الزقازيقمحمد احمد جوده محمود موسى عوف586526
265o8oاداب حلوانمريم ميالد عازر وهبه
اداب المـــنيااسماء فرج صالح عبدالستار715886
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن سليمان احمد محمود محمد أبو زيد342691
صيدله الزقازيقمحمود مجدى جوده محمد على299814
3661o5تربية طنطاياسر محمد فوزى متولي رمضان
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورجهاد بسيونى سعيد ابراهيم البواب448354
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاالء عبداللطيف محمد شتية231854
تربية كفر الشيخلميس بسيونى عاطف شلبى369628
اداب حلوانهدى احمد احمد عبدالفتاح265184
تجاره عين شمسصفاء محمد على حسن27288
تربية ابتدائي بنهامـــنار عبدالعزيز عبدالمجيد يوسف السيسى496258
1546o2تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد جمال فؤاد محمد
هندسة الزقازيقمؤمـــن حسين حسانين محمد647121
42o994اداب كفر الشيخمحمد كمال الدين احمد السيد متولى
صيدله المـــنصورهفاطمه مصطفى أحمد السايس494456
6o899تجاره عين شمساحمد محمود محمد عيسى
37282oاداب كفر الشيخنورهان عبد اللطيف محمد االنة
طب بنى سويفهادى احمد محمد احمد71626
56oo64هندسة المـــنصورهشريف حسين عبد اللطيف محمد الحبيبى
هندسة االسكندريهاحمد فهمي ابراهيم الدسوقي453737
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد احمد حسنين قاسم213386
28138oتجاره انتساب موجه  عين شمسيوسف مجدى عباس مصطفى
487o14صيدله المـــنصورهاميره يحيى ابراهيم محمد ابوالعطا
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرضا قنديل حسانين عيد225692
3oo191اداب الزقازيقمى محمد عبدالغنى عبدالمجيد
36o485تربية طنطازينب محمود محمد فايد
تجاره عين شمسحسن احمد حسن رشدى زايد191354
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسايه على سيد محمد652444
51253oهندسة الزقازيقاحمد ابراهيم عبدالرحمـــن احمد
تربية بنى سويفحسناء ابوبكر مصطفى محمد66782
5o1887تربية جامعة دمياطندى اشرف الحسينى الجنيدى
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد حمدان مصطفي محمد69539
اداب المـــنصورهدعاء جمال فتحى عبد الحميد587397
تربية كفر الشيخعلي محمود محمود عبدالحميد384748
حقوق اسيوطمحمد خالد سفينة عبد النبى749272
صيدله االسكندريهمصطفى محمد عبدالجابر رجب344143
5885o1هندسة بور سعيداحمد محمود ياقوت تقى الدين
هندسة بور سعيدشيماء محمد مصطفى اسماعيل657615
2782o3صيدله حلواناسراء عبدالرحمـــن عبدالصادق غازى
721o6oرياض اطفال المـــنيا طالباتصفاء ناصر عيد محمد
789o89تربية اسيوطمريم صفوت يوسف اسكندر
3oo573طب بنهاسماح سعيد محمد عبدهللا
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةكريم وليد صالح فريد189449
2o9676هندسة القاهرهعمرو عوف عبدالفتاح حبيب ابراهيم
57o839هندسة المـــنصورهاحمد على العوضى على خاطر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا عماد ابراهيم عطيه154281
29o713صيدله عين شمسهدير مصطفى السيد سالم الحوت
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي بنهاامانى رضا عبدالسالم عيسوى231394
14oo84كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد عادل محمد عبد الباقي
8115o2طب بيطرى سوهاجندى محمد السيد محمود
8o5724تربية سوهاجفاطمه احمد هاشم عبد النعيم
43o631تربية طفوله ج دمـــنهورعال جالل احمد محمد ابو حسين
1934o9حاسبات ومعلومات عين شمساحمد حسين داود عبدالرحمـــن
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد نجاتى محمد حامد71136
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاسماء حميده احمد على519595
22569oتربية ابتدائي الساداتدعاء عبدالفتاح احمد صقر
تربية عين شمسماجده سيد عبد هللا محمد44573
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتريهام محمد حسن محمد739239
هندسة اسيوطمحمد الهادى احمد محمد عبد النعيم789726
11445oاداب القاهرهياسمينا حمزه احمد عبد الرحيم
2225o2طب بنهامروه فريد فوده سلكها
حقوق الزقازيقهدير حمدى سامى حامد521457
اداب حلوانساره طارق محمد سعيد34937
4149o7هندسة االسكندريهاحمد ناصر زكي السيد الشناوي
هندسة حلوانمصطفى اسامه بكرى مصطفى السرساوى17912
454oo7هندسة االسكندريهاسامه اسماعيل محمد عبد الفتاح زين العابدين
السن عين شمسامير اشرف محمد عبد الفتاح الشرقاوى83528
تجاره الزقازيقاحمد رفاعى موسى احمد موسى517577
652o34هندسة االسماعيليةمهند ايمـــن محمد عبد السالم
هندسة المـــنيامحمد اسماعيل مصطفى فاضل457285
تجاره طنطااحمد ياسر محمد سالم البرماوى352871
تربية طنطامـــنى خالد ذكريا احمد الشرقاوى496478
43oo85تربية دمـــنهوررحاب عبد الحميد أحمد محمود خليفه
741o41تجارة قنا ج جنوب الواديعمر محمد عبدالعاطى اسماعيل
طب الزقازيقاحمد عرابى على عبد المقصود ابوالعنين563461
35357oهندسة طنطاعبد هللا علي عبد العاطي مصطفى شلتوت
هندسة قنامحمود محمد عبدالشــافى حمدان758584
طب بيطرى الزقازيقساره مختار عبدالمولى مرسى642967
طب بنهابسمه عزالرجال عمر متولى العطار278222
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد صالح مصطفى محمد24171
تربية طنطاجهاد نصر محمد البدرى عبدالغنى354889
تجاره الزقازيقمحمد عادل عبد الخالق محمد بدوى638817
تجاره بنهااحمد طنطاوى الشحات طنطاوى ابراهيم299727
تربية ابتدائي جامعة السويسندا جمال بكر عبد هللا657732
79oo59هندسة اسيوطامـــنيه صالح خلف قرشى
هندسة االسكندريهمصطفى سعيد محمد سعيد فرج456748
إعالم بنى سويفمحمود رضا محمود عباس عرب235462
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانرضوى عبدالرازق حنفى عبدالرازق267939
56868oتجاره المـــنصورهمحمود احمد زيدان الدسوقى عبيد
اداب المـــنصورهاحمد مجدى محمد سنان493464
اداب القاهرهفاطمه عبد القادر محمد على24745
هندسة طنطارضوى عبد العزيز عبد الفتاح عبد الحكم الديب354681
56o683صيدله المـــنصورهمروه محمد السيد عباس االزهرى
8o4792صيدلة سوهاجحسناء الصاوى حمدان عبد الحليم
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد معوض عثمان محمود عقل61964
تربية كفر الشيخعلياء مصطفي عبده مصطفي سالم376621
تجاره انتساب موجه االسكندريهندى جمال عزت شعراوى وهبه347283
14o195هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد خالد محمد بيومى
طب االسكندريهإيمان أحمد محمدى محمد عيد451555
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كليةاسمجلوس
56o963اداب المـــنصورهمريم حماده عبد الجليل معوض
79473oنوعية اسيوطدميانه جمال وهيب عشم هللا
طب بنهاالزهراء سامى مصطفى الميقاتى216694
44714oعلوم دمـــنهورمها احمد اسماعيل احمد سالمه
43o984تربية ابتدائي دمـــنهورنشوى محمد مسعد طنطاوى
66o727تجاره بور سعيدمحمد مصطفى محمد مصطفى جاد
4267o9تجاره دمـــنهورمصطفى النجيلى السيد عمر حسن
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمحمود خالد عبدهللا محمد عبد هللا علي376353
تجاره بنى سويفمحمد عصام عباس راشد721233
اداب حلوانجون جورج مـــنير ذكرى116553
طب الفيومندى ضياء احمد محمود75425
هندسة الزقازيقمحمد حسين محمد محمد حسين517524
41o549تجاره االسكندريهروان حسنين حسن حسنين احمد
اداب انتساب موجه عين شمسمارينا عزت عزمى دانيال282655
كلية البنات آداب عين شمسمها بدر عبدالعال عبدالنبى محمد293821
صيدله الزقازيقمـــنى محسن السيد الشــافعى حسن645172
هندسة كفر الشيخابوالمجد رجب ابوالمجد الجزار526187
49o733إعالم ج جنوب الوادىعمر جهاد السيد فساكه
تربية رياضيه بنين حلوانمحمود حمزاوى محمد عبد العظيم حمزاوى56498
71247oصيدلة المـــنيااسماء محمد سيد عبد الباقى
تجاره اسيوطاحمد عبده كامل مصطفى796793
3oo215تربية ابتدائي بنهاياسمين اشرف محمد عبدالفتاح
3o327oاداب الزقازيقمـــنه هللا انور مصطفى عبد ربه
هندسة كفر الشيخعبد الرحمـــن هشــام جابر على البارودي414879
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةبيشوى عادل نصيف عطا658533
38o587اداب كفر الشيخغادة عبد القادر علي صالح
تربية ابتدائي االسماعيليهاسماء محمد يوسف حسين656295
72o636تجاره بنى سويفمى شعبان رجب فؤاد
2194oاداب انتساب موجه القاهرهايه ناجح محمد عبد الرحمـــن
تجاره اسيوطمحمود محمد عبدالحميد احمد748774
11483oاعالم القاهرهنادين ياسر عبد العزيز محمد
69o54هندسة بني سويفرمضان سعيد عويس محمد
52o24oهندسة الزقازيقمحمد حماده عبدالحميد محمد السيد
3o4117هندسة عين شمسطارق زياد ابوالفتوح محمد
هندسة المطريه جامعة حلوانابراهيم حسين ابراهيم السعيد ابو وردة657253
تربية شبين الكومهبه مليجى شحاته خالف216673
اداب عين شمسندى محمد سعد عز الدين275411
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفصباح عبد الرحمـــن كامل احمد89262
هندسة القاهرهعبد هللا السيد محمد عبد الرازق115938
57956oتجاره المـــنصورهمحمد فرج على محمد جادو
اداب طنطاايمان محمد عبدالعال حسين جبر492244
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد طارق صالح الدين رمضان48443
46o984هندسة كفر الشيخساره محمد سعد عبد المـــنعم غالب
56o292هندسة المـــنيامحمود عالءالدين محمود محمد جبر
صيدله المـــنصورهرقيه احمد محمد محمد عبد اللطيف581518
هندسة المـــنصورهعلى عبد السميع عبد السميع عبد العال592729
اداب الفيومفاطمه محمود حسن احمد72359
7355o7حقوق قنا جنوب الواديطه محمد صالح عبدالمطلب
تربية بور سعيداسراء احمد السيد عوض ناصر662639
41o822فنون جميله فنون االقصرعمرو احمد محمد حسن بصار
تجاره انتساب موجه  عين شمسضياء محمد وجدى على269163
تجاره انتساب موجه المـــنصورهوفاء سعد رمضان محمد على563153
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كليةاسمجلوس
حقوق الزقازيقمحمد محروس مصطفى موسى515617
هندسة المطريه جامعة حلوانتقى محمد حسنى درويش15384
هندسة كفر الشيخمحمد احمد محمد بدران379633
2o76ooاداب القاهرهمريم نبيل ابراهيم تادرس
اداب القاهرهفيرينا رافت جوزيف ذكى115471
49o741تجاره المـــنصورهفهد عبد الغنى زهير محمود عبدالغني
235o72كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد مصطفى عبدالغفار محمد رمضان
367o56صيدله طنطاحسناء نبيل العزب النمر
116o71فنون جميله عماره ج حلوانكرستين رضا لبيب ابراهيم
تجاره المـــنصورهمحمد ناجى زكريا حسن السيد588339
8194o9صيدلة اسيوطوالء يوسف محمد موسى
25oo2طب القاهرهنورهان مجدي السيد رضا
تربية كفر الشيخمحمد الوحيد السعيد احمد الشريف371634
4851o1صيدله المـــنصورهإيمان السعيد زكى الصعيدى
طب بيطرى دمـــنهورياسمينا عماد حمدي بسيوني شريف449767
29o749نوعية عباسيهياسمين فهمى بدر على
تجاره عين شمسطارق جمعه نور على194549
581o38تربية ابتدائي المـــنصورههدى اشرف حافظ عبد العظيم
28o683اداب عين شمساحمد على عبدالرحمـــن يوسف
تربية االسماعيليهميار محمد اشرف صالح635957
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود عبد العزيز قصدي فهمي صادق735873
1252o6تجاره القاهرهنور الدين محمد حسين السيد
تجاره بنهابدرى جمال فرج ابراهيم294714
حقوق عين شمسمـــنة هللا محمود على السيد العوانى117591
2o6123السن عين شمسايه اشرف ابراهيم سيد
هندسة طنطامصطفى احمد محمد عماره الوكيل366341
اداب حلوانساره خالد فوزى السيد39669
طب بنهاايمان عطيه عزيز رزق هللا286999
تربية المـــنصورهشيماء على محمود على573451
حقوق القاهرهاحمد محمد ايهاب صالح الدين17782
تجاره القاهرهمحمد محمود شحاته حنفى شحاته198814
2o5934هندسة شبرا بنهااحمد طارق محمد السيد
تجاره عين شمسمصطفى عادل امين على عمارة288718
تربية اسكندريةشروق احمد على احمد الجريتلى341333
طب اسنان كفر الشيخندى حسني راغب على عبد الكبير377536
51o744تربية الزقازيقسماح جاب هللا جاب هللا سيد احمد الغرباوى
رياض اطفال االسكندريه طالباتالشيماء سعيد زكريا محمد محمود423483
2337o9هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم عبدالحارس عبدالعزيز عبدالحارس
اداب الفيوممارفي مدحت مالك حبيب72364
47o456كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأسماء محمد محمد عبدالغنى ذكرى
تربية طنطاصفيه جمال جابر السيد المالح353794
8295o2عالج طبيعى قنامحمود محمد عبد الحفيظ حسانين
4466o8كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورريهام شعبان مسعود عبد اللطيف
صيدلة الفيوممـــنار مرتضى انور محمود75499
اثار القاهرههاله انور عبد الرحيم على132428
تربية رياضيه بنين المـــنياعبدالرحمـــن على عبدالعزيز ابراهيم711117
تربية طفوله طنطااسالم محمد محمد سيد احمد االبيارى486787
السن المـــنيااميره غانم الدسوقى غانم567774
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد سمير نبوى عبدربه219969
724o69طب عين شمسحسام حسن محمد محمد
8o5526اداب سوهاجمريم مراد محمد عبد الرحيم
2733o7تجاره عين شمسعمر محمد صبحى رمضان
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كليةاسمجلوس
74o188اداب قنا ج جنوب الوادىمحمود خليفه محمد حسين
3444o4سياحه وفنادق االسكندريهمحمد نورالدين احمد عبدالعال
341oo8تجاره انتساب موجه االسكندريهادهم جمال محمود محمد الحبشي
كلية هندسة بنهااحمد محمد وفيق فتحى السيد خربوش277127
28o317طب بيطرى بنهاسماهر سراج الدين السيد يوسف
3o1o9oتربية ابتدائي بنهاايه عطيه محمد مسعد
742o22تربية ابتدائي قنا ج الواديساره محمد رضا عبدهللا ابراهيم
72oo2oطب القاهرهمريم نادر انور طنيوس
8o1492تجاره اسيوطمحمود عبد الناصر احمد محمد
اداب انتساب موجه القاهرهمحمود عبد التواب رزق اسماعيل29923
صيدله عين شمسايه بهاء قطب احمد288165
2157o3طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسناء عصام محمود داكر
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمود محمد حسن نصر131111
277o14اداب بنهااحمد حلمى عبدالفتاح احمد فرماوي
تربية كفر الشيخمـــنال محمد عبدالعزيز محمد الدمرداش372122
السن عين شمساسماء سامي عبد الفتاح عبد الخالق54849
81o493تربية ابتدائي سوهاججون نبيل نعيم قرقار
68o18طب بنى سويفعبير جمعه كامل محمود
طب القاهرهمي يسرى مصطفى شلبى444812
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن عاطف ابراهيم علي السيد345392
585o32تربية طفوله الزقازيقشيماء ناجى احمد عراقى عامر
62oo7تجاره بنى سويفعمار احمد رجب احمد
56o569طب المـــنصورهنور جيهان محمد ابراهيم صالح
تجاره المـــنصورهعبد هللا الجميل عبد الباسط على عبد العال589361
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشهاب ناصر فهمي داؤد ابراهيم14288
52o961تجاره الزقازيقاحمد ممدوح محمد طنطاوى حسين
58o629طب بيطرى المـــنصورهمحمد نبيل محمد احمد الجوهرى
2o37o2هندسة عين شمسكاميليا ابراهيم محمد محمد ابراهيم
5o1131هندسة بور سعيدميار ايمـــن فاروق مـــنيعم
هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن حسني احمد احمد عطيه664436
 تربية الساداتاسراء عبدالمـــنعم الشــافعى عبدالمـــنعم229629
21o581تجاره القاهرهابراهيم عياد عزيز ظريف
حقوق طنطامحمد احمد ابراهيم بسيونى378817
5o8914صيدله الزقازيقريموندا مالك رياض حنا سليمان
تجاره طنطاابراهيم عبد الفتاح احمد خليل366164
12o537صيدله القاهرهيوسف جريس ميخائيل هنديلة
صيدله االسكندريهمحمد فتحى محمد محمد مطر443819
حقوق سوهاجمحمد احمد محمد يونس816568
نوعية المـــنياهناء حيدر محمد حيدر724569
65737oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسزينب ابراهيم مصطفى ابراهيم
كلية البنات آداب عين شمسايمان وفيق حنفى ابراهيم18333
رياض اطفال المـــنصورهدينا محمد احمد محمود عثمان571434
اداب حلواننورهان حسن حسانين حسين151317
588o57رياض اطفال المـــنصورههدير رمضان عبد المقصود حسن دافع
اداب المـــنياالشيماء حسن محمد ابراهيم729267
كلية البنات تربية عين شمسفاطمه مسعد ابراهيم عبدالجواد النجدي293812
79oo86تجاره اسيوطمادونا مـــنير ثابت بولس
طب المـــنصورهساره محمود على سالمة582587
43o248تربية ابتدائي دمـــنهورمى طارق سعد عوض ابو سدره
11713oحقوق عين شمسمحمد اسامه ابراهيم عوض صالح
كلية األلسن بنى سويفمحمد محمود جمعه محمد69767
36o5ooتربية طفوله طنطامها محمود العيسوى النمرود
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كليةاسمجلوس
تجاره عين شمسيوسف ايمـــن محمد على294815
1241o5هندسة القاهرهسيف الدين احمد علي امين
5o6992تجاره جامعة دمياطالسعيد احمد حسن حسن جالل
طب اسيوطياسمين شريف مصبح اسماعيل793327
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن عبد المـــنعم البسمى عبد الكريم582352
357o8oتربية ابتدائي طنطااحمد محمد حبس عبد العال الحو
اداب انتساب موجه حلواناسراء عصام محمد صابر153675
هندسة اسيوطماريو شريف رسمى لبيب192743
19228oهندسة المطريه جامعة حلوانهانيا محمود عبدالمـــنعم محمود جويلي
تجاره عين شمسزياد عالء الدين فاروق مصطفي سعودي121227
تربية اسوانممدوح رمضان قناوى امين821464
تربية طفوله طنطاوسام هشــام السيد حرحيرة492422
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنادين عادل عبدالعزيز على219235
2o139تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن ياسر حلمى ابراهيم على
رياض اطفال المـــنيا طالباتمـــنال خالد عبدالعزيز حسن754839
رياض اطفال المـــنصورهساره ابراهيم عطيه السيد عبد الرحيم576319
8o5837تربية ابتدائي سوهاجمايكل وصفى جابر جاد
تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن عاطف محمد عبد الحميد حسن638574
5216o3تربية الزقازيقمريم محمد أحمد محمد السيد عطي
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامـــنيه خالد محمد خضرى إسماعيل641376
52494oطب الزقازيقايمان احمد محمد محمود
كلية هندسة بنهاندا محمد محمد مصطفى نصر586677
كلية رياض االطفال اسيوطايمان احمد محمد احمد788744
2o6oo7تجاره عين شمسدينا محمد اسماعيل عثمان محمد
طب اسنان طنطامحمد احمد حسب النبى فرج السيد شــاهين361944
5o9492اداب الزقازيقعصام ايمـــن محمد محمد الصباغ
نوعية المـــنياعائشة عبدالحكيم احمد حسن726598
رياض اطفال المـــنصورهامـــنيه صبرى السيد محمد649869
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىأبانوب جرجس عوض لوندى742112
728o44صيدلة المـــنياكيرلس صفوت شخلول فرج
5869o5هندسة الزقازيقمحمود على محمود عبد العزيز االبيض
طب طنطامحمد طارق زكى محمد ابو العزم496347
اداب عين شمسابتسام حسن عبدالسميع عفيفى صالح291498
2912o7اداب انتساب موجه عين شمسندى سعيد عبدالرحمـــن ابراهيم الدرع
79852oتربية ابتدائي اسيوطشريهان ايمـــن عبد الحميد جالل
19832oتربية حلوانمـــنال محمد ابواليزيد سليمان خليل
تجاره الزقازيقأمجد محمد محمد السيد517214
14649oاداب القاهرهساره محمد عماد الدين امين
29832oاداب بنهاندى صبرى صالح محمد
صيدله عين شمسعمر وحيد سالم شعبان189959
2o47o9تجاره عين شمسماريو ماهر سمير ايليا حنين
رياض اطفال المـــنيا طالباتنهاد سعيد عبد الرحمـــن عمر719982
تربية ابتدائي كفر الشيخيمـــنى فرج جمعه عبد هللا سمك374235
هندسة المـــنيامحمد محمد السيد شــاهين223943
فنون جميله فنون ج االسكندريهنهال اشرف ابراهيم عشماوى348218
7o418تربية ابتدائي بنى سويفسمر ربيع سيد محمد
2154o2تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمى محمد نبيل حسين دسوقى عنتر
2938o8كلية البنات آداب عين شمسفاطمه رضا امين سالم السرياقوسي
698o3تربية بنى سويفجهاد احمد محمود كامل
هندسة المـــنيامحمد احمد عبدالعزيز حسانين726288
5o4o29تربية جامعة دمياطأميره طه عبد الرحمـــن عبد الوهاب عثمان
هندسة االسماعيليةيحيى فتحى محمد محمود رضوان655265
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تربية ابتدائي طنطاهند احمد على الدسوقى المرسى492188
5o4o21تربية جامعة دمياطمحمد عالء توفيق السعيد صالح قويطه
تجاره القاهرهيمـــنى طارق محمد عبده123487
تجاره بنهامروان عنتر كمال احمد يوسف127484
تجاره القاهرهانوشكا ايهاب ابراهيم محمد عثمان15583
51o6o7هندسة الزقازيقمـــنه هللا احمد عبدهللا عبدالقادر
هندسة الزقازيقمحمد احمد عطيه محمد642359
طب سوهاجايه محمد احمد محمد813551
تجاره بنى سويفعمرو رضا على عبد العظيم67246
نوعية المـــنيازينب على محمد محمد على724123
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمصطفى محمد ابراهيم اسماعيل هابير579874
اداب انتساب موجه عين شمسهانى محمد احمد حسان289175
طب طنطاسعاد عالء على محمد االمام563518
تجاره بنى سويفعلياء ربيع عبدالمحسن السيد716435
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشيماء يوسف تونى على68848
2o6768اداب عين شمسروان سمير محمد السيد مـــنصور
65415oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسايمان ابراهيم حنيدق السيد
طب بيطرى بنهااسراء احمد رمضان احمد228995
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد ابراهيم عبد الفتاح على العبد441153
5o9241اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنوران طلبه عبدالرحيم محمد قطيم
طب االسماعيليه ج قناة السويسمحمد احمد عبد هللا محمد شــاهين667156
21o934تربية حلوانمحمد محمود رجب عبداللطيف
7772oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمصطفى احمد مصطفى الشيمى
29988oالسن عين شمساسراء السيد محمدى يوسف
59o45oرياض اطفال المـــنصورهايه السيد رمضان محمد رمضان
19oo41تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكيرلس خيرى صبحى سكاروس
هندسة حلوانمحمد جمال الدين عبد الخالق عويس62235
5o4653كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخزينب أحمد محمد علي مبروك
72o572تجاره بنى سويفبيشوى رامز القمص يوحنا دانيال
رياض اطفال بنى سويفعصماء محمود احمد عبد اللطيف753966
11795oاداب عين شمسساره محمد عبد المـــنعم بهجت
طب اسنان طنطامعاذ محمد محمد حبيب عطيه358343
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةهبه بدرى احمدى مصطفى524348
117oo9تجاره عين شمسعبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن عبد السالم
تربية اسيوطبيتر جمال خلف عوض هللا799372
هندسة القاهرهمحمود عواد محمود محمد243546
216oo2هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمها عبدالرحمـــن حسن عامر
اداب بنهاياسمين محمد عبدالمحسن محمد298197
52364oصيدله الزقازيقهاله سليمان السيد احمد
هندسة الفيوممحمد على شبل على الشــامى357775
تجاره عين شمسصفوه خالد احمد طلعت نصر192187
56937oهندسة المـــنصورهاحمد شوقى محمد حسين ذرد
اداب القاهرههدى حسن محمد ابوالحسن266134
تربية فرع الوادى الجديدرغدة ممدوح حسن محمد749449
اداب المـــنصورهشرين صبحى السيد عصام الدين لبيب584511
23o218اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد فتحى عبدالرحيم محمود
تربية ابتدائي الزقازيقنورا سعيد محمود عيسى516225
تجاره المـــنصورهنوران ايمـــن عبد العزيز البيلى578855
81o573تربية ابتدائي سوهاججهاد اشرف محمد بدر
طب المـــنياصفيه حسام الدين محمود راضى718469
29973oتجاره بنهااحمد عبدالمعطى صابر عبدالمعطى
صيدلة اسيوطمحمد حامد فرغلى هديه799228
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هندسة عين شمسديفيد سمير شوقي بسطا785194
معهد فني صحى بنهاوالء مجدى عبدالعزيز عبدالغفار232754
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر ناصر محمد صابر بركات189183
791o32تربية اسيوطمريم عطا سعد اقالديوس
تربية أساسي اسكندريةاسراء أحمد سعد على عبد العال428353
هندسة المـــنياعبد الوهاب هالل علي عثمان719878
73952oتربية قنا ج جنوب الوادىإنجى نشــات متواضع عزيز
كلية البنات آداب عين شمسساره مصطفى كمال مصطفى264971
31o442تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةفادى جورج سليمان جرجس
هندسة اسيوطالسيد محمد اسماعيل عطاهللا345331
نوعية قناسها احمد مغربى يسن742285
هندسة الزقازيقاحمد محمود السيد السيد حمزة516316
حقوق طنطامحمد شفيق محمد زعلوك371643
تربية االسماعيليهرغده سالمه محمد سليمان654878
7877o4صيدله حلوانمحمود محمدرفعت احمد عبد الكريم
كلية البنات آداب عين شمسشروق على عبد الجواد على احمد42156
268o97تجاره عين شمسنرمين صالح سيد احمد
65858oتربية جامعة السويساسماء طارق عبد الحميد على
56o992تربية المـــنصورهنرمين حسن صالح الدين محمد حسن حماد
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفوردة عبد الرازق محمد احمد747714
تجاره بنى سويفسهيلة سمير فاضل عبد الرحمـــن755629
5o2773اداب جامعة دمياطفاطمه أحمد أحمد أبو نوارج
81645oتجاره سوهاجمحمود محمد شبيب عبد الرسول
اداب االسكندريهمروان يسرى متولى عبدالرحمـــن متولى415522
14852oاألكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفاتمحمود سيد مرسي على
71o523نوعية المـــنياامـــنيه حمدى احمد محمد
64o843اداب عين شمسعبد الرحمـــن محمد احمد محمد
صيدلة سوهاجمحمود حماده خليفه عبد الاله815912
تربية بنهااسماء ممدوح حسن على البربرى286985
تربية ابتدائي الفيوموالء حمدى معوض عبد الكريم76381
3o5831اداب عين شمسرباب جعفر نميرى عبدالعزيز رسالن
تربية بنهاهشــام عبدالغنى عقل صالح279824
3oo487تجاره بنهادنيا محمد اسماعيل عيسى
5o6125هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد محروس محمد الخضرى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود طارق عيد سالم231338
هندسة المـــنصورهمحمد يوسف السيد يوسف اسماعيل591555
طب االسماعيليه ج قناة السويسميسان كرم ابو الوفا ابو الحسن636527
اثار القاهرهسلوى شريف عبدالمولى حسنين283812
41o572فنون جميله فنون المـــنياجهاد أحمد محمود محمد
هندسة كفر الشيخمحمود طاهر محمد مصطفي381798
1925o1حقوق عين شمستقى احمد حسين احمد عبد المحسن
2764ooتجاره بنهامحمد سيد جابر حسن
822oo4تربية اسواناسماء عبد الناصر حنفى محمود
عالج طبيعى قنافاطمة احمد ورداني حزيين741753
اثار الفيوماسماء ابراهيم محمد ابراهيم658577
1481o3هندسة القاهرهاسالم عالء السيد حفنى
هندسة القاهرهياسمين محمود صالح الدين محمد114539
تجاره عين شمسعمرو محمد محمود حسن حفاجى292614
تربية ابتدائي طنطاجيهان مصطفى عبد العال الحارتي497867
 تربية الساداتشيماء ابراهيم محمد طاحون225377
طب اسيوطمحمد شعبان عبد القوى جمعه793979
42o71هندسة القاهرهاحمد وليد احمد امين
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64316oنوعية الزقازيقاسراء محمد سليمان عبد العاطى
نوعية عباسيهجهاد خالد محمد سعيد عبدالفتاح294187
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفدينا نجاح صدقى شفيق715126
2o74o8كلية اآلثار سوهاجمـــنه هللا حشمت صالح عبدالمجيد
تربية اسيوطاسماء جمال محمد حسن791236
8155o9تربية طفوله سوهاج طالباتشيماء خلف البدري عبد الرحمـــن
4267o7اداب دمـــنهورمدحت محمد زكى فوزى الركايبى
49o3o2صيدله المـــنصورهايه حازم عبدالحميد شوقي ابراهيم عامر
هندسة االسكندريهمحمد عبد هللا محمد متولى456994
21585oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةنوران ابراهيم احمد ابراهيم الزلبانى
5o3927تربية جامعة دمياطمريم عيد على عيد
7854o6كلية الطب بقناعمر مختار عبد الحميد عبد الرحيم
تربية رياضيه بنين االسكندريهمحمود جابر بسيوني محمد القرنشــاوى345674
3oo655طب بنهااحمد جمال عبدالناصر عبدالعزيز محمد محرم
إعالم ج جنوب الوادىمحمد احمد محمد غريب عثمان641291
8o3977تربية ابتدائي سوهاجعلى دهشور عبد العال احمد
تجاره المـــنصورهخالد سعد احمد السعيد محمد المصرى589921
3o1742طب اسنان عين شمسسعاد محمد اسامه محمود حسن
تربية ابتدائي االسماعيليههبه محمد كامل على655718
حقوق المـــنصورهعمرو محمد السيد محمود564666
2o2343هندسة القاهرهاحمد محمد الكامل عبد النظير مهران
278o34صيدله الزقازيقرنا حمدى السيد علي
579o12صيدله المـــنصورهسما بدوى محمد االجاوى
57875oهندسة كفر الشيخهبه مصطفى احمد العزب
اداب اسيوطيسرا احمد احمد محمود798199
29oo54تجاره عين شمسمصطفى عالء فارس امام
21595oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةابتسام اشرف محمد كمال عماره
39o19oتمريض طنطا محمود محمد محمود عبدالمعطي الطويل
29627oكلية البنات تربية عين شمساسماء سيد محمد محمد شديد
صيدله الزقازيقهند رافت عبد هللا عطيه637785
تربية ابتدائي الساداتسماح احمد سعيد تركى222376
اداب القاهرهعبدالرحمـــن فتحى محمد عبدالرازق273778
طب بيطرى دمـــنهوردينا رضا حسين كامل احمد447371
21529oتربية شبين الكومايه ماهر عبدالمجيد يوسف
5o4298صيدله المـــنصورهجيهان حسن طه حسن الشرقاوى
5o5926صيدله المـــنصورهعمرو ممدوح محمود عبد اللطيف
6469oكلية األلسن بنى سويفاحمد محمود محمد ابوبكر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت ناصر مصطفى محمد دسوقى128986
طب عين شمسايه سعد الشربيني عبد الباقي147234
فنون جميله فنون االقصرتقى ابراهيم عبد السالم حافظ152127
تربية ابتدائي شبين الكومايرينى عطيه سيدهم عطيه225187
اداب القاهرهمروه مبروك محمد مبروك39752
5o658oتجاره جامعة دمياطمحمد فاضل محمد ابو مصطفى الردينى
45662oعلوم رياضة االسكندريةمحمود سالمه الصافي ياقوت على
فنون جميله فنون ج االسكندريهوالء ابراهيم عبدهللا عبدالعال محمد ابراهيم411138
729o21اداب المـــنياطه يوسف شــاكر عبدالظاهر
12o43oفنون جميله فنون حلوانهدير ناجى عبد الحميد السيد فرج
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةساره خالد ابراهيم المغازي االشقر229785
5845o8اداب الزقازيقسمر محمود المحمدى عبد النبي
اداب حلوانشيماء اسماعيل قاسم ابوزيد22294
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمى رضا احمد محمد154982
56172oتربية المـــنصورهاسالم على محمد شوقى
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كليةاسمجلوس
تربية أساسي اسكندريةيمـــنى ماجد عبد الهادى حسانين415844
35o752تربية اسكندريةأمـــنيه مصطفى محمد أحمد
تجاره انتساب موجه الزقازيقفاطمه اشرف شليل عبد الونيس639444
73o4o4طب اسيوطكاظم عبد التواب عبد البديع محمد
اداب كفر الشيخادهم محمود عباس مصطفى421874
8o5689صيدلة اسيوطمريم محمود صديق خليل
طب اسنان طنطااسراء عادل محمد سعيد عيسى367798
حقوق بنى سويفمحمد خميس حسن محمد717566
42o661تجاره االسكندريهاحمد محمد رمضان حسين عبدالرحمـــن
289o52تربية عين شمسرحمه صابر ابراهيم العطاري
كلية تجارة ج أسوانمحمد مـــنتصر صبرى صديق785638
6165oهندسة الفيومهشــام محمد عبد العظيم عبد الجواد
47o536صيدله االسكندريهساره مهنا محمد عثمان بخيت
حقوق القاهرهطارق رمضان عيد جمعه29699
4939o7صيدله المـــنصورهاحمد عبد الوهاب احمد ابراهيم رضوان
714o28طب المـــنيابسنت احمد عبد القادر احمد
صيدله االسكندريهامـــنيه جالل كمال الدسوقى364382
5o588oتربية جامعة دمياطمـــنه هللا نادر عبد الوهاب محمد الشربينى
12o497هندسة حلوانمـــنة هللا عصام السيد على عميرة
2o678oتربية عين شمسهدير حاتم عباس عفيفى
اداب القاهرهدنيا محمد عبد الوهاب محمد الزئبق42135
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسماء محمد على محمد712842
4971o3تجاره طنطامحمد طلعت عبد المجيد الطباخ
789o72تجاره اسيوطاميره حسين صالح محمد
تربية رياضيه بنين المـــنياكريم اشرف عنتر محمد727875
58o846تجاره المـــنصورهمحمد محمد خليل ابراهيم حسن
8o4358هندسة قنامحمد طارق احمد عبد السالم
34377oاداب انتساب موجه االسكندريهمحمد عبد الفتاح محمد عبد الغفار الخرادلى
188o13تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء احمد يوسف محمد اسماعيل
3o2884تربية ابتدائي بنهاايمان محمد محمود احمد عبدهللا
7ooo5كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفزينب ابراهيم جمعه عبد الباقي
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةدعاء عبدالعزيز محمد السعدنى225237
اداب عين شمسبسنت عبدالناصر محمود مـــنصور295478
264o53تجاره عين شمسعبدالعزيز اسامه عبدالعزيز محمود
229o72تربية ابتدائي بنهااسماء امام ابراهيم امام الطويل
5o5159تربية جامعة دمياطرحمه محمد إبراهيم محمد حجاز
تجاره سوهاجحلمي عبد الفضيل يوسف احمد818455
41oo66فنون جميله فنون ج االسكندريهغاده عبد الناصر محمد بسيونى
663o65تجاره بور سعيدمحمود صالح محمود يوسف على حسين
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنهال محمد احمد الشربينى عبد الغنى ربيع229866
هندسة اسيوطمحمود عادل جادالكريم السمان69965
4o869اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مـــنصور احمد عبد اللطيف
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد أحمد عبد هللا محمد737527
57o757صيدله الزقازيقخالد السيد عبده عبده احمد
74oo41تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود نادى زكى سليمان
هندسة شبرا بنهاعبدهللا اشرف محمد عبدهللا هاشم تاج277141
كلية البنات آداب عين شمسهاجر طه محمد عبدالنافع282686
5o5839تجاره جامعة دمياطاسالم مجدى عبد الحميد محمود فرج
152o94هندسة القاهرهمـــنة هللا مصطفى محمد سالم
2653o8طب بيطرى القاهرهحبيبه احمد سعد احمد
صيدله الزقازيقعبد هللا احمد مرسى على عوض هللا587449
41265oعلوم االسكندريهجمانا عمرو صالح الدين زكريا عطية شــاهين
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كلية هندسة بنهاهبه محمود على ابوالسعود231586
تجاره بنى سويفاسماء رجب علي السيد716229
512o66هندسة الزقازيقاحمد محمد جودة الشين
23o251صيدله طنطاعمرو ايمـــن عفيفى عبدالعظيم
27722oاداب بنهابسمه محمود احمد على السيد
صيدله طنطاابراهيم اسامه محمدى على عطيه366458
اثار الفيومعبد الرحمـــن على عبد الغفار السحار53716
733o7oتجارة قنا ج جنوب الواديمحمد حسنى راوى حسين
64351oعالج طبيعى القاهرهمحمد وجيه رفعت حسين
حقوق القاهرهكفاح سيد عبد الرؤف السيد142771
هندسة طنطامحمود محمد مصطفى مراد محمد491311
تربية ابتدائي الفيوممحمد سعيد عبد الحميد محمد76496
5636o9اداب المـــنصورهايه محمد عبد الرحيم محمد حسن
5o4o16تربية جامعة دمياطمجدى محروس السيد حسن هنيدى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحازم رضا عبداللطيف موسى عيسى235266
تربية ابتدائي كفر الشيخعال محمد عطيه القاضي372811
حقوق بنى سويفمحمد حسن عبدالعزيز محمد هندى718832
57642oطب المـــنصورهاسراء على ابراهيم صالح العربي
هندسة عين شمسمحمد سعيد انس على121816
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضةحسين هالل سيد عطيه65958
اداب حلوانمحمود محمد حامد احمد دياب32981
تربية ابتدائى فرع وادى جديدعبدهللا عصام عمر عبد ربه748721
3oo729كلية هندسة بنهامحمود ناصف عبدالرازق عبدالهادى شريف
تربية المـــنصورهمريم احمد ربيع الغريب567828
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخهاجر مصطفى كامل الشــافعي377573
197o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجورج كامل مالك كامل
44984oطب بيطرى دمـــنهورنضال عصام محمد ابراهيم محمد
5915oتجاره انتساب موجه قاهرهمها عمر زكريا محمد
3533o4تربية ابتدائي طنطااسالم ابراهيم احمد على ابوشــادى
649o8هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الرحمـــن عمر حسن علي
هندسة كفر الشيخاحمد بسيونى محمد غازى الشهاوى371189
تربية ابتدائي دمـــنهورنوال حسن عبد الجليل الحدينى429632
تربية ابتدائي اسيوطعلى محمود فرغلي محمود796382
علوم دمـــنهورعبدالرحمـــن أيمـــن توفيق محمد حسن442446
هندسة المـــنصورهعبد العزيز محمد عبدالعزيز مجاهد491262
حقوق القاهرهعبد الرحمـــن عمر قطب قاسم57563
اداب انتساب موجه القاهرههبة حنفى محمود مكرم28869
اداب المـــنصورهياسمين احمد سليمان احمد درغام594779
3o8331تجاره عين شمسايمان محمود سيد عبدالحليم
صيدلة اسيوطاحمد عبد العظيم احمد سيد787227
اداب المـــنياياسمين مجدى ماهر عبدالكريم727719
8139ooتربية سوهاجممدوح محمود مصطفى محمود
2o9475اداب حلوانمحمد سعيد سيد امين
اداب المـــنصورهزينب على رزق محمد الدسوقى575453
2o9855تربية حلوانايه وحيد على الدسوقى على
هندسة الفيومفتحى خالد يونس محمد بهلول358353
هندسة قناساره ماهر محمد قناوى746714
صيدلة المـــنياايه هاني طه ميري726916
تربية طفوله شبين الكوماسماء السيد محمد محمد ماضى228668
41o943اداب االسكندريهماجى اسامه اميل كامل مقار
5614ooطب الزقازيقروان جمال سعد الدسوقى شلبي
هندسة بور سعيداحمد يوسف مسعد التابعى664416
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هندسة عين شمسسيف الدين خالد عبدالعاطى محمد187616
نوعية بنهاريهام رجب عبدالعظيم محمد279693
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم هشــام اسماعيل محمد192114
71o887تربية المـــنياآية محمد على سعد
هندسة اسيوطمحمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عصر373742
65o869هندسة الزقازيقاحمد ابراهيم محمد حسين االلفى
نوعية الزقازيقمـــنار ابراهيم قاسم عبدالحميد قاسم646544
سياحه وفنادق االسكندريهاسراء مجدى محمود عبد الحفيظ مرسى423829
تربية ابتدائي المـــنيادعاء عبد التواب عبد الاله عبدهللا712417
تجاره القاهرهاسراء شعبان احمد اسماعيل49799
2955o5كلية البنات تربية عين شمسشــاهنده شعبان محمد على ابراهيم
37o196طب االسكندريهمحمد محمد احمد سعد بسيونى
تربية حلوانمحمد عبد الرازق سيد عبد الرازق29874
هندسة المـــنيامحمد سيد خليفه عبد الفتاح67727
طب بيطرى جامعة الساداتايمان يسرى محمد جلبط233896
587o22تربية ابتدائي الزقازيقايهاب عبد هللا ابواليزيد عزب الشرقاوى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره حمدى محمد حسن46136
حاسبات ومعلومات عين شمساحمد محمد السعيد متولى متولى شرف144434
صيدله االسكندريهرنا حسين محمد حسين كوزو444436
علوم طنطافوزيه مصطفى اسماعيل ابو حسين367584
صيدلة المـــنيااميره مصطفى زكي شــاذلي726878
272o18كلية بنات شعبه طفوله عين شمسدينا سامح جمعه رمضان
7526o9هندسة المـــنيازينب محمد الصغير احمد سيد
تجاره اسيوطمحمد البدرى ابو الفتوح عبد الشكور محمد793665
اداب القاهرهمصطفي محمد طه عبد الفتاح33264
تجاره عين شمسمحمد حسام سعدالدين محمد281894
132o33اداب عين شمسدنيا على احمد على
اداب االسكندريهبسمه باهر محمد محمودالسمـــنى411237
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمهند محمد محمود عمر441538
27739oتجاره بنهاريم عصمت محمد محمد عبدالهادي
41o856فنون جميله فنون المـــنياابراهيم طارق محمد عبد الاله السيد
37o665نوعية كفر الشيخسلمى على حسن على محمد المرتعش
4952o3تجاره المـــنصورهمحمود محمود السيد عبدالبارى
2o1882تجاره القاهرهمحمد عبدالرحمـــن محمد سالمه
رياض اطفال المـــنيا طالباتهناء عرفات احمد الريدى715936
هندسة حلوانمحمد مجدى ممدوح محمد121522
طب بيطرى القاهرهماجد مـــنير الياس يوسف وهبه124587
هندسة المطريه جامعة حلوانيحيى اشرف يحيى رفعت عبد المقصود641522
35619oصيدله طنطااسماء حمام محمد محمود رمضان
صيدله االسكندريهسمر حسام عبد العزيز على البشبيشى337778
اداب حلواناشرقت عبده عدوى دسوقى21881
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةسنيه السيد محمود محمود286687
هندسة اسيوطايه اشرف ابراهيم حافظ ابراهيم271457
6616o9كلية أداب بورسعيدمى حسن حسنى محمد على االصبح
14o376اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهاجر عالءالدين حسن محمد
43o322تربية طفوله ج دمـــنهوراميرة سعيد حجازى أحمد غازى
22882oعالج طبيعى القاهرهسندس لطفى السيد بكر
صيدلة بورسعيدابرار محمد صبرى محمد عوض566851
صيدله القاهرهايات سامى محمد سعيد المحمودى216928
21773oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عيسوى عيسوى محمود عيسوي
طب بيطرى المـــنصورهمهاب طارق وحيد جاد محمد573165
5oo491تربية جامعة دمياطهدير العربي السيد الجالد
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كليةاسمجلوس
تجاره طنطااحمد عبدالفتاح محمد حسين شرف361354
49884oصيدله الزقازيقيوسف محمد عباس الدماطى
12oo17صيدله حلوانمورا طارق عزيز بشــاى
58881oهندسة الزقازيقمحمد احمد عرفه على
3453o7هندسة اسيوطاحمد طلعت رمضان حسين
تجاره بنهامحمد يوسف حجاج يوسف196782
5734o5تربية المـــنصورهاسماء احمد فاروق هريدى
تربية ابتدائي طنطاهاجر السيد حميده ابراهيم363856
2o7617اداب عين شمسمى على هللا السيد فضل
3228oتجاره انتساب موجه قاهرهاحمد حسين محمد ابوسريع
194o5oتخطيط عمرانى القاهرهمحمد عالءالدين حنفى محمد رجب
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسايمـــن عاطف عبد المحسن محمد حسن512749
تربية ابتدائي االسماعيليهاحمد محمد على محمد656579
تجاره عين شمسدعاء السيد عبدالسالم صالح اسماعيل289785
12o126هندسة المطريه جامعة حلواناسالم محمد عبد السالم سالمه
3ooo88طب بيطرى بنهايارا يسرى محمود البصيرى
5822o4اداب المـــنصورهالشيماء محمد البيلى عبد العزيز البيلى
78863oهندسة اسيوطمحمد عبد المـــنعم محمد محمد
138o34اداب القاهرهمريم محمود محمد طلعت
365o59طب طنطاهبه فايز رياض فوده
72868oرياض اطفال المـــنيا طالباتمارينا مـــنير نادى شحاتة
هندسة حلوانياسمين هانى محمد عبد الفتاح الشــافعى122138
657o59سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويساحمد جمال عبداالمام محمد
22o882حقوق جامعة الساداتدنيا احمد على بركه
52o924تجاره الزقازيقداليا عاطف محمد على
2732o7تربية عين شمساحمد محمد عطيه احمد
 تربية الساداتنورا احمد محمد ابراهيم231468
286o23طب بنهاايمان صبرى عبدالهادى نور الدين
تربية كفر الشيخفاتن حمدان محمد عمر الجمال374824
اعالم القاهرهنهاد مسعد السيد محمد494718
نوعية االسكندريهشيماء وجدى محمد كمال محمود417456
3oo3oاداب القاهرهخالد محمد عبد العزيز عبد النبى
46o271هندسة حلوانكامل يحى عبد هللا على البلكيمى
72o321هندسة المـــنيااماني مـــنير محمد محمد
8oo965كلية رياض االطفال اسيوطايمان اسماعيل احمد فريد
حقوق طنطانادر السيد جابر محمد361685
4978ooتجاره طنطااحمد صالح السيد ابوالسعد
اداب فرع الوادى الجديدايمان طه محمد محمد748396
6o382كلية البنات آداب عين شمسخلود عبد الغفار شــاكر محمود
5o8665طب الزقازيقمريم مجدى محمد على
اداب طنطاايمان حسام عبدالحكم الشعيرى367311
طب بنى سويفايه شعبان سعد محجوب64234
صيدله طنطااحمد اشرف مـــندوه السيد رجب442298
تربية ابتدائي بنهاأسماء عبدالمـــنعم السعيد عبدالرحمـــن المـــنوفى495637
52o93اداب حلوانهاجر خلف هللا عبد الحميد الشحيمي
221o47طب اسنان طنطاسماء سمير سعد حسن
تجاره الزقازيقمحمود محمد سالم نصرهللا644794
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق عادل عبد العزيز احمد149563
كلية البنات تربية عين شمسوالء رزق عباس شوشه199586
79o988التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء ممدوح محمود اسماعيل
طب اسنان القاهرهمريم محمود كمال محمد السيد48869
صيدله القاهرهمحمد فتحى مصطفى نصر217938
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كليةاسمجلوس
191o37السن عين شمسندى عباس محمد سالمه
تجاره جامعة دمياطاحمد عاطف احمد االلفي499818
اداب حلواننهى صالح محمد محمد درويش148765
اثار قنا جنوب الواديهاجر محمد عباس محمد الزهار489469
5o7459تربية جامعة دمياطندا السيد الشربينى السيد العباسى
تربية بور سعيدنورهان احمد محمود محمد النحاس661125
15o137تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم محمد احمد على محروس
صيدلة الفيومرحمه عادل ابراهيم رمضان74587
تجاره عين شمسياسمين طارق فتحى يوسف283874
8o4738تربية ابتدائي سوهاجندى انور حسين محمود
45941oهندسة االسكندريهمصطفى محمد مصطفى سماط
هندسة عين شمسمارى ايهاب يوسف كمال نسيم116761
صيدلة المـــنيامحمد يحيى أحمد عبده728933
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسام اسامه فوزى عبد القادر محمد123148
اداب القاهرهميار مجدى سيد شحاتة ابراهيم42362
نوعية بنهاملكه طارق مختار ابراهيم293348
4965oدار العلوم ج القاهرهمحمد ابراهيم عبد المعز السيد
السن المـــنيافاطمه الزهراء عبد الغفار عمران حسن795684
علوم رياضة المـــنصورةزهير مجدى ابوزينه محمد بنه566292
فنون جميله فنون ج االسكندريهماهيتاب احمد السيد احمد سليم346299
تجاره بنهامحمد حامد محمد حسن بليطه637134
طب طنطاآيه البدرى محمد السيسى365147
46oo43هندسة حلوانايمـــن عادل علوانى سكر
636oo2تجاره االسماعيليه ج قناة السويسريم حسنى عبدالمجيد عبدالمطلب
تجاره عين شمساحمد خالد احمد على119911
71585oطب المـــنيامحمد زين احمد اسماعيل
1654oهندسة القاهرهعبد الرحمـــن احمد عبد الفتاح عبد هللا
8o5766تجاره سوهاجمصطفى السيد محمد حسنين ابراهيم
تجاره الزقازيقاحمد سمير عطية مـــنسي احمد516891
8oo421تربية ابتدائي اسيوطسلمى مصطفى عبد المجيد على
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالحافظ زكى عبدالحافظ الشيخ365989
هندسة عين شمسمحمد جمال محمد احمد عيسى263113
تربية العريشاسراء تيسير حسين سالمه666335
735o72كلية الطب بقنايحى زكريا عبد الاله محمود
3739o2تربية كفر الشيخاسماعيل حلمي اسماعيل محمد موسى
34o825تجاره كفر الشيخمؤمـــن محمد خميس ابراهيم
67o184كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةالسيد محمد السيد محمد مهدى
تجاره القاهرهمحمود احمد حامد محمد المكاوى19926
اداب المـــنياتريفينا وجيه اورونيه لوندى725166
7876o1طب اسيوطندى حمدى مصطفى حسن
هندسة القاهرهمحمد جالل عبد السيد زيدان54155
تجاره المـــنصورهايه محمود ابراهيم محمد الجوهرى566646
تربية حلوانمحمد هشــام محمد فراج137146
تجاره عين شمسابرام يوحنا ابراهيم صادق117422
تربية ابتدائي قنا ج الوادييوسف محمد عليو يوسف736355
تربية حلوانامانى محمود ربيع حسن59843
42733oتربية دمـــنهورمحمد رجب محمد عبدالهادى
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفالحسينى نورالدين وزير محمد67236
اداب طنطاندى احمد عبدالرحيم الزرقانى364285
صيدله المـــنصورهايمان احمد السباعى عبد الحليم579428
27523oتربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانتقى مصطفى عبدالرازق مصطفى
49o9o7طب بيطرى المـــنصورهانور ابراهيم ابراهيم ابورمضان
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كليةاسمجلوس
تربية نوعية موسيقية اسكندريةرشدى جمال امين خلة شحاته339181
3581o7نوعية طنطامحمد شكرى فضل بيومى محمد
صيدلة المـــنيامرنا سامي شحات شحاته727121
هندسة المـــنياصالح ايمـــن صالح جابر مهران458832
كلية طب أسوانمحمد محمود عبد الراضى محمد744642
نوعية عباسيهزينب سالم عبدالخالق النبراوى294599
79912oتربية ابتدائي اسيوطابراهيم طلعت فوزى هاشم
اداب المـــنصورههادى عبد هللا موسى محمد سالم569425
2187o9تربية شبين الكومميار امين على البرقى
هندسة حلواناحمد عبدالحليم على السيد احمد188775
79o936تربية اسيوطمصطفى عبد العزيز محمد عبد الخالق على
تربية ابتدائي الزقازيقاميره عبد هللا عبد الفتاح السيد643327
حقوق القاهرهنرمين محمد فاروق فؤاد37399
طب بيطرى الزقازيقشيرين محمود احمد محمد515691
اداب انتساب موجه القاهرهعهود خالد مـــندوه عبده عالم85193
6o356تجاره القاهرهاسراء صالح محمد حسين
6383ooتربية الزقازيقبسنت عمر عبد المجيد شلبى
2o4642تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرومانى ماهر حلمى وهبه مرقص
222o71تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد فرحات محمود عياد
8o2o7تربية الفيوموفاء جمعه نصرهللا امين
صيدله المـــنصورهتسنيم احمد شوقى احمد على584737
42398oرياض اطفال االسكندريه طالباتفاطمة السيد محمد زيان علوة مراد
تربية شبين الكومايمان عبدالباسط الجيوشى شلبى228916
اداب عين شمسمريم اشرف مـــنير لبيب192593
تربية رياضيه بنين المـــنصورهوليد صالح محمد عبد العال583391
طب اسيوطساندى وحيد عدلى عجبان791779
كلية طب أسنان الفيوميسرا زكريا قرنى احمد75443
علوم االسكندريهاية ابراهيم محمد ابراهيم ابو الشحات346331
تربية طنطاكرم خالد المحمدى حسين الحلو487271
تربية ابتدائي شبين الكوممى سعيد عبدالخالق عبد السالم عيسوى244453
صيدله القاهرهرضوى ماهر على حسن19156
15oo2إعالم بنى سويفساره صالح عبد الحميد عبد هللا
تجاره بنى سويفايه الحسينى محمد يوسف72427
تربية عين شمسمروى ناصر مصطفى محمد197536
5o6371هندسة المـــنصورهمحمد السيد توكل الغزاوي
طب المـــنيااحمد محمد احمد ذكي715352
4239o2اداب االسكندريهجانيت  ثروت فوزى يوسف سليمان
صيدله بنى سويفبسمه محمد علي محمود68747
1273o2حقوق القاهرهمهند محمود محمد ناجى محمود
51o731نوعية الزقازيقبسنت نبيل عبد هللا عطية سيد أحمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء عبد الحكيم احمد شحات714668
24o223تربية ابتدائي شبين الكومابراهيم محمود مصطفى بدر
49o4o4هندسة المـــنصورهمحمود محمد نزيه احمد راضى ابراهيم الدسوقي
8o9735كلية األلسن سوهاجلمياء فتحي عبد العال دسوقي
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسامه حسنى محمد الطبل212793
3oo117كلية هندسة بنهاهند رجب عبدالموجود محمد سليمان
5o2387هندسة بور سعيدمحمد فتحى فتحى زينه
هندسة االسكندريهمحمود سعيد سعد قنديل459236
5o9845نوعية الزقازيقدنيا عبدالرحمـــن عبدهللا عبدالرحمـــن محمد
2362o7طب اسنان طنطاريهام ابراهيم سيد احمد ابراهيم
716o32تجاره بنى سويفريهام رجب عبد اللطيف محمد
اداب الفيومضحى محمد مصطفى احمد73231
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طب بيطرى الزقازيقدينا نجاح محمد خليل647542
نوعية الزقازيقدعاء السيد عبد العظيم احمد514554
اداب طنطاندى بسيونى مصطفى محمد محمد486293
3oo65تجاره القاهرهمحمد محمود خاطرعبده زيد
طب االسنان المـــنيااسالم عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز728967
كلية طب االسنان ج بنى سويفداليا عصام الدين محمد سيد67974
27524oتربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانرنيم ياسر عبدهللا سيد
تربية أساسي اسكندريةبسمة رمضان احمد محمد عبدالمجيد423369
تجاره انتساب موجه قاهرهاسالم عبد المحسن حنفى السيد135852
77o82تربية الفيومساره شعبان خيرهللا على
36o479اداب طنطاتقى احمد محمد غنيم
حقوق المـــنصورهمحمد اسامة رضا المـــنير499913
تجاره طنطامحمد احمد احمد عباس مصطفى568674
تربية عين شمسفاطمه عبد الرحيم محمد حسن حسين42919
سياحه وفنادق االسكندريهزينب مصطفى عبدالعزيز على423181
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتهدير ابو الحمد حمزة احمد739579
تربية الزقازيقانصاف اسماعيل على السيد514331
12o739هندسة عين شمسنوران هشــام محمد حسن
12o93oهندسة عين شمسساره رأفت محمد احمد
تربية اسوانامـــنيه احمد على محمود822879
طب بيطرى المـــنصورهحازم حمدى السعيد القصراوى487799
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود محمد محمد ابوزيد744715
7o139تجاره بنى سويفمصطفى عبد الناصر عابدين جوده
58o892تجاره المـــنصورهمحمد شريف محمدزغلول توفيق
هندسة اسيوطإسالم عبدربه محمود عياد384895
هندسة االسكندريهاالء ابراهيم عباس احمد عبد الرحيم414417
2o8429ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسوهبه عالء وهبه شــاذلى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمـــنتصر مسعد عبدالحافظ مشعل232978
23221oاداب بنهاسلمى عبدالمجيد فرج عمر
217o61كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد عادل محمد الدمرداش احمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء سعيد محمد السيد الصاوي232161
تربية ابتدائي دمـــنهورندا خضر إبراهيم  عبدالعاطى428457
42o719تجاره االسكندريهصابر محمد صابر محمد زيتون
كلية هندسة بنهااحمد يسرى عبدالمجيد مصطفى228156
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعثمان ابوبكر عبدالسالم الديك724266
تجاره القاهرهمصطفى مجدى محمد محمود طلبه198832
طب اسيوطايه عزت عبد العال ربيع797969
2o9821هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمصطفى محمود كمال ناصر
صيدله االسكندريهسلمى محمود سيد احمد سالم عوض435377
طب طنطامحمد اسعد محمد حكيم366494
تجاره االسكندريهأميرة يسري محمود عبد الجليل337798
السن عين شمسمصطفى خالد محمد عثمان154677
122o72هندسة عين شمسعبد الرحمـــن عالء حامد سيد احمد المالح
اداب عين شمسمحمد احمد الطنطاوى احمد عطاهللا292517
631ooرياض اطفال بنى سويفرحاب جمال محمد خليفه
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايمان رجب أبراهيم حسن حسين652362
11926oكلية األلسن بنى سويفايه حسن محمد سرحان
823o18تربية ابتدائي اسوانرغدة مصطفى حسن على
58o735هندسة الزقازيقعمر حسين رجب عبد اللطيف
8o9o15الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفماريانا عز كمال غالى
423o98فنون جميله فنون حلواناالء عبده احمد عبده حمد المصيلحى
اداب انتساب موجه عين شمسمريم رضا موسى عبدالعزيز299149
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56o233طب اسنان المـــنصورهريم حسن ابراهيم حسن قاسم
275o62صيدله عين شمسنورهان فرج محمد ابراهيم
218o87هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد اشرف صالح حسام الدين
طب االسكندريهمروه محمد رمضان زيدان447118
رياض اطفال االسكندريه طالباتاالء سمير فتح محمد مصطفى341363
5o2646اداب جامعة دمياطايه رمضان فرج ميزار
صيدله القاهرهاحمد سيد على عبده153227
هندسة االسكندريهمحمود ابراهيم خميس حسن456527
734o6oاداب قنا ج جنوب الوادىاحمد فوزى محمود احمد
اداب سوهاجعبد المسيح ماهر زكى بخيت818128
صيدلة المـــنيانورهان جمال حلمى محمد721954
تربية االسماعيليهرغده اسماعيل عبدالعزيز عبدالمعبود654877
4433o3طب بيطرى دمـــنهوراحمد عصام عباس محمد عباس
445o9oطب االسكندريهاسماء جالل انور أحمد برجل
تربية اسكندريةشريف محمود مصطفى محمد الشريف416589
57832oصيدله الزقازيقاالء احمد احمد على عبده الهاللى
تجاره الزقازيقاحمد عادل علوان على شبايك516893
3969oتجاره القاهرهسلمى محمود على حنفى
649oo6تربية الزقازيقزينب احمد محمد عبد هللا العسكرى
صيدلة اسيوطمحمد حسين محمد عبدة796416
تربية المـــنصورهمريم رضا جوده فياض582227
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره محمد عبد المولى محمد114881
تربية رياضية بنين سوهاجابراهيم عالء حسان معروف817334
طب المـــنصورهاحمد السيد السيد عبد المجيد حسان563437
66297oتجاره بور سعيداحمد محمد احمد السيد
661o11تربية بور سعيدياسمين ابراهيم محمد محمد مصطفى
19o448عالج طبيعى القاهرهنجوى سمير احمد على
حقوق حلوانمحمود خلف عطيه محجوب جمعه77696
تربية عين شمسنورهان حسين اسماعيل محمود267878
طب المـــنياحسام ربيع عبد العزيز حسين729777
طب اسنان المـــنصورهمحمود فهيم المتقى الحارتى494994
حقوق القاهرهندى اشرف احمد عدلى124171
2838o3اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةساره حسن يحى احمد العمرانى
تربية ابتدائي كفر الشيخخضره جمال عبد القادر وهبه377782
4232o7اداب االسكندريهصابرين مـــنير محمد علي الشــاذلى
46o764هندسة االسكندريهشروق مصطفى احمد عطيه
طب القاهرهندى محمد محمد مجاهد152349
34679oفنون جميله فنون ج االسكندريهياسمين محمد محمود عبد العزيز سعيد
5636o7تجاره المـــنصورهايه رضى محمد محمود شرف
119o44هندسة المطريه جامعة حلوانشهاب طارق حسنى عبد الحكيم
اداب دمـــنهورندى محمود زكريا محمد متولى419712
14o261اداب عين شمسنورا على محمد الوسيمى
رياض اطفال المـــنيا طالباتهاجر رضا محمد احمد718665
فنون جميله فنون حلواننهى محمد مجد الدين مهدى عبد الحليم114624
5834o5تربية ابتدائي المـــنصورهنسمه حسين محمد زكى
تجاره طنطااحمد ابراهيم عبدالحميد بكر الجيزاوى497644
تجاره المـــنصورهحامد على عبد الجواد على مجاهد565585
طب الزقازيقوالء وائل محمد محمد على الجوهرى647724
583o2كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبد الحميد محمد عبد الحميد احمد
صيدله الزقازيقنوال عبدالنبى عبدالحق متولى648585
63785oاداب الزقازيقايمان صالح احمد امبابى
8oo49تجاره بنى سويفمحمود سيد عناني ابوالقاسم
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائى فرع وادى جديدأسماء صالح محمد مصطفى748298
2o2624اداب القاهرهايه مجدى عبدهللا على محمد شمس الدين
 تربية الساداتاحمد محمد عبدالموجود محمد223996
 تربية الساداتمحمد هانى احمد مصطفى الكومى217247
صيدله طنطااسالم خالد شوقى احمد البربرى357487
42288oتربية اسكندريةمريم حسني حسن علي محمد
صيدلة اسيوطايه محمد احمد عبد العال798952
اداب االسكندريههشــام أنيس على  انيس الحلوانى425264
37o224هندسة االسكندريهاسامة محمد محمد السيد حماد
29517oتجاره عين شمسابتهال جمال الدين ابراهيم مغاوري
1999ooطب اسنان القاهرههدى محمد عمرو محمد محمود
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحازم اسامه مختار يوسف281267
435o48صيدله االسكندريهاميمة احمد محمد عصام الدين جاد
35744oاداب طنطاعيد طارق عبد المجيد محمد
طب بنهامحمد حسن محمد الخضرى ماضى366254
حاسبات ومعلومات القاهرهمحيي الدين محمد صادق ذاكر26314
اداب الفيومايمان السيد عبد السميع عبد الحميد78795
هندسة بور سعيدعمرو صالح ثروت عمران عبد الخالق سالم664286
كلية البنات آداب عين شمساسراء محمد جاد عباس28269
تجاره القاهرهرامز محسن محمد محمود188923
138o44اداب القاهرههبة هللا حسين عبد العزيز الششتاوي
تجارة قنا ج جنوب الواديعزه ابوالحسن محمد حسن733288
نوعية فنيه الفيومساره احمد نورالدين عبد الرحمـــن ثابت75895
تربية فرع الوادى الجديدهدير شلبى شعبان محمد748998
236o23طب بيطرى جامعة الساداتشيماء حامد عبدالظاهر احمد احمد
3o4112هندسة عين شمساحمد محمد صديق قنديل
35o776اداب طنطاجهاد اسامه محمد عبد القوى
طب بنهاسالى مصطفى محمد عبدالرحمـــن حجاب279734
35o49oفنون جميله فنون ج االسكندريهميار سمير محمد حامد رشوان
229o79اثار القاهرهانجى مصطفى ابواليزيد عبد الرحمـــن مصطفى
هندسة اسيوطجوزيف جمال عطى متى794722
هندسة عين شمسمـــنال محمد احمد عبدالمجيد275767
نوعية المـــنيااحمد عبدالعليم محمد عبدالعليم712233
نوعية الزقازيقاميره مختار على عبد العزيز642428
صيدلة اسيوطاياد حسن محمد على748237
56o5ooطب المـــنصورهبسمه سامح عبد اللطيف الخواجة
7961o6طب اسيوطمحمد خالد عمر محمد
5913o8تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد خالد ابو المعاطى محمد سالم
صيدله االسكندريهوليد كمال تونى محمد436539
صيدله المـــنصورهياسمين ناصر السيد ابراهيم السيد576728
8247o6تربية اسوانخلود رمضان بدرى حسن
تجاره سوهاجمهند عبد الناصر محمد كمال829463
هندسة القاهرهعمر احمد محمود احمد فؤاد14437
12o42oاعالم القاهرهكالرا عالءالدين طه محمد على
هندسة حلوانسيف الدين محمد عبد العزيز جمعة573226
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسماء عبده ابراهيم عبد الجواد57416
تربية شبين الكومعبدهللا عاطف عبدالعزيز المصلحى213372
اداب اسيوطنهال كمال ممدوح احمد محمد791844
8o8988تربية ابتدائي سوهاجامانى احمد حسين عوض
2838o8اثار القاهرهساره محمد كامل طه
هندسة اسيوطاسحق ممدوح مرتجى فرج798476
حقوق المـــنصورهشيرين محمد جمعه احمد568192
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي المـــنصورهامال عبد الحى صبرى عبد الحى571158
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبدالرحمـــن محمد حسن بيومى194119
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةزياد محمد عبدالعزيز غنيم496178
6571o2اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمود خلف مصطفى عثمان
125o24السن عين شمسمينا مراد ميالد سعد
اداب طنطارجاء ابوالمعاطى ابراهيم الرشيدى486148
كلية البنات آداب عين شمسرانا عبد العزيز محمد حسن143784
تجاره عين شمسكريم محمد فراج عبدالمبدي281951
587o49تجاره الزقازيقمدحت ايمـــن مدحت عثمان زغلول
5oo348تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتامـــنيه جمال سادات السيد بركات
طب بيطري المـــنيامحمد كمال ربيع طلبة753781
اداب كفر الشيخندى احمد عبد الرحيم محمد424197
هندسة عين شمسروان عز الدين عثمان عبد الواحد عبد القادر122124
تربية ابتدائي اسوانتهاني عبد الوهاب مصطفى محمد821752
تربية اسكندريةنهى عزت مصطفي محمد جمعه419714
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمحمد يحى المتولى محمود داود488866
تربية المـــنصورهمـــنة هللا السيد عبد العزيز عبد الحميد االسود566753
تجاره انتساب موجه  عين شمسيوسف صالح عبدالعال الشــاذلى195671
طب كفر الشيخجهاد ربيع السيد السيد الصعيدى374721
15215oكلية البنات آداب عين شمسشيماء عبد الحليم عبد الفتاح عبد الوهاب
تربية ابتدائي الفيومايه مصطفى محمد احمد77271
4388o4طب االسكندريهاالء محمد عباس عبد السالم  قاسم
اداب القاهرهمـــنال محمود عبد الحميد محمود151825
علوم عين شمسامل عبدالحكيم عامر السيد عامر289418
191o16تجاره عين شمسساندى اشرف شحاتة على رجب
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان ايمـــن معوض ابو المعاطى583276
هندسة القاهرهابراهيم خالد هاشم عبد الرحيم26279
362o6اداب القاهرهدعاء مجدى نبيل بولس
اداب حلوانخالد عادل مصطفي سيد32476
65oo2تربية ابتدائي بنى سويفهند مسعود عبد السالم بكري
اداب االسكندريهدينا خميس محمد حسن عامر417389
3696o3تربية ابتدائي كفر الشيخدنيا كمال محمد مطر
رياض اطفال المـــنصورهاسراء محمد السيد غنام487721
5o5o43تربية جامعة دمياطمريم جمعة عبد القادر السيد الحماقي
تجاره طنطامحمود الحسينى مصطفى احمد البنا358413
6842oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعالء شعبان احمد محمد
368o18طب طنطاايه محمد حلمى نوفل
2658o4اداب عين شمسهند مجدى مدين بكر
6686o2اداب الزقازيقمريم محمد عبد الفتاح الهابط
تربية طفوله اإلسكندريةفايزه فوزى صابر ابراهيم336888
2785ooكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمروه سمير محمد على عبدهللا
تربية عين شمسهاجر محمد احمد محمد282956
5127o3تجاره الزقازيقريم اشرف صابر ابراهيم ندا
752o76طب المـــنياامـــنه عز الدين سيد عبد النبى
تربية ابتدائي طنطامهند حسنين محمد الخواجه357185
7o381اداب بنى سويفبسمه محمد عبد الحميد محمد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد صبحى ابوبكر طلب ابراهيم443331
تجاره الزقازيقمحمد السيد عبد المقصود عثمان حجازى519664
8o6781تربية ابتدائي سوهاجمريانا شكرى صادق داود
46o543هندسة بترول وتعدين جامعة السويسزياد محمد محمد مصطفى طاحون
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفابراهيم احمد عبدالعزيز احمد224416
اداب حلواندينا عاشور عبد النافع محمد142262
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تربية طفوله الزقازيقمريم محمد فاروق احمد العابد ابو عافيه519718
تجاره المـــنصورهمحمد حامد عبد الحميد محمد على الفواخرى585536
745o38طب اسنان جنوب الوادىساره رافت محمود حسين
هندسة بني سويفعمرو عادل شحاته محمود61628
297o72هندسة شبرا بنهامحمد عبدالفتاح بسيونى فرغلى
5898o7مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةرفيق ابراهيم رجب عبد الفتاح
2o618oكلية البنات آداب عين شمسساره محمد احمد ابراهيم
577o6طب القاهرهعلى ابوطالب عبده ابوطالب سالمه
42469oتربية اسكندريةرحمه خالد محمد محمد مرسى
7484o2اداب فرع الوادى الجديدبسنت مجدى هنادى محمد
21764oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى الشوربجى البرقى الشوربجى
اداب المـــنيااماني أحمد علي أحمد719565
اداب انتساب موجه عين شمسهاجر خالد محمود محمد عطيه291218
5o4923تجاره جامعة دمياطأميرة محمد عبد الفتاح السيد فوده
151o11حاسبات ومعلومات القاهرهاحمد عصام سعيد نادى محمد
تجاره القاهرهاحمد محمد سليمان الشــاذلى23469
تربية ابتدائي قنا ج الواديرانيا حمدى على احمد738299
حقوق طنطاهدير ثروت مختار عبدالقوى431122
طب المـــنصورهحسن عبد الغفار القصبى ابو المعاطي565312
1971ooفنون تطبيقيه حلوانمها عالءالدين محروس احمد عثمان
اداب الزقازيقمحمد السباعى هداية السباعى جمعة495737
كلية البنات آداب عين شمسايمان المـــنشــاوى عبدالقادر عبدالنبى271742
اداب قنا ج جنوب الوادىياسمين عالء الدين متولى عبد هللا732826
اثار الفيومتغريد محمد شــاكر بهلول665815
تربية طنطافاطمه محمود عبد هللا على العبيرى526499
هندسة القاهرهحازم محمد غريب عبد الستار اللحلح213332
اداب عين شمسعبدالرحمـــن شعبان محمد محمد قناوي297254
358o49تربية ابتدائي طنطاالسيد عادل محمود جاد الكريم
تربية ابتدائي شبين الكومامـــنيه محمد عبدالغنى محمد العشماوى236423
58o42كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسنورهان على ابراهيم محمد
81oo26كلية األلسن سوهاجاحمد محمد محمد سليمان
كلية التربية الفنية ج المـــنياعمرو على سعد عبد العزيز725912
دار العلوم ج القاهرهمحمود محمد عطيه عبدالحميد291677
43o9o7تربية ابتدائي الساداتفاطمة محمد أنجد عبد الرازق
636o91هندسة االسماعيليةهايدى خالد محسن صديق نور
651o17اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعبدالرحمـــن خالد ابوالمجد عبدالرحيم
تجاره انتساب موجه قاهرهزياد عمرو طه حسن32492
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى سمير على عبد المقصود127331
صيدله طنطالميس ابراهيم عبدهللا مـــنصور277954
46o51oهندسة االسكندريهمحمد عطية السيد عبدربة محمد
طب اسنان جنوب الوادىنانسى ايليا مرقس ملطى785723
تجاره دمـــنهوراحمد طه محمود طه البرماوى426323
تربية فرع الوادى الجديدنها وصفى احمد إبراهيم748992
8o4713تربية ابتدائي سوهاجايه محمد احمد حسين
طب كفر الشيخابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم زيدان378788
4651oتربية حلوانهدير رزق عبد السميع احمد عبد السالم
طب القاهرهندا طارق محمود فتحي السيد437476
3oo6ooصيدله طنطاهند السيد احمد السيد
23o625عالج طبيعى القاهرهمحمد صابر موسى احمد
65o225تربية الزقازيقدعاء محمد ابراهيم عبدالجواد
تربية االسماعيليهندى رأفت محمد محمود سليمان652529
758o21هندسة قنامحمد عبد الحميد محمد دردير
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كليةاسمجلوس
اداب االسكندريهروان محمد يسرى محمد محمد417142
تربية ابتدائي اسوانمصطفى حسن مـــنسى احمد821456
3o399oمعهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفاتعمرو خالد لطفى عبدالقادر
تربية بور سعيداسماء سامى حسن مسعد عنين661457
صيدلة اسيوطجعفر ايمـــن جعفر حسان785312
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسماء سعد متولى عبد الحميد652811
2o3465اداب انتساب موجه القاهرهايمان محمد رشــاد حافظ
تجارة قنا ج جنوب الواديابتهال حسنى محمد حنفى736111
هندسة االسكندريهمحمد فرماوى محمد ابراهيم إسماعيل459457
صيدله بنى سويفعبد الرحمـــن اشرف محمد سالم717378
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبد الظاهر احمد حسين الطنطاوى ربيع497372
56o174طب المـــنصورهمحمد اشرف مـــنصور السيد
اداب عين شمسضحى على فاروق على271861
5oo347تربية جامعة دمياطامانى سمير السعيد احمد عبد العال
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاميره احمد فهيم سيف شلتوت422917
تجاره القاهرهمصطفى اشرف محمد صالح55281
تربية طنطاعبدالرحمـــن احمد محمد حسانين المـــنصورى361455
تجاره المـــنصورههانى على عبد السالم على573866
اداب المـــنصورهفوزيه السعيد مصطفى وهبه فودة577144
تربية ابتدائي اسيوطنورهان محمد محمود احمد797719
435o54طب االسكندريهبسنت حسن خلف عبد الرحمـــن
تربية الفيومهاجر عاطف يوسف مرسى74416
274o18السن عين شمسنورهان اشرف محمد محمد خليل
4245o2تجاره االسكندريهنورهان محمد السيد عبد الغفار عبدالحميد
تربية ابتدائي بنى سويفتقوى سعد محمد احمد67278
68o98كلية طب االسنان ج بنى سويفهند فاروق محمد عبد الحميد
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةريم رضا عبدالرازق تركى216334
تربية ابتدائي المـــنصورهغاده رجب ابو الرجال ابراهيم رزق572664
64oo14تجاره عين شمسسلمى احمد محمد فوزى دحيه
اداب االسكندريهحنان إبراهيم محمد أحمد335859
طب الزقازيقنورهان عبد المقصود اسماعيل عبد المقصود521365
صيدله طنطاامـــنيه احمد امين شــاشة222751
هندسة القاهرهروان خالد رشدي حسن16851
تربية ابتدائي بنى سويفايه علي نمر محمد63582
1283o1تربية حلوانساره مجدى احمد محمد
28oo13تربية بنهاهدير ياسين حلمى ياسين
815o77تربية سوهاججرجس رفعت فؤاد جاد
تربية اسوانصالح مدثر صالح طاهر821378
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان محمد عبد العزيز البدوى574575
السن عين شمساسراء حسن محمد محمد ابراهيم283563
71716oصيدلة المـــنياندى احمد توفيق محمد
هندسة المـــنصورهاحمد السيد بريك عبد الوهاب583357
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامـــنيه عالءالدين زكى عطا هللا214529
تربية طنطاشيماء ناجي محمد محمد شبل359218
تربية اسكندريةدينا على محمد على صالح422715
تجاره عين شمساسامه محمد محمد حسين السباخى291822
اداب انتساب موجه بنهادعاء طارق عبدالحليم عبدهللا279281
64175oعالج طبيعى القاهرهاسالم كمال الهادى بهنسى
724o49تربية المـــنياخالد شحاته محمود احمد
3486o7اداب كفر الشيخأمانى صالح السيد محمد
5789o1طب المـــنصورهعلى نادر على المالكي
تربية رياضية بنين سوهاجمصطفى محمد الخضيرى عبد الحليم817372
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5oo14oهندسة المـــنصورهاحمد اشرف محمد امين
اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه محمد سيد عبد الحميد طلبه126554
طب االسكندريهجيهان نصر محمد الصاوي قابل435333
هندسة شبرا بنهااحمد ابراهيم عبدالمـــنعم ابراهيم276528
فنون تطبيقيه حلوانايمان انور اسكندر اقالديوس132296
السن عين شمسجورج اشرف صبحي صليب45268
صيدله عين شمسجورج انسى ايوب اندراوس192631
هندسة المـــنصورهانس اشرف سعد محمد السيد588776
حقوق المـــنصورهاحمد محمود عبد الحكيم السيد عبد هللا563388
هندسة القاهرهنورهان هشــام انصارى رمضان123998
تجاره بنهامحمد مصطفى احمد محمد299767
3o3276نوعية بنهاناديه سيد محمد محمد علي
5o8746هندسة الفيوماحمد محمد الرافعي محمد على المكباتى
تجاره طنطاندى محمد فوزي حسني اللقاني364692
66o2oتربية ابتدائي بنى سويفمـــنى هالل عبد العزيز محمد
تربية بنهااالء جمال عبدالمـــنعم سند287853
طب اسيوطمحمود عبد الباسط عبد المولى احمد748257
طب طنطامحمد عبدالمقتدر عطوه عبدهللا سعد365866
تربية ابتدائي المـــنياايمان جمال أحمد جنوى714819
اداب الزقازيقالشيماء حسين كامل عبدالهادى648414
33867oاداب االسكندريهمحمد مرسى على حسين
36o927اداب طنطاحسين اشرف حسين الدهشــان
16o25طب بنى سويفعبد الرحمـــن احمد صابر محمد خضر
4241o2تربية طفوله اإلسكندريةسلمى السيد فتحى السيد خميس
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتنسمه عبدالدايم صالح عبدالرحيم746323
تربية المـــنصورهعبد الرحمـــن احمد عوض حسن عامر573852
5o9168صيدله الزقازيقندى اسامة رمضان ابراهيم
5o5946صيدلة بورسعيدهادى محمد عبد المولى فوده
نوعية طنطااسراء نبيل عبد السالم محمود ربيع486786
اداب عين شمسشــاهنده اشرف محمد عبد العزيز42314
تربية طفوله طنطاندى مصطفى كامل عبدالسالم عطية489455
تربية الغردقة جنوب الواديرحمه جمعه جاد ابراهيم على237147
رياض اطفال المـــنصورههدير محمد صالح مصطفى السيد579216
هندسة اسيوطمحمود صالح عبد الباقى عبد المعطى دهينه576953
18897oهندسة القاهرهاحمد عبدالمجيد احمد عبدالمجيد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعمر ضياء الدين عبد العزيز على671965
22o642هندسة اسيوطكيرلس مالك جميل متياس
طب بيطرى بنهامحمد حافظ محمد شوقى حافظ على299612
نوعية الزقازيقسلمى اشرف فهمى محمد احمد646297
كلية البنات تربية عين شمسايمان محمد عفيفى عبد الغفار126161
السن عين شمساحمد الطيب ابراهيم عبد العال427177
5o143oاداب جامعة دمياطاسراء عزيز محمد مختار الحديدى
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةزينب عالء محمد سالم226253
51o343نوعية موسيقيه الزقازيقنوران محمد جمال مصطفى محمد نوار
21791oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد متولى احمد شــادى
هندسة كفر الشيخعبد المـــنعم حمدى سعد عبد الواحد موسى381665
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد نشــات محمد مرسى حسين217733
تربية حلوانهدير خالد محمود عبد القادر27354
صيدلة سوهاجسندس خالد عباس رمضان732562
378oooتربية طفوله كفر الشيخمها حسنى عبدالجيد محمد شعيشع
تجاره القاهرهسلمى محسن عبد الستار محمد37364
5o547oطب المـــنصورهالزهراء مجدى القناوى الشين
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تجاره بنهامحمد عبدالحافظ محمد االباصيرى275968
عالج طبيعى القاهرههاجر عطيه عطيه مصطفى35475
2o8598اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد هشــام عزت على
نوعية فنيه الزقازيقرضوى حمدي فؤاد على محمد668325
تربية طفوله اإلسكندريةليزا موعود لظيم عبد المسيح 423422
تجاره بور سعيدشروق عبده محمد مصطفى شوربة664537
تجاره عين شمسمحمود محمد فوزى حسن194429
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره على سيد محمد282168
اداب حلواناحمد جمعه عبد العاطى عطيه23448
تجاره بنهامحمد ابراهيم محمد ابراهيم296665
57289oتربية المـــنصورهاحمد ابراهيم محمد محمد يوسف
هندسة عين شمسخالد محمد رفعت خليل269645
تجاره القاهرهايمان هشــام عاطف عبد الغفار24561
اداب عين شمسخالد محمد عبد الحميد السيد سجاعى138973
صيدله طنطااسماء عصام الدين صالح طراد226596
7o239كلية طب االسنان ج بنى سويفمحمد سيد احمد عبد الغنى
اداب المـــنصورهوالء عاطف مـــنصور محمد احمد على دراز592384
طب اسنان القاهرهنوال عالء الدين عبد الحميد فرغلي17277
تربية ابتدائي بور سعيدسما طارق محمد على غراب663386
2o5749تجاره عين شمسمصطفى احمد محمود ابراهيم بندق
هندسة االسكندريهمعتز إيهاب زكريا محمد زيدان459768
37oo73هندسة االسكندريهاحمد يوسف السيد ابراهيم  درويش
صيدلة اسيوطحسناء عادل حافظ زين الدين748528
71oo61كلية التربية الفنية ج المـــنياهند عماد الدين انس محمد
السن عين شمسياسمين محى الدين احمد ابو السعود144128
تربية دمـــنهوررحمه عبد الغني غازي البدوي466423
2365o5طب اسنان طنطاسندس مصطفى ابوالعزم محمد ابوالعزم
تجاره عين شمسروبرت ناجى فوزى حكيم114932
رياض اطفال االسكندريه طالباتهدى احمد محمد جبريل419629
7462o9صيدله حلوانهيام السعدى الزمقان موسى
15354oاداب حلوانايمان خاطر ابراهيم قرنى
345o56تجاره االسكندريهمصطفى مجدي عبد العزيز عبد الجواد
66o354حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسلطفى ياسر لطفى ابراهيم
12oo34طب عين شمسياسمين محمد حسين محمد سعد
5o6428تجاره جامعة دمياطمريم احمد على الخضرى
49o76oتجاره طنطامحمد اسماعيل عباس قمر
هندسة عين شمسريم خالد عبدالعظيم عباس192275
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعامر صبرى حسين عوض58648
تجاره عين شمسابراهيم عبد الحكيم ابراهيم بهنسى121488
4922o4اداب المـــنصورهاسماء احمد حسن احمد االصبح
تجاره بنهامحمد سيد احمد محمد سالم296681
هندسة القاهرهاحمد حاتم ابراهيم فتحى حماد193298
431oo2تربية دمـــنهورندى أحمد إبراهيم وهبه عبدالنبى
حقوق طنطاعمر حسين محمد لبيب356996
27332oاداب عين شمسفادى ميالد عزيز الياس
217o47هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشيماء عبده سعد عبده
1445oهندسة حلوانمصطفى ممدوح سيد محمد محمد
حقوق االسكندريهساجد ابراهيم السيد ابراهيم البدن421337
59o319صيدلة بورسعيداسماء شحاته السيد محمد احمد شلبى
حقوق االسكندريهمصطفى رفعت مأمون هيبه415244
13314oتجاره القاهرهلؤى عبد الحميد بغدادي محمد
271o81تجاره وإدارة أعمال ج حلوانليلى محمد جدير محمد محمد عبدالعال
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تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمان محمود عبد العظيم محمد138648
تربية المـــنياايه سامى عبدهللا محمد716633
هندسة قنامحمد قناوى السيد احمد758234
49o533تجاره طنطااحمد عماد حمدى بسيونى عبدربه
تربية ابتدائي المـــنيامى ابو العزايم محمد عبد الرحيم724135
اثار قنا جنوب الوادياحمد رضا محمد حسب النبي653572
حاسبات ومعلومات القاهرهمعتز محمد حمدى اسماعيل14224
211o25تجاره القاهرهمحمد نبيل فهمى محمود
52o1oتجاره عين شمسايمان سامى طه الديبة
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء مسعود جابر ابو زيد734176
26159oتجاره عين شمساحمد ايهاب احمد عادل
1995oتجاره القاهرهمحمود عصام محمد ابو العال
3544o9تربية طفوله طنطاخلود عبدالحميد عبد الحميد بسيونى قرقش
تربية دمـــنهورمحمد جمال عبد الحميد عبد العال426499
75329oصيدلة المـــنياحنا جرجس حنا ابراهيم
73767oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةانتصار فيصل ابوالمجد حسن
تجاره عين شمساحمد مصطفى احمد محمد148328
اداب الزقازيقمحمد حسن محمد احمد السيد513139
81o688صيدلة سوهاجفهد محمد محمود على
اثار القاهرههند خالد عبد الحميد أحمد رميح417997
حاسبات ومعلومات الزقازيقميرنا عصام عبد الحميد بدوي بدير516153
طب االسنان المـــنياهند محمد احمد محمد على مهدى753212
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهناء فتحى على محمد احمد268942
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخساره ابراهيم عبدالعزيز محمد اسماعيل376494
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد سيد احمد علي الجابري58826
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةخلود نبيل محمدى عبدالغنى عطيه284899
تربية اسيوطاميره محمد محمود حسن789275
اداب الزقازيقايه احمد اسماعيل الصغير اسماعيل637857
اداب دمـــنهورمريم احمد محمد جالل الدين عبد القوي411279
نوعية المـــنيامارتينا جميل بولس باسليوس726766
تجاره االسكندريهعبد هللا محمد زكى عبيد محمد418672
تربية ابتدائي اسوانيوسف محمد صديق احمد يسن محمد سعيد822334
صيدله القاهرهعبد الرحمـــن صبرى رجب سيد21171
رياض اطفال االسكندريه طالباتايمان اسماعيل محمد عبد المطلب716688
اداب اسوانعبد هللا شعبان مـــنصور الشــاذلي743337
هندسة حلوانمحمد حازم فايق فهمى18381
تربية عين شمسمحمود مصطفى محمد محمد127296
اداب القاهرهمروه فرج محمد طلعت ابراهيم22914
كلية البنات آداب عين شمسايمان مجدى محمد عبدالحليم الديار294217
اداب كفر الشيخسارة محمد مصطفى ابراهيم شرابى385127
صيدله المـــنصورهارجوان محمد السيد مسعود489487
5449oتربية حلوانايمان عبد هللا عمر يوسف
43o252السن عين شمسنورهان رجب عبد الغنى فليفل
دار العلوم ج القاهرهمحمد عبد الحميد ابراهيم ابراهيم الوكيل156486
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفايه احمد عاشور على66762
6428o4صيدله االسماعيليه ج قناة السويسميار محفوظ صقر السيد
طب اسنان القاهرهبيشوى رومانى غبلایر شحاتة133277
السن عين شمسلينا عمرو احمد محمد ابراهيم188415
8o1493تربية رياضيه بنين اسيوطمحمود عصام محمد محمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعلى مرضى حامد عطا هللا213338
هندسة حلوانجهاد احمد عبد الوهاب محمود65193
تربية رياضيه بنات شبين الكوماميره يوسف عرفه المسير222544
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1173o6حقوق عين شمسدينا عبد السالم علي محمود حسب هللا
13698oهندسة حلوانعبد الرحمـــن اشرف محمد سيد
41o534تجاره االسكندريهمصطفى صالح مصطفى العربى على محمد
41oo99اداب االسكندريهنورهان جمال عبد الرؤف السيد صالح
3o1519اداب عين شمسنورهان فوزى محمد يوسف
كلية هندسة بنهامروه عبدالوهاب فتوح حسن229271
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسبوال عادل فايز عبده بحر659292
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمود السيد عبدالرازق نوار288948
57578oتجاره المـــنصورهخالد سمير زكى فؤاد احمد عيسى
5o6752تربية جامعة دمياطآيه فاروق محمد كامل ابو العنين
7893o2تربية اسيوطمـــنار ابو القاسم على محمود
2862o3هندسة شبرا بنهامحمد عادل فتحى سالمة
74289oتربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتزينب عبد الاله احمد محمود
طب بيطرى الزقازيقمصطفى احمد قنديل متولى خطاب518967
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويففادى سامى عوض حنا62152
77o42كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد شعبان جيوشي عبد المقصود
هندسة القاهرهمحمد ابراهيم محمد محمود119781
اداب الزقازيقضحى محمد عبدالغنى ناصف643336
4565ooهندسة االسكندريهمحمد أشرف عبد السالم أبو سيف
اداب االسكندريهعزام احمد عثمان احمد344779
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن طارق محمود شعبان البحيصى195652
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمهند خالد عبد الحميد سيد127493
8o9o1oتربية سوهاجفاطمه شعبان احمد صالح
4921o6هندسة المـــنيامحمد محمد عبد الستار بهلول
اداب الزقازيقنيره محمد عثمان مـــنصور حسين سالمه524344
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسدينا محمد محمود خليل حسن638388
تجاره عين شمسمروه عادل عبدهللا عبدالحليم188322
3o6137تجاره بنهامينا محسن متوشلح سكال
طب بيطري المـــنيااحمد عبد العظيم انور محمد718895
59o446تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمود على المتولى صابر المتولى
4893ooاداب المـــنصورهمهيتاب اشرف محمد محمد البدرى
52o417صيدله االسماعيليه ج قناة السويسبسمه محمد السيد احمد متولى
حاسبات ومعلومات القاهرهفاطمه الزهراء اشرف سيف الدين حسين رأفت35866
هندسة االسماعيليةخالد باسط السيد محمد656276
831o74تجاره سوهاجحسام حسنى حفنى مـــندوه
طب الزقازيقمى عبد الرحيم عبد الغفار الشربيني581524
646o41تربية الزقازيقايمان اشرف ابراهيم محمد
صيدله االسكندريهامـــنيه حافظ احمد حلمى الشعبيني347787
8oooo3التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى جمال على ابراهيم
تربية طفوله الزقازيقندى عربى مرتضى حسين ابراهيم515142
هندسة حلوانانجى ابراهيم حسنى على رضوان199777
طب طنطاوالء عمر محمود فرج النبراوى367299
اداب الزقازيقادهم عبدالحميد ابراهيم على البطل649439
7496o9تربية فرع الوادى الجديددعاء محمد احمد مهدى
هندسة حلوانمحمد مدحت عبد الفتاح بيومى13357
28342oهندسة شبرا بنهاهدير اشرف سيد عبدالغنى
كلية الصيدلة ج الساداتيارا راضى السيد عامر219347
صيدله عين شمسمهرائيل اشرف عادل يوسف191165
طب القاهرههدير عبد الرحمـــن محمود مرسى152439
اداب المـــنصورهياسمين محمد محمد اسماعيل الهنداوى563687
سياحه وفنادق االسكندريهمحمود غريب شعبان يوسف426268
هندسة بور سعيدمحمد احمد مـــنصور محمد على663291
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كليةاسمجلوس
صيدله حلوانساره فارس كمال متولى عفيفى228442
تربية ابتدائي عين شمساحمد عادل احمد على العظمة292589
هندسة بني سويفاحمد شريف سمير عبد القادر65284
3o7872تربية ابتدائي عين شمسعالء سعيد سيد عبدالنبى
تجاره طنطاعمر احمد متولي احمد مـــنا366391
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء الصغير محمد على738757
تربية عين شمساميره صالح عبدالعزيز سليمان ابورحيم294388
6688o1اداب الزقازيقاسراء محمد صالح الحاجرى
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهمها عبدالرحمـــن السعيد محى الدين518114
59o725طب المـــنصورهمحمد عبد الحميد المهدى طه يوسف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهبه هللا عامر السيد عامر حسن138541
كلية طب أسوانعمر محمد عطية السيد737575
تربية الزقازيقاسراء ابراهيم عطيه محمد حفناوى646525
37533oطب كفر الشيخبسام عالء محمد زهير البابلى
74631oتربية قنا ج جنوب الوادىمادونا سمعان وهبه فخرى
كلية البنات تربية عين شمسغاده اشرف صابر عبدالفتاح ريه287951
3936o7تربية ابتدائي كفر الشيخصالحه عيسى محمود محمد عمار
43oo77تربية ابتدائي دمـــنهوردنيا ربيع السيد محمد البشتامى
14228oكلية البنات تربية عين شمسساره رضا محمد ابو النور
تربية دمـــنهورفاطمة عبد العزيز عبد هللا علي اغا431288
58o12oعالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء سلطان جمعه فهمى جمعه
تربية الفيوممصطفى صالح السيد عطيه72961
1295o3حقوق عين شمساحمد على حسين حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حسين عبد الرازق محمد118681
تجاره طنطاخالد اكرم صابرمحمد سيد احمد357414
7o362تربية ابتدائي بنى سويفامانى جمال حسانين محمد
28897oاداب بنهامحمد حمدان عبوده حسين
3o4662صيدله الزقازيقشريف فتحى عبدالسالم حسين كساب
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد رمضان احمد البدوى على299551
81oo42تربية سوهاجمحمد جمال احمد محمد
69o24طب بنى سويفمصطفى محمود محمد محمود
طب اسنان االسكندريهحبيبة طارق محمود مصطفي احمد351476
118oo7هندسة اسيوطهادى ايهاب عبد المـــنعم محمد المرسى
طب االسماعيليه ج قناة السويسمحمد هشــام قطب محمود سيد احمد637359
اداب دمـــنهورمحمد ابراهيم عبد العزيز احمد سالم416314
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننور حسام صالح عبد الموجود126139
293o51حاسبات ومعلومات عين شمسمصطفى شعبان كمال محمد
السن عين شمسساره فيكتور نبيل فيكتور129867
تجاره القاهرهميرنا مصطفى سيد ابراهيم118181
طب سوهاجمينا عماد عدلي رزق832131
طب بيطرى كفر الشيخوفاء لطفى نصر عمر378539
19o47oحقوق القاهرهيارا خالد راتب عبد الحكيم محجوب
تربية اسكندريةندا عزمى عبد العزيز ابراهيم415816
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةياسمين عماد الدين رشــاد محمد عمران346548
66664oتربية العريشبسمه فرج سليمان محمود
تربية شبين الكومفاطمه اشرف على شلبى218692
2o2927كلية البنات تربية عين شمسبسمه محمد احمد محمود
حقوق عين شمسشروق احمد عبد المجيد مصطفى123631
64134oهندسة الزقازيقطارق محمد اشرف احمد مصطفى
تربية ابتدائي دمـــنهورريهام محمد خميس عبد المـــنعم يونس عقده429531
43o218تربية دمـــنهوراسراء فوزى قاسم ايوب مصطفى
تجاره عين شمسمحمد عماد حمدى شبانه296689
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صيدله المـــنصورهسما اسامةعبد المجيد عبد السالم البسطويسي561159
طب طنطااسراء صفوت محرز محمد مسعود367986
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنورة حنفى مـــنجد حنفى142142
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمؤمـــن عماد ابراهيم احمد659598
66o916تجاره بور سعيدسما اشرف ابراهيم محمد توفيق
27o322تربية حلوانيوسف اسامه حسين محمد
35o729هندسة االسكندريهمرام احمد ابراهيم عبده البوريدى
435o87طب اسنان االسكندريهشروق مجدى محمد حسين عبدهللا
187o1تجاره القاهرهيارا مجدي توفيق محمد
699ooتربية ابتدائي بنى سويفمحمد رمضان سليمان برعى
8o2135اداب اسيوطعماد الدين محمد محمود محمد
هندسة كفر الشيخبيشوى شنودة بطرس هابيل455994
تربية ابتدائي طنطامحمد عبدالغنى محمد عبدالغنى رضوان اري488622
تربية ابتدائي دمـــنهورلمياء مـــنشــاوى احمد مـــنشــاوى مطر431228
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخايمان السيد مصلحى محمد صباحى385486
2o4389صيدله حلوانندى حمدى محمد حسن
559o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر حامد حماده سيد محفوظ
اداب عين شمسصفاء على سيد عويس134963
اثار قنا جنوب الوادياحمد سامى سامى عبدالرحيم514828
58o381حقوق المـــنصورهاحمد اسماعيل محمد اسماعيل محمد عباده
2849ooتجاره بنهاخلود هشــام نشــات ابوزيد السيد
تربية ابتدائي الزقازيقساره السيد السيد محمود عيسى642476
216o93تربية شبين الكومدينا ناصر وصال عبدالمقصود
تجاره اسيوطمروه سيد حمده خلف794214
تجاره طنطامحمود ابراهيم عزت الديب488638
تجاره الزقازيقحسام صقر فتوح عطيه على صقر643744
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىبطرس حمايه شوقى وهبة281262
3762o2طب كفر الشيخالعناني سعد علي عوض العنانى
798o1اداب الفيومعبد الرحمـــن عبودة محمد عبد الصادق
58o238تجاره المـــنصورهسالى محمد عبد الرحيم الكاتب
تجاره الزقازيقمحمد احمد محمد عبد الهادى حسن583845
اعالم القاهرهدعاء محمد سيد ياسين35555
3oo871كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاحمد حمدى محمد عوض
574o65رياض اطفال المـــنصورهندا عنتر عبد الحميد على خفاجى
طب بنهاعمر عمادالدين عبدالدايم عبدالقوى227249
222o65اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ابراهيم راغب محمد
8o6o17كلية األلسن سوهاجمصطفى احمد هريدى عبد الاله
3664o1نوعية طنطامحمود عبد المجيد محمد عبد العاطى
إعالم ج جنوب الوادىحسام عبد الحليم على احمد797273
هندسة االسكندريهنرمين شعبان على احمد349891
37o17oصيدله االسكندريهعادل هانى السيد محمد مجاهد
عالج طبيعى القاهرهنهال محمد حافظ محمود سعد231812
رياض اطفال بنى سويففاطمه محمد حسن ابو الحسن63121
6659oتجاره بنى سويفاسالم جمال عبد العظيم خميس
498o9oهندسة الفيومصالح رمضان مصطفى سويلم
152o31هندسة القاهرهانجي ياسر محمد ابو العال
هندسة طنطاتقى سعيد السيد الشرقاوى364216
3o4764دار العلوم ج القاهرهاحمد وجيه عبدالعظيم رشيد
1171o4هندسة المطريه جامعة حلواندينا حسام صالح الدين ابراهيم عرفات
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود عاشور عبدالفتاح على284514
تربية طنطاالشيماء هشــام عبد العزيز على الدابى496429
تجاره الزقازيقبدوى الشحات بدوى احمد519417
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581o23نوعية المـــنصورهايه ممدوح مصطفى خليل عكاشه
اداب حلوانهاجر محمود احمد خليل274246
58o452تربية ابتدائي المـــنصورهكمال ممدوح زغلول محمود حسن
23o956هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد مجدى صابر عبد الحميد مصطفى
79o551اداب اسيوطايه عبد الهادى سيد عبد الهادى
35o952تربية اسكندريةهاجر احمد محمد احمد راشد
5oo767تربية جامعة دمياطميرنا طاهر ياقوت على جوهر
49o84oتجاره طنطامحمود كرم السيد العريان
هندسة المـــنصورهبراء مصطفى عبد النبى على كساب581188
63784oنوعية الزقازيقاميره احمد حفنى عتمان
إعالم ج جنوب الوادىمحمد قطب الدين حسن احمد115644
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره احمد عبدالرؤف عبدالحميد داود215661
3o731هندسة حلوانمحمد عصام محمد ابراهيم
283o23اداب انتساب موجه عين شمسغاده رجب احمد محمد
طب بنهااسراء عاطف شلبى المرسى حليمة229148
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانالشيماء محمد عبد الحميد موسى148825
حقوق طنطاأحمد رزق محمد على حجاج384929
23o112طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمـــنار اشرف محمد حسن محمد
1295o6تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمود على فهمى
فنون جميله عماره ج االسكندريهحسام الدين محمود حنفي محمود محمد حسنين414155
3o6199اداب بنهاماريا عادل شفيق عطيه
15o17تجاره وإدارة أعمال ج حلواننيهال ثروت كمال محمد عطيه هالل
5o9188صيدله الزقازيقتقى اشرف محمد حمدى عزب
5128oاداب انتساب موجه القاهرهاسالم حسين عبد العزيز السبكى
اداب بنهاخلود سعد عزيز احمد279279
اداب انتساب موجه القاهرهخلود زيان عبد الفتاح عبد العال34152
2o4577تربية حلواناحمد سمير عبدالرحمـــن على ابراهيم
238o75كلية اآلثار انتساب موجه باالقصرفاطمه عبدالقادر محمد احمد
8o9875طب اسنان جنوب الوادىايمـــن محمود محمد قبيصى
56354oهندسة المـــنصورهحسام محمد عبد الموجود محمد
كلية البنات تربية عين شمسرانيا احمد شعبان محمد268432
صيدلة اسيوطنورهان شريف محمد محمودعمر237273
5164o4تربية ابتدائي الزقازيقايه فايز عطيه محمود
هندسة القاهرهمريم عمر رمضان محمد46712
5o7456تربية جامعة دمياطمـــنال احمد احمد حسن أبوعلى
81o138تربية سوهاجهند ماهر صبرى عرب
281o82هندسة شبرا بنهااحمد عبدهللا معوض حسن
حقوق القاهرهرحمه محمد محمد غريب سليمان34338
8271o6معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المـــنيا الجديدةشنوده ناجي نمر عبد المالك
تربية ابتدائي الزقازيقايه سمير مـــنصور ابراهيم محمد645335
65413oتربية ابتدائي االسماعيليهندى عيد محمود سعد
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةبسمة محمد على مصباح498512
4197o7إعالم ج جنوب الوادىنادين وليم شوقى بخيت عازر
تربية شبين الكومخلود ايمـــن عبدالاله عبدالشــافى228697
15473oطب القاهرهمصطفى شريف مسعد سعودى
1965o8تربية رياضية بنين بنهامحمد مصطفى سعيد محمد عوض
تجاره انتساب موجه  عين شمسعلى هشــام حسنى عبده147899
طب المـــنصورهدنيا طه عبد الرازق حسن583722
38o63oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخحسناء حازم عبد الستار سرحان
تربية المـــنصورهمايكل محب شلبى عطيه عوض565688
572oo3تجاره المـــنصورهابراهيم عصام السيد ابراهيم مسلم
طب طنطاأحمد محمد السيد كامل358827
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هندسة الزقازيقمحمد عزت محمد محمد حمادة587129
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسشــاهنده محمد محمد حبشى محمد638396
هندسة بور سعيدندى كامل عبد الباقى عبد الباقى ضيف664599
13o968تربية عين شمسمحمد محمود محمود على
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه محمود فاروق محمود الشوربجى221272
4193ooرياض اطفال االسكندريه طالباتنضر صالح محى الدين محمود رزق
تجاره عين شمسايه صالح محمود عبد العال142217
58o488تربية ابتدائي المـــنصورهنادر بدوى محمد بدوى
طب اسيوطمياده توفيق محمد توفيق825255
طب بيطرى االسكندريهمحمد جمعة يونس عبد الحميد434697
23o744اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدهللا ايهاب محمد صابر بدر
اداب سوهاجالشيماء زكريا ابراهيم عباس816178
15184oاداب عين شمسنبيله على محمد على عبد االموجود
حقوق اسوانمحمد فراج عبد الرازق فراج742196
صيدله الزقازيقعمرو رضا ابوالمعاطى عبدالرحمـــن279489
2o9343هندسة حلوانعبدالرحمـــن كامل محمد محمد علي
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواننعمه مجدى مرشدى عطيه148762
652o93اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةشيماء حمدى عبد المطلع احمد النجار
5oo781تربية جامعة دمياطندى السيد حافظ الشهاوى
تجاره انتساب موجه حلوانكريم ممدوح راضى على حسين199169
تربية حلواناسالم خالد نعمان امين32389
تربية اسكندريةوسام السيد معوض احمد417569
2235o5كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفجودت عاطف نصيف ناشد رزق
صيدله الزقازيقمحمود السيد محمد سليمان646189
563o41تربية المـــنصورهامـــنيه محمد فتحى على المظلوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم طارق فهمى السيد273326
تجاره بنى سويفطه كامل احمد عبد المقصود68145
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشــادن هشــام محمد نزيه السكرى192185
74o884تربية قنا ج جنوب الوادىابتسام حسانى حامد عبد الكريم
35o852تربية اسكندريةنسمة فتحي محمد متولي
57o36اداب عين شمسدينا عبد هللا محروس على طيعه
طب عين شمسمحمد خالد محمد مرتضى281528
6611o7نوعية بور سعيدندى جالل السعيد محمد النجيرى
اداب المـــنيالطيفه محمد امين موسى مصطفى718716
هندسة المـــنصورهيوسف احمد حامد البدوى رفاعى حجر573323
27o695تجاره عين شمساسراء عبدالحكيم محمود خليل
اداب العريشيوسف عبد السالم عطيه عايش664732
3o6o12اداب عين شمسساره خالد احمد مصطفى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسبدر محمد كمال فهيم651596
تربية اسيوطمينا وليم زكي جرجس791181
تربية دمـــنهورشيماء احمد عبد الحميد احمد النجار429926
طب اسنان المـــنصورهليلى حسن شريف محمد شريف ناصر563785
49o555تجاره طنطامحمد ربيع حامد البيومى احمد
تربية ابتدائي قنا ج الوادياميمه النوبى عبد الوهاب محمد744965
طب اسنان االسكندريهسمر أحمد السعيد محمد دسوقى451215
السن عين شمساسماء محمود ابراهيم محمود274788
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسايناس محمد فاروق السيد658871
اداب حلوانكارولين حبيب عبده حبيب122978
كلية البنات آداب عين شمسايه احمد انور موسى ابراهيم291528
صيدله حلوانميرنا ممدوح صدقى رضا سعيد35649
57o1o3تجاره كفر الشيخمى عطيه رزق المتولى زياده
تجاره القاهرهعمر محمد ربيع عباس155459
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تجاره الزقازيقعبد هللا مصطفى حسن راضى587741
تربية شبين الكومشيماء محمد كامل خليل222277
5o781oتمريض المـــنصورة شروق السعيد محمد محمد غبور
تجاره طنطااسالم طه السيد الشملي366381
هندسة المـــنصورهعاصم احمد محمد محمد سيد احمد587512
29193oتجاره عين شمسمصطفى حمدى عبدالحميد حسين
السن عين شمسساره حسين محمد علي حمزة116463
تجاره المـــنصورهمياده عبد الرحيم احمد محمد الخولى587838
عالج طبيعى القاهرهاسامه امام الصادق امام  على الحيوان646862
اداب حلوانسمر رمضان عبده امام264628
هندسة كفر الشيخاحمد على على يوسف على سيد احمد378838
79o637طب اسيوطاحمد على محمد مصطفى
65178oهندسة حلوانفتحى عبدالناصر فتحى زكى
2839o5تربية عين شمسيسرا رمضان فاضل البشــارى
8o9754تربية ابتدائي سوهاجوفاء محمد على محمد
تربية اسيوطشروق رمضان خلف عبد الواحد797793
صيدله عين شمسسلمى وليد لولى محمد عبد الموجود132194
كلية البنات تربية عين شمسمريم سليمان دانيال خليل268483
12o167هندسة عين شمسعلى مصطفى الحسينى مصطفى
4521o9كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعيشة عبدالنبى سعد حميدة مؤمـــن
2oo287اداب القاهرهساره سيد جابر هريدى
5883o5تجاره المـــنصورهعمار ياسر محمد عبد المعطى الوصيف
ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسحبيبه جابر محمد عبد المعبود148545
طب سوهاجميسره محمود السيد محمد785414
3546o3تربية طنطاعبير حسن السيد نويشى
2o7159كلية البنات تربية عين شمسخلود طارق فوزى محمد سليمان
طب بيطرى فرع الوادي الجديدشهد هارون أحمد سنوسى749116
سياحه وفنادق االسكندريهروان يحيى السيد محمد حسنين349392
66o191حقوق المـــنصورهمهند مصطفى حسن مصطفى رضوان
حقوق سوهاجابراهيم محمد امين عبد النبي785385
تربية ابتدائي بنهاجهاد خالد محمد المغاورى الزيات496441
8o77o1كلية اآلثار سوهاجنهال عبد الرحيم صابر عبد الرحيم
طب عين شمسريهام عبدالحكيم زكريا عبدالرحمـــن سيد296343
219o72هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاميمه مكرم يوسف زايد
هندسة طنطاحبيب محمد احمد محمد احمد576119
نوعية بنهامها محمد صالح عبدالعال286267
طب بيطرى بنى سويفنورهان عبد الحفيظ يوسف عبد الحفيظ63955
38536oتربية طفوله كفر الشيخاالء فهيم محمد ابو اليزيد عبد اللطيف
تربية العريشسها احميده سالم احميدة666347
طب بيطري المـــنيامينا مايز عبدالخالق اسطفانوس728782
تربية اسيوطرحاب خالد محمد ظاهر786141
اداب الزقازيقمريم سعيد عبدالعال محمد669181
كلية البنات آداب عين شمسمريم احمد ابراهيم حليم24619
تجاره القاهرهاحمد محمد وجية ابو السعود54571
هندسة بور سعيدمحمود حسام عبد الرحمـــن الصباغ499676
طب القاهرهنورهان مصطفى حسب هللا مصطفى152359
طب عين شمسعبدالعظيم فرج عبدالعظيم محمود272718
73o96اداب الفيومطارق ابراهيم عبد الناصر محمود
تجاره عين شمسشروق ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم265776
73o523اداب المـــنيامصطفى رجب كرم عمر
61oo5اداب حلوانشيماء كمال نفاد عبد العزيز
2648o7كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساغابى اميل يوسف عزيز
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46o751هندسة االسكندريهنوران سليمان السعيد سليمان باشــا
نوعية االسكندريهعبدالرحمـــن سامى احمد عبدالرحيم طبق426815
38o417طب كفر الشيخفايزه عصران مصطفى الفقى
74o268تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتايه محمود يوسف محمد
6983oكلية األلسن بنى سويفسماح حسن يحي محمد
تجاره عين شمسساره السيد حسن السيد267942
اداب المـــنصورهمحمد عبد الناصر محمد على العدلى487283
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعماد عالء الدين احمد رجب عبدالرحمـــن عياد651115
5o3533تربية جامعة دمياطهدى الدسوقى انور غمس
تربية الزقازيقامل سعيد محمود محمد مصطفى ابوزيد639313
497o87اداب طنطاعمر مصطفى عمر مصطفى يوسف العوضى
2o5511هندسة حلوانيوساب سمير ثابت خليل
اداب عين شمساسماء ياسر عبد المطلب المراوي146373
58533oكلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىهاله محمد ابراهيم محمد النويهى
هندسة بور سعيدبسنت اشرف محمود رشوان659889
تربية اسيوطمصطفى احمد كمال عبد السميع792218
تجاره القاهرهمحمد ناصر احمد عبد الونيس58864
تجاره القاهرهيوسف محمد عبد الفتاح عبد هللا23772
58o411تربية ابتدائي المـــنصورهاسماعيل ابراهيم عبد الفتاح اسماعيل
52o3o6كلية السياسة واالقتصاد ج السويسمروة عيد عبدالفتاح محمد محمد سليمان
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسالزهراء احمد محمد محمد احمد حسان647739
421o87اداب االسكندريهعمرو محمد صالح مصطفى
2915o3تجاره عين شمساسراء ممدوح بدير محمد
49o8o8اداب طنطامحمد محمد عبد ربه حسن بدر
تجاره بنى سويفامـــنيه عمرو جمال الجوهرى66747
3o5364التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنار محمد شفيق عبدالغنى حرب
السن المـــنياخالد عبد الستار عثمان عوض127394
صيدله االسكندريهندى مجدى عبد المجيد حسن خطاب347871
السن عين شمسمروه سعد محروس محمد مجاهد635537
5o2991صيدله المـــنصورهكاميليا محمد الحديدى محمد الدياسطى
سياحه وفنادق االسكندريهاسراء السيد طه مصيلحى جمعه377644
1474oعلوم رياضة القاهرةمحمد تميم محمد لطفى
السن عين شمساسراء نبيل مـــنصور السيد مـــنصور585796
طب اسيوطهبه على محمد عثمان238286
حقوق قنا جنوب الواديمحمد حمدتو محمد احمد733932
15o121تجاره انتساب موجه حلواناحمد عزت محمد محمد
42o662السن عين شمسأحمد محمد سعد عطوة شحاته
تجارة قنا ج جنوب الواديكريم محسوب السيد محمد738575
طب بيطرى المـــنصورهمياده عاطف عبد الغنى محمد بهرام571323
تجاره طنطامحمود احمد محمود احمد شميس584844
7114o5تجاره بنى سويفخالد ناصر عبد الرحمـــن سالم
667o48كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمـــنى محمود محمد محمود
8o4349هندسة القاهرهفريد محمد كامل توفيق
تجاره بنى سويفشريف حسين على حسن61988
تربية رياضيه بنين شبين الكومخالد حسنى عادل عبد القادر الفقى212556
تجاره عين شمسمحمد احمد حنفى محمود269466
4274o4نوعية االسكندريهمحمد عبد السالم عوض دويدار
صيدله القاهرهنوران محمد مصطفى عبد الوهاب17753
تربية ابتدائي المـــنياعالء محمد أحمد حسين719817
58o829تجاره المـــنصورهمجدى سعد العوضى ابو زيد
اداب القاهرهسوزان عبد المـــنعم على حسين42313
41o3o1هندسة االسكندريهابراهيم احمد محمد زكى مرعى
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صيدله طنطازياد حامد محمد عبد الوهاب شلبى497159
13661oاداب حلوانسعد جاد هارون على
73594oطب اسنان جنوب الوادىاسماء عبدالحميد ابوالقاسم احمد
244oo7هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عماد مبروك على عبدالعال
صيدله طنطامها عبدالعزيز محمد الخمارى494913
تجاره القاهرهمارينا حنا فارس رزق هللا132689
طب بيطرى االسكندريهعمرو احمد سعد احمد اسماعيل338778
8271ooصيدلة اسيوطياسر عايد يعقوب عبد السيد
28624oتربية ابتدائي بنهادينا متولى ابراهيم متولي
تجاره االسكندريهاشرف محمد السيد جمعه محرم425312
22252oطب طنطانورهان ضياء رجب الطوخي
طب اسنان جنوب الوادىحسام حسن عبد السيد عالم816624
تربية ابتدائي الزقازيقعلى سعيد على جيرة هللا644631
هندسة اسيوطمحمد خالد ابراهيم محمد عبد المجيد573272
هندسة طنطامحمود محمد مسعد وافي362555
تجاره القاهرهميرنا محمد حسن محمد36394
341oo9تجاره انتساب موجه االسكندريهاسالم حسن محمد عاشور حسن
كلية البنات آداب عين شمسمى فؤاد محمد فتحى السعدنى291142
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسوليد خالد علي فرحان486741
21726oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةيوسف عماد انور مطر
5o595oصيدلة بورسعيدفاطمه اسامه سعد الجمال
335o87إعالم ج جنوب الوادىمريم مدحت صبحى عطا جرس
تربية المـــنيافاطمه محمد سعد شحاته718713
تجاره بنهامحمد احمد محمد صالح الدين العطار279153
هندسة بور سعيدعبد هللا حسين محروس عبدالجليل654462
تربية ابتدائي المـــنيازينب عاطف ضاحى سيد715646
تربية ابتدائي االسماعيليهامـــنيه كرم السيد ابوالحسن655644
تربية ابتدائي بنى سويفنورهان محمد فؤاد رياض66913
تربية ابتدائي طنطااسراء ايهاب محمد عبدالغنى الشريف364538
1983o1اداب عين شمسسلمى اشرف سالم محمد
5o2951تجاره جامعة دمياطندى السعيد المتولى الجوادى
تربية ابتدائي شبين الكومانجيى مسعد فتحى محمود العفيفى228551
28o589تربية ابتدائي بنهادينا جمال نصر احمد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايه عامر شبل عبد السميع ابراهيم229172
تجاره المـــنصورهمرح بهاء عبد النبى محمد شعيب563426
اداب المـــنصورهامانى احمد حسن المتولى565285
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاالء محمد السيد البنا226133
كلية التربية الفنية ج المـــنيااسراء ابوالعمران رمضان محمد711147
تجاره بنى سويفانجى سيد عباس محمد74326
5o6985تجاره جامعة دمياطاحمد طلعت طلعت عبد الهادى موسي
هندسة المـــنيارضا جرجس عياد فرج722977
145o31اداب القاهرهعمرو عادل عبد الباسط احمد
اداب المـــنصورهباسل ناصر ابراهيم يوسف ابو السعود588284
حقوق القاهرهدنيا ايهاب محمد عبدالحافظ268593
64oo43اداب الزقازيقنرمين محمد مقبل حسن
طب المـــنياابرام فرحان فهمى جرجس722563
اداب االسكندريهنهى طارق عبد الفتاح محمد حسن زيد346924
8o568oكلية الطب بقناارادة جابر عبد الرحيم محمد
صيدله بنى سويفامل خالد محمد امين79388
ع.دولى اعالم مدينةالشروقندى مصطفى حسين حسين126182
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمينا حبيب نبيه ميخائيل فرج هللا518795
35889oصيدله طنطااحمد محمد سعد المرشدي
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هندسة كفر الشيخعمرو الحسينى محمد عمر البيسى375569
حقوق بنى سويفمـــنال احمد محمدكامل احمدباشــا66893
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةالشيماء عماد يوسف الشــايب231855
5681o7هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاشرقت محمد السعيد عبده حماد
3o2419كلية بنات شعبه طفوله عين شمسمارجريت مجدى ميالد نخله
هندسة المـــنصورهكريم محمد محمود محمد سلطان562713
هندسة قنايوسف عادل غزالى احمد733533
طب المـــنصورهمحمد طاهر الخضر محمد عبده عيطه593177
2o7119تربية حلوانياسمين محمود عطيه السيد احمد
تربية بنى سويفعبير سليمان محمد ربيع62717
هندسة عين شمسمينا عماد فتحى حليم142115
تجاره المـــنصورهاحمد محمود عبد الوهاب صالح عبد الوهاب564346
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمصطفى يوسف السيد حسين747527
هندسة عين شمسعمرو اكرم انيس الليثى123586
28oo9oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمروه ماهر احمد السعيد
السن عين شمسياسمين ابراهيم حواش محمد277799
السن عين شمسمريم فتحى بيومى السيد287962
تجاره كفر الشيخمحمد صالح محمد ابراهيم شحاتة379773
8o8279تجاره سوهاجوائل احمد محمد احمد
اداب االسكندريههشــام الصاوى عبد العزيز الصاوى خضر343333
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىايه اسامه عبدالشهيد سيد احمد226532
تجاره عين شمسعمر احمد عبدالعزيز محمد احمد189117
تربية اسكندريةاسراء محمد السيد محمد على339852
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسالم على مسعود على بدر235511
هندسة اسيوطمالك مـــنير صادق يسى سمعان413758
2147o8اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةغاده احمد حسين عفيفى
41o372هندسة االسكندريهمحمد هشــام محمد محمد جاب هللا
114o28طب القاهرهايالريا صموئيل زغلول فرج
علوم رياضة االسكندريةشــادى فتحى احمد حسن يوسف338379
42989oتجاره دمـــنهورميرونا محمد عبد العزيز محمد فايد
اداب انتساب موجه االسكندريهسمر محمد مصطفى احمد النحاس348748
1163o6اداب عين شمسياسمين احمد مصطفى احمد يوسف
صيدله حلوانمحمد رجب عبد اللطيف على76294
48854oتجاره المـــنصورهاحمد جابر الزغبى الرجبى
تربية العريشهاجر احمد عبداللطيف سليمان666357
2316o4تربية طفوله شبين الكومبسمه صالح محمد بحيرى
تجاره القاهرهدينا شعراوى عطا على25175
66787oتجاره الزقازيقاسالم عادل عبد هللا محمد
اداب دمـــنهورنور محمد محمد عبد الحليم إبراهيم427812
3o6334حقوق عين شمسندى عصام محمود ابراهيم فهمى
تجاره عين شمسمحمد صالح محمد محمد احمد272579
5oo725اداب جامعة دمياطعبير المتولى نور الردينى
4149ooهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى محمود عبدالرحمـــن محمد احمد
83o444طب سوهاجاالء محسن سليمان احمد
29335oتجاره بنهاميسره فايز سالمه ابراهيم
814o4oصيدلة سوهاجمرفت محمد ابوالمجد عبد اللطيف
8272o1صيدلة اسيوطمحمد فولي سليم فرغلي
11982oطب عين شمسساره خالد عبد الوهاب الجندي
تربية اسيوطهند مصطفى محمود على799785
عالج طبيعى ج كفر الشيخريحانه عزت مصطفى البدرى223181
38o32اداب القاهرهحبيبه هللا خالد سعيد عبده محمد
تربية بنهاايمان سيد ابراهيم عبدالخالق282819
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عالج طبيعى قنازينب حسين شــافعى حسين733191
نوعية الزقازيقاالء حسنى محمد محمد645765
12o3o5صيدله القاهرهلؤى ايهاب احمد حسن
صيدله االسكندريهجورج رفعت وديع بشــاى339221
تجاره انتساب موجه  عين شمسهاجر حسين حسان خليل117962
تجاره بنى سويفمحمد فرج سليم فرج717956
اداب انتساب موجه القاهرهمريم ابرهيم السيد محمود52312
732o54تربية ابتدائي قنا ج الواديايه اسامه على عثمان
اداب حلوانايه طارق احمد محمد الغندور126519
عالج طبيعى ج كفر الشيخرنا عبد الرحمـــن محمد مجاهد486944
تربية شبين الكومايه عزت عبدالقادر محمد صبيحه232373
2o4637تجاره انتساب موجه  عين شمسحسين حمدى حامد عبداللطيف
تجاره عين شمسايمـــن محمد محمد محمد الشين145571
طب اسنان جنوب الوادىكيرلس كمال رمزي حنا819863
56o996تجاره المـــنصورهنورا رضا محمد احمد عشرى
كلية أداب بورسعيدمريم مجدى الشبراوى سيد احمد661595
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخوليد وائل محمد السيد عامر381456
5o8741طب الزقازيقيوحنا رأفت رمزي عبدالملك ابراهيم
هندسة المـــنصورهنرمين شريف السيد على حسين582147
تجاره المـــنصورهاحمد خالد توفيق محمد583574
71o957الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمود حسنى صاوى صالح
تجاره القاهرهامـــنيه سمير حسن ابراهيم جمعه46424
تربية اسكندريةامل احمد سعد قاسم337836
هندسة المـــنصورهمحمد محمود محمد الغريب572631
8o6329فنون جميله فنون االقصرسهيله جمال السيد مرسى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرحمه على طايل محمد خفاجى34571
تربية العريشسليمان مصطفى سليمان مسلم666235
تربية ابتدائي عين شمسسلوى ايمـــن محمد سعيد267787
تربية بنى سويفاحمد يحيى زكريا عبد اللطيف61968
71344oفنون جميله فنون المـــنياميرنا محسن عبد الجابر ابراهيم
تجاره انتساب موجه المـــنصورهسعيد عبد السالم محمد محمد طه592223
طب بيطرى بنهامروه شحات سعد امام296156
5o98ooتربية الزقازيقآالء طارق مصطفى محمود
هندسة سوهاجاسالم فارس محمد مرسال816157
نوعية المـــنياريحانه سيد جاد محمد724223
1521o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامل عيد رمضان حسانين
235o34هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةغنيم محمد غنيم ريحان
563o93تجاره المـــنصورهفاطمه الزهراء رفعت نبيه ابراهيم عبد هللا
تربية رياضيه / بنات المـــنيادميانه اشرف عزمى بندى728663
7o451اثار قنا جنوب الواديهبة محمد امبارك قطب
طب طنطااحمد على مـــنصور علي573484
فنون جميله فنون حلوانمحمد مصطفى محمد عبد الغني152942
طب بيطرى القاهرهياسمين احمد سمير احمد31911
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةساره احمد حسان محمد225865
3628o3تجاره طنطامحمود محمد حامد سليم
اداب قنا ج جنوب الوادىاسماء طنطاوى محمد طنطاوى732697
141o28تربية حلوانامـــنيه محمد انور عبد المـــنعم
تجاره جامعة السويسمحمود عثمان عبدالسالم عثمان237922
56oo54طب بيطرى المـــنصورهيمـــنى عادل عطيه عبد الحاكم على نصر
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهاجر ممدوح بحيرى محمد231739
تجاره عين شمسمحمد خالد محمد سيد عكاشه291911
715o24هندسة المـــنيافيصل محمد رشدي محمد
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هندسة االسكندريهمحمد احمد الجندى محمود حسن453444
حاسبات ومعلومات المـــنصورهوسام حمدى محمد على مصطفي572448
2o69o6طب اسنان عين شمسهدير وائل محمود عبدرب النبى
تجاره سوهاجابوالحسن عمر عبد الرازق حسين815973
تجاره الزقازيقمحمود احمد محمد محمود عبد هللا638819
2945o2تربية ابتدائي عين شمسمحمد ابوسريع احمد مرعي
صيدله المـــنصورهندى ابراهيم محمد مطاوع578649
تجاره طنطاشروق ناصر السيد حسن النني489399
طب بيطرى بنهااميره حاتم احمد مختار العتيق277365
هندسة الزقازيقعمر اسامه عبد الحليم محمد مهنا587791
صيدله بنى سويفمحمد عاطف احمد راضى68457
صيدله الزقازيقهاجر خالد سعيد على642831
8o8o86عالج طبيعى قنااحمد جمال السيد سويلم
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان عادل حمزه السيد ابوزيد576269
نوعية الزقازيقليالى سعيد عبدالعزيز ابوسمرى525474
هندسة المـــنصورهاحمد خالد محمد يوسف ابو النصر491343
طب بيطرى االسكندريهامل خميس خميس ابراهيم صابر444632
تربية طنطارحاب عادل عبدالسالم عمرإبراهيم359168
تربية ابتدائي الزقازيقرغده جمال اسماعيل فرج ابوزيد586494
تربية ابتدائي كفر الشيخامل مصطفى اسماعيل حسن بربوش374135
تربية االسماعيليهمحمد ابراهيم السيد عبدالرحمـــن654773
تربية ابتدائي كفر الشيخعزت جمعه محفوظ رمضان368731
تجاره القاهرهاحمد رأفت ابراهيم عبد الحكيم57644
711o57اداب المـــنيارحمه حسن رجب مخلوف
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاسراء مجدى محمود على122985
اثار القاهرهمريم عزالدين حماد فرج سعيد267844
تجاره بنى سويفامير محمد بكرى مرسى66278
اداب طنطامحمد ابراهيم محمدى سليمان الديب361533
نوعية الزقازيقاميره حلمى عبدالوهاب محمد درويش639317
نوعية بنهااسماء عصام عبدالرشيد محمد المـــنياوى231687
هندسة شبرا بنهامحمود حامد الحسيني السيد هزاع289272
29258oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفيوسف احمد صالح الدين احمد غازى
هندسة المـــنصورهنورهان السيد على توفيق السبكى593914
تربية الزقازيقسمر ناصر الهادى حسين محمد645342
تجاره المـــنصورهصبرى محمد على احمد الالوندى591295
تربية رياضيه بنين شبين الكوممحمد سامى محمد الشرابى212172
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمارتينا نعيم عشم بشــاى148721
226o12طب بيطرى جامعة الساداتسها ايهاب على السيد
8oo828اداب اسيوطمحمد عبد النعيم على حسين
5o7544تربية رياضيه بنين جامعة دمياطأدهم مجدي محمد السعيد البهنساوي
3755o7كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخاسامة سعيد عبد الفتاح ابراهيم
58o841تجاره المـــنصورهمحمد فوزى محمد حمزه عبد المجيد
582o94طب بيطرى المـــنصورهيارا ابراهيم عبد العزيز ابراهيم عبد الواحد
تجاره انتساب موجه  عين شمسشريف متولى عبدالحميد ابوادريس639591
صيدلة بورسعيدامـــنيه احمد ابراهيم احمد786531
طب اسيوطمهرائيل ناجى نعيم كيرلس795474
3843ooالسن عين شمسدينا عبدهللا عبدالباسط عمر
تربية رياضيه بنين االسكندريهعبد الرحمـــن نبيل عبد السالم على الدخس338314
496o25علوم الزقازيقآيه عبدالكريم عزازي سليمان
15o98طب القاهرهاحمد زين العابدين احمد عبد الحميد
8o5484تربية ابتدائي سوهاججهاد محمد محمود احمد
22514oتربية طفوله شبين الكومسمر جالل عبدالحفيظ محمد
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اداب المـــنصورهياسمين سمير ابراهيم خليل حسن566847
فنون جميله فنون ج االسكندريهنورهان محمود السيد عبد الظاهر ابراهيم348799
هندسة شبرا بنهانورالدين عبداللطيف على ابراهيم311783
3o3441هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن رافت عبده مصيلحى الشــامي
تجاره بنى سويفاحمد خالد احمد احمد64461
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننوران عبد الغنى عبد الرحيم عبد الكريم123122
تجاره الزقازيقمحمد احمد خيرى محمد موسى637121
صيدله االسكندريهمؤمـــن رمضان كمال على عامر436392
تربية اسوانزينب محمد سالم محمد824619
تربية رياضيه بنات االسكندريهمروه جمال الدين على احمد حسن شباط348189
طب االسكندريهمحمد عبد الفتاح مصطفي شــاكر لطفي442274
السن عين شمساسراء مصطفى سيد عبده حسين293579
تجاره االسكندريهسارة مصطفى محمد السيد ريان346673
صيدله المـــنصورهايمان رجب محمد ابو الفتوح طرابيه577395
127o51تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود ناجح عشرى بدوى محمد عطيه
تربية الزقازيقمروه حسن محمد مصطفى هاشم639337
هندسة بور سعيدمؤمـــن محمد الفاتح احمد محمد ابو زيد659333
تربية الزقازيقنورهان اشرف يوسف مصطفى على525489
57o67oاداب المـــنصورهمايكل عماد عبد المسيح حنا مقار
تربية طنطاعبد الرحمـــن طارق مصطفى كمال ابو سمرة488515
تربية ابتدائي المـــنيامايكل يونان فرج وهبه726369
اداب سوهاجرانيا حمدي هاشم احمد815489
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاميره محمد عطيه ابراهيم652818
حقوق قنا جنوب الواديعبدالرحمـــن كرم على نورالدين735861
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسنيرمين فريد محمود محمد حسن645351
صيدله المـــنصورهرانا محمد سعد العشري494862
حقوق طنطامحمد عزت مكين مصطفى427736
486o28تجاره طنطااحمد قطب عبد الحميد حسن الخطيب
عالج طبيعى القاهرههبه رضا حسن مـــنتصر حسن645197
اداب دمـــنهورعمر جمال صالح توفيق سليمان339187
تربية طفوله كفر الشيخأسماء محمد سعيد احمد النجار374122
اداب القاهرهعبد الرحمـــن السيد مصطفى السيد136616
دار العلوم ج القاهرهاسالم محسن صالح عبدالغني266863
296o88كلية البنات آداب عين شمسبثينه محمد اسماعيل خالد
66542oتربية العريشريم خالد عبد المجيد احمد عبد الكريم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى حمدى احمد محمد سليم125195
2925ooاداب عين شمسعبدهللا صبيح محمد عواد عمرو
58o486تجاره المـــنصورهمـــنصور خليل مـــنصور احمد سعفان
6647o7تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد عبدالرازق سليم عبد السالم
72o956تجاره بنى سويفمحمود رجب محمد أحمد
5o24o4هندسة المـــنصورهنداء عبد الرحمـــن السيد طمان
تجاره االسكندريهروان حسام الدين عبد الفتاح علي محمد بكير411635
كلية البنات آداب عين شمسريهام احمد عبد المـــنعم عبد الحق138826
كلية اآلثار سوهاجهاجر سيد حموده سيد275622
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه ياسر مـــنسي عباس133894
43o751تربية طفوله ج دمـــنهورايمان عبد المجيد عبد الحميد محمد هنداوى
7863o3هندسة اسيوطفاطمه عبده بدير عيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود سامى طه احمد الجمل187426
288o58طب عين شمسرقيه عبدالحميد محمد على شعير
تجاره طنطامحمد سعيد مصطفى عبد الحميد الحبيشى361578
اداب المـــنيامارينا زكريا ميخائيل باسليوس725623
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد عبد العاطى عطيه حربى441438
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كليةاسمجلوس
طب اسنان طنطاأسامة محمد علي أبو زهرة469652
284o57هندسة شبرا بنهاشيرين جمال محمد رافت على
اداب عين شمساحمد محمد سويلم فرج سويلم124934
تجاره بنى سويفساره محمد شعبان سيد64955
22o832هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالفتاح جمعه عبدالفتاح على حماد
تربية شبين الكوممروه انور محمد شعالن231732
تربية طنطامها عرفه مصطفى الشحات ربيع499182
81o226اداب سوهاجاحمد سالم محمد عوض
29o4o7التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةداليا احمد عبدالعزيز عبدالفتاح موسى
362o32طب طنطامحمود محمد الشناوى ابو عطية
العالي للعلوم اإلداريه 6 اكتوبرياسمين حسن على سليمان46473
65898oعلوم جامعة السويسايه ابراهيم السيد ابراهيم
طب اسنان القاهرهمـــنة هللا محمد السيد حسين151987
صيدله المـــنصورهاالء احمد محمود محمد مطاوع571256
تجاره عين شمسصابرين خالد محمد عبدالعليم273947
42o636تجاره االسكندريهأحمد حمدي السيد شبل السيد
29872oصيدله عين شمسوالء عاطف محمد حسن
هندسة كفر الشيخاميره حسام على السيد البيلي572632
63623oهندسة االسماعيليةماريو مدحت ميشيل سيفين
اداب المـــنصورهمحمد سيف االسالم محمد عقيل الدجله488524
56o69oطب بورسعيديارا حسن السيد محمد غالب
79o297نوعية اسيوطايات محمد خالد محمد احمد
56o883اداب المـــنصورهايمان احمد عبد الوهاب محمد محمد عامر
حقوق بنهاماهر احمد محمد ابراهيم227332
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمد بكر فتحى ابراهيم على البيومى666298
3562ooطب طنطااسماء محمد عبدالباسط الدالى
8o1735تربية ابتدائي اسيوطعمرو عبد هللا الصغير يوسف
29o761اداب انتساب موجه عين شمسايمان محمد حسين محمد
2o9537اداب الفيومخالد ممدوح سليم محمد
هندسة اسيوطباسم عالء محمد سعيد محمد بهجت343845
رياض اطفال المـــنيا طالباتنورا حسنى عبدالمجيد عباس728693
273o71هندسة عين شمسهادى اشرف رجب محمد ابراهيم
تجاره بنى سويفاسماء محمود محيسن زيان716655
هندسة المـــنصورهمحمود ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابو العمايم579643
تربية ابتدائي طنطاشروق محمد ابراهيم ابوالركب486846
تجاره بنى سويفمصطفي سمير حسين محمد722911
اداب بنهادعاء يسرى عثمان حسن داغر278366
حاسبات ومعلومات عين شمسعمر شريف محمد االسيوطى115256
74164oتربية ابتدائي قنا ج الواديرانيا سعيد علي سعد
كلية األلسن بنى سويفجولى قدرى رمزى عبد السيد16259
السن عين شمسيمـــنى اكمل محمد كمال محمود116664
اداب الزقازيقداليا عادل السيد محمد محمد587219
18716oهندسة عين شمسمحمود محمد انور محمد
تجاره االسكندريهمادونا عماد صبري توفيق411181
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عبد المجيد محمد حماد93498
هندسة حلواننورالدين جمل عبد الباقى كامل عيد65521
35o14oاداب االسكندريهسلمى محمد السيد عبد الحميد على
49o79oتربية ابتدائي طنطامحمد عبد الرحمـــن محمد ابو الفتوح عبد الرحمـــن
73o941اداب المـــنياإيمان على مهدى عبدالجابر
38oo29اداب كفر الشيخسماح حمدى يوسف يونس شهاب الدين
587o3هندسة حلواناحمد فؤاد فتحى فرحات
تربية اسكندريةاالء محمود محمد حامد قطب423734
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تربية حلوانمرام احمد شحاته محمد السيد155971
29726oتجاره عين شمسعبدهللا محمد فتحى احمد عبدالعال
اثار القاهرهمحمد اشرف عبد العظيم ابراهيم141878
تربية ابتدائي الزقازيقريم عبدالباسط احمد السيد الزيات517769
تربية االسماعيليهنادر احمد ابراهيم احمد654422
تجاره بنهاهاجر عبد الوارث محمد عبد الوارث155924
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورايه عبدالمـــنعم السيد على رحاب355298
3415o5اداب االسكندريهوديان هشــام محمد جابر النجدى
طب االسكندريهاسماء حسن ابراهيم دعلوبه446892
هندسة القاهرهابراهيم شريف عصام نور الدين135522
41621oتجاره االسكندريهخالد سعيد بكر مرسي عبدالعال
صيدلة اسيوطصفاء رفعت عبد النبي درويش821926
11656oاعالم القاهرهمارينو ماهر ميشيل رزق
نوعية الزقازيقاسماء محمد محمد حسن عطوه515619
هندسة المـــنيامصطفى عبد هللا عبد الرحمـــن عبد هللا على497345
تجاره الزقازيقاسراء كامل فتحى عبد العزيز محمد توفيق512658
38264oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخميرنا ابراهيم ابو الفتوح احمد شعيب
37o282طب االسكندريهاحمد محمد محمد الشرنوبى
اداب طنطااصالة جمال فاروق محمد القصاص364548
تربية اسكندريةمحمود ايهاب محي الدين سيداحمد344727
اداب انتساب موجه القاهرهاسماء جمال فاروق على92547
تجاره عين شمساحمد خالد محمد عبدالغنى سليمان288669
نوعية الزقازيقايناس عفيفى حسن عفيفى رضوان641384
8o9233صيدلة سوهاجهاجر عالء البدرى احمد
2o2515تجاره عين شمسمريم كمال محمد عبدالمـــنعم
حقوق القاهرهاسالم ممدوح احمد محمد122921
تربية دمـــنهورايمان محمد سعد تركى429119
58158oرياض اطفال المـــنصورهايه عصام محمد محروس عبد المـــنعم
نوعية المـــنياانجى ميالد عبد المسيح شــاروبين726666
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد سليمان محمد الخولي233289
طب بيطري المـــنيامريم مسعد لمعى مسعد725451
3oo177تربية بنهاضحى السيد عبدالمهيمـــن عبدالحميد
64632oتربية ابتدائي الزقازيقهبه احمد حموده السيد
تربية اسيوطنورهان ابراهيم فوزي شحات791739
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفسهيله حسين محمد حسين69664
العالي لالعالم وفنون االتصال 6 اكتوبرايه اشرف محمد محمود الجندى283765
299o46تربية عين شمسهبه هللا فادى شحات مـــنوفي
192o21صيدله القاهرهزينه طارق محمد على غباشى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد لبيب محمد عدوى227272
295o58تربية ابتدائي بنهاساره اسامه طلبه عبدالعظيم
هندسة القاهرهعمرو احمد محمد عبد الرازق سليم198139
عالج طبيعى قنارشــا السيد مرزوق حسان829272
231o82هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمهاب السيد محمدى زلط
2974o9طب بيطرى بنهااحمد يسرى جمال عبدالقادر
34798oصيدله االسكندريهنرمين سامح فتحى مرسى محمد البراوى
8o8793هندسة سوهاجيوسف شعيب سليمان السيد
28922oهندسة شبرا بنهااحمد محمد عبداللطيف عبدالرازق
7252o2اداب المـــنياكريمه عبد هللا ابراهيم عثمان
2o2623تجاره انتساب موجه قاهرهايه مجدى احمد رجب مصطفى
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد علي زكى الراوي738161
66533oهندسة االسماعيليةمحمود مجدى مصطفى طه خليل
هندسة االسكندريهبدور محمد محمود احمد349916
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كلية األلسن سوهاجمحمود عيد عماد ابراهيم الشــافعى384791
13311oتجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد مجدي عبد الوهاب عبد اللطيف
اداب سوهاجبسنت جمال محمد عبد الحليم785544
572o14تجاره كفر الشيخاحمد عماد مجاهد محمد شتا المعداوي
1931o7اداب انتساب موجه القاهرهامال عبدالحميد محمد السيد احمد كشك
رياض اطفال الفيوم طالباتهند ابراهيم حسان ابراهيم725254
5854oاداب القاهرهمـــنى محمود ربيع محمد المطرى
اداب دمـــنهورابراهيم عبد النبى ابراهيم مبروك343649
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةكرم مرزوق محمد على223392
572oo7تربية المـــنصورهاحمد ابراهيم جابر عبده علي
تربية المـــنصورهاحمد وليد ابو المجد عبد الواحد565551
طب طنطااحمد على حامد محمد488426
3751o2تجاره كفر الشيخاحمد مرتضى بكر على عبدالموجود
اداب الزقازيقندى احمد محمد عبدالغنى حميده516548
تربية طفوله طنطاايمان محمد شعبان ابراهيم493732
تربية اسوانورده على ابوزيد حمدان823632
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتنرمين سامي رزق هللا عبد السيد732448
1871o7تجاره عين شمسعمر حسين محمد صالح الدين حسين الجندى
تجاره االسكندريهمحمد مصطفى محمد عبده البوريدى421586
اثار الفيوميمـــنى نبيل عبدهللا حافظ عبدالفتاح274486
اداب الزقازيقميرنا ماهر شــاكر عبد المالك516538
هندسة الزقازيقمحمد حسن سعيد حمد523775
السن عين شمسساره صبحى احمد زكى الفقي364616
طب عين شمسمـــنه هللا جمال عبد الناصر مصطفى789413
اداب المـــنصورهمـــنى طلعت على محمود عالم572172
4o613السن عين شمسيارا ابراهيم محمد محمد
تربية طفوله ج دمـــنهورعال عادل غازي عبد الحميد431444
هندسة الزقازيقمصطفي عبد الجواد مـــنوفي أحمد العبد496377
5667o8تربية المـــنصورهسماء سامى يوسف احمد االسناوى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننور ناصر عطيه عبدالرحيم رجب273444
اداب دمـــنهورمحمود سلطان تامر سلطان426542
صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن حسام الدين مصطفى ابو قمر488683
19o185تجاره عين شمسامـــنيه محسن محمد احمد
نوعية الزقازيقشريف مـــنير محمدى عبداللطيف516182
اداب القاهرهريهام عباس محمد قطب الشــاهد35286
5o5338صيدلة بورسعيدنهله على محمد عبده يوسف
تربية ابتدائي قنا ج الواديايه احمد مطاوع احمد734257
49o165هندسة المـــنصورهمى شريف يوسف فتحى ابو الخير
صيدله الزقازيقعمر ياسر محمود ابراهيم البقرى513235
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمـــنةهللا طارق الدين محمد بهاء الدين282663
272o85طب بيطرى القاهرهامانى عزيز عبداللطيف عبدالعال
3o34o3اداب بنهامحمد عبدالنبى احمد على الحلفاوى
تربية ابتدائي بنهارحاب وائل مصطفى سعد284918
تجاره كفر الشيخيوسف مـــنصور محمود ابراهيم حمد هللا381313
حقوق االسكندريهشروق محمد محمود محمد415755
صيدلة بورسعيدعالء محمد سيد محمد751891
 تربية الساداتخيري حمدي خيري مهينه427371
اداب عين شمسرنا هنائي محمد بري134631
تربية المـــنصورهندى جمال السعيد محمد ابراهيم578543
 تربية الساداتايه ابراهيم محمد العمروسى222371
تجاره عين شمسعمر محمد حامد عويس147766
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عاطف فوزى البندارى عبدالعال227391
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كليةاسمجلوس
29o346كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمـــنه هللا كامل سعد عبداللطيف
274oooاداب انتساب موجه عين شمسساره محمد مدبولى مصطفى
عالج طبيعى ج كفر الشيخهدير عبد الرحمـــن عباس ابوالمجد567257
اداب الفيومايه محمد عبد الحميد محمد74336
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةحبيبه احمد عاطف امين43252
طب حلوانايه دياب محمد احمد63618
دار العلوم ج القاهرهمحسن عاطف حسنين امين131478
تربية حلوانمـــنار محمد موسي عبد الحميد42177
451o47طب االسكندريهاسراء محمد صالح محمد دياب
22227oتربية شبين الكومايه ماجد زكى شلتوت
29o271تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد رمضان حسنى حسانين
تجاره المـــنصورهاحمد السيد محمد السيد محمد الكمـــنورى583819
تجاره عين شمسرمضان محمد عبدالعزيز احمد295862
34994oهندسة االسكندريهمريم عماد الدين توفيق احمد عبد المـــنعم
22o4o1اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد حمدى عبدالموجود جعفر
299o11كلية بنات شعبه طفوله عين شمسناهد طارق طاهر السيد بيومى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةساره محمد بالل جمعه215348
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد فوزى حشيش233316
فنون جميله فنون ج االسكندريهسهيلة عصام احمد عادل شحاته346296
علوم القاهرهعلى مصطفى السيد العربي امين187129
45o239كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورشيماء وحيد مبروك خطاب
كلية االثار ج اسوانمحمد إبراهيم محمد حمودة498482
تربية ابتدائي المـــنيارانيا جمال عمر قضب714834
هندسة المطريه جامعة حلوانساره احمد محروس عبده261734
2351o9سياحة وفنادق جامعة الساداتمحمود ياسر عبدالجواد محمد طعيمه
تربية ابتدائي عين شمسخلود عالء الدين فتحى ابراهيم126212
اداب دمـــنهوراسالم بسمى عبد السالم نوار426168
هندسة القاهرهعمر نادر فاروق حسن153452
اداب اسيوطدينا يوسف خلف عمر798511
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادين ابراهيم محمد عبد الحميد115728
هندسة طنطااسالم محمد عطية عبد الرحمـــن فيشــار497267
السن المـــنياعلى سعيد إبراهيم محمود زلط355534
52o682هندسة الزقازيقاحمد رجب محمد يونس
السن عين شمسندى حسين محمد احمد28344
8o9448تجاره سوهاجمحمد عنتر عبد الاله محمد
رياض اطفال المـــنصورهدعاء محمد بهجت حسن احمد الهمشرى582368
2o3889حقوق القاهرهايناس حسنين كمال على
41486oهندسة االسكندريهاحمد جاسر عبد الرزاق احمد مصطفى
تربية بنى سويفايمان سيد عوض اسماعيل69643
8o5481تربية ابتدائي سوهاجبسمه ابوالفضل سيد مـــنصور
تربية ابتدائي اسيوطايه نادى عبد العزيز على793363
79221oاداب اسيوطمحمد عبد الرؤف عبد البصير موسي
اداب انتساب موجه القاهرهنور عزت هاشم محمد147656
382o32حقوق المـــنصورهغادة محمد عبدالحليم محمد نصير
818o72تربية ابتدائي سوهاجمديحه حمدى محمود محمد
هندسة عين شمسابراهيم شكرى خليل غطاس193548
هندسة عين شمسايمان محمد جابر عبد القادر36853
43o472تربية طفوله ج دمـــنهوركوثر عبد المـــنعم احمد الغرابلي
2819o1تجاره بنهامحمد صالح حنفى ابراهيم
اداب حلوانياسر طه عبدالمجيد قرنى211195
3682o8طب طنطااسراء حسنى السيد سيف الدين
6565ooتربية ابتدائي االسماعيليهياسمين صالح سليمان حسن
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كليةاسمجلوس
3o2o58صيدله الزقازيقيوسف ماهر بشــاى غبلایر
3813o2اداب كفر الشيخمحمود محمد محمود حسن دياب
هندسة كفر الشيخعمرو السيد عبدالحميد اللقانى371764
7526o5طب بيطري المـــنياسيلفيا حنا يعقوب عبد الملك
سياحة وفنادق جامعة الساداتنهى نهاز محمد زكريا عبد هللا218644
56683oتربية ابتدائي المـــنصورههدير جمعه ابومسلم ابراهيم الجالدى
51o22oاداب الزقازيقنعيمه محمد مصطفى محمد سعيد
2342o2صيدله طنطانرمين محمد عبدالمـــنعم ابو النجا
15944oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد خميس عايد جودة
5741o4طب بيطرى المـــنصورهاسراء جالل ابراهيم السيد محمد
71o57oاداب المـــنيامريم صالح خليفة عبد المالك
43o286اداب طنطارغده عالء راغب محمد ايوب
تربية ابتدائي المـــنصورهنانى سعد الدين محمد جمال573465
59231oرياض اطفال المـــنصورهاسراء رضا على محمد احمد النجار
38o4o3طب اسنان كفر الشيخشيماء عبد النبى اسماعيل ابراهيم
8o8818تربية طفوله سوهاج طالباتاسماء السيد حسان عبد المعبود
28o572كلية هندسة بنهامحمد رمضان محمد حجازي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتقى عادل محمد محمد48762
تربية ابتدائي االسماعيليهاميره نعيم محمد محمد654487
هندسة عين شمسساره اشرف اسماعيل حسن128822
8o5983تجاره سوهاجبيشوى رجا رياض عياد
هندسة طنطاحازم رجب عبد المالك عبدالدايم497767
6952oتجاره بنى سويفخالد عيد حسين حسن
صيدله المـــنصورهايمان مسعد فتحى محمد ابو النجا567629
2354o7تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود السيد مختار محمد يونس
29o225هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمر ماهر ابراهيم احمد بلح
هندسة اسيوطعبدالرازق جمال عيد االعرج284386
صيدله الزقازيقعبدالرحمـــن مصطفى السيد عبدالعال مصطفى649483
3o5o4هندسة حلواناحمد عصام الدين حسن ابراهيم
7665oتربية الفيومريهام حسين السيد عثمان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى احمد رفاعي عبد الحليم156246
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد رجب عيد يوسف189452
تجاره عين شمسهاجر هشــام فؤاد عبدالمـــنعم265173
تجاره عين شمسسيف محمود محمد بالل297247
28622oنوعية بنهااسراء محمود السيد محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو ابراهيم شفيق بسطاوى76488
739o22تربية ابتدائي قنا ج الواديمرزوقة فتحى محمد محمد
429o54تربية طفوله ج دمـــنهورايمان حلمي عيد عبد الصمد بدر
اداب االسكندريهزينب حمدى عبد اللطيف جمعه حسن423179
3o7587تجاره وإدارة أعمال ج حلوانغاده سعيد عبدالواحد على صوان
نوعية الزقازيقيمـــنى خالد السيد محمد عبد العال حسين648493
تجاره القاهرهمحمد مجدي عيسى محمد54318
تربية ابتدائي طنطاندى عبدالرحيم محمد الدسوقى494519
حاسبات ومعلومات المـــنصورهفادى عوض محمد مصطفى احمد االمام567718
29oo34هندسة شبرا بنهامصطفى خالد شعبان محمد
22o526عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد حسن محمد مرعى
13o787دار العلوم ج القاهرهمياده محمد خلف ابوزيد
تربية ابتدائي دمـــنهورأحمد محروس قطب عمار427346
هندسة المـــنصورهمحمد السيد ابراهيم السيد582996
صيدله المـــنصورهساره المغازى عبده المغازى574236
51oo71هندسة الزقازيقها ميس هشــام محمود عبدالعظيم
73o323تربية ابتدائي المـــنيااسماء فوزى محمد حسين
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صيدله طنطاجهاد محمد محمود ابراهيم شعبان216592
اداب االسكندريهراندا عبد الرازق محمد عبد الرازق348153
تربية ابتدائي اسيوطاحمد طلعت شــاكر مهنى799178
59466oهندسة المـــنصورهاشرف سيف االسالم محمد ابراهيم العلمى
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةهاجر جمال متولي احمد658691
تجاره طنطااحمد سعيد اسماعيل صقر366168
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورهان عصام سيد عبد الحميد62761
صيدله عين شمسسيلفانا اشرف فوزى وهبه122282
هندسة حلواننادين حسام صالح الدين االيوبي امين188472
4o793تجاره القاهرهسلوى خميس عباس محمد الشريف
اداب المـــنصورهرشــا عبد المقصود على الدين حامد السيد592814
اداب حلوانساره كامل كمال احمد سعودى58748
اداب حلوانمياده عالء الدين حسان عمر148743
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر محمد حسين مـــنصور السيد144741
تربية ابتدائي بور سعيدهدير جابر محمود عبد القادر661133
45654oهندسة االسكندريهمحمود محمد كمال اسماعيل احمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمايسه ياسر محمود محمد635954
267o45صيدله عين شمسعبدالرحمـــن على السيد محمد
تجاره القاهرهاسالم احمد رمضان حسانين54574
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن عمر عبد الرحمـــن محمود حماد15967
عالج طبيعى قنااحمد نبيل محمد عبد الرحيم القاضى829215
تجاره بنهاابراهيم رمضان السيد رجب الطاهر299719
تجاره الزقازيقمحمود جمال الدين مغاورى السيد كسير643281
59541oهندسة بور سعيدكمال محمد كمال الحنفى عبده
8oo311طب بيطرى اسيوطفرنسيس سعيد صديق ملك
384o67طب اسنان كفر الشيخنيره ماهر عبدالحميد مرسى
7o789طب بنى سويفاحمد عبد السيد روبي عبد الستار
اداب القاهرهفاطمه صالح محمد الجوهرى27146
نوعية طنطاريهام كمال انور عبدالحميد مجاهد492296
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد محمود سباعى على مصطفى238533
36555oاداب طنطامروه مجاهد أمين محمد عتلم
تربية جامعة السويسنسمه ماجد احمد يونس667276
كلية األلسن ج أسواندنيا محسن احمد حمدي261625
طب القاهرهمحمد صالح الدين خنانى محمد122712
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسجهاد صالح فاروق حسن274811
41134oاداب االسكندريهمروه طارق الغريب وهبه حسنين
57964oهندسة الزقازيقمحمد فتحى عبد الحميد على الدسوقى
5164o3تجاره الزقازيقايه على ابراهيم حسن الشرقاوى
1256ooهندسة القاهرهكمال صبرى كمال محمد
هندسة االسكندريهمحمد طارق محمد علي رمضان345871
1988ooتجاره انتساب موجه قاهرهمحمد رشــاد بهاء انور محمد
تجاره القاهرهزينب عصام فاروق عبده حسنين193484
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةشريف المـــنوفى حسين سالم358385
فنون جميله فنون ج االسكندريهنورالهدى جمعة السيد جمعة348923
تجاره بنى سويفمحمد عيد صالح أبوزيد728243
35754oطب بيطرى كفر الشيخعبد هللا عماد علي عبد السالم
كلية البنات تربية عين شمسمروه محمود كامل ابراهيم سليمان262483
116o13هندسة حلوانميرنا ثروت عريان رزق هللا
192o68هندسة المطريه جامعة حلوانمـــنه هللا محمد امين ابراهيم
761oo4تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتشفيه عزب سعدى حسن
تربية ابتدائي الزقازيقجهاد احمد ابراهيم احمد محمد585256
799o56اداب اسيوطفاطمه الزهراء حسنى احمد حسين
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كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورزياد ناصر محمد مـــنصور محمد441516
2176o5اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسامه يسرى احمد عالم
صيدله الزقازيقفاطمه سيد محمد سعد283282
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاالء عبدالتواب عبدالمجيد محمد716922
هندسة بور سعيدمحمد محمود احمد احمد الناغية595422
2o2864السن عين شمسهند احمد عبدالرحمـــن حسنين
423o92تجاره االسكندريهاسيل اسامة عبد الحميد محمد السرجانى
4893o6تجاره المـــنصورهميرنا المرغنى محمود المرغنى الجميزى
اداب المـــنيامصطفى جداوى محمد جداوى721249
تجاره بنهامحمد عصام موسى محمد275891
كلية تجارة ج أسوانادهم صالح حسن احمد785631
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفتحى حسنى فتحى علي موسى عيسى235289
192o34طب اسنان عين شمسندى محمود محمد عثمان
اداب الزقازيقنسمه احمد محمد على زيدان521773
حاسبات ومعلومات القاهرهمينا مجدى مـــنير اسكندر115273
285o16نوعية بنهاهاله مصلح عبدالعزيز محمد خلف
تربية طفوله ج دمـــنهورنورا محمود عبد اللطيف عبد الحميد عيد432226
تربية شبين الكومامانى حمدى احمد الكوع218659
هندسة المطريه جامعة حلوانعلى محمود على السعدنى195891
7653oكلية طب أسنان الفيوماسالم عمر عبد العزيز ميهوب
3o318oهندسة شبرا بنهااحمد مجدى عبدالشــافى حسن حامد
715o5oتربية المـــنياايات عمر عبدالوارث على
صيدله حلوانحنان المالح السمان اسماعيل739647
49oo15طب طنطامى مسعد عبدالواحد صديق فراج
52o73اداب القاهرهمـــني محمود انور نور
1473ooاداب حلواناسراء احمد الديساوى ابراهيم
تربية ابتدائي الساداتامـــنيه احمد عبدالنبى محمد226425
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايات اسامه عبد الغفار السيد128237
السن عين شمسياسمين هشــام عبد الرحمـــن حبشى118196
صيدله الزقازيقهمسه السيد اسماعيل السيد515522
تربية طفوله شبين الكومشيماء السيد معوض السيد231437
21o218تربية حلوانشروق حجازى سيف النصر فهيم
811o64تربية ابتدائي سوهاجمايبل فؤاد كامل عبد هللا
هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف محمد امام ابراهيم51486
تجاره الزقازيقمحمد عصام عبد العزيز عبد العزيز على السيسى584161
طب كفر الشيخايهاب عادل احمد الشــاذلى383262
487o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريهام خالد فتحي جابر
2o6746اداب انتساب موجه القاهرهايه ابراهيم سعد محمد
صيدله الزقازيقفاطمة احمد فودة حسنى512224
تجاره دمـــنهورعمرو محمد عبد الستار راغب411466
734o88تجارة قنا ج جنوب الواديزين العابدين محمد سالمة عبدالراضي
اداب المـــنياكيرلس نبيل فيلبس سامي725927
تربية االسماعيليهايمان احمد محمود حسن656467
تجاره بنى سويفمحمود جمال محمد عبد الغفار61714
كلية البنات آداب عين شمسرضا ناصر فوزى كامل211535
هندسة الفيومحازم عادل السيد السيد الصردى459739
21972oكلية الصيدلة ج الساداتفاطمه محمد عبدالظاهر امبابى
41o513تجاره االسكندريهاحمد مطاوع عبد الظاهر محمد ابراهيم
تربية الفيوماشرقت محسن احمد تاج الدين73536
تربية طفوله ج دمـــنهوراسماء قطب محمد احمد االصالبى429955
27776oإعالم بنى سويفمريم ميالد سعد ميالد سعد
51985oإعالم ج جنوب الوادىشريف محمد السيد عطويه حافظ
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كليةاسمجلوس
814o77تجاره سوهاجرامى عبد اللطيف خليفه احمد
تجاره الزقازيقمحمد ابراهيم احمد حجازى518767
19o121تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عادل محمد سيد عبد الباقي
تربية طفوله طنطاهدى محمد عبد الجواد ابو العز363866
664o39تجاره بور سعيدعمرو عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن محمد الباير
اداب كفر الشيخعمرو محمد على السيد عراقى371624
طب طنطااسراء الحسينى المرسى القليبي364361
طب اسيوطايه نور الدين حسب هللا سيد799831
نوعية طنطامي فؤاد محمد الخلفي486676
هندسة طنطاندى مهاب عبد القوي البري364277
اداب القاهرهمـــنة هللا محمد فهمى حسانين149413
تجاره القاهرهايه عبد الرحمـــن مصطفى كمال47484
تربية طفوله شبين الكومندا محمود السيد محمود231466
حقوق طنطاحمدى بليغ حمدى عبد الفتاح هالل488572
67o445هندسة االسماعيليةسماء تامر على سالمه
هندسة الزقازيقصبرى محمد عبد العزيز صبرى جادو569162
السن عين شمسميار السيد عبد النبى محمد يوسف419297
اداب الزقازيقبالل اشرف عبدالجيد السيد294716
735o4صيدلة الفيومحاتم عصام ابراهيم محمود
طب بورسعيد اميره حمدى محمد هالل الحديدى591736
حقوق بنى سويفابانوب عيسى عياد جرجس712581
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنى على احمد على156241
تربية حلوانامـــنيه احمد حنفى يوسف197474
تجاره بور سعيداحمد عادل عبد العظيم احمد عيد592533
5o6221هندسة بور سعيدخالد صالح محمود هنداوى
هندسة قنامحمود احمد فرغلى عطا742599
صيدله الزقازيقيوسف احمد محمد عبده سالمة286451
36ooo3تربية طنطامها محسن مصطفى ابوالسعود
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمرو احمد طه احمد121394
45oo38كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسماء عصام عبد الحليم عبد العظيم قاقا
ع.دولى اعالم مدينةالشروقشيرين صالح الدين محمود سعد حفيله636696
تجاره طنطااحمد طارق محمد عبدالمـــنعم محمود خطاب353422
تربية كفر الشيخهند عصام محمد محروس الشبراخيتى372735
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةجاكلين مكاري مالك حنا69135
هندسة المـــنياباسم وليم بسطولى كامل755469
تجاره المـــنصورهعالء محمد الحفنى محمود حسن571136
تربية ابتدائي طنطاعبدهللا فوزى عبدالستار محمد الطواب355736
19528oاداب القاهرهندى صبرى السيد احمد
هندسة كفر الشيخمصطفى ابراهيم السيد محمد عبدهللا381585
6624o6علوم رياضة بورسعيداسراء حسن السيد حسن فريحه
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن رضا محمد سامى طه513513
5424oعلوم القاهرهمريم عبد الرؤوف عبد السالم حسن
71965oطب المـــنيااحمد محمود حمدى على
4174o5تربية اسكندريةروان ابراهيم سعد ابراهيم يوسف
اداب طنطاابانوب اشرف غالى خليل جرجس487231
صيدلة بورسعيدمريم مجدى على ابراهيم االلفى635333
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن احمد154639
354oo5طب طنطاايه محمد عبد العزيز مرسى قتا
1296o6دار العلوم ج القاهرهعبد هللا احمد فتح هللا محمد
تربية بنى سويفعمرو احمد محمد محمد64125
715o77نوعية المـــنيامريانة سمير انطوني شحاتة
صيدله طنطامحمد عطيه عبدالجواد عطيه الفرماوى365867
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كليةاسمجلوس
تجاره عين شمساحمد محمود عبد العاطى سيد139251
نوعية المـــنصورهلؤى احمد السيد الحسيني571519
نوعية المـــنيامحمود صفى محمود طنطاوى712274
اداب عين شمسعبدالرحمـــن سيد امين محمد267215
كلية البنات آداب عين شمسشيماء عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن28821
213o4oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد عادل توفيق عواد
هندسة حلوانبسنت حمدي حلمي امين124854
3o7766تجاره عين شمسساره حسين على عبدالرحمـــن
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسراء زكي بديع حسن657644
14o259اداب حلواننسمه اشرف فاروق احمد
هندسة المـــنيامحمد علي عبد الغفار علي55344
نوعية المـــنصورهايه عصام محمود عبد الغنى شرف الدين569936
8o3765تربية ابتدائي سوهاجمحمد السيد محمد احمد
اداب الزقازيقندى عمرو علوى على515629
41o365هندسة االسكندريهمحمد صفوت محمد عبد هللا المـــنسى
5o9884كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنجالء طارق محمد كمال فريد القصاص
8o3613طب سوهاجاحمد حمدى محمود طلعت العارف
66o1o8تربية بور سعيدحمد ابراهيم السيد ابراهيم كشك
82o142عالج طبيعى قناجهاد حسن امين محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر ابو شــادي الحسيني ابو شــادي147759
تربية كفر الشيخاالء ثروت رياض طه376538
تجاره القاهرهمحمود جمال احمد جوده على55852
2o68o9تربية عين شمسمريم عبدالناصر على محمد على
اداب حلوانايمان ابراهيم السيد ابرهيم54875
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود محمد محمود محمد136731
2221o2هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عاشور السيد شلتوت
36375oتربية ابتدائي طنطااسراء عباس اسماعيل ابراهيم جمعه
8132o8تجاره سوهاجمحمد ابو الوفا محمود احمد
119o34طب عين شمسعمر عادل محمد الشــامى
8132o4تجاره سوهاجعمرو احمد ابو المكارم عبد الرحيم
فنون جميله فنون ج االسكندريهنورهان محمود ناجي محمد سالم417279
5785o7تجاره المـــنصورهمحمد حمدى السيد احمد سيد احمد
اداب حلوانريم زايد فرحات عبد الخالق31113
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنار احمد وحيد عبدهللا271666
تجاره القاهرهدانيال ايهاب بختان بخيت114648
تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةالهام فريد اسماعيل بدوى محمد591832
تجاره دمـــنهوررانيا عادل عبد الفتاح أحمد خضر339366
اداب القاهرهاالء عماد الدين هاشم احمد عالم36134
صيدلة اسيوطميروال جميل ينى عيد756228
اداب انتساب موجه القاهرهضحى محمد الباقر محمد االمين سعيد43548
صيدله االسكندريهمـــنار محمد محمود حسن435183
اداب االسكندريهياسمين يسري حسن علي عبد ربه البنا423552
43o674تربية ابتدائي دمـــنهورأمانى مصطفى عبدالرازق الجالى
43o373تجاره طنطالبنى محمد عبدالقادر احمد قرعش
تربية الغردقة جنوب الوادياسراء احمد مجلى عبدالعال237995
تربية بنى سويففاطمه راضى قرنى مبروك66177
58o962هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عادل محمد محمد احمد غنايم
اداب عين شمسخالد محمد حسن على19725
تربية ابتدائي المـــنصورهمروه عرفات توفيق محمود اسماعيل574727
5197ooتربية الزقازيقريهام السعيد متولي عطية متولي
هندسة القاهرهبيتر عماد مـــنير صدقى125413
اداب المـــنصورهناديه احمد محمد عبد الغنى على مصطفى567842
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كليةاسمجلوس
تربية االسماعيليهشروق عبدالناصر خلف خليفة656659
كلية البنات تربية عين شمسايه خليفه عبداللطيف احمد274297
اداب الزقازيقايه جمال عيسى مصطفى643547
تربية ابتدائي قنا ج الواديهاجر ابوبكر محمود عبدالمجيد741676
اداب طنطانرمين محمود محمودمحمد غنيم358965
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسحسام طارق محمود احمد658251
5o5359هندسة المـــنصورهامانى نصر عبد الرحيم محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف على يوسف على152585
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهايدى كمال الدين عبد العظيم سرحان119259
تجاره اسيوطمروه عبد الجابر عبد الرحمـــن ابراهيم799416
علوم عين شمسندى قرشى فرغلى على195351
فنون جميله فنون ج االسكندريهاشرقت عزالدين محمد محمد قناوى346655
تربية اسكندريةداليا مرسى جبر مرسى424141
فنون جميله عماره ج االسكندريهعمر يسري السيد ابراهيم على413815
تجاره عين شمسمحمود احمد عطا هللا محمد عكه292628
7456o8هندسة اسواناحمد عبدالراضى محمد النجار
18938oتجاره وإدارة أعمال ج حلواننجاه عبدالرضى رزق ابراهيم
6621o7تربية ابتدائي بور سعيددينا عادل فهيم مـــنصور يوسف
2o6275اداب عين شمسمونيكا عماد عزت صديق
تجاره االسكندريهخلود سمير على على مـــندور347594
72772oاداب المـــنياياسمين محمد عبد الصبور محمد
صيدله طنطامياده محمد عبدالباقى عمار232735
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانردينه اشرف محمد على ربيع17174
كلية الطب بقنامحمد صالح الدين حسين عمر745839
كلية البنات تربية عين شمسايه محمد محمد حامد294184
64o558اداب الزقازيقنرمين محمد سليمان محمد على
212o23طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد السيد سعيد دنيا
1283o8تربية ابتدائي عين شمسسلمى السيد عبد الوهاب السيد
57526oاداب المـــنصورهايمان جمال عبد الغنى احمد ابو الخير
5o5398تربية جامعة دمياطبسمه حسن نبيه فرج عبد الغنى
46o454هندسة المـــنيااسالم محمد سعيد توفيق ابوسنه
تربية ابتدائي طنطااسماء سعد محمد راشد359747
هندسة اسيوطاحمد ايهاب محمد محمد785245
طب سوهاجاحمد خليفه احمد السيد813674
التكنولوجي العالي 1o رمضان إدارة أعمالاالء محمد سعيد محمد مباشر512669
سياحه وفنادق المـــنصورةسلفيا رمزى وهبه زخاري581638
طب القاهرهمصطفى حازم مصطفى عبد الحميد الشــاهد123336
5o3615هندسة بور سعيداحمد صالح الداودى بركات
تجاره انتساب موجه حلوانريهام ماهر فهمى محمد احمد115454
822o22تربية اسوانايه حسين احمد عبد الرحيم
تجاره عين شمساحمد عماد صابر عبدالرشيد269231
اداب انتساب موجه بنهانانسى هشــام محمدى محمد عفيفى277275
تربية دمـــنهورحسام ابراهيم محمد عزب ابراهيم427695
تربية ابتدائي طنطااالء السيد ابو الحمد محمد القطري492213
هندسة الزقازيقمحمد عبد الحميد محمد نصار511439
5o3546طب المـــنصورهمحمد اشرف ابراهيم الدسوقى الباز
8o847oتجاره سوهاجعبد الحميد ناصر محمد عبد الحميد
هندسة االسكندريهاثار اشرف محمود يوسف خورشد346363
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفميار عالء محمود عبد الرازق797796
طب بيطرى المـــنصورهرضوى عادل عبد الرحمـــن محمد سليمان571471
صيدله االسكندريهداليا نصر عبد المحسن حسان محمد437675
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد محمد حسن احمد عبدالعال234916
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كليةاسمجلوس
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعمر ايهاب عبد المـــنعم حسن صالح441589
73o26oتجاره اسيوطاحمد طه احمد عبد الظاهر
اداب انتساب موجه االسكندريهريموندا رمزى عزيز حنين بولس419279
تجاره اسيوطشيماء سيد حسين سيد797943
كلية البنات آداب عين شمسمارينا عاطف حليم خليل189286
اداب عين شمسناديه مجدى محمد احمد265794
رياض اطفال الفيوم طالباتوالء محمود سعيد حسين719226
تخطيط عمرانى القاهرهايهاب سامى عزت عبدالعزيز517469
22o615هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن سيد كامل السيد عزب
تربية المـــنيانورة نبيل محمد خالد712447
صيدلة المـــنياعبدالرحمـــن عبدالكريم حسن علي744369
79o197 كلية طب االسنان جامعة أسيوطاسراء محمد عبد المجيد مـــنصور
تجاره انتساب موجه  عين شمسنور صالح الدين امام محمد محمد صبيح119426
تربية ابتدائي المـــنياهبة عبد الجواد السيد محمد719222
صيدله المـــنصورهرأفت المتولى رأفت الدسوقى589718
7619oتربية ابتدائي الفيومايمان حمدى محمد حمد
22o296كلية األلسن كفر الشيخعائشه نبوى حامد عبد السالم حسان
188o23كلية البنات آداب عين شمسماهينور محمد السيد محمد الغراب
3o1143اداب انتساب موجه عين شمسمحسن محمد حسين حسن
حقوق القاهرهسهيل سامى حسن محمود124781
رياض اطفال المـــنصورهنورهان جمال السيد محمد669186
تجاره دمـــنهورخلود عقيلي على حسن رماح423754
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد مصطفى عبد الوهاب عبده155714
تربية ابتدائي الساداتابراهيم عماد زكى قاسم221736
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخهشــام ظريف على خليل البياع371151
تجاره اسيوطاحمد محمد احمد جعفرى827576
188o42تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه اشرف احمد البدوي احمد ابو العز
4472o1كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسارة عالء محمد محمد المصري
نوعية الزقازيقمحمد حسين محمد حسين645437
صيدله القاهرهاسماء علي سيد علي44949
طب القاهرهاحمد عزت حسين النجار193565
تجاره بنى سويفجيهان السيد احمد محمود78394
2753o8صيدله القاهرهميرنا انسى شــاكر بخيت
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانسلفانا ميالد عزمي عبد المالك115592
29o3o5حاسبات ومعلومات عين شمسهشــام جوده محمد ابراهيم زعرب
صيدله الزقازيقمـــنه هللا هشــام السيد عليوه ابوالخير291287
66o467كلية أداب بورسعيدكريم صالح عبد الغنى مجاهد عبد المجيد
تربية عين شمسريهام محمد محمود محمد299116
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخهالة ناصر سعد الصاوى كشكة382657
عالج طبيعى ج كفر الشيخاالء احمد فراج سليمان412347
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمود رضا الدريني عبدالعزيز الدريني488639
اثار قنا جنوب الوادينهاوند ريحان زكى جزر215412
صيدله الزقازيقمعاذ عبد هللا احمد محمد646996
اداب القاهرهجويرية عادل محمد محمد محمد رجب36963
هندسة اسيوطمحمد مصطفى خيرى عبد العال825675
6358o7كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس باالسماعيليةكريم عبد العظيم محمد حسن محمد هاشم
هندسة بني سويفجمال عبد هللا عويس عبد الهادي65649
13o46oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسلمى حسين حسنى حسين
اداب الفيوممحمد رمضان محمد عبد الوهاب75827
اداب عين شمسيوسف ابراهيم محمود مجاهد296837
تجاره سوهاجعلى عبد الستار احمد على818578
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهاجر الشحات محمد القرمة214659
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كليةاسمجلوس
طب اسيوطعبد الرحمـــن رشيد عبد الرحمـــن محمد799558
5o1326تجاره بور سعيدعبدالرحمـــن محمد سعد محمد الجمل
هندسة االسكندريهمحمد عصام مغازي على سويلم414795
5819o6صيدله المـــنصورهريهام السعيد عبد الحى شحاته العوضى
124o14تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى صالح مدنى رضوان
3767o9طب كفر الشيخاالء ابراهيم جمال الدين محمد على كامل
صيدله بنى سويفحسن محمد رجب عبدالغنى716138
23o613صيدله طنطاعبدهللا يحيى عبدهللا رضوان
طب المـــنصورهكريم محمد عزت ابو شــادى491127
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةفاطمه عبدهللا محمود الدعوشى218469
435o94طب اسنان االسكندريهمرام محمد أحمد السيد عبده
تربية ابتدائي بنهااسماء زكريا سعد حلمي رمضان299886
فنون جميله عماره ج حلوانفبرونيا فيليب ناروز حلقة128761
اثار القاهرهندا مجدى السباعى احمد148751
السن عين شمسبسنت اشرف احمد علي34921
كلية األلسن بنى سويفرغده السيد حسن احمد العطار519697
38534oطب القاهرهمي مسعد السعيد ابو ليلة
اداب الفيوماميره حمدى احمد رمضان74323
8o96o3حقوق سوهاجمحمد كمال محمد احمد
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانكريم عمر محمد سيد55218
211o21تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عويس قرنى عبداللطيف
تجاره االسكندريهمروان احمد عباس محمد على344821
طب عين شمسفادى فؤاد نشــات فؤاد البياضي122438
5872o2اداب الزقازيقالشيماء على حامد عثمان عمر
هندسة الزقازيقيوسف السيد يوسف خليل محمد591685
2o8494صيدله عين شمساحمد جمال محمد على الفرماوى
طب االسكندريهمحمد عادل محمد قويسى443333
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانباهر سامى عبد المالك غبلایر53619
طب المـــنيااحمد محمد فوزى شحاته711518
72o776اداب المـــنياأميرة رجب محمد عبد الجواد
طب القاهرهتقى شلبى محمد شلبى عبد الخالق24957
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمود عبد الجيد خميس باشــا368741
هندسة القاهرهماير عادل عجايبى جرجس116957
594o68رياض اطفال المـــنصورهايمان محمد سعد على محمد الدسوقى
طب بيطرى الزقازيقوالء محمد فريد السيد محمد شعبان643475
فنون تطبيقيه حلوانساره عصام محمد هنداوى238297
6561o1اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمود محمد السيد محمد
اداب حلوانعال محمد حمدى عبد المتجلى154245
تربية ابتدائي شبين الكوممحمود شحاته سليمان احمد المليجي212178
اداب بنهافريد احمد محمد فؤاد عطية275866
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفساره سيد امين صادق81362
128o27صيدله القاهرهمريم بخيت ذاكى بخيت
7o141الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمصطفى كمال عويس عبد السالم
اداب المـــنيااالء ايمـــن فتحى عبدالعظيم723552
هندسة عين شمسزياد اسامه محمد عبد المهيمـــن47398
2866o8تربية ابتدائي بنهامحمد صالح محمد عرفات على قدح
تجاره بنى سويفمصطفي رضا محمود محمد715824
تربية ابتدائي شبين الكومايه فوزى مصطفى عيش219213
8o139تربية ابتدائي الفيوماسراء رمضان فتحى عبد الفتاح
تجاره كفر الشيخمحمد عماد فتحى عبدالعظيم ماضي384777
طب اسنان االسكندريهمحمود خلف محمد عبدالجواد محمد436358
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقعبد الرحمـــن يحي سعد اسماعيل احمد71954

Page 56 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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12o8o5تجاره القاهرهايه احمد عبد الرحمـــن محمد ناشد
تجاره عين شمساسماء محمد قاسم سيد ابراهيم274787
277o85السن المـــنيامصطفى عاطف محمود على دياب
اداب اسيوطغاده محمد رمضان على794188
117o62هندسة المطريه جامعة حلوانمعتز ايمـــن احمد شفيق عاشور
كلية حقوق المـــنياعبد الرحمـــن خلف عبد الرحمـــن مهني714368
هندسة االسكندريهمحمد ممدوح قاسم ابراهيم مرسى342258
2615o5صيدله القاهرهمصطفى فايز عيسى كيالنى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسامه ابوالعنين محمد ابواليزيد231112
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنجة صموئيل فهيم باسليوس719447
صيدله الزقازيقساره على عزت ابراهيم519391
كلية أداب بورسعيديارا على محمود محمود سليمان662451
5o626oتربية جامعة دمياطسارة محمد ابراهيم القناوى
تربية ابتدائي بنهااسراء صبحى عبدالغفار محمد283737
عالج طبيعى ج كفر الشيخرحمه احمد احمد بحبح214957
صيدله المـــنصورهفبرونيا مالك فاروق خليل عبد المالك585426
تربية الزقازيقفاطمه عبد المعطى عبد اللطيف عبد المعطى523823
7o438اداب بنى سويفمـــنة هللا ناصر محمد يسين
صيدله المـــنصورهاحمد سمير محمد عبد المهيمـــن السيد588367
38o528تجاره كفر الشيخهند عبدالفتاح محمد على اسماعيل
تربية اسكندريةسيمونا عصام ابراهيم ابراهيم حجازى417438
تربية ابتدائي بنهاوسام عماد عواد حسين عواد286491
52o33oصيدله الزقازيقرحاب السيد نصار عبده
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسفاطمه صابر محمد محمد احمد654728
اداب بنهاانشراح ابراهيم محسن ابراهيم على277683
تربية طفوله اإلسكندريةفاطمة احمد بخيت عبدالمقصود حسين348878
23o7o6تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد اشرف عيد السيد عزام
2711o6اداب عين شمسمـــنيره اسامه محمد حسن
تربية دمـــنهورأمانى عادل عبد الحكيم محمد هبيله429959
812o41صيدلة سوهاجسلوى جمال عمران شرف الدين
27o237تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد السيد حجازى محمد
هندسة عين شمسمحمود سويلم عبدالحليم احمد269796
تربية ابتدائي الزقازيقليلى محمد عبدهللا محمد حجاج512715
كلية الصيدلة ج الساداتدينا فرج حسن زايد235773
6623o3كلية أداب بورسعيدنورهان عبده حسن السيد فضل
46o488هندسة كفر الشيخمحمود جابر محمود عبد الغفار شرف الدين
اداب االسكندريهسهيلة جمال حسنى عبد اللطيف حسين419683
155o96طب اسنان القاهرهغصنه عالء الدين سيد حسن قطب
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهرقيه ابراهيم رمضان ابو فاطمه218435
هندسة القاهرهحسن سيد حسن عبد الباري135641
تربية االسماعيليهسماح احمد عبد هللا سالم656739
تربية الغردقة جنوب الواديهند حامد محمود اسماعيل238119
تجاره القاهرهاالء احمد حنفى محمد ابو زيد58734
تربية االسماعيليهمريم وسام عبد الرحمـــن محمد محمد داود652881
6399o2اداب عين شمسايمان محمد عبدالغنى ناصف
تربية شبين الكومامينه توفيق لبيب حسنين215273
58o222تربية ابتدائي المـــنصورهايه طارق مصطفى محمد على
هندسة الفيوممحمد عبد الغفار عبد الغفار جوده494323
59121oعالج طبيعى ج كفر الشيخياسمين محمد فريد محمد
496o84هندسة طنطامهاب عالء السيد الحفناوى
26589oاداب القاهرهاسراء حسن محمد محمود
41o119اداب االسكندريهنورين خالد عبد الحليم بكر الغرياني
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كليةاسمجلوس
4285o4تربية دمـــنهوراسراء ابراهيم محمد عبد المـــنعم قطيط
طب عين شمسدينا نصر ابوبكر نصر محمد188444
طب القاهرههاجر محمد عبد الكريم احمد28454
طب االسكندريهاسماء عزمى عبد المـــنعم عوض الحمراوى446486
3o4697حاسبات ومعلومات بنهامحمد شوقى احمد محمد على
292o62هندسة شبرا بنهاحسن عالء حسن عبدالحميد
79o87صيدله حلوانعبد الرحمـــن كمال على درويش
اداب االسكندريهنورهان على محى الدين محمد سالم419848
تجاره الزقازيقحسام حسن عبدالحميد عبدالنبى644764
73327oاداب قنا ج جنوب الوادىخلود محمود محمد احمد
622ooحقوق بنى سويفباسم محمد هاشم سعيد
147o46طب اسنان عين شمسرحاب عبد الصمد فتحى حسيب السيد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانتقى عصام محمد توفيق153557
42854oتربية ابتدائي دمـــنهوراميرة محمود خليفة حنفي محمود
تجاره القاهرهمحمد سليمان عبد الفتاح عبد الرسول على145583
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكالرا شريف عزمى عجبان114433
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةخالد ابراهيم محمد فهمى الرقيق221426
1451o7تجاره عين شمسعمر ناصر عطيه فهمي عطيه
اداب المـــنيارضا خلف محمود محمد723989
هندسة القاهرههيثم وليد فرج ابراهيم15353
طب بنهاامـــنيه جمال محمود قطب ابراهيم646345
اداب حلواننانسى خالد عباس ابراهيم محمد187979
35o67تربية فنيه بالزمالك جامعة حلواندينا محمد السيد محمود
هندسة حلوانمؤمـــن محمد احمد محمود نصار345535
صيدلة اسيوطآالء شكرى محمد ابراهيم746928
اداب اسيوطعبد الحميد ممدوح يونس عبد الحميد796812
تربية المـــنياايه رجب احمد عبدالوهاب718632
71794oتجاره بنى سويفمحمد جالل محمد عبد الحكيم
تجاره عين شمسمحمد عبدالحميد على عبدالغنى295888
715o37هندسة المـــنيامصطفى بهاء زكى مهنى
144o76كلية البنات تربية عين شمسشيماء عوض ابراهيم عبد السالم
هندسة االسكندريهاسالم محمد محمد حامد دسوقي458842
تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةهند حلمى محمد احمد حجازى589125
11866oتجاره عين شمساحمد حسام فرغلى عبد الصبور
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناسماء عادل مصطفى عبد العال153684
اداب حلوانشيرين نبيل عبد الغنى عبد العال138545
اثار قنا جنوب الواديريم احمد محمد مصطفى27416
تربية ابتدائي طنطامحمود احمد السيد ابراهيم بخيت487287
5o3447هندسة المـــنصورهمحمود محمد محمود محمود ابو العنين
كلية البنات آداب عين شمسجهاد عبد الرحمـــن نصر جابر52286
اداب عين شمسسهيله وحيد صالح الدين ابراهيم131936
تربية جامعة دمياطتسنيم طارق محمد العسيلى499519
نوعية عباسيهمـــنار محمود سيد مصطفى خضر295765
65o172طب الزقازيقمحمد عبد الرحيم فتحي احمد
2222o4اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد رضا محمد ميز
اداب المـــنصورهيمـــني عامر بسيونى عامر محمد486782
73466oتربية قنا ج جنوب الوادىهبه مغربى محمد محمود
79o553تربية اسيوطشيماء سيد محمد على
هندسة اسيوطاحمد عبد النبي يونس محمد55687
3o3o89حقوق بنهاحسام حسن حسن على قاسم
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةنوال يحيى محمد عبد المـــنعم ابوالعزم497681
تجاره اسيوطماري بطرس وديع بطرس798536
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35oo84اداب االسكندريهنجوى فرج عون فرج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانضحى جمال عبد الحفيظ قطب34386
29474oتربية ابتدائي بنهاعبدالرحمـــن احمد ابراهيم الدسوقى عطية
13o5o2اداب القاهرهمريم محمد حمدان محمد
5217o4نوعية الزقازيقساره محمد احمد محمد السيد سليم
49795oطب الزقازيقعبدالحميد جالل سرورعبدالحميد عيسى
6396o9تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمود عبد هللا مهدى محمود
السن عين شمساسماء محمد مصطفى عيسى مصطفى282148
59315oطب اسنان المـــنصورهعبد الرحمـــن احمد السيد محمود حسن جبل
72o1o6الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمـــني بدر احمد محمد
تربية المـــنصورهابراهيم السيد رزق الشناوى الدسوقى578491
نوعية الزقازيقاميمه مسعود عبدالكريم محمود524192
صيدله طنطامريم محمد احمد السيد عبد العاطى359579
4877ooاثار قنا جنوب الواديرامى شريف محمد بحر
صيدله االسكندريهعبدهللا محمد جالب محمد جالب387845
تخطيط عمرانى القاهرهاسالم عبدالسالم فتحى عبدالسالم زهران456671
رياض اطفال المـــنيا طالباتسارة اشرف حمدى محمد عيسى716753
كلية األلسن بنى سويفمحمد سامى كمال شومان486138
اداب انتساب موجه القاهرهسلسبيل جمال محمود احمد34167
2o4196تجاره القاهرهشروق طارق شعبان محمد محمد الشيمى
تجاره انتساب موجه قاهرهايمان شعبان حسن عبد اللطيف56879
5676o6صيدله الزقازيقاالء عطيه عطيه البنا
5872oهندسة عين شمسمحمد شعبان عبد الحميد عبد هللا
79832oطب اسيوطهاجر محمود سيد عبد العال
طب بيطرى دمـــنهورمصطفى عبد اللطيف عبد العاطي رماح443859
صيدلة اسيوطايمان احمد حسين سيد825418
تجاره االسكندريهاسامه عبد المـــنعم عبد الفتاح جبرعصر369922
3426o4هندسة االسكندريهامير ايمـــن احمد فؤاد راشد
431o3oتربية دمـــنهورنهال هانى محمد امين
37415oتربية كفر الشيخايمان عاطف عبد الستار السيد خميس الحجري
6358o8اثار قنا جنوب الواديمحمد احمد محمد عبدالمـــنعم
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخايمان فتحى عبد الرحيم احمد مصطفى384195
طب القاهرهايه عبده مكاوى عبد الرسول54218
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد وائل فكرى الشناوى366332
تجاره بنهااميره عبد هللا عبد هللا احمد نصار644536
49488oصيدله المـــنصورهشروق مسعد اسماعيل حماد
نوعية فنيه اسيوطنورهان عبد الرازق طنطاوى عبد الرازق787748
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانامانى سليمان احمد عبدالظاهر271996
تجاره انتساب موجه قاهرهياسمين احمد محمد نجيب118882
617ooتربية رياضيه بنين بني سويفمحمد ابراهيم محمد قرنى
طب القاهرههمس اوسامه عبد العزيز عبد الوهاب17759
اداب طنطاهبة مجدى محمد عاصى497531
نوعية طنطاامل محمد ابوزيد السيد عماره485334
35719oتجاره طنطاياسر حسين زكى الخطيب
حقوق االسكندريهلميس ابراهيم عطيه احمد البص385417
طب المـــنصورهكريم يسرى اسماعيل اسماعيل562158
1875ooاقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةاحمد ياسر مصطفى غندر
صيدله االسكندريهاسالم سامى على المرسى395824
تجاره عين شمساحمد محمد احمد مرسى همام141774
هندسة اسيوطمحمد عماد ضاحى صالح797554
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخنور شعبان عبد الباسط محمد جاد374471
طب بيطرى المـــنصورهندى عمر المتولى عبد الحميد محمد567221
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كليةاسمجلوس
56o452طب بيطرى المـــنصورهميرنا طارق محمد محمد كامل مقبل
تربية الزقازيقايه عصام خضرى توفيق سالمه641529
58o696هندسة الزقازيقاسامه زين السيد عوض سليط
2o2549اداب انتساب موجه القاهرههاله مصطفى فتح هللا احمد
تجاره بور سعيدايه عبده سالم السيد يوسف السويسى661751
تجاره كفر الشيخدينا كمال ابراهيم ضيف هللا369449
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد انور عبد الجليل صالح جمعه384761
تربية بنهاخلود محفوظ محمد عيسى سالمة496241
7541oطب الفيومشــاهنده احمد مصطفى احمد
تربية أساسي اسكندريةمونيكا فايز كامل ويصا419488
هندسة المـــنياأحمد عبد العال سيد إبراهيم712772
تجاره المـــنصورهيوسف محمد نصر مجاهد العشماوي579714
71o155طب االسنان المـــنياريموندا رافت بشرى جندى
اثار قنا جنوب الواديبهاء حسن محمد ابوالعنين565582
نوعية المـــنيارجاء اسماعيل محمدربيع محمد714837
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةياسر احمد محمد خيرت احمد صقر212985
سياحه وفنادق االسكندريهبسمة اشرف حماية محمد محمد422629
4896oتجاره القاهرهابراهيم محمد حسين محمد حسانين
تجاره االسكندريهنانسى جمال محمد فاضل طنطاوى337765
5173o7تجاره الزقازيقمحمد ماجد خليل خليل يوسف
تربية ابتدائي اسيوطدميانه ميخائيل سامى ميخائيل796289
59393oتجاره المـــنصورهرامى محمد عثمان مطاوع
تربية رياضية بنين بنهامصطفى محمد احمد ابوالنصر285815
189o15اداب القاهرهريم وائل عبدالوهاب عباس
83o348صيدلة سوهاجوليد ممدوح احمد عبد العزيز
3o3273التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمى ماهر حامد ابراهيم
تجاره القاهرهندى محى محمد علي38753
تربية ابتدائي سوهاجرانيا مصطفى ابوضيف محمد817278
عالج طبيعى ج كفر الشيخدعاء محى فتوح عطا هللا485756
58o9o5تجاره طنطامصطفى رمزى محمد حسبوا
37656oتجاره كفر الشيخاسماء أيمـــن احمد أبو العال الدماطى
793o33كلية طب االسنان جامعة أسيوطمحمد عبد الواحد عبد الجابر عبد الموجود
اداب انتساب موجه عين شمسمروه عبد الظاهر ذكى عبد الرحمـــن27157
577o7oهندسة المـــنصورهمحمد محمود محمد محمد يوسف
كلية األلسن سوهاجناديه خالد ابراهيم عبد الحميد عبد الفتاح47526
تربية شبين الكومعبدالمـــنعم صافى عبدالمـــنعم ناصر233216
3oo193تربية ابتدائي بنهامياده جوده مصطفى ابوزيد السيد
تجاره االسكندريهاسماء محمود محمد الديسطى احمد348696
هندسة المـــنيامحمود ابراهيم ابراهيم محمد المغنى371525
37o673كلية األلسن ج أسوانعلياء محمود محمد احمد الراعى
12o8o3تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء عماد احمد عبد الحميد الفقى
56o55oطب بورسعيدمحمد خالد عبد الحليم محمد ابو العال
تجاره االسكندريهأسماء محمد مصطفى عبد العظيم417584
دار العلوم ج القاهرهعلى ايمـــن على محمد145365
هندسة االسكندريهرحمة محمد مرعى ابراهيم السيد457851
تجاره المـــنصورهسنيه محمود بهجت المهدى عبد الحميد591853
65o159طب الزقازيقانطونيوس ناجى غالى تادرس
تربية ابتدائي بنى سويفعبد الفتاح عادل محمد الدنيارى63843
6471o1هندسة اسيوطخالد السيد سليمان محمد نبهان
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد خالد حسنين حامد ابوالعزم213278
تجاره انتساب موجه قاهرهنسمه خضر عبد العظيم احمد27397
3615o4اداب طنطافريد شوقى رياض محمد حسن الشــال
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كليةاسمجلوس
تربية سوهاجاماني محمد حسن ابوعوف817269
السن عين شمسناهد احمد محمد البطل492174
اداب عين شمسدينا طلعت محمد عبد الحى126477
صيدله القاهرهياسمين احمد حسن محمد22585
تجاره عين شمسبيشوى صفوت صادق جاد294718
378oo1تربية كفر الشيخنجالء راضي السيد ابراهيم
تجاره انتساب موجه قاهرهبسام ممدوح يوسف علي احمد135341
2136o6هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةهشــام عثمان سيد رفاعى زكى طلبه
اثار قنا جنوب الواديمحمود سمير فتحى السيد احمد227856
6556o8هندسة االسماعيليةعمرو صالح احمد امين
اداب اسيوطايه عزت على عبد الحافظ794121
29o685تربية ابتدائي عين شمسنسمه سيد احمد حسن
نوعية قناسميه السيد محمود على746775
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةندى يحيى عبد المعطي احمد39966
381oo3تربية ابتدائي كفر الشيخابراهيم يسرى محمد محمود السيد
4569o2هندسة االسكندريهمصطفى محمد عيد محمد احمد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد خالد سعد العجمى218191
تجاره القاهرهاحمد سيد مصطفى محمود145844
1462o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهبه محمد عباس عبد المـــنعم
74693oكلية الطب البيطرى جامعة أسوانالشيماء سيدأحمد محمود رشيدى
2789o7اداب بنهامها مصلح على ابراهيم
تربية كفر الشيخأمانى عطيه سعد الحاوى372487
طب طنطاالشيماء سامي عبد العظيم محمد عبد الغني498275
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره وائل محمد سليمان ابراهيم231933
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفنيفين اسكاروس صادق اسكاروس721958
اداب القاهرهمياده رمضان عبد الحميد حسانين34473
58o253تربية ابتدائي المـــنصورهنانسى محمد اسماعيل محمد طيور
اداب عين شمسمحمود نصر عبدالنبى محمد صابر296424
هندسة الفيوماسالم طارق محمد فؤاد محمد ابورواش188776
حقوق القاهرهماهيتاب محمد بسيونى احمد196985
58oo19صيدلة بورسعيدريم بهاء الدين احمد المرسى الصانع
374o8اداب انتساب موجه القاهرهنورهان محمد سعيد عطيه مدكور
72o2ooصيدله بنى سويفداليا سمير محمد جابر
اداب الفيومشيماء حسن دسوقى مفتاح91263
2o4512حقوق القاهرهعمر حسن نجدى هاشم متولى
هندسة االسكندريهمحمد كامل حسن محمد337265
صيدله بنى سويفمحمد احمد ابراهيم متولى61556
فنون جميله عماره ج حلواندنيا محمود يوسف محمود123236
صيدله طنطامحمد السيد احمد محمد الشناوى497192
119o53هندسة الفيوممحمود مجدي عبد الرحمـــن الكفافي
414o34هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن محمد مسعد محمد كشك
اداب عين شمسالفت طارق صالح احمد محمد27796
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد عبدالمـــنجى السيد صالح221819
8o3899طب بيطرى سوهاجمريم وصفى فوزى زكى
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخخالد السعيد محمد احمد سيد احمد383535
هندسة عين شمسمينا ناصر فايز ذكى115274
اداب القاهرهحسين عبد الخالق حسين شعبان احمد45278
طب القاهرهنهال مبروك عالم مبروك ابوقرن49523
اداب االسكندريهيوسف خميس مصطفى احمد فراج422117
2o9383تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد جمال محمد سيد
طب االسكندريهعمار ابراهيم شوقى حسن السيد احمد469742
56o713تربية المـــنصورهاميره عماد الدين جالل رزق الحسينى
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هندسة طنطامحمود مرجان حسين الدهالن491826
اثار القاهرهمى مجدى عبدالجواد عبدالرؤوف299156
عالج طبيعى القاهرهمازن محسن محمد مالك بيبرس497184
54o94صيدله القاهرهاحمد صالح ابو النور صالح
تربية عين شمسوداد محمد حسن سليمان298185
4227o6فنون جميله فنون ج االسكندريهحنان محمد سعد على حسن
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةناتالى فؤاد مسعد فهيم114413
22o131صيدله طنطااالء عبدالحليم محمد بدرالدين
هندسة المـــنصورهاحمد شوقى محمد عالم566229
49815oاداب طنطامحمد ربيع فوزى ابو المعاطى عبد اللطيف
طب بنى سويفاشجان ربيع محمود عبد هللا62794
تجاره كفر الشيخعمر محمد كمال محمد عبدالحميد421942
تربية حلوانمادونا عبدالسيد حبيب عبدالسيد267837
58o314طب اسنان المـــنصورهريم بهاء اسماعيل حسين
حقوق عين شمسهبه احمد سيد محمود298168
السن عين شمسماجده عبد المـــنعم سيد عبد العزيز138843
تجاره طنطامحمد رضا الحماقى الحماقى اسماعيل575862
طب االسماعيليه ج قناة السويسونيس ابراهيم تامر سليمان791558
هندسة اسيوطفاطمه عدوى احمد سيد34844
كلية هندسة الطاقة بأسوانمينا فايز مهنى جورجى719121
طب الزقازيقمؤمـــن عبد العال محمود خليل غازى649225
هندسة قنابيشوى بقطر القس جرجس ميخائيل814985
577o19صيدله الزقازيقعمرو شفيق محمد جاد رزق
12881oحاسبات ومعلومات عين شمسخلود سمير عبد الموجود محمد
188o5هندسة القاهرهاياد احمد متولى متولى السماحى
السن المـــنيااميره محمد فؤاد عبد المالك احمد795625
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد محسن عبد الحليم عثمان653573
نوعية بنهاايه كرم عبدالكريم جاد232185
81o855تربية ابتدائي سوهاجشيماء عبد الرءوف احمد عبد العال
تربية طفوله اإلسكندريةياسمين رجب محمد على العدوى417914
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم اشرف محمد عبد الوهاب41556
13911oتجاره انتساب موجه  عين شمسعبد الرحمـــن محمد احمد محمد عبد الرحمـــن
121o68حاسبات ومعلومات عين شمساالء محمد عبد الرحمـــن حسين
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد هشــام سعيد احمد بدوى213529
اداب طنطاايه صبرى عثمان بكر خطيطه364574
طب المـــنيااحمد رجب عرفات كامل724294
2o712oتجاره انتساب موجه  عين شمساسراء ادريس فارس ادريس
تجاره القاهرهفتحى خالد فتحي محمد154647
82424oصيدلة اسيوطسمر حمدى سالم حسن
تربية ابتدائي قنا ج الواديدعاء عابد حسن محمد742884
122o88تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادين مصطفى مـــنصور مصطفى
49o834اداب طنطامحمود طارق عبد العزيز محمود العمرى
تربية شبين الكوماميره محمد غريب العادلى215272
صيدله حلواندريم احمد محمود احمد28945
اداب اسيوطاسالم احمد احمد احمد786313
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمارينا بهيج زكي قالدة74668
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشــادى محمد توفيق مصطفى توفيق محمد توفيق187638
اداب االسكندريهشيماء محمد عبدالفتاح محمد417455
صيدله الزقازيقياسمين عبد الفتاح السيد عرفه642852
8o357oهندسة اسيوطفيروز عادل محمود يسري يسن يسري
نوعية طنطامـــني محمد عبد الجواد عبد الرازق الدسوقى485413
تجاره انتساب موجه  عين شمسهاجر مصطفى خليل عطيه مصطفى146366
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تربية فرع الوادى الجديدايمان عادل احمد يوسف748397
طب سوهاجشيماء محمد احمد محمد832564
نوعية الزقازيقحماده عصام جوده اسماعيل642173
هندسة كفر الشيخابراهيم بهجت ابراهيم البنا376291
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى محمود عباس محمد653599
51o745تجاره الزقازيقسماهر محمد السيد محمد بدران
تجاره الزقازيقاسالم امام السيد محمد عبد هللا648945
اداب االسكندريهتقوى محمد عطيه فرج العيسوى349272
13428oكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسنورا عاطف فرج عوض
السن عين شمسهاجر رضا شعيب عبد العزيز سالمة485434
طب بورسعيدعبد الرحمـــن ابراهيم السيد محمد الخميسى591619
تجاره بنى سويفوفاء موسى حسن علي69691
34o229تربية أساسي اسكندريةايه محمد على محمد محمود
كلية التربية الفنية ج المـــنياغادة نصر سيد محمد749689
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمحمود عاطف على مصطفى644793
49435oصيدله الزقازيقعبدالحليم محمود محمد حامد
184o1عالج طبيعى القاهرهاسر امجد احمد العجرودي
42959oتربية ابتدائي دمـــنهورزيزى ايمـــن صبرى الوكيل
السن عين شمساحمد فرج على ابراهيم51264
صيدلة اسيوطإسراء عباس محمد خير739596
صيدلة اسيوطمـــنه هللا عماد سمير محمود785219
اداب فرع الوادى الجديدمحمود ممدوح صابر عشماوى749166
نوعية بنهافاطمه ياسر عالم محمد عالم285979
صيدله بنى سويفيوسف محمد رمضان عبد التواب61574
2763o5تجاره بنهامحمد السيد ممدوح على عالم
تجاره عين شمسمحمد على محمد حسن281454
39o137هندسة طنطااحمد رجائي عبد المـــنعم شوقي عطيه شمس الدين
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساالء اكرم حميدو ابراهيم الصيفى295468
5o1185تجاره جامعة دمياطمحمد احمد محمد رضا ابو رفاعي
717o35كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفسالي سامح نابليون فرج
اداب المـــنصورهعطيه عبد الحميد يوسف عطية565648
33863oاداب االسكندريهمحمد اسماعيل ابراهيم عبدالاله
تربية طفوله اإلسكندريةيسرا عادل الخضري محمد احمد يوسف346688
تخطيط عمرانى القاهرهفاطمه الزهراء ابراهيم عباس موسى55615
تربية المـــنصورهوالء محمود سعد السيد عبد العليم564689
79o658اداب اسيوطحنان احمد محمد محمد
57o91oهندسة المـــنصورهعمرو السيد عبد المـــنعم ابراهيم الحارس
تربية ابتدائي المـــنصورهندى عاطف عبد الجليل عبده السويركى594965
هندسة المـــنصورهاحمد محمد حنفى ابراهيم ابراهيم584259
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايمان عبدالرازق راشد محمد267924
تربية ابتدائي طنطاآيه إبراهيم عيسى احمد مـــنصور365124
5o9183صيدله الزقازيقمحمد ربيع محمود محمد سالمه
حقوق القاهرهعبد الرحمـــن عمرو محمود صالح الجوهرى43388
طب طنطاساره ايمـــن احمد محمد عالم359516
تجاره طنطامحمد خالد محمد عبدالجواد عفصه497829
24o196تربية ابتدائي الساداتساره السيد عبدالمحسن السيد
23653oصيدله طنطاناريمان على حامد على بكير
64722oتربية ابتدائي الزقازيقاالء ايمـــن السيد على الجوهرى
صيدله الزقازيقمرنا عرفات مصطفى ابوزيد هالل496679
اداب حلوانشيماء خالد شوقت احمد268462
اداب اسيوطاسماء ابراهيم عبد الرحيم محمد786431
تربية ابتدائي طنطاعلياء عادل رضا عامر368189
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كليةاسمجلوس
فنون جميله فنون ج االسكندريهداليا احمد محمد مصطفي عمرو424271
34212oهندسة االسكندريهعمر احمد سعيد محمد بالل
كلية هندسة بنهامحمد احمد حسن ابو بكر366317
طب طنطاهبه محمد عبد المـــنعم احمد ابو عمه354237
51519oاداب الزقازيقياسمين اشرف محمد احمد محمود
814o56كلية االثار ج اسواناحمد لطفى كامل امين
هندسة القاهرهاحمد سمير عبد السالم عبد العظيم153386
تربية ابتدائي بنهاسها طلبه مصطفى على277735
79o989تربية اسيوطامـــنيه عالء صالح الدين اسماعيل
636o93هندسة االسماعيليةشيماء هشــام محمود حسين حسين البلبيسى
58o236تجاره المـــنصورهساره ابراهيم السيد احمد عوف
135o3oاداب القاهرهجهاد احمد على احمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى وائل مـــنير محمد على197568
4166o9تجاره االسكندريهعبد هللا احمد متولى ابراهيم
2159o8صيدله طنطاايه مجدى محمد البسطويسى
تربية دمـــنهورهاجر مرضى السيد محمد الديب431361
282o99هندسة شبرا بنهامصطفى اسماعيل ابراهيم حسين
تربية ابتدائي دمـــنهورفاطمة حسام شوقى عبدالرحمـــن قريطم431287
28o535تربية ابتدائي بنهااحمد عمر السيد عبدالغفار
سياحة وفنادق المـــنيااحمد صالح محمد احمد711365
56494oهندسة الزقازيقاحمد صبح عبد الحميد الجميلى
تجاره عين شمسزينه عزت زهران عبدالعزيز188345
675o4تربية بنى سويفعبد الرحيم عبد التواب عبد المجيد عبد الرحيم
21o4o7اثار القاهرهصابرين نادى سالم رمضان
تجاره القاهرهمحمد اسامه عبد الخالق محمد13455
14893oكلية البنات تربية عين شمسمروه يحيى سيد نصر على
361o15اداب طنطاانور السيد سعد الحجر
8o1812تجاره اسيوطشيماء عبد الاله عبد النعيم احمد
تربية اسكندريةهاله نبيه على كامل النجار417559
تجاره االسكندريهمحمد أيمـــن يس محمد العسال342637
صيدلة بورسعيدامل رمضان محمد مختار محمد شرف571755
3488o7تجاره االسكندريهاسراء احمد خضيرى عبد المجيد
تجاره اسيوطمحمود خليفه ابوالليف خليفه792136
هندسة طنطامحمد اشرف السعيد صفية494234
36o827اعالم القاهرهزينه طارق زين العابدين عبد السالم فرج
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةريم سعيد بدوى امام217135
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسمـــنار محمد ابراهيم محمد محمود155973
تربية دمـــنهورسارة عبد السالم ناصف عيسوى431279
51o465صيدله الزقازيقتقى محمد السيد هنداوى على حمدون
اداب االسكندريهمـــنار احمد محمد خليل337739
2764o8اداب بنهامحمد مسعد احمد حسين
28259oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاالء سمير محمد حسانين
اداب المـــنياكرستينا صموئيل عزمى صادق718262
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورحمادة فرج شيبوب نبيوه469765
اداب عين شمسسمر محمد السيد سليمان274755
3789o4اداب كفر الشيخحنان شعبان عبدالوهاب غازى شــاهين
تربية اسكندريةيوسف احمد سعيد احمد المغربي416431
195o29تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره خالد محمد عثمان
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورمى عبدالقادر محمد على ابوحبيب499183
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصرمصطفى محمود شوقى ابراهيم281936
هندسة المطريه جامعة حلوانزياد عالء عبد الرحمـــن محمد علي576936
36o462تربية ابتدائي طنطااسراء احمد مختار علم الدين
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كليةاسمجلوس
تجاره بنى سويفمحمد ربيع محمد مرسي718838
تربية ابتدائي سوهاجمارى مجدى شنوده تامر817285
41o573اداب االسكندريهردينة حمدى ابراهيم حسن
تجاره بنى سويفخليفه عصام الدين خليفه احمد يونس725995
9o7o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريم اشرف محمد على احمد
58392oطب الزقازيقمحمد حسن محمد داود مـــنصور
639o43نوعية الزقازيقندى بركات ابراهيم عبدالوهاب خطاب
1685oفنون جميله عماره ج حلوانرضوي مدحت كمال رمضان
359o7oصيدله طنطامارينا ناجى فهمى مسيحه
2oo296اداب انتساب موجه القاهرهنورهان محمود عبده صالح القماح
نوعية الزقازيقريم فؤاد عبدالحليم اسماعيل بكر637595
تربية الفيومورده مصطفى عوض دكروري77956
15o554اداب حلواناحمد محمد سعيد محمد
2714oالسن عين شمسضحى احمد على احمد على
هندسة عين شمسزياد احمد عبد الحفيظ السيد عبد الغنى123356
تربية سوهاجاوليفيا اشرف عزمى نصرهللا812313
5o43ooصيدله المـــنصورهخلود محى شكرى بدوى شرف
2oo222هندسة القاهرهفاطمه عثمان محمود عثمان وهدان
تربية عين شمسرضوى احمد محمد على27378
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن احمد محمود محمود عبد الرحمـــن565624
23215oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةغاده محمد يوسف محمد
حقوق الزقازيقمحمد سالمه سليمان سالم شــاهين518511
اداب قنا ج جنوب الوادىالشيماء يوسف عبدالفتاح سليم735653
تربية بنى سويفساره سيد محمد عيد65659
3oo7o4كلية هندسة بنهاخالد عالءالدين عبدالعليم الشحات
52o45oتربية الزقازيقكريم محمد عباس محمود حسن
2488oطب القاهرهايه خالد حسين سيد
58o791هندسة حلوانموافى اسامه عزت السيد موافي
2o54o7هندسة عين شمسمؤمـــن السيد شعبان كامل
821o35كلية تجارة ج أسوانعبد الودود ناصر عامر ابراهيم
74o346تربية قنا ج جنوب الوادىمريم حسنى جاد الرب احمد
طب المـــنصورهغاده مصطفى عبد الجوادابراهيم زايد585655
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسراء حلمى ابراهيم عطيه214872
طب اسنان المـــنصورهعمر احمد عبد الوهاب رزق ابوزيد عجيز565838
تجاره المـــنصورهابراهيم أمجد اسماعيل يونس493455
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عادل رمضان زهرا ن217916
5o991oاداب الزقازيقهايدى خالد عثمان عطية
تجاره عين شمسسليمان هانى سليمان عبد هللا26655
58698oطب الزقازيقايه احمد محمد طه حسين
صيدلة اسيوططه عبد الوهاب محمد مدنى747292
7o743تجاره بنى سويفاحمد بدوى على حسان
45o148طب القاهرهالشيماء الشحات محمد أمين الجرف
14o618برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهاجر فتحى فهمى على
2359ooطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء محمد توفيق عماره
2o6322اداب انتساب موجه عين شمسنورهان محمود احمد محمد مصطفى
تربية العريشاسالم محمد محمد يوسف العقيد665269
نوعية بنهااحمد مصطفى محمد عبدهللا احمد299737
23237oاثار الفيومايه صبرى محمد بدير
تجاره القاهرهايه ابراهيم محمد محمد النجار44432
اداب حلوانمحمد صالح الدين فهمى عفيفى43881
تربية اسكندريةحسين احمد حسين احمد حسين416819
اداب حلوانبسنت محمد سيد احمد السيد198284
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كليةاسمجلوس
 تربية الساداتاسراء خيرى حافظ موسى225533
3o5594تجاره عين شمسدنيا رافت محمد احمد
59168oهندسة المطريه جامعة حلوانمحمد المتولى على محمد البربرى
نوعية كفر الشيخايه ربيع عبد الستار نصر الخولي374157
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعالء محمد عصمت صديق136214
تجاره عين شمسسليمان محمود سليمان حمد حسن289723
5o2775اداب جامعة دمياطفاطمه شريف محمد المغربي معروف
3o4563هندسة عين شمسايه هللا عمادالدين محمد حسن محمد حسن
29o92oتجاره انتساب موجه  عين شمسمحمود عادل محمود محمد عطيه
رياض اطفال بنى سويفندى حمدى خيرى عبدالباسط756683
هندسة عين شمسرحاب ابراهيم احمد محمد حلمى35847
44o933طب االسكندريهميشيل فؤاد يوسف رزق
صيدله حلوانصفاء حسن سيد عبدالرازق271397
تجاره القاهرهعبد هللا حسين رزق سيد23587
اداب الزقازيقايمان عبدالناصر عبدالحميد محمد512682
5o3o54تجاره جامعة دمياطامير المعتز احمد حمزه الشربينى
277o75تجاره بنهامحمود عبدالحميد عبدالصادق غازى
تجاره القاهرههنادى عمر صالح عبده24798
347o89تجاره االسكندريهنانسى أسامة ابراهيم ابراهيم مصطفى
5196o4رياض اطفال المـــنصورههبه مصطفى سيد احمد عباس
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفندى محمد عبد العظيم احمد796497
هندسة االسكندريهمريم هشــام إبراهيم عبد السالم346633
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسنورهان سامى احمد سالم515482
2961o6اداب عين شمسغاده عبدالغنى محمود عبدالسميع
طب بنى سويفضحى محمد امام عبد الهادى63295
طب عين شمسرانيا احمد يوسف محمود132446
اداب انتساب موجه عين شمسهاجر صالح محمد ابراهيم196528
368o76طب طنطالمياء سعيد حسنى على مسعود
727o83كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمادونا مجدى ادور فرح
43o144تربية طفوله ج دمـــنهورآية رمضان عبد النبى محمد خليل
تربية حلواناحمد صالح خليفة محمد133117
طب اسيوطابانوب صابر وديع ينى827311
صيدله حلواناحمد فكرى وهبه عبدالعليم281552
4998o3تجاره جامعة دمياطابراهيم مصطفى محمد الزلوعى
36o614اداب طنطامـــنةهللا اشرف محمد زرد
43o18oتربية دمـــنهورخلود عوض رياض عبد الونيس حسن
صيدله االسكندريهرانيا مجدى محمد شراقى214954
تربية االسماعيليهخلود السباعي ابراهيم احمد653755
415o53هندسة االسكندريهميار محمود محمد محمد المهدي
57o6o7سياحه وفنادق المـــنصورةاحمد رشــاد محمود رشــاد ابو المعاطى
66o46oكلية السياسة واالقتصاد ج السويسعالء الدين رجب رجب احمد األشقر
125o57السن عين شمسسامح يسرى هريدى محمود
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمود عبد المعين عبد العزيز طه747254
تربية ابتدائي بنى سويفاسالم ممدوح محمود زكى66275
23oo29تربية شبين الكومفاطمه احمد ابراهيم عامر موسى
64o7oرياض اطفال بنى سويفسمر ناصر سعد عبد اللطيف
الحاسبات والمعلومات السويسمريم عبدالتواب عبدالعزيز قطب659198
786o69تربية اسيوطمحمد رمضان عطيه محمد
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتزينب ياسر محمد حسنى55753
طب االسكندريهروان السيد محمد محى الدين عوض ابو ليمون448389
كلية األلسن كفر الشيخبسمه محمد البيومى محمد البيومى594918
3o5362تجاره بنهاشيماء حمدى شيبوب محمد على
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تربية ابتدائي االسماعيليهاحمد عبدالرحمـــن حسن ابراهيم654383
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد هانى اسماعيل الشعراوى124795
طب بورسعيداسراء ابراهيم حامد محمد مصطفى عنتر591379
5o8o37تربية جامعة دمياطنورهان السيد جاد جاد ابوالنور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاروق محمد فاروق عفيفى محمد13445
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد هشــام رياض ابراهيم اسماعيل187634
تربية كفر الشيخماجدة عادل فهمي علي الدين385292
5o4469تجاره جامعة دمياطرنيم طارق عبد السالم مصلحى حجازى
طب بيطرى دمـــنهوربالل عبدالحميد عبد الوارث بركات442397
5o1693تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتساره بهاء صالح الدين حزه
تجاره عين شمسسميه احمد ابراهيم احمد شكرى197517
2263o7طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمى عبدالحميد السيد فرج
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود عبد الودود احمد عبد الودود671715
تربية فرع الوادى الجديداحمد صفوت احمد ابوالحسن748922
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسفاطمه احمد محمد فتحى احمد سليمان635949
اداب حلوانعزه عاطف بابكر موسى274849
121o48هندسة حلواناحمد حمدى عبد العزيز على
تجاره بور سعيدنادين هيسم محمد على المجدوب664547
تربية ابتدائي بور سعيدسلمى طه مصطفى احمد المغربى661559
66278oنوعية بور سعيدساندى سمير جاد هللا اسكندر
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسرنا خالد عبد العزيز ابو العزم يوسف653277
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخهبه حسين السيد محمد الزفتاوى579498
صيدله حلوانشيماء عويس حسن عويس59974
تجاره الزقازيقاحمد كرم محمد الهادي517199
صيدله القاهرهخلود قدري السيد خليل عويس48815
تجاره بنى سويفحسناء هشــام محمد احمد69138
هندسة االسكندريهاسماء محمد عصام سلطان عبد المجيد اسماعيل348582
اداب االسكندريهشهندة على محمود على حسن419578
3o277oتجاره بنهامحمد ماجد محمد محمد ابوعيسى
585o42اداب الزقازيقمى ايمـــن مصطفى محمود
17o93السن عين شمسرنا محمد طارق عبد السالم حسين عويس
348oo2هندسة االسكندريهاسراء احمد عبدالرحمـــن وهب هللا
هندسة حلوانحسام عبد الحكيم محمد عبد الحكيم145617
اداب حلوانعبد الرحمـــن محمد عبد هللا السيد148354
46o121هندسة الفيومفتحى محمد فتحى أبوفاطمة
تجاره انتساب موجه قاهرهناصر عبد الحى جابر محمد154685
35o4o1اداب االسكندريهاسراء جمال مصطفى محمد ابو العال
4877o4اداب طنطاعمر هاشم هاشم على
تربية ابتدائي طنطااميره مجدى السيد محمد الكالوى367733
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعائشه ناصر سعد امين عبدالجواد299933
نوعية اسيوطاميره عبد الرؤف سيد محمد786214
2234o4تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةابوبكر عبدهللا محمد عيد
23o419تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةشهاب عالءالدين السيد عبد الحافظ زياده
تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةشروق وائل محمد على العزب591856
81o1o6تربية طفوله سوهاج طالباتابتسام حسين محمد خضيرى
138o11اداب حلواناميره عمر عبد الهادي محمد
141o92تجاره عين شمسايمان يوسف توفيق محمد
اعالم القاهرهشيماء مجدى رمضان عزازى643863
تربية قنا ج جنوب الوادىميخائيل هانى ميخائيل تمترى736547
56o32oهندسة الزقازيقعمر ايمـــن محمد السحل
رياض اطفال بنى سويفداليا مجدى عوض ابراهيم65352
72o465نوعية المـــنيااسماء احمد راشد ابو الفتح حسن
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تربية ابتدائي طنطاداليا السيد احمد النمر366998
إعالم بنى سويفزينب عزوز سيف ابراهيم24596
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد ناجى متولى طاحون224129
 تربية الساداتفاطمه ابراهيم محمود محمد حمزه221351
تربية المـــنصورهمحمد السيد محمد توفيق572984
تجاره القاهرهاحمد محمد شعبان عبود25853
6641o2طب االسماعيليه ج قناة السويسرياض سمير رياض رزق هللا شحات
طب االسكندريهابراهيم احمد ابراهيم فرج سيد احمد441783
اداب االسكندريهداليا خالد عبد الاله محمود محمد417373
4148o6هندسة االسكندريهمروان احمد السيد فتيحه على كريم
تجاره عين شمسفلوباتير رضا فهيم جبرائيل121126
36oo14صيدله طنطاهاجر حسنى عبدالمجيد الشيخ
اداب انتساب موجه عين شمسمحيى الدين كامل صبرى محمد289899
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسرضا مصطفى رفعت على654876
تجاره المـــنصورهسمر رأفت عبد الحميد سند الطويل579374
تجاره انتساب موجه قاهرهساره طارق سيد عباس35289
هندسة الزقازيقعبدالرحمـــن مجدى عبدالرحيم برعى644898
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورهاجر سيد يوسف حسين452346
تجاره بنى سويفمصطفى احمد مصطفى احمد61719
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد احمد محمد محمود77746
1795oاداب القاهرهايه اكرم سيد امام حسين
هندسة حلوانعبد الرحمـــن على محمد عبد هللا58713
56259oتخطيط عمرانى القاهرهمحمد مصطفى عبد الرحيم مصطفى ابو المجد
تربية أساسي اسكندريةهاجر نبيل محروس مصطفى348338
666o6oطب االسماعيليه ج قناة السويساسراء معتز ابو الفتوح فرج هللا خليل
19oo55هندسة عين شمسبيشوى ماهر نعيم يوسف
تربية عين شمسهايدى ايمـــن مهدى جاب هللا274466
تجاره االسكندريهمحمد متولى محمد عبدالرازق421985
79855oتربية اسيوطياسمين محمود سالمان احمد
8o638اداب الفيوممحمد عزت عويس معاقيل
788o31صيدله االسكندريهديانا ميخائيل شحاته امين
تربية العريشمروه محمد على عازم666352
65375oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةتقى ابراهيم محمد سعيد
266o88تجاره القاهرهندى محمد محمد هالل
261o81هندسة حلوانندى مجدى زكى عطية
صيدلة اسيوطانجى محسن جوده يوسف794322
صيدله طنطامصطفى رضا عبدالمـــنعم الجعار217412
13887oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر محمد على احمد خليفه
طب كفر الشيخمصطفى ابراهيم جابرمحمد عبد العزيز376272
هندسة شبرا بنهامحمود فتحى عبد الستار عبد السميع24437
كلية األلسن كفر الشيخأميرة أحمد عبد الحميد عويضة429254
تربية المـــنصورهاسراء السيد محمد عبد الرحمـــن عبد الظاهر569426
صيدلة سوهاجاحمد مظهر ابراهيم محمود818154
2944o1اداب بنهادعاء السيد محمدى حسين ابوصالح
265o18تجاره انتساب موجه  عين شمسعال احمد محمد عباس
تجاره بنهامحمد هاشم محمد السيد العماوى287169
تربية طفوله شبين الكومشروق عبدالفتاح حسن احمد225585
3738o9طب كفر الشيخطلعت شعبان عبد الفتاح عبد الجليل عامر
هندسة حلوانمصطفى محمد خليل محمد195861
حقوق عين شمسمحمد عماد الدين سعيد شندى117994
فنون جميله فنون ج االسكندريهنورهان محمد زكريا عبد الحميد349353
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمريم عيد زايد صرافيم298993
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هندسة كفر الشيخالسعيد عبدالمقصود السعيد عبدالمقصود ابوالفتوح381492
12o876هندسة عين شمسياسمين وليد ابراهيم هالل محمد هالل
391o67تربية طنطاأحمد عادل محمد ابوالعباس
تجاره القاهرهمـــنار عماد لبيب محمد21591
طب االسكندريهعبدهللا سيد مهلل السيد اسماعيل432573
اداب عين شمسمروه عباس حسين على148887
تجاره القاهرههناء عادل محمد صالحين266139
تجاره المـــنصورهعمرو السيد عبد الفتاح عبد المقصود الشيخ588118
2o9914دار العلوم ج القاهرههاجر محمد محمد حسان
24o665اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرضا محمد محمود محمد
اداب حلوانسميره عبد الفضيل اذدشير عبد الفضيل53588
طب بنهاندى محمد صالح حسين عبد هللا492577
2o5855هندسة عين شمسمحمد فوزى احمد مهران
2239oكلية اآلثار سوهاجياسمين سمير عبد الحسيب عبد المجيد
119o27صيدله القاهرهخالد فتحى عبد السميع السباعى
نوعية الزقازيقهناء ايمـــن عبدالعزيز احمد محمد649936
3541oطب القاهرهرحمه مدحت عبد التواب شحاته
3589o3طب طنطاكريم عمر محمد مختار عبدالعزيز
7134oتربية ابتدائي بنى سويفهبة عبد هللا على عبد هللا
37263oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاروى طارق محمد رجب مصطفى
5o3623هندسة المـــنصورهاسالم محمد مصطفى كمال الباز
49228oتجاره طنطادينا عصام عرفه ابراهيم خليفه
تربية ابتدائي الساداتسيد حمدى فتوح السيد227458
5o9548اداب الزقازيقمحمد محمود محمد محمد
4657o1فنون جميله فنون االقصرمريم نعمان عبدالعليم احمد ابو عرب
12954oكلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمصطفى حسنى مصطفى صالح
كلية البنات آداب عين شمسسمر محمد حسن محمود عيد282875
اداب القاهرهساره سامي عبد الحليم عنبر21378
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد عادل رشــاد السيد محمد صقر381156
تربية ابتدائي بنهااسماء عبدالعال سعد حسن279936
كلية رياض االطفال اسيوطايه محمد عبد الراضى حسانين795636
56o443صيدله الزقازيقسلمى الشحات عبد العزيز محمد صالح
نوعية فنيه بورسعيدروان هشــام حسن حسين نصر الدين662927
اداب عين شمسسعيد خالد سعيد احمد بركات291833
اداب انتساب موجه عين شمسجهاد مصطفى عبدالمعطى السيد297972
5o68o5تربية جامعة دمياطهاجر ممدوح محمد حافظ على ابوزينه
279o9اداب القاهرهندى خالد محمد صادق البرادعى
عالج طبيعى ج كفر الشيخمروه محمد محمد عزت666386
814o13تجاره سوهاجاسراء مالك حسن محمد
عالج طبيعى قنارشــا جمال مهدى محمد821256
تربية كفر الشيخسميحه السيد عبد المـــنصف ابو الشهود376614
 تربية الساداتروينا رمضان على رشدان431512
هندسة عين شمسمحمد عبد المـــنعم محمد محمود145486
3oo4o3طب بنهاحازم صالح على فايق
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسرنا صالح الدين محمد محمد  سعد658158
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سيد محمد محمد57357
هندسة االسكندريهعبد هللا السيد عبد هللا احمد عبدالفتاح414938
طب طنطاروان محمد المغورى محمد الجبالى364431
59473oحقوق المـــنصورهسلطان ابراهيم احمد محمد احمد سلطان
8o9718تربية طفوله سوهاج طالباتايه عصام محمد السيد
اداب المـــنصورهمحمود سامى عوض عوض573864
هندسة عين شمسمحمد محمود عرفه محمود141631
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طب المـــنصورهاحمد لويز امين امين سعد487787
4923o5نوعية طنطاساميه ربيع بدير ابو جيه
تربية طنطاضحى محمود عبد الحميد الشرقاوى359221
5o67o5هندسة المـــنصورهمحمد عبد الرازق حمدى السيد مشعل
تجاره الزقازيقابراهيم حسن محمد حسن517566
57o128تربية المـــنصورههناء السعيد صبرى السعيد العبسى
اعالم القاهرهحنان موسى زيد موسى271789
2o92o8تربية حلوانناجى مـــنير عياد غبلایر
اداب الزقازيقمـــنة هللا السيد عبدالكريم محمد515121
اداب عين شمسثريا احمد خضرى محمد268413
تربية بنى سويفرقيه عوض زارع حسن65658
السن عين شمسمونيكا وجيه يعقوب سليمان18339
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةابراهيم السيد سليم محمد عبدالعال453472
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفرانيا أحمد حسن غنيم372956
تربية أساسي اسكندريةبسنت ابو العال محمد ابو العال ابراهيم349992
اداب المـــنصورهمحمود ابراهيم محمود ابراهيم583765
189oo4تجاره القاهرهروال مهيب محمد محمد
8o8171تربية ابتدائي سوهاجياسمين سلمى عبد الرحيم عارف
تربية بنهاساره عرفه احمد نورالدين عرفة277728
اداب المـــنصورهمـــنى محمود برهام محرم571644
تربية طنطاخديجة سعيد محمد زينهم367139
4853oصيدله القاهرهمحمد عبد المـــنعم محمود مـــنصور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى ايهاب رشدى عبد الحميد127416
اداب عين شمسهاجر سيد على بخيت268532
اداب القاهرهدعاء اسامه محمد الصادق21963
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصررقيه سيد زكى عطا سيد655672
تجاره عين شمسمايكل سليمان ابراهيم موسي273338
تجاره القاهرهمصطفى محمود احمد راغب57672
2o6814تجاره عين شمسمها مصطفى محمد مصطفى عبد الرحمـــن
73o525اداب المـــنيامصطفى محمد عثمان صالح
8o823اداب الفيومشيرين حسين سعد كامل
صيدلة سوهاجمريم سعد حليم مشرقى746165
357oo4طب طنطااحمد محمد عالء مختار ادريس
طب بيطرى بنهامى خالد احمدى صالح محمد289859
5655o3تربية المـــنصورهاحمد خالد لطفى الزكى ابراهيم
485o38هندسة طنطااحمد هانى كمال ابراهيم الرفاعى
8o3ooالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد محمد صالح عبد الجواد
71423oصيدلة المـــنيانيره سيد محمد حسنى محمود
14o543كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمريم رمزى غبروش قسط
عالج طبيعى القاهرهنيره محمود محمد امين272289
هندسة كفر الشيخعبد هللا اسماعيل محمد على تراب373923
تجاره عين شمسشروق محمد حامد سيد الخولى293138
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عماد السيد عبد المقصود145545
2o5531تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدهللا عبدالخالق رياض جاد حسن
هندسة المـــنصورهكريم رجب عبد الحميد البحيرى576939
515o1oتجاره الزقازيقأمـــنية سعد الدين محمود عبد الحميد
تجاره عين شمسمحمد مدحت حسين عبدالوهاب267397
طب سوهاجمحمد حسين عبد اللطيف طلب811716
56o52oهندسة المـــنصورهشروق محمود احمد الباز
كلية هندسة الطاقة بأسوانرضوى يحيى محمد امين658818
اداب طنطامى محمود عبدالعزيز بسيونى367776
28o848تجاره عين شمسمحمد ابراهيم سعيد ابراهيم
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صيدله الزقازيقعبدهللا محمد عبدالرحمـــن محمد علي227779
كلية بنات شعبه طفوله عين شمساسراء احمد السيد محمد حميده287832
اثار القاهرهنورهان سالم احمد محمد بلتاجي298329
هندسة الزقازيقمحمود طارق محمود احمد محمد513767
2332o1هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى هالل مصطفى جمعه
تربية طنطاآيه حماده مصطفى االشرم499167
طب بيطرى االسكندريهمحمد رمضان عبد العزيز على عطيه433544
طب القاهرهايه شريف فاروق حسن على121662
اداب اسيوطفاطمه فتحى محمد اسماعيل792168
217o98هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد زكى محمد حسام الدين
كلية األلسن كفر الشيخاحمد محمد ابراهيم سويلم343242
طب القاهرهبيشوى سبعاوى عيسى عطيه125313
هندسة اسيوطمحمود حسن محمد حسن789268
هندسة المطريه جامعة حلوانادهم ايمـــن محمد مرتضى محمد سعودى125652
5819o7عالج طبيعى ج كفر الشيخريهام محمد على زاهر
2o82o4السن عين شمسميار سامى عبدالعزيز حسين
3528o2تربية ابتدائي طنطاابراهيم السيد ابراهيم فرج
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسداليا خالد عبد المـــنعم علم الدين31631
طب بيطرى اسيوطرومانى راوي حنين اسطفانوس825629
السن المـــنياندي رجب صالح محمد719218
صيدلة اسيوطازهار ابراهيم جاد عويضه739927
اداب القاهرهايمان عاطف ابراهيم احمد148832
2223o1صيدله طنطااميمه سامى محمد الغنام
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسيف الدين محمد على مـــنصور23554
اداب طنطانورهان احمد مصطفى رمضان خفاجى485433
35o469تجاره االسكندريهوالء السيد مسعود عياد جويدة
6472o9تربية ابتدائي الزقازيقابرار عبد هللا السيد مـــنصور حسين
تربية ابتدائي الفيومشيماء ابوالسعود صابر عبد هللا91148
445o51طب اسنان االسكندريهاسراء صبحي محمود عبدالقوي نصار
حقوق قنا جنوب الوادييوسف حسانين محمد حسانين735468
عالج طبيعى ج كفر الشيخدعاء محمد مختار محمد  بركات385194
تربية ابتدائي اسيوطعماد احمد جادالمولى احمد791377
8o5o94تجاره سوهاجنورا شعبان محمد عبد المـــنعم
5919o8صيدلة بورسعيدوجدى عبد الرحمـــن حامد المتولى مجاهد
هندسة عين شمساحمد ياسر البيومى محمد على131265
اثار قنا جنوب الواديعبدالرحمـــن عصام عمر عباس653551
تربية ابتدائي الزقازيقاسراء على سعد على على511951
طب المـــنصورهايمان عاطف يحى محمد عثمان574164
345o39اداب االسكندريهفهد عبد الرحيم علي عبد الرحيم محمد
311o3تربية حلوانرشــا شــاكر عبد هللا شــاكر
السن عين شمسزينب عبدالوهاب يوسف احمد عيسي268964
12o868حاسبات ومعلومات عين شمسالمروة وجدى عبد العزيز المـــنشد
222o88صيدله حلوانمحمد مختار عرفه ابوحسين
42987oتربية طفوله ج دمـــنهورشيماء حسن درويش عوض الوكيل
طب المـــنيامحمد عطيه موسي فرحات718986
155o47صيدله القاهرهاسراء سعيد سالم فهيم
طب اسنان عين شمسشذا شعبان عبد العاطى موسى144118
هندسة كفر الشيخايهاب يسرى محمد توفيق472717
تجاره الزقازيقاميره محمود محمد مصطفى محمد585811
تربية رياضيه بنات االسكندريهروان محمد رضا مصطفى السيد صقر341248
216o58تربية طفوله شبين الكومايمان سامى صالح عبد السالم عبد هللا
8oo364تجاره اسيوطاحمد عبد العظيم محمد غريب
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كليةاسمجلوس
اداب المـــنياشروق محمد عبدهللا عبدالحافظ727697
تربية شبين الكومنرمين سليمان ميخائيل سليمان216668
427o77تجاره دمـــنهورمحمد عبدالمعطي محمد محى الدين مقلد
2o6413صيدله عين شمسجينا حاكم فكرى مكارى
تجاره بنى سويفعاليا محمد احمد حسين16113
اداب اسيوطسيد عبد المعطي سيد حسنين799189
تربية حلواننورهان ممدوح حامد عبد المجيد124322
3765o5طب اسنان كفر الشيخكريمان خالد محمد محمد إسماعيل
اداب دمـــنهورعبدهللا رمضان خميس ابراهيم425568
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمحمد حمد رضوان ابوحامد76847
السن عين شمسسلمى ماهر السيد امام188359
37o562هندسة المـــنياحسناء مرسى سعد االبيارى
تجاره القاهرهعمر جبر محمد محمد رضوان شلبى189447
صيدلة الفيومايمان معوض محمود ابراهيم73423
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسامانى شعبان مبارك احمد653984
3o831حاسبات ومعلومات القاهرهاسالم حماده محمد محمود
441o69طب االسكندريهاحمد مبروك محمد ابوطالب
73o344رياض اطفال المـــنيا طالباتشيماء حمدى عبدالسميع محمد
هندسة القاهرههشــام احمد عفيفي عبد القادر133548
رياض اطفال المـــنصورهاسماء فتحى عبد الجواد فضل569675
طب اسيوطاميره صالح سليم شرموخ798566
تربية الزقازيقاسراء احمد مسعد عبد القادر سيخه637813
هندسة اسيوطمصطفى محمد حسين قناوى733591
تربية االسماعيليهاحمد عبدالهادى على اسماعيل654384
تجاره عين شمساسراء عصمت راشد احمد131921
طب اسيوطمينا ماهر يواقيم رزيق748853
طب الزقازيقاثار شوقى ابراهيم احمد حسن638764
299o82اداب عين شمسايمان صالح كامل عبدالصمد
تجاره بنهامصطفى محمود انور محمد هالل227349
تربية ابتدائي طنطامحمد عبد الفتاح عبد هللا نور الدين493345
تربية العريشمحمود بشير سعيد عبد الهادى اسماعيل664717
اداب انتساب موجه القاهرهدميانه ممدوح ابراهيم مكسيموس27248
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةمايا وليد محمد مخلص114467
7o1o6اداب بنى سويفمحمد ربيع مفتاح طه
581o63صيدله الزقازيقمحمد احمد محمد عبد العزيز يونس
495o97صيدله المـــنصورهمحمود سلطان صابر ابويوسف
791o97هندسة اسيوطمارينا عطيه يوسف عزيز
طب بنهاايمـــن خالد عبدالحميد شعير233575
4411o4طب االسكندريهامين محمد انصارى على
66655oطب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسالزهراء احمد السيد احمد
235oooطب اسنان طنطامحمود فتحى على العبد
تربية ابتدائي دمـــنهورأحمد محمد ضيف البغدادى426635
65512oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسعالء سامي حسان محمد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمصطفى اشرف حمدى حسن الزناقيرى219958
تجاره بنى سويفعبد المـــنعم جمال صابر محمد721192
صيدله االسكندريهأميرة عبد الحميد عبد اللطيف عبدالحميد المعلفي434484
طب المـــنصورهندى محمد سيد احمد حسن ابراهيم579485
655o92طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسشيماء على صالح عيد
هندسة اسيوطمحمد سعد صابر البسيونى663297
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسايه اشرف رجب الخيال637858
طب بورسعيداحمد عبد العزيز الحسينى عبد العزيز573482
27o456هندسة المـــنيامحمد خالد صالح حسن
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كليةاسمجلوس
تجاره المـــنصورهعصام محمود محمد على محمد564817
1217o6هندسة الفيوماحمد محمد محمد محمد
هندسة شبرا بنهاروان فخرى محمد فهمى16612
اداب الزقازيقابراهيم خالد محمد السيد النجار511772
639oo9نوعية الزقازيقريهام عبد العظيم صالح حسين على
تربية المـــنصورهايه السيد عبد الوهاب عبد المـــنعم589667
حقوق اسيوطايه محمود يوسف عبد الغنى799266
3158oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمريم محمد سعيد امام
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىبيشوى كريم اسحق ارمانيوس743457
74o73كلية طب أسنان الفيوممصطفى حاتم محمود صميده
3377o5تجاره االسكندريهعزه احمد عبد الناصر محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره مصطفى اسماعيل مصطفى عيد287939
عالج طبيعى قنادعاء صبرى محمود السمان759899
35129oهندسة االسكندريهاسراء على السيد على الدمرداش
عالج طبيعى القاهرهساهر يوسف عبد الغنى النجدى636754
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر حسام ابراهيم محمد267372
تربية االسماعيليهسماح محمد غريب عيد اروس محمد656478
6428o3طب بيطرى الزقازيقمياده مجدى عبد الغنى حسين سكينه
تربية الفيوملبنى عبد الجواد حسين عبد الجواد73239
هندسة القاهرهبيشوي وليم صبري نقوال124599
5o7188تربية رياضيه بنين جامعة دمياطمحمد رضا عبد الحميد مصطفى بدوى
564o95تجاره المـــنصورهمجدى محمود محمود على احمد
رياض اطفال بنى سويفميار محمد احمد عبد الفتاح احمد63134
2936o7اداب عين شمسشروق مجدى محمد على ابودنيا
746o76كلية الطب بقناآيه يسري عبد المـــنعم محمود
3o4711صيدله طنطااسراء سعد بيومى جميل السيد
45991oهندسة طنطاأسامة محمد رمزى محمد حسن محرم
12247oحقوق عين شمسمحمد ضياء الدين جبريل محمد
515o21تجاره الزقازيقأميرة محمود أحمد عثمان
حقوق المـــنصورهالسادات جمال عباس البحراوي594467
2o7566كلية البنات آداب عين شمسكرستينا صبحى يونان عبده
هندسة عين شمسسلمى محمد على زين العابدين محمود192568
تربية ابتدائي الفيومعالء على السيد مبروك78111
57837oطب المـــنصورهدينا السيد محمد السيد عامر
57469oتربية المـــنصورهاسراء جمال حلمى توفيق
حقوق بنهازينب طه احمد عبدالحميد228346
نوعية طنطااميمة محمد على األبشيهى485342
222o13طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحازم عبدالستار عبدالفتاح رضوان
تربية اسوانمصطفى يحيى محمد على821463
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن على البسطويسى حسن على592161
تربية بنى سويفحسين احمد حسين محمود63677
82345oاداب اسواناميره عبد هللا محمود ابوزيد
تربية حلواناميره رضا حسين عامر118198
2o7134تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامانى اشرف على مصطفى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد محمود الحليفى217484
تربية طفوله شبين الكوموالء محمد عبدالمـــنعم األودن226761
طب بنهامى محسن توفيق ابراهيم بركات229531
2363o6تربية شبين الكومناهد عبدالحميد ابراهيم بسيونى خفاجى
 تربية الساداتابراهيم جمال ابراهيم جمال الدين محمد234937
تربية ابتدائي اسوانعبد الرحمـــن على احمد عبادى821384
تجاره عين شمسمصطفى كردى كمال محمد294114
طب القاهرهاحمد رجب جابر حامد الشربينى25712
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كليةاسمجلوس
36572oاداب طنطاعبدالعزيز رجب يحيى رجب الشيخ
3o14o2هندسة عين شمسعبدهللا محمد محمود بلوزة
تربية قنا ج جنوب الوادىاسماء الطيب سالمه يونس742253
28553oكلية هندسة بنهافاطمه عبدالرحمـــن عبدالسالم حامد االسود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود خالد محمود السيد118783
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةتقى اشرف حسين علي27816
13oo8حقوق القاهرهمحمد رأفت عبد العظيم عبد اللطيف
796o93حقوق اسيوطمحمد ياسر سالمه احمد
صيدلة الفيومشيماء محمد عبد العزيز احمد73434
65o2o5اداب الزقازيقاسماء احمد ابوزيد احمد
57oo2oاداب المـــنصورهايمان عماد االلفى عبد العزيز
81343oهندسة قنامحمود كمال همام احمد
نوعية المـــنيامحمود شعبان طه محمد722519
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةماجد صبحى عبدالعزيز محمد الحسانين235523
اداب عين شمسهاجر وائل سيد ابو العال128965
125o94تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف عصام محمد على درويش
طب اسنان القاهرهرؤى صبحى سعيد فتح هللا122579
6172oتجاره بنى سويفمصطفى حسن سيد محمد
8oo52oتربية ابتدائي اسيوطايه عالء امين تمام
13394oاداب عين شمسشروق اشرف على هاشم
تجاره القاهرهاحمد عابدين عثمان عابدين53617
2o5626تجاره عين شمساحمد شعبان محمد احمد
اداب عين شمسسلمى مصطفى هاشم حسن حسين122815
تربية دمـــنهورابراهيم سعيد احمد محمود شراره427773
صيدله بنى سويفايمان جودة مبروك احمد67941
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنها ثروت تاو ضروس كراس798918
صيدلة اسيوطجورج نبيل صبحى قالده786746
82o1o1هندسة اسوانعبد هللا اشرف فوزى عالء الدين
هندسة طنطامحمود عبد الحميد متولى عبد الحميد صابون366747
هندسة كفر الشيخمعتز محمود بدير حسن حنفي375642
تربية ابتدائي دمـــنهورحمادة عبد الستار احمد خيرهللا426181
طب المـــنيااحمد ناصر خلف أحمد755383
3o7864تجاره انتساب موجه  عين شمسادوار وجيه زاهر سدره
تجاره بنهامحمد عاطف محمد محمد احمد رضوان586182
هندسة المـــنياحماده الرضا أحمد محمد712783
اداب بنهاالحسن محمد خميس اسماعيل279641
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد فرغلي محمد653574
اداب سوهاجمحمود هشــام احمد عبد المجيد814526
هندسة بور سعيدمؤمـــن عاطف محمود محمود656281
طب الفيومندى حسين احمد السيد79559
54o87اداب حلوانمدحت محمد على محمد
81o75تربية الفيومامل احمد حسن عبد الحليم
5722o9طب بيطرى المـــنصورهاحمد عبد المـــنعم عبد الهادى المرسى سليم
59o648تربية رياضيه بنين المـــنصورهاحمد محمد شوقى ابراهيم الشربينى
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد رمضان محمد علي64712
تجاره دمـــنهوراسالم عيد اسماعيل عبد النبى ابو عوف342142
5849o3هندسة الزقازيقاحمد محمد سيد احمد محمد الطباخ
اداب عين شمساسماء خالد حسين عبدالسالم282786
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفهدير محمود محمد عبد العظيم62997
2o6722هندسة عين شمسندى نبيل السيد المليجى حموده
9o1o1صيدله بنى سويفاسالم جمعه عبد الجواد فتح الباب
حقوق القاهرهمحمود عبده محمد عبده احمد32972
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كليةاسمجلوس
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسياسر على عبدالقادر على السيد646785
هندسة الفيوممحمود عبد الوهاب محمود عبد اللطيف61925
3o2o78طب عين شمسمحمد ايمـــن محمد عبدالحميد
اداب الزقازيقايه سامى ابراهيم محمد تاج الدين585816
8o7645تربية سوهاجمحمود محمد صابر محمد رفاعى
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسرحمه محمود محمد صابر سرور663357
تجاره القاهرهصهيب صابر بهنسى وهيدى النجار199251
4984o3هندسة طنطاعمرو مصطفى امام محمد السنباطى
29639oاداب انتساب موجه بنهاادهم حسانين سيد كامل شراقى
تربية الزقازيقامل السيد صبرى عبدالعزيز محمد518654
صيدله بنى سويفامانى حسن محمود محمد89782
تربية ابتدائي الزقازيقاحمد على عرفه عبد المحسن511117
هندسة الزقازيقعبد هللا محمود عبد البارى عبد هللا وهبه583998
268o6oاداب عين شمساسراء طارق محمد ابراهيم
66o596هندسة بور سعيدخالد مصطفى احمد محمود الباطش
اداب انتساب موجه القاهرههاجر عبدهللا ابراهيم عبدهللا275623
تربية الفيومعبد الرحمـــن نادى ابراهيم محمود76482
هندسة عين شمسريتاج سامى محمود ابراهيم188467
طب اسنان طنطااميره صبحى عبده يوسف شــاهين216925
823o54كلية تجارة ج أسوانمرثا يوسف زكي يوسف
تربية ابتدائي الساداتصفاء صابر صبحى عبدالجليل الشوره229959
58o625طب الزقازيقمحمد مجدى محمد عبد الغفار
49o686اداب المـــنصورهحسن محمد الششتاوى الدسوقى عمار
27oo19اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد حسن بغدادى ابراهيم
283o63كلية البنات تربية عين شمسهبه شكرى محمود عمر
6o987اداب حلوانايمان محمود الصعيدى على
هندسة الفيوممحمد عبدهللا جودة عبدالفتاح الطحاوى517534
تجاره المـــنصورهبسمه طارق عبد السالم مـــنصور582523
3oo658صيدله الزقازيقاحمد سامى صبحى عبدالسميع مصطفى
4985o6تربية ابتدائي طنطاإيمان محمود محمد شوقى حجاج
هندسة اسوانادهم محمد حامد مصطفى741249
صيدله حلواناميره عادل ابراهيم نجم496147
صيدله طنطاشيماء مصطفى توفيق جمعه219186
1513o6اداب حلواننعيمه سعيد عبد الوهاب محمد
23o26كلية البنات آداب عين شمسايه مصطفى حمدى حسن
هندسة االسكندريهمحمد سامى محمد حسن حماد342253
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابراهيم محمد ابراهيم عبد الخالق الشيخ16746
هندسة المـــنصورهمحمد متولى شريف سليم ابراهيم587132
591oo7صيدله المـــنصورهشروق عبد الحى مصباح علي
تجاره عين شمسرنا يحيى محمد عبد النظير119616
تجاره بنى سويفرضا رؤوف احمد زيادى717478
339o54اداب االسكندريهمحمد سعيد سالم ابراهيم
23165oطب اسنان طنطاايه توفيق السيد رفاعى
64o924تجاره الزقازيقمحمد احمد محمد محمد ابراهيم جمعة
5173o5اثار قنا جنوب الواديمحمد عيسي سليم عبد الوهاب
593o87تجاره انتساب موجه المـــنصورهوائل بديع محمد محمد مـــنيع
299o29تجاره بنهانوران سامى محمود محفوظ
3o2827هندسة شبرا بنهااحمد السيد السيد على العايق
تجاره المـــنصورهاسماء محمود احمد محمد حسين569676
صيدله حلوانمحمود مصطفى احمد حمودة365887
2o6o27تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا عماد يسرى رضا
14o357تجاره انتساب موجه  عين شمسنانسى طارق عبد المجيد محجوب
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755o2طب الفيومميرنا اسماعيل يوسف محمد
إعالم ج جنوب الوادىاحمد اسامه محمود ابو العطا198852
اداب القاهرهحسناء ممدوح ابو زيد رواد55468
57o479تربية ابتدائي المـــنصورهشرين بدران عبد الحميد موسى
طب االسكندريهمحمد نشــات فاروق طه عبد الهادى434922
طب المـــنصورهزياد محمد عبد المـــنعم حسن الحلو575983
5oo657تجاره جامعة دمياطاميره اسامه رزق ابو عطايا
اداب االسكندريهباسنت السيد جمعة دياب حسن417354
3o696هندسة القاهرهمحمد اشرف محمد ابراهيم
هندسة المـــنصورهاحمد محسن محمد زكريا عبد الوهاب السيد576931
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةايه محمد صابر علي الشــاعر232448
تخطيط عمرانى القاهرهعلى طالل على فايد485966
4311oهندسة القاهرهدينا سعد محمد سيداحمد
اداب المـــنصورهندا ضياء مصطفى محمد مصطفى579998
تمريض عين شمس جون جميل اسكندر رمزى287191
اداب االسكندريهباهر عادل السيد السيد عبد الاله343673
تجاره الزقازيقهانى فؤاد احمد محمد مباشر512652
تجاره القاهرهاسالم محمد عبد الفتاح عبد الناصر55175
235o54تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةابراهيم ايمـــن فهمى محمد عبد الرحمـــن
تجاره االسكندريهشــاهنده فتح هللا احمد شحاته الجديلى369616
طب اسنان كفر الشيخايه على محمد على الجندى346961
42938oتربية طفوله ج دمـــنهورثناء رمضان عبد العال العقلي
علوم المـــنياالهام مصطفي محمد خلف721791
293oo9حقوق عين شمسمحمد خالد محمد عبدالعظيم
73462oتربية قنا ج جنوب الوادىشيماء عاطف ابوالمجد عثمان
هندسة اسيوطعبد الرحمـــن محمود عبد الرحمـــن على797918
14o93تجاره عين شمسسندس نجيب محمد مكى
اثار القاهرهمحمد محمود احمد على عمر588335
2o3743كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانانجى ابراهيم عبدالهادى محمود نافع
3oo354هندسة شبرا بنهاروضه عادل جوده عبدالوهاب
1336o7تجاره بنهافوزى سيد محمد حفنى
56781oكلية األلسن ج أسوانسوسو جمال عبيد طه محمود
هندسة سوهاجالطاهر السيد احمد احمد832753
3oo18oتربية بنهافاطمه عادل عبدالمـــنعم رجب حالوة
تجاره القاهرهمحمد شوقى شوقى فهمى عبده194181
36638oاداب طنطااحمد ود عاطف مصطفى شتا
8o7297هندسة سوهاجمحمود سعد حامد خليل
طب المـــنيااحمد على لطفى محمد722343
تجاره كفر الشيخعبدالرحمـــن دسوقى محمد دسوقى ابراهيم376125
49o363صيدله المـــنصورهياسمين محمد عبدالحميد جاب هللا
81oo32تجاره سوهاجعمر محمد احمد آدم
اداب بنهامياده مجدى كمال احمد282311
73o39تربية ابتدائي الفيومميسه عبد السالم ابوسيف ضيف هللا
هندسة عين شمسريم ناصر عبدالفتاح ممدوح عانوس192214
562ooاداب حلوانياسمين شرف عبد الحميد سيد عقبى
817o37تربية ابتدائي سوهاجعبد الناصر راضي عبد العظيم ابراهيم
713o6تجاره بنى سويفمحمد عصام احمد محمد
اداب االسكندريههاجر عالء الدين سعد عبدالقادرامين419356
357o86تربية طنطااياد ايهاب عبد الهادى سالمه
تربية رياضية بنات اسوانفدوى حجاجي محمد خليل745348
هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن محمود محمد محمود جمعة262179
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء عبد الاله عبد الغفار طايع742255
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اداب الفيوماسماء فيصل سليم جاب هللا75687
اداب االسكندريهيوسف محمد محمد امين فهمى421478
هندسة كفر الشيخكريم عمرو محمد على عوض413959
تربية طفوله اإلسكندريةنادين اسامة عبد الوهاب احمد422888
43o824دار العلوم ج القاهرهامـــنية أحمد عثمان محمد
كلية رياض االطفال اسيوطفاطمه كمال الدين فرغلى احمد786145
2317o7تربية ابتدائي شبين الكومبسنت وجيه فخرى جرجس
3o2o43تجاره عين شمسمالك صالح جريس ملك جريس
79o17تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا عاطف فوزى اسحق
651o27حقوق الزقازيقعمرو خالد السيد حسين
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسحسن فرحات حسن الخولى214167
2o8136تجاره عين شمسهايدى سمير عدلى قصري مرجان
51274oطب بيطرى الزقازيقاحمد يحيى محمود عبد هللا سالم
7291o6طب المـــنياميرنا كامل فخرى عبدالنعيم
77o75اداب الفيومتقوى عبد الهادي حسين السيد
تجاره انتساب موجه  عين شمسمصطفى على دياب معتوق264165
2o4361هندسة القاهرهمحمد مجدى محمد عيسى
هندسة االسكندريهاحمد عمرو محمود محمد الكسار342563
حقوق بنهامحمد رضا فتح هللا احمد عفيفى279467
اداب المـــنصورهدينا عبده محمد طاهر ابراهيم594924
حقوق القاهرهحبيبه عالء الدين لطفى محمد25167
كلية البنات تربية عين شمسرانيا رمضان سعيد سالم بدر293134
34526oطب بنهامحمد السيد محمد السيد ابراهيم
طب اسنان المـــنصورهاسماء رضا ابو الفتوح ابراهيم محمد564444
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد خالد احمد طلعت46748
174o5هندسة القاهرهحسين احمد بدير احمد
تربية المـــنصورهمى حميدو محمد شرف الدين594772
72o317كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفياسمين عاطف شــاكر عثمان
صيدله طنطاامـــنيه جميل صبرى مصطفى زعير235918
صيدله الزقازيقضحى محمود مـــنصور احمد زغلول293194
تربية رياضية بنات المـــنصورةايمان احمد محمود السيد خليل487728
طب االسكندريهاسماء كمال رمضان محمد مصطفى372639
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سامى احمد عبدهللا221965
1463o4هندسة عين شمسياسمين اشرف ابراهيم فراج
تربية بنى سويففاطمه حسين قطب حسين65554
كلية فنون جميلة فنون اسيوطساندى حسنين ابراهيم بصل145981
اداب المـــنيامحمد طه تونى سالم712646
تجاره انتساب موجه قاهرهعمرو جمال عبده الديب13789
8212o3تربية طفولة أسوانزينب محمد عثمان مرغنى
تجاره انتساب موجه قاهرهدينا محمد خليل مجاهد37134
231o8oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى حمدى احمد االطير
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةدينا مجدى على على السيد ابوعيش236736
22o475كلية الصيدلة ج الساداتاحمد سامى عطيه عبدالسيد
266oo9اداب القاهرهسلفيا سامى نجيب عجيب
صيدله االسكندريهمارى جرجس ابراهيم عزيز ابراهيم435175
56o175حقوق المـــنصورهمحمد السيد المتولى حسن ابوالعنين
2297o7صيدله حلواناسراء محمد على مرسى
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسلمى احمد عبد المجيد عزام363797
تربية ابتدائي المـــنصورهاسالم الجميل السيد عبد العال563846
هندسة اسيوطامـــنيه سامى محمود حسن787666
64454oاداب الزقازيقايمان ياسر احمد سالم
227o53عالج طبيعى القاهرهمحمد احمد فهمى عبدالمـــنعم

Page 77 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
1324o5حقوق عين شمسساره رشــاد محمد وهبه
هندسة الزقازيقمحمد عزمى شوقى محمد قطايه568978
29237oطب عين شمسرئيفه جمال عبدالحى محمد رمضان
752o5السن المـــنيااسالم خليفه سيد خليفه
اداب الزقازيقأيه محمد مصطفي مصطفي مكى519347
3o1991تربية ابتدائي بنهاحسام ابراهيم محمد احمد
رياض اطفال المـــنصورهاسماء محمد كمال الدين محمد محمد البحراوى585798
هندسة القاهرهيمـــنى مصطفى عيسى ابوبكر16742
طب بيطرى القاهرهندى عزت ابراهيم محمد46644
27o128السن عين شمسالمعتز با ناصر عبدالنظير على
282o98هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمدحت مصطفى عبدالفتاح سيد احمد
تجاره الزقازيقمحمود احمد احمد السلمى667926
794o91اداب اسيوطامانى سراج عبد القوى خليفه
تجاره القاهرهرحمه ابراهيم محمد عبد العزيز52358
تربية طنطاسحر ابراهيم محمد جاب هللا363123
اداب طنطامحمد ياسر زكريا احمد الشربيني361622
تربية ابتدائي المـــنيااسماء احمد مسامح احمد725545
اداب الزقازيقهاجر عليوه ابراهيم على ابراهيم637985
44855oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسراء خميس محمد علي أبو حطب
8o86oطب الفيومابتسام سيد عمر عبد الغني
تجاره انتساب موجه المـــنصورهفاطمه عبده على ابراهيم عثمان578535
اداب انتساب موجه االسكندريهمحمد مجدى ابراهيم الخيوطى425361
اداب االسكندريهيوسف اشرف مختار محمد فرغلى416433
2o3824اداب حلوانسميره اسامه مصطفى محمد
تجاره المـــنصورههشــام احمد محمود محمود السلمتى577238
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمصطفي ربيع قطب عبدالمطلب بهوت384881
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه هللا محسن انور حسين189611
خدمه اجتماعيه اسواننورهان احمد فؤاد يوسف818245
6484o6تربية ابتدائي الزقازيقاسراء عبد اللطيف احمد محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء محمد عبدالصمد السيد سالم236622
6378o4هندسة الزقازيقرضوى احمد حسين احمد كمال
2294o2تربية ابتدائي بنهاخلود صالح عبدهللا حسن
رياض اطفال المـــنصورهخلود خالد شعبان جاد الحسينى578263
116o4oطب اسنان القاهرهبياتريس امجد وديع جرجس
هندسة القاهرهعبد هللا سيد عبد السالم عبد الغني41877
حقوق القاهرهدينا سعيد الشحات حسين264619
2942o9تربية عين شمسيارا نجم بدوى سيد
اداب اسيوطفاطمه صالح محمد زياده799289
3o3266تربية ابتدائي بنهافاطمه محمود عبدالوهاب محمد عبدهللا
218o12طب اسنان طنطاعبدالقوى ايمـــن عبدالقوى الديب
22555oتربية الساداترجاء عادل فتحى سالم 
2o3844اداب عين شمسمـــنه هللا شريف احمد محمد
تجاره القاهرهمحمد عزت شرقاوى محمد57664
اداب المـــنيافادى ناشد سعد ناشد724272
تربية طفوله الزقازيقهند احمد السيد مرسي نوفل645825
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمحمود احمد محمود عامر223562
طب بنهاعبدهللا مـــنصور مختار مـــنصور213647
حقوق اسيوطعالء الدين عبد الناصر خلف عبد الناصر799193
اداب حلوانيوسف عباس رمضان رجب58368
6o152اداب حلوانمروه رمضان محمد حسن
هندسة االسماعيليةحسن محمد اسماعيل حسن654244
هندسة الفيومعمر امين محمد امين فياض664278
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13o515حقوق القاهرهميرنا احمد محمد محمود
66o263طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسمحمد سعيد محمد االسكندراني
اثار الفيومايه حسن احمد حسن نعمان354741
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيههاجر السيد عبد الخالق نصير مبارك236257
8o6581تربية سوهاجشيماء مرتضى عزوز رضوان
اداب العريشايه احمد محمد احمد666691
تربية بور سعيدشيماء حسام الدين صديق على محمد662272
نوعية بنهاريهام عادل نبوى عبدالفتاح محمد287929
662o61تربية بور سعيدسلمى هشــام عوض مسعد كسبه
صيدله االسكندريهدينا محمد عبداللطيف احمد حسن412447
هندسة االسكندريهعمر احمد ابراهيم خليل ابراهيم342729
18798oحقوق عين شمسنسمه محمد السيد محمد عيد عوض
42143oاداب االسكندريهعبدالرحمـــن محمد عبدالبر السيد محمود
277o76تجاره بنهامحمود عبدالعزيز عبدالسالم غنيمى
2o7477اداب انتساب موجه القاهرهداليا ادهم حكيم جابر
58728oصيدله المـــنصورهاسماء احمد متولى حسن سليمان
اداب دمـــنهورمحمد مكرم عبد المجيد  محمد الخباطى426694
كلية اآلثار سوهاجاحمد مجدى محمد فتوح جبر235438
اداب انتساب موجه عين شمساسراء محمود خلف احمد119369
تربية ابتدائي الساداتمـــنار عادل محمد الدسوقى عبد هللا236892
15469oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم نبيل جابر عويس
3687o5تجاره كفر الشيخابراهيم عبد المولى محمد زايد
هندسة الزقازيقنادين ايمـــن محمد نبيه أحمد511453
تربية ابتدائي بنى سويفوالء ابراهيم قرنى طلبة65384
هندسة حلوانياسين محمد فتحى عبد المولى17318
115o75تجاره القاهرهرفيده اسماعيل عبد الحكيم اسماعيل
حقوق اسيوطيوسف احمد عبد الجابر محمد787347
تجاره بنهاايمان طلعت عبد المبدى عمر27368
341o46تجاره االسكندريهمحمد عالء محمد رضوان حسن
تربية سوهاجمحمد رأفت عبد هللا احمد814953
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشروق محمد يوسف محمود137536
3o4615كلية هندسة بنهامحمد مصطفى حسين حرفوش
5o1791اداب جامعة دمياطايمان اشرف محمد بدر
646o62تربية ابتدائي الزقازيقمى امام احمد حسن
اداب المـــنصورههاله محمد صديق محمد583491
تربية ابتدائي الساداتفاطمه كمال احمد بركات229121
829o15طب بيطرى سوهاجاسراء عبد المـــنعم امين محمد
صيدله الزقازيقمـــنه هللا عثمان عبدالنبى دسوقى عثمان261852
5o94o6تجاره الزقازيقابراهيم مصطفى محمد عبدالعزيز
طب الفيوميمـــنى ياسر غانم السيد73568
14o349كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنى مبروك الصابر مبروك
هندسة االسماعيليةصبا احمد على فخرى السالب636198
صيدله المـــنصورههند السيد انيس الجبالى495146
صيدله المـــنصورهايمان محمد احمد محمد فرج574165
تربية ابتدائي جامعة السويسسناء مصطفى محمد على658911
3727o9تربية كفر الشيخاالء مصطفى محمد فضليه
818o13تجاره سوهاجمحمد حسن محمد فهمى
صيدلة المـــنيامحمود تهامى عبد هللا تهامى718997
هندسة القاهرهنادين طارق محمد ابراهيم احمد16453
علوم رياضة دمـــنهورعمر صبري احمد هاشم458851
صيدله عين شمسندى وائل حامد عسكر192154
تربية حلوانمحمد شعبان جاب هللا مـــنصور55867
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كليةاسمجلوس
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةحياه سامى السعيد الخطيب236876
سياحه وفنادق االسكندريهروان ايهاب خلف محمد فرغلى419245
5o15o6تربية جامعة دمياطهاجر احمد محمد ابوعوض
تربية ابتدائي المـــنصورهفتحيه حاتم حسن محمد المحجوب572543
تربية فرع الوادى الجديدفاطمة عبد هللا رفاعي سليمان749873
7221o7طب بيطري المـــنيانورهان جمال نادى على
كلية البنات تربية عين شمسريم السيد اسماعيل حسنين289662
تجاره الزقازيقاسراء خالد السيد متولى على512656
65255oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةهادية جمال الطيب محمد
23223oتربية شبين الكوممـــنى محمد ابراهيم محمد عمر
السن عين شمسرحمه على عبدالرحيم ابو المعاطي عوض189321
19oo4oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر رائد راتب صادق
5o1268تربية جامعة دمياطمروه عوض محمد الطحان
1237o3هندسة المـــنيانوران ابراهيم احمد غانم محمد حسن
1269o5اعالم القاهرهعبد الرحمـــن محمد ابراهيم محمد
صيدلة اسيوطرانيا شوقى صادق محمود823516
6oo93هندسة حلواناحمد عبد السميع سيد خليفة
297o67هندسة شبرا بنهامحمد عاطف محمد على مرزبان
57o281صيدله طنطافوزيه يوسف رشــاد يوسف النادي
461oo3هندسة االسكندريهأالء مصطفى عبد العزيز حسن السيد
748o77تربية فرع الوادى الجديدهدير احمد محمد ابراهيم
83o75oطب بيطرى سوهاجعالء محمد صادق همام
تربية عين شمسنورهان عاطف عبد الرحمـــن على127916
3512oتجاره القاهرهفاطمه ابراهيم السيد ابراهيم
اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه احمد سيد ضمى ضمى34176
اداب عين شمسمحمد محمود زكى محمود سعد سعيد295663
اداب المـــنياوليد صالح عيد ابراهيم719646
اداب طنطاأحمد مصطفى محمد مصطفى على الحجر358375
تربية طفوله طنطافايزه هالل عبدالفتاح هالل367767
3547o8صيدله االسكندريهاالء محمد اشرف عبدالحميد حسين
2155o6صيدله القاهرهاالء احمد سعيد عشيبه
52o13oصيدله الزقازيقايه ابراهيم على سالمة
تجاره انتساب موجه  عين شمسعبدهللا صالح عبدالحسيب سيد سعد الدين296788
4456oاداب القاهرهفاطمه عالء الدين دسوقى مصطفى
تربية اسوانرضا عبد الستار سعيد احمد821763
هندسة المـــنيامحمد حمدى محمد على722845
431o4هندسة القاهرهايه طارق محمد صالح دهشــان
19724oحقوق القاهرهابراهيم حسن عباس محمود
تربية رياضية بنين اسوانالطاهر عياد الطاهر امين745721
8247ooتربية اسوانايه محمد عبد النبى احمد
27o959تجاره عين شمسياسمين حسام الدين عبدالمـــنعم عطيه
274o78صيدله القاهرهنورهان امجد يحيى محمد
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىعبد الرحمـــن محمد محمد فريد محمد747296
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةساره محمد محروس مصطفى636164
طب اسنان المـــنصورهمـــنار عصام زكريا غازى574621
56o391هندسة كفر الشيخاسالم مدحت عبد السالم احمد محمد
كلية البنات تربية عين شمسايمان عبد التواب محمد مهنى154928
892o1كلية السياحة والفنادق بنى سويفابانوب عادل وسيلى خلة
447o64طب اسنان طنطاسارة مجدى على الجمال
6664ooتربية العريشعبد الرحمـــن احمد عبد الرحمـــن عمارة
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمصطفى رمضان عبد العظيم عبد البارى725972
66oo9oكلية أداب بورسعيدالسيد العربي حسن السيد العربي احمد صبيحي
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كليةاسمجلوس
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء هللا محمد بيومى بيومى16676
7786oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعالء السيد على محمد
اداب القاهرهعال عبده عبده بيومى الدمياطى128326
هندسة بور سعيدمحمد صادق طلعت سراج664453
هندسة المطريه جامعة حلوانكريم بسيوني احمد الزغبى459199
هندسة الزقازيقطارق هشــام محمد الشحات عبد هللا خوخه645745
هندسة القاهرهمحمود يحى محمد محمود يس199419
اداب المـــنيامحمد احمد عبد الرحمـــن محمد714736
58o585صيدله الزقازيقعلى صالح فتحى عيسى علي
صيدله القاهرههيالنه ميخائيل شلبى جورجى191169
تجاره طنطاابراهيم السعيد السعيد محمد ابو طبيخ361316
اداب الفيومعبد الرحمـــن ناصر سيد معوض73731
اداب حلوانميرنا عصام سعيد امين133897
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن سيد عبد المـــنعم سيد سالمه26666
هندسة بور سعيدنغم طارق رجب طيرة499696
تجاره الزقازيقمـــنى ماهر عبدالعزيز مصيلحى637611
تربية ابتدائي الساداتامـــنيه حازم محمد ابراهيم228676
71398oفنون جميله فنون المـــنيااسراء عمرو محمد محمد
صيدله القاهرهمحمد صابر محمد احمد سليمان55952
5o3o71اداب جامعة دمياطخلود محمد سامى على السيد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره عاطف خضرى عبد الرحمـــن شــاهين641378
748o42تربية فرع الوادى الجديدسلوى جمال حسين محمد
هندسة القاهرهمهاب ثروت انور محمد جوده118721
تربية أساسي اسكندريةعمر خميس سعد رمضان422131
اداب بنهامى محمد مسلم مسلم سليمان229293
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننصر طه نصر الدين احمد مصطفى26766
اداب المـــنصورهمـــنال مقبل جمعه احمد العشرى591344
39o21oتجاره طنطامصطفى على محمد السقا
تربية كفر الشيخمرفت عبد السالم ابراهيم محمد372114
196o19صيدله عين شمسمحمد مصطفى عبدالرحمـــن على
2788o2كلية هندسة بنهانهله حاتم محمد عاطف محمد احمد
تربية ابتدائي طنطاداليا محمد محمود محمد الهنيدي354412
22o921تربية الساداتمى جمال السعيد مراد 
هندسة كفر الشيخمجدى احمد ابو شبانه على درويش453495
اداب الزقازيقايه اشرف ابو مسلم تهامى642435
هندسة االسكندريهيحيى سمير سليمان محمد سليمان471699
5135o8تخطيط عمرانى القاهرهحسام مصطفى امين محمد احمد خريبه
رياض اطفال المـــنصورهنورهان سامى عبد القادر عبد الغنى582531
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاحمد فتحى عطيه خولة221789
44468oطب االسكندريهآالء ابراهيم محمد محمد عبد الدايم
5o377oتربية جامعة دمياطأسماء محمد السيد األسطي
نوعية بنهاريهام عيسى السيد عفيفى نصار279285
5618o6تربية المـــنصورهمحمد رائد محمد المغاورى محمود المليجى
سياحه وفنادق االسكندريهسهر محسن عبدالمـــنعم عبدالمجيد417254
صيدله االسكندريهندا محمد البسيونى المـــنشــاوى382643
4996o8طب اسنان المـــنصورهشدوى اشرف المحمدى ابو شــامه
كلية هندسة بنهااحمد شحته احمد عوض هللا276532
5671o7طب اسنان المـــنصورهسلمى اسعد محمد ابوالعز
هندسة المـــنيااحمد سيد شوقى على728938
اداب انتساب موجه القاهرهعالء عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح41386
4175o7تربية اسكندريةمى محمد عبد الهادى حامد
رياض اطفال المـــنيا طالباتوردة مبروك احمد محمد718434
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كليةاسمجلوس
هندسة عين شمسيوسف ياسر عبدالحميد البكرى طلب زعير195871
5o1688تربية جامعة دمياطتسنيم عرفات احمد عبد هللا
34o84oتجاره االسكندريهاحمد محمود عمران احمد عبد المعطى
تربية كفر الشيخامامة محمد محسن الشحات الصفتى374133
دار العلوم ج القاهرهاالء عبد العظيم رمزى خيرى514521
فنون جميله فنون حلوانايتن حسين عبد العزيز حسين122986
هندسة القاهرهمحمد احمد عبد الرازق نبيه148164
طب بيطرى المـــنصورهمريم ماهر محمد عبد هللا احمد581523
43o122كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهايدى مالك وهيب موسى عبدالملك
8o2924تربية ابتدائي اسيوطمـــنال ممدوح شــاكر بارح
4562o6هندسة االسكندريهمحمد خالد مصطفى يوسف شطاره
طب االسماعيليه ج قناة السويسنيره محمد رفعت عبد الحميد786593
تجاره االسكندريهمحمود ابو القاسم احمد محمد387823
السن عين شمسمـــنة هللا حسين عبد هللا حامد14878
382o29نوعية موسيقيه كفر الشيخعايدة يونس المتولى عطية قاسم
طب القاهرهدينا على سعيد محمد عبد العاطى24963
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه حسن عبد السالم طه42249
نوعية المـــنصورهساره احمد حفنى عبد هللا581632
76o57تربية ابتدائي الفيومايه ابراهيم مرسى ابراهيم
اداب دمـــنهوراحمد السيد محمد عوض425718
2o4643تجاره عين شمسزكريا طارق زكريا محمد شــاهين
اثار قنا جنوب الواديعفاف سيد عبد العزيز محمد29349
71oooهندسة بني سويفمصطفى صفوت كمال محمد
5o9347اداب الزقازيقأحمد عصام محمد شفيع عبدالحى
هندسة اسواناحمد ممدوح فاروق عبد الحافظ819921
تربية المـــنصورهروان محمد عبد العزيز محمد عبد الغنى572782
تربية اسكندريةحسام عطية مرسي محمد يوسف بدر425269
423o88اداب االسكندريهاسماء احمد رمزى احمد جميل
 تربية الساداتدعاء نوح حسن الشــافعى219669
اداب القاهرهميريت محمد سامى حسن116652
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمروه محسن احمد ابو زيد39753
تربية دمـــنهورسالى عبد هللا ابراهيم الشهاوى428326
751o43طب بيطري المـــنيامينا عبد مريم كامل حنا
29155oتربية عين شمسشيماء ناصر سيد اسماعيل رفاعي
هندسة طنطاكمال اكرم محمد كمال الشبراوى491986
72o579طب المـــنياابانوب صبحى شحاته مجلى
سياحة وفنادق جامعة الساداتفاطمه محمد السيد عبدالحليم218632
83119oطب سوهاجاسيا محمد السيد ابوبكر
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان عبدالحكيم رجب سليمان225678
اداب القاهرهفاطمه سالمه سطوحى الحناوى58526
عالج طبيعى القاهرهمياده مصطفى محمد محمد السرنجاوى496691
تجاره عين شمسعمر احمد عبدالسالم عواد درغام289143
نوعية الزقازيقعمرو عبد العزيز السيد محمد البلتاجي646427
447o18كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوربسمة ممدوح عبد الحفيظ جنيدى
66o525تربية بور سعيدمحمد احمد عبد المـــنعم مصطفى محمد
تجاره المـــنصورهمحمد مجدى عبد الحميد محمد احمد على588334
هندسة شبرا بنهامحمد مجدى عبدالمـــنعم محمد297511
26298oهندسة شبرا بنهافرونيكا مجدى نجيب متري
641o51تربية ابتدائي الزقازيقايه عادل احمد البدوى محمد المـــنتصر
2342o4كلية الصيدلة ج المـــنوفيةنهال كمال محمد قنديل
طب بيطري المـــنياعبدالرحمـــن محمود أحمد محمد724514
29o895تربية عين شمسمحمود سيد متولى سيد يونس
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هندسة الزقازيقهبه كمال محمد محيى الدين السيد584729
3626o2كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد عادل حسني السيد العليمي
هندسة االسماعيليةاحمد هنداوى عبدالحكم بالل658529
2o1856تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر محمد احمد جمعه
56771oهندسة المـــنصورهاحمد محمد ابراهيم محمد الشــامي
صيدله عين شمسهدير محمود توفيق حسن هيكل262226
هندسة شبرا بنهاعمر احمد حامد ابراهيم261944
عالج طبيعى القاهرهشيرى جورج فهمى ابراهيم262932
اداب انتساب موجه القاهرهنسمه عصام ابراهيم حسن132699
طب اسنان االسكندريهميرا مينا عازر مرقس مـــنصور413272
رياض اطفال بنى سويفسميه حسن عبد الحليم عبد العزيز65548
تجاره بور سعيدمصطفى محمد احمد عاشور العشرى663992
صيدله طنطاجهاد انس محمد العشرى364414
4o7o5طب القاهرهمحمود محفوظ قبيصى محمد
8o8994اداب سوهاجبسمه رشوان على رشوان
تربية شبين الكومشيماء ناصر معوض ابوحسن219227
7459o8كلية هندسة الطاقة بأسوانعلى احمد عبيد مدنى
اداب طنطااسراء حسنى عبد العزيز تمراز354778
هندسة اسوانرائف خالد حماده مصطفى743585
2o8183تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاتن بالل حسن محمد خضرى
66o865كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةاميره خالد فرج هللا طه على بيرم
طب المـــنصورهمحمد طارق مسعد عبد الفتاح المسعد577761
5693o8طب بيطرى المـــنصورهداليا اشرف محمد مـــنصور عبد العزيز خريبه
هندسة سوهاجشريف عرفات جبريل عبد الحميد816731
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةهنادى مجدى طاهر صديق652557
76o13oتربية قنا ج جنوب الوادىاسماء محمد عبدالرحيم مصطفى
65o463اداب الزقازيقرغده موسى عنتر العوضى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم حاتم عبدالحميد محمد خاطر269248
22972oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاالء السيد عبدالمعطى محمد القصبى
طب الزقازيقمى ابراهيم عطيه مصطفى مصطفى511362
2o1942تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز
اداب دمـــنهورعبد الرحمـــن حسين محمد حسين عمر425734
365o3اداب انتساب موجه القاهرهبثينة اسد عبد المؤمـــن قناوى
تربية الزقازيقهبه طلبه محمد حسن عبدالباقى646322
5o886oعالج طبيعى القاهرهأحمد عالء احمد حسين عطية والى
2889ooصيدله عين شمسنورا السيد محمد عطية
طب بيطرى بنهامـــنى مصطفي محمد عبد الرحمـــن عزب364997
22o168صيدله حلواندينا محمد السيد الفقى
حقوق االسكندريهياسمين ياسر حسين محمد عبد السالم346226
اثار القاهرهامانى اسامه احمد عثمان سليمان283879
تربية الزقازيقمحمد رفعت مصطفى رفاعى667621
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسريهام حسام رزق ابراهيم652149
584o17هندسة المـــنصورهمحمد ابراهيم عبد المجيد ابراهيم على مشة
211o18تجاره القاهرهمحمد سعيد محمد محمود
تجاره بنى سويفسارة ربيع بسيس مـــنصور718644
اداب حلواناسماء مجدى محمد محمد شرف196957
هندسة بني سويفمها الحسينى انور صفى الدين69495
تجاره انتساب موجه قاهرهعمر طارق على طايع192818
تجاره القاهرهاسالم ناصر ذكي ابوحمود51285
6864oصيدله بنى سويفمحمود احمد سالمه حافظ
رياض اطفال المـــنيا طالباتهناء جمال عبد العظيم على724568
56776oرياض اطفال المـــنصورهيمـــنى السيد شلبى شلبى ابوالعنين
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اداب انتساب موجه القاهرهمـــنار شحاته قطب عبد الساتر46113
29o379تجاره انتساب موجه  عين شمسامل محمد جمال عمر السيسى
32o86حقوق القاهرهاحمد محمد احمد حسن شــامخ
اثار الفيومرغدة صالح السيد حبيب521424
35o186طب بيطرى االسكندريهجهاد سعيد عبد السالم حسن دراز
819o68تربية نوعية اسواناميره رضوان مختار محمد
52461oطب الزقازيقندى عالء على محمد هيكل
هندسة اسوانطاهر صفوت محمود فرج741265
تربية الزقازيقايمان عادل كمال سالمه غنيم637851
56ooo3إعالم بنى سويفمحمود ابراهيم ابراهيم القصيفى
151o85هندسة عين شمسمحمد ياسر احمد حنفى العسيلى
تخطيط عمرانى القاهرهاحمد جمال الدين عبد الحميد ابراهيم13947
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةعلى محمود عبدالمحسن محمود223619
3292oاداب القاهرهمحمد موسى حامد موسى
طب بيطرى كفر الشيخمعاذه رمزي مصطفى محمد المزين374443
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننور الدين عمرو سيد على مكرم119539
كلية الطب بقنااميرة حسني بركات عبدهللا738471
2o2382هندسة القاهرهمحمد اشرف عاطف على عمار
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنة هللا محمد ماهر حسين38492
41o814تجاره االسكندريهشهاب خالد محمد سالمة صالح
5872o8تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةاميره عبد العظيم عبد الرازق عبد الحميد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا وجدى ماهر ميخائيل38629
تربية ابتدائي اسيوطاحمد عالء سيد على789568
اداب انتساب موجه االسكندريهبسنت حسين عبده محمد417731
اداب عين شمسمحمد صالح جودة خليفه السيد احمد287542
نوعية كفر الشيخهدى عبد السميع عبد الخالق ابوقاسم369643
كلية األلسن سوهاجهدير وهبه المحمدى وهبة298341
تجاره عين شمسناتالى ماجد فؤاد فهمى114226
طب االسكندريهندى محمد محمد احمد عبد العال412379
نوعية الزقازيقصفيه محمد عثمان عبد الدايم644993
4111ooتجاره االسكندريهلينة محمد زكريا الرمادى
14211oهندسة عين شمسمصطفى محمد عبد هللا محمد
تجاره الزقازيقتقى عبدالحميد حسين سليمان عليوه644291
تجاره انتساب موجه قاهرهمـــنة هللا سامى فتحى محمد27392
تربية شبين الكومايناس رمضان عبدالخالق نعمان215279
طب الزقازيقمحمد عبدهللا محمد على512447
675o1تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن محفوظ عبد هللا محمد
تربية ابتدائي بنهانجاه السيد امين السيد الشهبه299946
338o19تربية اسكندريةامانى شعبان محمود حسين
5o3866هندسة بور سعيدمحمود علي حسن عشري
تجاره بنى سويفمريم صالح حسن مراد721727
اداب سوهاجوفاء عارف جاد حافظ812756
هندسة بني سويفابرام كمال سيدهم سليمان61833
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد عنتر مصطفى احمد139187
34o793تجاره االسكندريهعبد هللا على محمد الغمرى محمد على
5o6385هندسة المـــنصورهايه اسماعيل عبد هللا عبد الغفار الحماقى
5o749اداب حلوانمحمد ياسر محمد سعيد التركى
6525o8تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمريم سيد صالح الدين محمد
تربية دمـــنهورهدير محمد بسيوني طرابية428295
السن عين شمسرضوى ناصر عبد العظيم مهران48764
تربية رياضيه بنين المـــنصورهاحمد عماد محمود حلمى محمد محمد عبد المتعال572759
2o377oتربية عين شمسناديه عبدالتواب شناوى صديق
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43o535تربية دمـــنهورجهاد محمود عبد الحفيظ عبد المـــنعم
تجاره المـــنصورهمها طاهر عبد المجيد توفيق566764
تجاره االسكندريهكريم اشرف عبد الكريم محمد عبد الرازق345732
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد موسى صابر محمد محمد578753
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةسهيله مـــنصور حسين نصار656315
121o71فنون جميله عماره ج حلوانروان اسامه محمد السباعي طلخان شريف
اداب عين شمسمى اسماعيل محمود اسماعيل288845
12o635تجاره عين شمسمونيكا رفيق لبيب ناعوم
تجاره عين شمسكريم محمد سعيد ابراهيم هندى188625
43o229تربية ابتدائي دمـــنهورأميرة محمود أبو الفتوح السيد النجار
29787oهندسة شبرا بنهاعبدهللا على احمد ابراهيم
تربية أساسي اسكندريةمـــنه هللا محمد مدكور محمد مدكور417494
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسهبة حمدي فارس حسنين خفاجي289389
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد رفاعى عبدالدايم انور742561
57553oطب اسنان المـــنصورهمـــنى عز عبد المـــنعم محمد ابوالعيش
طب بيطرى دمـــنهورطارق يحيى صبحى ضيف شرشر442424
35o878تربية أساسي اسكندريةآ الء السيد بيومى موسى
طب اسنان المـــنصورهفتحية سامح ابراهيم القميرى493188
هندسة القاهرهكريم محمد حلمى على155546
تربية االسماعيليهسوزان رمضان السيد محمود654117
565o45رياض اطفال المـــنصورهساره محمد محمود المتولى
تربية ابتدائي المـــنصورهنسمه صبرى السعيد موافى583665
تربية بنهاتامر صبحى عبدالعزيز عبدالرازق288933
كلية تجارة ج أسواناسراء عادل احمدالبدوى عبد هللا822526
51o774نوعية الزقازيقهبة صبري فؤاد عبد العزيز عرفة
75178oهندسة المـــنيااحمد عبد المـــنعم محمد السيد
7589oتربية الفيومرحمه محمد احمد عبد اللطيف
72o586اداب المـــنيااحمد حسن محمود محمد
طب بيطرى الزقازيقاحمد السيد عبده السيد اسماعيل522437
صيدله االسكندريهاحمد حسانين عبد الوهاب ابو المجد745274
طب اسنان المـــنصورهمريم اشرف عبدالوهاب شريف492554
5o9oo1طب بيطرى الزقازيقمـــنة هللا أكمل سليمان غنيم درباله
29469oاداب عين شمساحمد فؤاد فؤاد احمد
اداب طنطايارا عبدالحليم حافظ بدر353876
اداب اسيوطمحمود خلف هللا عبد المـــنطلب حماد791175
3o2778إعالم بنى سويفاحمد رجب عفيفى فرج البيجاوى
279o34نوعية بنهاايمان عبدالحليم عبدالباقى عبدالحليم سويلم
هندسة االسماعيليةاحمد وجدى صالح محمد664945
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمصطفى احمد محمود محمود67654
اداب طنطاعمرو سعيد محمد ابو العزم قادوس361497
5o323oصيدله المـــنصورهآية رفعت محمد حمزة
تجاره المـــنصورهمحمد االمير فؤاد السيد سليمان561797
تجاره سوهاجابانوب اشرف فوزى سدره829442
347o84حقوق االسكندريهشــاهندة محمد حمودة ابراهيم محمد
حقوق االسكندريهعالء عبدالوهاب عبداللطيف طه425336
5839o7طب بيطرى المـــنصورهكريم صالح عبد الرحمـــن محمد قرمد
اداب المـــنصورهمروه حليم محمد فوده سبع579381
تربية كفر الشيخشفاء مصطفى محمد مصطفى الخواجة385133
هندسة اسيوطعبد الرحمـــن خليل نجيب على826397
2727o9علوم القاهرهطارق دسوقى عبدالمـــنعم عفيفى
كلية أداب بورسعيداحمد محمد عزت عبد الحافظ663864
729o76تربية المـــنياعبلة كمال فوزي مبروك
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هندسة كفر الشيخمحمد مروان محمد نصير373884
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراية محمد كمال فتيانى447314
تجاره طنطامحمد احمد حلمى محمد عامر361538
36o39تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء احمد محمد محمود
تربية المـــنصورهشيماء محمد طه توفيق حجازى عامر594391
669o2تربية ابتدائي بنى سويفناديه محمد سعد عبد العظيم
صيدلة اسيوطمى شعبان محمد بكر محمد749135
73o794كلية حقوق المـــنياأحمد يحيى أسامه أحمد عبد المالك
تربية عين شمسضحى عبدالحميد بخاطره ابويوسف282885
هندسة اسيوطالسيد عادل ابراهيم ابوسمره221939
صيدلة الفيوماسالم حمدى محمد محمود77182
هندسة اسيوطعمر جمال زين العابدين امام24149
4867o1صيدله طنطااسراء سعيد سيداحمد داود
صيدله االسكندريهياسمين اشرف محمود خليل412693
رياض اطفال المـــنصورهايه محى السيد محمد عبد الخالق592345
5o9462تجاره الزقازيقحازم عصام الدين عبدالمـــنعم محمود فؤاد
علوم القاهرهريناد عالء الدين محمد نجاتى عبد الحليم133985
هندسة الزقازيقفتحى ربيع عبدالحليم عبدالرحمـــن646233
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو مدحت انور ابراهيم187228
12174oكلية البنات آداب عين شمسساره مصطفى كمال جبريل
2o6116كلية البنات تربية عين شمسايمان احمد عبد الخالق مرسى
231o94حقوق بنهااحمد سامى محمد مرزوق عبد الرحمـــن
تربية ابتدائي بنهاجرجس نادر عزيز موسي281414
نوعية طنطامادونا تيسير فوزي مـــنصور فرج363382
تربية ابتدائي المـــنصورهقمر عرفه احمد محمود احمد572667
2227o3اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرحمه محمد فتحى محمد الطور
صيدله االسكندريهعمر شــاكر السيد على سالم412891
79o687كلية اآلثار سوهاجنورا عبد الكريم محمد عثمان
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمياده احمد السيد المراكبى364315
352o4اداب القاهرههاجر هشــام ابراهيم عبد الجواد
اداب حلواناالء مجدى توفيق حمدى21889
اداب االسكندريهمحمود مدحت محمد احمد فهمى344357
34943oالسن عين شمسنرمين يسرى السيد عبدالعزيزالسيد عالم
تجاره المـــنصورهفوزى محمد فوزى على عبد المولى594733
8oo48oنوعية اسيوطشيماء جاد الرب على احمد
صيدلة اسيوطمكرم مـــنير مكرم فارس793559
تربية رياضية بنين بنهاباسل ايمـــن محمد كامل276361
661o45تربية ابتدائي بور سعيدتسنيم محمد العربى فرج حسن
2784o7اثار الفيوممروه عرفه معوض محمد عيسى
5o9859اداب الزقازيقسارة عزب محمد جمال الدين الصادق
757o7رياض اطفال الفيوم طالباترهف هانى محمد عبد الجيد
تربية طنطاهيا رجب محمد عبد المطلب العرينى356112
تربية شبين الكومنورهان عبدالعزيز دسوقى الزغبى215454
اداب حلوانمياده صابر مصطفى خليل274875
7185ooحقوق بنى سويفعادل سعيد حسن حسن
عالج طبيعى القاهرهايه عبد العظيم محمد عبد الحميد647751
تجاره انتساب موجه قاهرهيمـــنى احمد محمد عبد الحليم عماره149635
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسايه عثمان ابوالريش ابراهيم656382
6511oطب بيطرى بنى سويففاطمه الزهراء بدوى احمد محمود
تربية ابتدائي بنى سويفهاجر عيد محمد محمد68857
طب المـــنياعمرو راجح حسين على722356
اداب عين شمسشــاهندا هشــام عبد السميع والي118982
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كليةاسمجلوس
تربية رياضية بنين سوهاجاحمد كمال زكى حسين811229
تربية طفوله ج دمـــنهورمرسا رضا وهبه فرج ايوب431445
8213o5صيدلة سوهاجوالء محمود محمد محمود
صيدله طنطامحمود صبحى عبدالفتاح مطاوع235654
صيدله حلواناحمد فتحى امين حسن224439
8o97o6تربية سوهاجامانى محمد طلعت كامل السيد
كلية األلسن بنى سويفاحمد ابراهيم يوسف اسماعيل69499
حقوق القاهرهعاصم اشرف عبد الغنى صابر58647
تربية ابتدائي عين شمساسراء مجدى محمد حامد حلوة287736
297o24كلية هندسة بنهاعلى السيد احمد احمد داود
81245oطب سوهاجشرين اشرف بخيت سالم
تجاره القاهرهاسالم عبد التواب حسين عبد التواب29613
اداب الفيوماسماء عبد الواحد عبد العليم عبد الوهاب78787
هندسة بور سعيداحمد محمد محمد محمد محروس664226
تجاره بنى سويفمحمد خالد ربيع عرفه72951
تجاره االسكندريهسعيد احمد سعيد الجزار344695
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانمروه محمد عبدالعظيم محمد متولى199999
طب الزقازيقهاجر مؤنس محمود السيد على جمعه578228
239o3oطب عين شمسلينا اسامه عيد الديب
2134o7تربية شبين الكوممصطفى حلمى نبوى محمد سراج الدين
عالج طبيعى ج كفر الشيخوالء محمد فتوح عبد الكريم خلف هللا374811
تربية ابتدائي المـــنيانور الهدى محمد كمال عبد الوهاب716851
نوعية الزقازيقابرار محمد احمد حسن سيد احمد517698
تجاره الزقازيقمحمود خالد محمود محمد سليمان638821
كلية البنات آداب عين شمساسراء شريف عبد العزيز ابراهيم132362
7923o7اداب اسيوطابراهيم سعد محمود عمران
اداب المـــنيامارينا كمال كامل متى715521
صيدلة المـــنياالشيماء محمد عبد هللا جاهين752481
نوعية المـــنيابسمة طلعت محمد حسن719177
طب بورسعيدايمان حامد عوض هللا عوض مقبل582766
تجاره عين شمسندى ماهر محمود حسانين134764
تربية دمـــنهورنورهان على شحاتة السيد عبد الجواد428274
طب بيطرى االسكندريهساره مسعد مرسي ابراهيم النقيطي438566
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسساره عبدالعزيز محمود عبدالعزيز288865
تجاره عين شمسروان عاطف شهيب احمد محمد عبد هللا114423
58o4oتجاره القاهرهميرنا محمد فاروق ابو بكر
طب الزقازيقاسالم عبد العزيز عبد العليم معين المتولى575959
8o1886هندسة اسيوطهدير محمد مرعى محمد
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةندى عماد مسعد محمد الخولي661113
اداب الزقازيقنورهان السيد ابراهيم احمد525297
7523o6هندسة المـــنياهايدى يحى حزقيال خليل
هندسة المطريه جامعة حلواناميره خالد السيد احمد مصطفى239427
359o48حقوق طنطاعبير محمد الدسوقى جاد
اداب انتساب موجه عين شمسميرنا اشرف غيط مسعد حنين292155
هندسة االسكندريهحمزة محمود عبد الرؤف عبد الرحمـــن المغربى338363
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهاجر وجيه عبدالفتاح حافظ298162
تجاره عين شمسعلى صبرى محمد ذكي294753
28o248اداب بنهامرفت محمد عبدالعزيز حسن
 تربية الساداتكرستينا عادل نسيم جورجي232224
46o791هندسة االسكندريهدينا محمد محروس محمد راشد رجب
صيدله عين شمسهاله نجاح فهيم مصطفى296164
3439o5حقوق االسكندريهاحمد فرحات متولي عبدالحميد
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كليةاسمجلوس
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهوراالء محمد محمد رزق عبدالخالق372546
822o19تربية اسوانايمان حسن عبد الفراج محمد
8o2896كلية رياض االطفال اسيوطاسراء صديق علوان عيسى
إعالم ج جنوب الوادىنهال صالح حسين صالح طيطه293111
94o72كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويفشــافعى سليمان عبد الخالق شــافعى
اداب المـــنيامحمد سمير شوقي عبد المـــنعم721225
6358o3تجاره االسماعيليه ج قناة السويسسيف الدين ايمـــن سيد احمد
اداب المـــنصورهساره الشحات حسن بدر سلطان566692
تربية أساسي اسكندريةريهام محمد صالح محمد الدستاوى339914
36652oهندسة طنطامسعد على عبد القادر داود
طب االسكندريهخالد رمضان اسماعيل محمد الضهيرى469621
صيدله القاهرهمحب محسن عياد الياس16763
8268o5تجاره اسيوطاسالم اشرف محمد محمد
حاسبات ومعلومات الزقازيقكريم ايمـــن شحاتة ابوسته648122
اداب الزقازيقاسماء محمد محمد مالك649534
تربية بنى سويفايمان شعبان نادى عبد الكريم66758
صيدله الزقازيقاحمد خالد فتحى محمد299782
طب طنطاايه عبد العزيز محمود صالح576491
هندسة الزقازيقمحمد عالء محمد علي517537
هندسة عين شمسمحمد خالد محمد وفا عبد القادر122259
تجارة قنا ج جنوب الوادياالء محمد عبد الاله عبد الرحيم812823
اداب انتساب موجه القاهرهجوى سمير عبد المالك اسحاق27242
تربية شبين الكومعلياء عماد عبدالفتاح اسماعيل218366
821o79تربية ابتدائي اسوانعينه محمد عبد العزيز محمد
74359oهندسة قناشريف سمير جرجس لوقا
تربية ابتدائي المـــنصورهعال عمر سرور سرور البحراوى582222
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىشوقى عادل شوقى يعقوب739171
488o98هندسة كفر الشيخعبد المـــنعم احمد عبد الحليم القناوى
تربية الزقازيقفاتن ياسر محمد نجيب512168
صيدله المـــنصورهنيره عصام السيد عطيه صالح569859
هندسة بني سويفاسماء رمضان رجب محمد65899
تجاره بنهامصطفى عبدالمعبود محمد على عماره285814
رياض اطفال االسكندريه طالباتايمان عصام مصطفى محمد ابو المعاطى الخليجى569686
تجاره االسكندريهيوسف محمد يوسف اسماعيل422457
تربية ابتدائي اسيوطحنان رمضان محمود جاد792443
6o895دار العلوم ج القاهرهاحمد عبد الوهاب محمد عبد الحميد
72672oرياض اطفال المـــنيا طالباتسارة سيد عبد المحسن محمد
هندسة الفيومياسمين مدحت ابراهيم احمد عمر663672
23o193تجاره بنهاعبدالرحمـــن فتحى ابراهيم احمد
83o83oطب سوهاجاحمد عادل شعبان قباص
تجاره المـــنصورهنورهان عزت امين امين567855
حقوق طنطاسامى ابراهيم ابراهيم نصار357419
صيدلة المـــنيااالء محمد احمد محمد751953
8163o2هندسة اسيوطاسراء جالل زين العابدين عبد هللا
تربية أساسي اسكندريةاسراء ابراهيم احمد محمد مـــنصور348237
4524o5طب االسكندريههاجر أحمد عبد الستار إسماعيل
تربية شبين الكومايه عبدالعاطى عبداللطيف رضوان232371
72o8o2اداب المـــنيافيوال موسى بولس جيد
هندسة عين شمسبيشوى البير فهمى عبد الملك116592
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسشيرين تامر حسن ابراهيم653468
65o851تجاره الزقازيقمحمد عبدالسالم ابراهيم محمد
اداب عين شمسهايدى حسام الدين عبد الوهاب على123724
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كليةاسمجلوس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمالك مختار نصر هللا عطا هللا125199
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد هشــام عبد الفتاح سليمان591356
طب بنهاروان حسن محمد حسن عباده235779
45o7o7كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمـــنار محمود حمزة ابورية
29682oاثار القاهرهمحمود احمد على حسن
صيدله القاهرهامـــنيه اشرف محمد فتحى احمد الغرباوى117696
819o38كلية األلسن ج أسواننورا ايمـــن احمد هميمى الجبالوى
صيدله طنطاحسام الدين وحيد ابوالعال ابوالعال213929
7o715تربية بنى سويفزينب محمد حسين مرسي
تجاره جامعة دمياطسمير محمد عبده محمد محمد الطنيب593933
حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمد سمر عبد السميع محمد الحبيبى577858
اداب المـــنصورهنجالء عادل صبحى محمد ابوالحسن566781
تجاره االسكندريهمصطفى احمد عبد الفتاح احمد سيد416395
5135o6هندسة الزقازيقحاتم محمد محمد كمال احمد عباس
طب بيطري المـــنياميرنا ممدوح فوزى ذكى756227
اداب عين شمسميار محمد صالح الدين محمد قطط117684
إعالم ج جنوب الوادىمحمد جمال حامد سالم295398
صيدله طنطاعبدالرحمـــن احمد سعيد حامد ربيع217357
42o899تجاره االسكندريهأحمد يوسف حسن محمد البنا
نوعية المـــنيايوستينا سمير عزيز سعيد713968
2357o8تربية شبين الكومسعاد صالح عبدالستار الجابرى عطويه
طب بنهايمـــنى محمد توفيق صيام494475
238o61تربية الغردقة جنوب الواديسلمى ماهر محمد محمد البرعى
81oo96هندسة سوهاجعالء مصطفى محمد عبد الرزاق
152o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد اشرف احمد كيالني
382o75تربية كفر الشيخياسمين صالح يوسف احمد صالح
375o24طب كفر الشيخسامر حمدى محمد على الصواف
هندسة اسيوطعمر هشــام محمد ابوالفتوح عبد الفتاح663137
3o2292نوعية عباسيههدى خالد جالل احمد
اداب المـــنصورهاسراء عبد الرؤف ابراهيم الشربينى محمد ابو الوفا573947
تربية رياضيه بنات االسكندريهامل محمد محمد خليل348821
66o942تجاره بور سعيدمريم محمد السيد عبد الرحيم الجبالي
هندسة الفيوممحمد ممدوح محمد مصطفى517543
5o1196سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد محسن محمد بكر
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهاله هشــام عبدالفتاح محمدعزب195465
تربية ابتدائي بنهاشيماء صابر خلف محمد284949
تربية اسيوطمارينا سعداوى فايز سعد هللا794734
641o99تربية ابتدائي الزقازيقناهد فتحى محمد محمد على عويشه
هندسة المـــنياعبد العظيم مصطفى قياتى شعبان753919
6386o4هندسة الزقازيقوليد جمال فايز عبد العال
5o2465السن عين شمساية وليد محمد بركات
طب الفيوماسراء يونس على عبد القادر78936
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء محمد عبدالوهاب الزينى222851
تجاره طنطامحمد عبد الرؤف عبد الحميد عفيفى486265
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبدهللا كمال ابراهيم224225
صيدلة اسيوطمحمد صبره عبد الرحيم محمد792398
3oo942اثار القاهرهاسماء احمد مروان ابوالفتوح
تربية ابتدائي شبين الكومهدير حسنى عبدالمؤمـــن ابوسليمان222729
5o2279تجاره جامعة دمياطهشــام مصطفى سيد احمد محمد المتولى
33679oطب االسكندريهمحمود وجيه كرم عبدالمقصود
تجاره المـــنصورهخالد عبد المـــنعم عبد اللطيف محمد دبل594481
تربية ابتدائي جامعة السويسايه ابراهيم سالم محمد657876
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كليةاسمجلوس
51o4o7طب الزقازيقهايدى السعيد عبدالوهاب التونى
41381oهندسة االسكندريهعمر خالد محمد محمد خطاب
اداب القاهرهامـــنيه جمال حمدى على محمد197475
21784oهندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبدهللا عبدالفضيل عبدالصادق عبدهللا
هندسة القاهرهمصطفى عبد المحسن ابراهيم محمود47355
تجاره عين شمساحمد رمضان عبده محمد الناحل145842
اداب الزقازيقمحمود على لطفى صابر516969
صيدله المـــنصورهريم محمد احمد امين ابو العز499754
حقوق االسكندريهامين محمد يوسف الدسوقى368714
5o4o47حقوق المـــنصورهمـــنار هشــام احمد محمد السلسيلى
22oo22حاسبات ومعلومات شبين الكوممهاب محيى الدين محمد فتحى السيد
تجاره القاهرهمحمود سيد عبد الناصر ثابت145588
115o85تربية عين شمساسراء ابراهيم محجوب حسن
729o6oتربية رياضيه / بنات المـــنيااميره طه ناظم محمد
56558oتجاره المـــنصورهايهاب محسن عبد المحسن ابو ريا
5233o1سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسمحمد عبدالحي حسن ابو هاشم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهاب عبدالناصر احمد رشــاد احمد سالمه187561
اداب القاهرههند ايمـــن محمد حسين156254
8o3593طب سوهاجمحمد احمد على احمد
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسرضا محمد على محمد664629
66o73تربية بنى سويفعيد شعبان ابراهيم محمد
142o1oهندسة المـــنيامحمد مدحت السيد ابراهيم
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمى طارق عباس ابراهيم67148
تجاره بنهااحمد حسن السعيد رمضان269378
تجاره اسيوطعالء الدين حماده احمد على795562
29o479طب بيطرى بنهادعاء ابراهيم عبدالاله على
687ooتربية ابتدائي بنى سويفساره محمد صابر عبد العزيز
تربية طفوله الزقازيقياسمين سعيد هالل محمد خليل522165
3o1115طب بنهاريم محمد المتيسر عبدالبديع عبدالفتاح
طب كفر الشيخاسراء مـــنصور المهدى سليمان382435
حقوق بنى سويفحكيم محمد صالح الدين نادي68913
تربية أساسي اسكندريةسعيد صالح خميس احمد الحماقى425324
طب بيطرى الزقازيقفايزه عبد الرحمـــن عبد هللا الباز639167
اداب دمـــنهورمحمود احمد محمود محمد موسى425627
تجاره طنطامحمد محمد سليمان ابو زيد366365
تجاره المـــنصورهاسالم السعيد احمد احمد الغنيمى565557
14o511تربية ابتدائي عين شمسشيماء محمد عبد التواب عبد العزيز
صيدلة بورسعيدمحمد السعيد الرفاعى محمد عوف593166
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحنان حماد السمان محمد153712
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسندى السيد مرسى سلطان663589
طب بنهاروان راجح محمد عبدالهادى228797
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهاجر هانى عبدالعليم محمد عبدالحليم294442
358o17اداب طنطااحمد السعيد ابراهيم المرسى الخطيب
صيدله الزقازيقخالد مصباح خليل عبد الرحمـــن شحاته645278
طب بنى سويفمحمد احمد حسين عبده سليمان61785
34o328صيدله االسكندريهبثينه محمود السيد حسن محمد
تجاره عين شمسمهند اسامه محمد البنا294812
تجاره عين شمسمارينا جرجس يعقوب جرجس59899
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء عاطف علي ظهير45564
2o1731تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد اسامه فاروق ابراهيم
448o29طب االسكندريهنورهان مجدى حامد الخراشى
طب بيطرى الزقازيقمحمد رياض محمد العتربى497963
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56o121اداب المـــنصورههدير ابراهيم احمد محمد عبد العاطى
صيدله حلوانمـــنار معوض جمال السيد225634
كلية تجارة ج أسواناحمد طه محمد طه822461
هندسة االسكندريهمصطفى ايهاب حسن عشماوي العبد414815
تجاره االسكندريهسلمى كمال حسن رشيدى419382
تربية اسكندريةمروة محمود احمد عبد المجيد سالم351343
تربية بنى سويفمحمد رمضان ابراهيم محمد67324
طب الفيومسندس حسن سيد احمد74621
صيدله طنطاجمال يسرى وهبه عبد الغفار حافظ488783
هندسة كفر الشيخعبدالفتاح يسري عبدالفتاح علي بطيحه458722
تربية رياضيه بنين اسيوطمصعب عبد الرحمـــن مصطفى محمد798394
13o56oاداب القاهرهياسمين هشــام ابو سريع سيد
تربية ابتدائي دمـــنهورداليا فراج مراد محمد مـــنصور431275
تجاره القاهرهاحمد صبحي صادق محمد51256
44o833كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعبد هللا محمود درويش ابو خطوه
تربية قنا ج جنوب الوادىمروة عبدالفتاح محمد عبيد742297
معهد اكتوبر العالي لالقتصادعياد ناصر عياد قديس818581
تربية ابتدائي بنى سويفاحسان عبود جاب هللا محمد67374
3o4o48اداب عين شمسندى ايهاب فاروق عبداللطيف
اداب المـــنصورهاحمد ربيع مـــنصور على غانم498875
حقوق القاهرهعمر هانى فاروق غنيم192919
تجاره كفر الشيخمحمد جابر سعد محمد الخولى371635
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد جمال سعد الدين عبد الحكيم57524
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةهشــام اشرف محمدى عبدالحميد  سويلم213419
اداب بنهامحمد محمود محمد ابراهيم281913
نوعية كفر الشيخالسيد عاطف عبد المحسن السيد مغينى373518
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننانسى مجدى جرجس ميخائيل282316
طب كفر الشيخريم رفعت محمد مصطفى البسيونى376827
تجاره عين شمساحمد سمير مغاورى حسن145843
هندسة االسكندريهاية محمد زغلول عبد النبى السيد349914
6616o1كلية أداب بورسعيدمـــنه هللا محمد سمير محمد عبيد
هندسة عين شمسيوسف كمال سمير ونجت نجيب الخراط192943
اداب دمـــنهورمحمد مهدى رشــاد الطحان427281
12394oاداب القاهرهاسراء مصطفى محمد عجيلة
هندسة االسكندريهمؤمـــن عصام كمال عيسى ابوزيد456334
تربية ابتدائي بنى سويفمحمد احمد نبيل محمد رشــاد61325
صيدلة الفيومريهام السيد محمد ميزار72526
طب اسنان القاهرهعمر حامد حامد عبد ربه سليمان56578
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسمحاسن سعيد محمود محمد298988
طب بيطرى القاهرهدينا احمد اسماعيل محمد على196293
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاحمد على محمد على  موسى436134
تجاره القاهرهابراهيم صالح جابر على الشيمى55875
هندسة الزقازيقاحمد عالء فريد فرحات516312
اداب الفيومديانا رجائى شفيق سعد81262
صيدله االسكندريهنهال بيومى فتحي بيومى446696
2616o5حاسبات ومعلومات القاهرهخالد سمير حسن محمد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد خالد عبدالسالم احمد651139
2317o2تربية بنهاايمان شوقى فوزى حسن
طب بيطري المـــنيامى رمضان احمد حسين752519
تربية رياضيه بنين حلوانمصطفى محمد سيد محمد133665
اداب القاهرهضحى ايمـــن احمد محمد27385
تجاره بور سعيدزينب محمد محمود سعيد خوجلى663463
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227o63عالج طبيعى القاهرهمصطفى احمد حسين محمد سالم
561oooتربية المـــنصورههاجر محمد مصطفى كامل محمد ابراهيم خلف
اعالم القاهرهاحمد عبدالحكيم عبدالرحمـــن صرصر362568
تجاره القاهرهاميره عيد السيد الطوخى اسماعيل14765
صيدلة الفيومفاطمه عبد الرحيم رمضان عبد البديع78522
4285o8تربية طفوله ج دمـــنهوراسراء محى الدين عبد الحكيم عبد الفتاح
رياض اطفال المـــنصورهعزة سيد احمد حماد سيد احمد523818
حقوق القاهرهمحمود طارق جابر محمد145773
2854o6تربية بنهاشيماء فتحى عبدهللا عبدالعزيز مهدي
صيدلة اسيوطاحمد محمد عبد الرحمـــن محمود749774
حقوق طنطامعتز سيد احمد محمد ابو عمر358723
46ooo5هندسة طنطايوسف السيد بسيونى محمد الخباز
طب بيطرى دمـــنهورضحي جابر محمد محمد الشرقاوي449613
59427oتربية المـــنصورهمـــنى ماهر طه على المتولى
تربية ابتدائي اسيوطبسمه عبد الناصر ريحان مرجان797937
اداب عين شمسرنا محيى محمد احمد271812
هندسة طنطامحمود سمير محمد شلباية366337
52o231هندسة الزقازيقاحمد حمدي متولي محمد احمد
طب اسنان طنطاايه اشرف على الحفناوى214921
414o23هندسة االسكندريهزياد مصطفى فتح هللا على غازى
اداب الزقازيقعلى وائل محمد رشــاد511938
هندسة طنطاابراهيم احمد مصطفى على البسطويسى362164
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد طارق محمود سالمه228138
تجاره الزقازيقامير محمد رضا حسينى عبدالخالق عمير641276
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن ابراهيم عبد الحميد ابراهيم29712
طب االسكندريهمصطفى سعيد مصطفى كامل زين الدين443339
تربية المـــنصورهنهال محفوظ عبد الحميد السعيد عبد الحميد578288
29o998هندسة شبرا بنهااحمد خالد زكريا محمد رفاعى
طب االسكندريهإبراهيم محمود سعد إبراهيم أبو السعود375989
6723oتربية بنى سويفاحمد شعبان قرنى طلب
اداب حلوانساره سامى عبدالعزيز محمد البنا189735
صيدله طنطاعال حاتم هالل محمود هالل354263
تجاره عين شمسروان عصام الدين طه مـــنصور133879
هندسة الزقازيقامانى بدير ابراهيم محمد صالح561535
49o144حاسبات ومعلومات المـــنصورهخلود فوزى حسين الفحار
2872o2طب عين شمسمحمود محمد سالم ابراهيم ربيع
طب المـــنيارحاب يحيى عبد االله محمد715131
29286oتربية ابتدائي بنهااحمد السيد مهدى سيد فرماوى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سامى ابراهيم العقباوى223576
56o166طب المـــنصورهعمرو عيد محمد عطيه
اداب دمـــنهورايه عبد الرحمـــن محمد بهنسي ابراهيم428793
اداب الزقازيقهدير السعيد على مصطفى زغلول584541
654o67تربية االسماعيليهيوسف غريب محمد غريب
437o8اداب القاهرهادهم احمد حامد احمد
نوعية اسيوطمارينا جميل فايز سالمه799997
هندسة كفر الشيخحسام محمود محمد معوض الشهاوى384897
تجاره طنطاوفاء عبد الرحمـــن فتحى احمد354368
نوعية طنطامحمود مجدى تحسين احمد488643
اداب المـــنياسلوى كمال عبد المجيد محمد726597
طب الزقازيقمحمد مجدى سعيد مـــنصور523862
كلية االثار ج اسواناالء عبد القادر محمد احمد655639
35o921تربية أساسي اسكندريةزينب أحمد محمد أحمد
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تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةسالفه اشرف جمعه الصباغ236887
27o778تجاره عين شمسرانا احمد عبدالسميع محمد السنهورى
351o32طب االسكندريهساره جمال على على
اداب طنطاابراهيم عاطف محروس طلبه366372
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر احمد حسن عبدالعال265166
هندسة طنطانادر اشرف الرفاعى الشــاعر495361
8o6o5اداب الفيوماحمد محمد علي اسماعيل
5o6116هندسة المـــنصورهمحمد جمعه ابراهيم نعمه هللا
تجاره الزقازيقاحمد عماد داود حامد حسن668665
2ooo58تجاره انتساب موجه قاهرهريم كمال سيد على
تربية طفوله كفر الشيخهدى محمد قمر الدوله محمد ابوزهرة374574
4694oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمود عبد الحكيم عامر محمود دعبس
تجاره بنى سويفياسر كامل شحاته سعيد61513
12517o تجاره انتساب موجه  عين شمسمؤمـــن عباس عباس محمد
519o33هندسة الزقازيقاسامه نبيل السعيد ابراهيم حسن الغنام
اثار القاهرهفريده كمال السيد محمد غانم154971
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد حسين عطيه السيد738578
122o66هندسة حلوانيوسف احمد رمضان يوسف
28o738تجاره عين شمسبيشوى وجيه حلمى اسكندر
8o1953صيدلة اسيوطفريد شوقى لطفى عالم
اداب انتساب موجه االسكندريهايمان فريد محمد مرسى الشــايب423122
تربية ابتدائي بور سعيداحمد محمد عبده الجيار663181
تمريض المـــنصورة عبير حسام محمد احمد الحسينى582593
42932oتربية طفوله ج دمـــنهورآية محمد الهامى محمد محمود الجويلى
هندسة القاهرهشيرين عبد الغنى عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن وهبه14912
هندسة االسكندريهمحمد هشــام عدلي علي غريب345637
2o6672هندسة عين شمسايه حمدى احمد سالمه عوف
تربية طفوله كفر الشيخميرنا محمد رضا فتحي محمد النشــار372133
طب كفر الشيخاحمد سعد شفيق اسماعيل ابو عيانة373566
صيدلة بورسعيددينا اشرف عياد حكيم785552
367o73صيدله طنطاسحر عبد الفتاح محى الدين قرطام
81533oطب سوهاجسماح خالد السمان السيد
71oo94هندسة المـــنياسلمى محمد اشرف مرسى احمد
2oo546اداب انتساب موجه القاهرهعمر ابراهيم احمد سعيد
تجاره الزقازيقخالد عيد عيسى محمود643746
اداب الفيوماسراء جمعه محمد سليمان79238
حاسبات ومعلومات المـــنياجمال عبدالناصر ابوزيد محمد716191
هندسة اسيوطخالد محمد محمود احمد مطاوع562693
45o3ooطب طنطاوفاء عصام عبد اللطيف السهلمى
5875o9هندسة المـــنصورهصالح صبرى محمد الطاهر السيد عكر
طب حلوانمحمود فهمى انور محمد64492
11436oفنون جميله فنون المـــنيارندا محمد يس محمود
26o17كلية اآلثار سوهاجاسالم محمد عبد الحميد محمد
747o1طب بيطرى بنى سويفميرنا ثروت حشمت ميخائيل
3561o1نوعية فنيه طنطانوران محسن محمد خليفة دومه
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةضحى ناجى على عبدالقادرعلى415769
تجاره جامعة دمياطرؤى على نور نور499522
طب طنطادينا عبد هللا على محمد الصامولى363687
تربية فرع الوادى الجديدإلهام يوسف عبدهللا علي749432
طب طنطامحمد دياب السيد احمد الشــاعر366786
75425oطب بيطري المـــنياابراهيم حسن نور فراج
طب طنطابسمه محمد محمد عوض ابو يوسف364818
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تجاره عين شمسمحمد طارق محمد مصطفى267276
58o16اداب انتساب موجه القاهرهرحاب عزت جمعه قطب
صيدله طنطامحمود يحيى محمد ابراهيم سالم235491
رياض اطفال المـــنصورهمي عاطف محمد عبد العزيز ابراهيم354427
اداب اسوانصفيه محمد بهي الدين اسماعيل819114
644o47اداب الزقازيقريهام محمد فتحى محمدى
23o544اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم السيد عبدهللا احمد شعبان
71896oطب المـــنياكريم محمد حسين محمد
تربية العريشاحمد عادل احمد احمد شــاهين664647
اداب حلواناسماء عالء سيد عبد التواب59443
229o78اداب بنهااميره عماد فؤاد عبد الفتاح الجدع
تربية شبين الكومهدير عبدهللا خزعل محمد222855
تجاره انتساب موجه االسكندريهعالء محمد محمد محمد  الرشيدى425399
45o3o2علوم دمـــنهوريارا حسام محمد النجار رفاعى النجار
هندسة حلوانمحمد ايمـــن محمد ابواليزيد269123
نوعية الزقازيقمروه سمير السيد محمد ابراهيم512716
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى اسامه على حسين187343
صيدله المـــنصورهعال ياسر صالح الدسوقى591648
5o2661رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات اإلداريةنرفانا حامد عبد الرحيم كيوان
تجارة قنا ج جنوب الواديصالح ابوالوفا خيرى مصطفى738567
صيدله حلوانعبدالمجيد شكرى عبدالمجيد صابر213459
تربية اسكندريةعزام احمد عبد اللطيف خضيري وحش416824
نوعية المـــنيانورهان فتحي عبدالرحيم رضوان727414
طب المـــنصورهمها ابراهيم مصطفى البربرى585453
14o482تربية حلوانروان مجدى حامد عبد هللا ناصر
كلية األلسن ج أسوانعايده ممدوح سالم عودة655683
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامـــنيه محمد حسين حسين حسون198238
صيدلة المـــنيايمـــنه اياد عبد الغنى عبد هللا752535
8o8475تجاره سوهاجعلى حسين حسن محمد
تربية ابتدائي المـــنصورهصفاء شريف محمد احمد جادو571441
82o277اداب اسوانعلياء ابوالفضل عبد هللا عوض هللا
اداب القاهرهاسماء عاطف علي رفاعي37314
إعالم ج جنوب الوادىكريمه طارق محمد عبدالقادر282288
تخطيط عمرانى القاهرهخالد عاطف عبداللطيف ابراهيم281635
18725oصيدله عين شمسمصطفى ممدوح طه عبدالرحمـــن
تجاره االسكندريهشيماء جمال حافظ امين348298
صيدله القاهرهمـــنة هللا ايهاب عادل محمد152334
2194ooتربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاميره عبدالبر عبدالوهاب الدعوسى
هندسة حلوانجوزيف ميشيل عبد الملك صليب117476
هندسة االسكندريهعمرو عادل عبد الحميد عواد  حميده456145
تربية حلوانسندس ناصر ناجي عبد العظيم36994
3oo351حاسبات ومعلومات بنهاخديجه سراج حمد محمد المكاوي
تجاره الزقازيقهبه مختار هدايه حجازي موافي496263
تربية ابتدائي طنطاهاجر محمد محمود حسين سيف النصر363423
هندسة االسكندريهمحمد ياقوت عبدالفتاح شــاهين459231
تربية عين شمساحمد زكريا محمد ابراهيم احمد273686
66o937تجاره بور سعيدلينا ايمـــن السيد السيد على الشريف
هندسة المـــنصورهمحمد احمد محمد على ابراهيم عجينه573261
16o23طب بنى سويفحسام محمود محمد عبود
تجاره طنطامحمد اسماعيل احمد بسيونى زيد355866
اداب المـــنصورهاحمد عادل سعفان المرسى موسى574641
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسجالل احمد محمد دسوقى656227
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29821oاداب عين شمساسراء هانى محمود عبدالرحمـــن الصباغ
8o8511تجاره سوهاجمصطفى عادل عبد الحافظ عبد الموجود
طب طنطاحسن حسين حسن محمد حسن366122
هندسة كفر الشيخمصطفى محمود محى الدين السيد سالم576956
تربية اسكندريةمحمد عبدهللا مطاوع خليفه344342
إعالم ج جنوب الوادىرنا متولى احمد ابوالمجد377984
359o3هندسة القاهرهنورهان احمد حامد يوسف يونس
8o9413صيدلة اسيوطامـــنيه رفعت محمود محمد
تربية ابتدائي بنهااميره سمير عبدالفتاح عبدالغفار سماحه279944
رياض اطفال المـــنصورهندا محمد عبد الهادى حجازى عابدين593513
طب بيطرى المـــنصورهرحاب عبد العزيز عبد الوهاب ابوربيع494427
57o659اثار القاهرهعبد الرحمـــن ناصر متولى السيد هجرس
829o31طب اسنان جنوب الوادىامانى عبد الشــافى محمود سليم
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةتسنيم محمود شحاتة بدوى62682
1985oاداب القاهرهمحمد احمد كامل حفنى
4421o1طب االسكندريهمحمد مختار على  احمد العبد
81125oاألكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم 6 اكتوبرمحمد احمد بخيت مهني
تربية ابتدائي بنى سويفنوره محمد حسن محمد68531
تربية طفولة أسواناسراء كمال ابراهيم عبد الجليل822983
تجاره الزقازيقاحمد راضى محمد احمد645628
تربية طفوله شبين الكومنورهان عادل احمد دياب226117
تربية طفوله شبين الكومايناس محسن احمد عبدالمعطى225955
57o969هندسة المـــنصورهمصطفى محمود احمد محمود
تجاره بنى سويفاسالم عامر ابراهيم عبد هللا66591
23o678هندسة شبرا بنهامحمد بكر احمد بكر بدوى
295o74تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانسندس طارق محمود احمد
2o9191تجاره القاهرهمحمد شكرى عبدالحليم طه
تجاره دمـــنهورمحمود اشرف عبد الونيس اسماعيل ربيع426696
تربية اسيوطمروه احمد محمود احمد786223
نوعية عباسيهسمر مختار محمد رجب حسن296293
419oo1تربية اسكندريةاشرف مصطفى حسنين عصفور
اداب المـــنصورهميرنا محمد التابعى رشوان568283
822o87تربية اسواننجالء حامد عبيد حامد
تربية حلواناسراء محمد عبد العزيز شحاته عبد الاله49339
22o867تجارة جامعة الساداتايمان عبدالعظيم غريب محمد
818o64اداب سوهاجخلود حسين محمود محمد
57o37oصيدله المـــنصورهامانى محمد كامل محمد احمد
هندسة عين شمسماريو وجدى برتى رزق هللا114729
24o58طب القاهرهعبد هللا مهلل محمد رضوان
تربية ابتدائي اسواناالء عبد العليم احمد محمود821722
هندسة عين شمسزياد عبدالحكيم عامر محمود السالمى191755
صيدله طنطاايثار رضا فرج يوسف شهود367268
رياض اطفال المـــنصورهاسراء محمد محمد المهدى المتولى593752
السن عين شمسايه سعد السعيد محمد عبد هللا591722
تجاره كفر الشيخمحمد عبدالقادر قطب عبدالقادر الكرش384774
37o586تربية كفر الشيخآيه محمود شعبان سالم
صيدله بنى سويفاسماء سيد علي صالح63174
36o2o5تربية ابتدائي طنطايارا هشــام على ابراهيم الدسوقى
15o931طب بيطرى القاهرهاحمد اشرف جابر علي حسن
4597o9هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى محمد عبده سليمان جمعة
حقوق قنا جنوب الوادياحمد مجدى رفعت صادق237886
5o4o92طب المـــنصورهلميس ياسر مصطفى محمد عوض
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286o2oصيدله االسكندريهايمان اسماعيل محمد السيد الصباغ
تجارة جامعة الساداتعمرو مجدى يحى فليفل427327
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاميره سمير عبد المجيد محمد118724
818o14تجاره سوهاجمحمد حمام امين على
5o27o4حقوق المـــنصورهأحمد وجدى نعيم جوهر
هندسة عين شمسمحمد السيد محمد السيد121824
27779oالسن عين شمسهاجر حسين كامل متولى حسب النبى
تجاره عين شمسهاجر محمود امين الهواري282957
طب المـــنصورهنهى ابراهيم محمد ابراهيم العباسى565214
عالج طبيعى القاهرهمحمد اشرف محمد ممدوح195786
عالج طبيعى القاهرهعمرو عز الدين فريد محمود44175
اثار الفيومعبد الرحمـــن محمد حسنى عبدهللا بندارى512619
128o93حاسبات ومعلومات عين شمساسماء رمضان عبد الباسط عبد هللا
هندسة طنطاباهر محمود سليمان عبد هللا493418
27486oالسن عين شمسمروه عمر حسين حسين
علوم دمـــنهورمها جمعه محمد عبد العال فايد449665
8o3612طب سوهاجيحيى خلف احمد عبد الرسول
49577oتربية طنطاسارة احمد رزق دغيدى
تربية ابتدائي اسواناالء عبد الصبور عبد السيد محمد822532
22o878تربية الساداتخلود لطفى عبدالرحمـــن غباشى 
نوعية الزقازيقهاجر محمد احمد محمد على638761
هندسة المـــنصورهمعاذ ياسين محمد ابو الطيب محمد ابراهيم562767
4999o5تجاره جامعة دمياطكريم محمد محمد محمد السيد فرحات
2o832هندسة المطريه جامعة حلواناحمد سمير طه محمد
طب القاهرهسلمى السيد كمال الدين عبد الحميد محمد341538
تربية االسماعيليهمصطفى ابراهيم حسين السيد655567
624o4طب بنى سويفريم محمد عبد التواب عبد اللطيف
36o36oطب طنطامـــنه هللا مجدى مختار ابودشيش
اداب القاهرهسعاد محمد رمضان حسنين محمود34938
تجاره المـــنصورهاحمد بشير العراقى محفوظ وهبه577623
تربية أساسي اسكندريةمحمد سعيد محمد حسن محمد السرسى343711
طب اسنان القاهرهندا عادل عبد الرازق عبد المقصود53517
السن عين شمسطه نبيل جابر كامل291657
5o2734تربية جامعة دمياطامانى عيد محمد الالوندى
تجاره عين شمسعمر عادل محمود عبدالفتاح269295
تربية ابتدائي كفر الشيخاسالم محمد محمد بدير375113
طب المـــنصورهاحمد طارق فهمى حفيضة488757
44o4o7صيدله االسكندريهعبد هللا حسنى محمد صالح الدين حسين عيسى
45118oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورخلود محمد محمد مرسى مرعى
حقوق القاهرهاميره رمضان محمد محمود36491
طب االسكندريهعمر محمد فوزى الشيخ442857
4887o6طب بيطرى المـــنصورهمحمد اسامه عبدالمـــنعم محمد الرفاعى
35936oصيدله طنطاسلمى عالء الدين محمد مصطفى الكومي
646oo5تربية الزقازيقاحمد مجدي احمد رأفت محمد معالي
213oo5طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ايمـــن محمد عالم
تجاره انتساب موجه قاهرهتسنيم ممدوح محمد عفيفى سالم25417
تجاره الزقازيقنهال هانى محمد كامل عبدالواحد638345
5o8841هندسة الزقازيقفادى طه عوض بسيونى
66o455تربية بور سعيدعبد الرحمـــن عوض محمد السيد السمكرى
كلية هندسة بنهااحمد رضا عبدربه يوسف على فرو284742
تمريض طنطا اشجان محمود مصطفى محمد زهره367157
صيدله الزقازيقنسمه عاطف عبيد عبدالوهاب277975
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49239oاداب طنطاندى ناصر صالح محمد نجم
اداب طنطامحمد خالد بسيوني ابوالنجاه355748
3676o8صيدله طنطاوالء شكرى محمد عبد هللا عميش
51o837تمريض الزقازيق اسماء محمد رفعت محمد احمد سيد احمد
729o61نوعية المـــنياايمان عمر محمد فضل حسين
3oo975تربية ابتدائي بنهاهدير ياسر احمد عبدالعزيز الشــافعى
تربية االسماعيليهامـــنيه السمان عبدالوهاب السمان653657
تربية ابتدائي سوهاجهاله رشدى عبد العال احمد811991
3o5349هندسة شبرا بنهاوليد عبدالمجيد عبدالرحمـــن عبدالمجيد
83oo94طب سوهاجاسراء خلف على سيد
135o58اداب القاهرهتقى رضا احمد غانم
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد رضا برهام على ابراهيم426874
تجاره بور سعيدايه محمد سعد احمد غنيم661694
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىميرنا عاطف لويز ويصا743849
صيدله الزقازيقمحمد السيد عبدالستار احمد646943
79o678التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء طه فراج متولى
نوعية طنطانرمين على محمد محمد عيد353848
66o125تربية رياضيه بنين بور سعيدعبد الرحمـــن محمد فوزي مصطفى عبد الهادي
علوم عين شمستهانى نادى جاب هللا رزق هللا274916
طب المـــنصورهعمر عبد العزيز عبد العزيز الششتاوي487821
221oo2طب بنهاايه فهمى توفيق القللى
تربية طفوله شبين الكومايه عبدالرحيم السيد الشــاكرى222268
طب بيطرى االسكندريهمحمد المعزلدين هللا عبدالعال عبدالسالم سنبل439479
29o214هندسة شبرا بنهاسباعى يوسف سباعى محمد سباعى
758o32كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمروه جبريل محمد محمدين
8o79o1تربية سوهاجعبده احمد عبده عبد الموجود
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفندى احمد العوضى عطية579212
عالج طبيعى ج كفر الشيخآالء محمد طه األخضر495426
تربية ابتدائي الساداتدينا جمال جاد ريشه218343
81479oتجاره سوهاجمـــنى عبد الرحيم احمد عبد اللطيف
3o5o99طب عين شمسكيرلس جورج عبدالمسيح فهمى
تجاره الزقازيقاحمد عبد الرحمـــن ابراهيم عبد الرحمـــن644751
السن عين شمسهبه هللا محمد جاد محمد جاد278431
تجاره بنى سويفهاله طارق محمود حيدر69479
دار العلوم ج القاهرهمحمد سعد حمدى نبوى بدر الدين291667
تجاره بنى سويفعبد الرحيم ابراهيم عبد الرحيم عثمان717917
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةوفاء جابر محمد عبدالمطلب228542
طب اسيوططارق محمد عيسى تهامى793693
تجاره بنهامحمد عادل عبدالرازق حامد عبدالمقصود299553
كلية األلسن بنى سويفاالء حاتم قطب عبد السالم69116
49o325طب المـــنصورهسنيه احمد عبدالباقى مختار
39o75تجاره القاهرهنادر حسين محمد احمد
8o4o41تربية ابتدائي سوهاجايمان ناصر صالح ثابت
تربية ابتدائي بنى سويفنجوى محمد قرني محمد62753
تربية الفيومجهاد محمد عبد القوى وهيب81356
تجاره الزقازيقمحمد عيد على محمد درويش638669
57o6o1اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاحمد بدر محمد راشد
رياض اطفال بنى سويفزهراء ربيع ذكى احمد71418
78679oكلية طب االسنان جامعة أسيوطساره اشرف وهبه مسعود
21o526السن عين شمسامانى سيد سعيد احمد
7168o9رياض اطفال المـــنيا طالباتمارينه واقيم فايز ماضي
5o3684تربية جامعة دمياطأمـــنية محمود محمود أحمد أبو العطا
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هندسة عين شمسمحمد حسن البنا احمد حسن191668
2162o8صيدله القاهرهاسراء سعيد حامد السيد محمد
تجاره بنهااحمد عادل احمد عطيه279756
اداب انتساب موجه القاهرهرحاب سعيد اسماعيل احمد حميده31249
هندسة عين شمسحازم عصام عبد اللطيف حسين119154
تجاره بنى سويفداليا محمد حميدة توفيق716251
حقوق عين شمسحبيبه محمد عبد الفتاح محمد عوض16568
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكرستينا صفوت هنرى رفله126556
هندسة شبرا بنهابرباره اشرف غبلایر سيداروس285315
تربية ابتدائي الزقازيقجهاد اشرف على عباس الجمال584756
3oo458نوعية بنهااسراء ابراهيم الدسوقى حسين حسانين
سياحة وفنادق المـــنياعبد هللا عبد الدايم امين عبد الدايم793657
تربية قنا ج جنوب الوادىزهره محمد احمد محمد737683
تربية المـــنيامـــني علي احمد عبد المـــنعم719213
435o61طب االسكندريهدنيا حمدى سالم ابراهيم غبور
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسابراهيم محمود محمد الجد234795
اداب الزقازيقاميره حسين السيد احمد الرفاعى637589
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد مرزوق على جعفر223643
293o9oاداب عين شمسمارينا صفوت شكرى عياد
6394o5تجاره الزقازيقمجدى عبدالعزيز محمد الخصوصى
طب المـــنصورهعبد هللا طارق عبد المـــنعم النادي578895
22o934تربية الساداتهاجر اشرف كامل مصطفى سليمان 
هندسة حلوانمحمد رمضان عبدالعزيز عبدالحافظ189151
641o2oنوعية الزقازيقاسراء احمد سكران شحاته محمد
هندسة بور سعيدمحمد محمود محمد احمد عبده داود664361
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسهيله جمال محمد محمد الخمرى219677
تجاره االسكندريهسارة أشرف فرج محمد احمد419982
نوعية الزقازيقاسراء احمد عادل عبد الشــافى عبد هللا644252
تجاره بور سعيداحمد محمود محمد فوزى كراويه663866
نوعية الزقازيقياسمين محمد حسين عبدالحميد639452
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت ميالد مختار لوقا115293
تجاره القاهرهليلى اسامه نسيم عبد الحكيم48667
52726oتجاره بور سعيداحمد خيرت احمد عبد الهادى شــاهين
طب المـــنصورهمحمد شهير اسماعيل على احمد574781
صيدله القاهرهمـــنة هللا نبيل محمد عبد العال132177
اداب عين شمسايه زين العابدين ابراهيم يوسف297944
27o897تربية عين شمسميار مجدى محمد محمد طعيمه
تربية اسكندريةتسنيم صبحى زكى سليمان السيد417593
صيدله االسكندريهميرنا أحمد عبدالحكيم عبدالمجيد شــاهين376512
8ooo19تربية ابتدائي اسيوطوالء طلعت احمد محمد
هندسة بور سعيدمحمد عيد عبد الحميد على653642
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفضحي السيد ابوالوفا عبداللطيف734899
12o5o3هندسة عين شمسنوران عادل على محمد النقيب
46o742هندسة االسكندريهامـــنيه عالء كمال رحال
12o146هندسة عين شمسمارك شريف غزالت لبيب
742o5هندسة اسيوطفادى غبلایر غطاس غبلایر
4885o6اداب المـــنصورهابراهيم محمد طلعت احمد االسناوي
اداب سوهاجيمـــنى علوي ثابت محمد815783
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره اشرف محمد بكير148684
تربية ابتدائي بنى سويفوالء سعداوي عبد المقصود سعداوي68533
235o65تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عبدالفتاح صبرى محمد سيد احمد
عالج طبيعى القاهرهحسناء حسن احمد السيد محمد277626
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كليةاسمجلوس
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسميار ثروت عطيه على محمد652174
طب بيطرى اسيوطسهير عزت زاخر زخاري797822
3oo939كلية هندسة بنهامحمود جوده نصر محمود
646o13تجاره الزقازيقمحمد حاتم فتحي حسين
اداب عين شمسايه محسن حجازى حجازى143819
طب المـــنصورهرانيا محمد سعيد عبد هللا583724
52o547هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعفاف فتحى محمد عز الدين علي الشــال
هندسة الزقازيقمحمد عبدالعزيز محمد احمد القزاز522724
هندسة قنامحمد حموده عامر حسان742597
هندسة الزقازيقمحمد محمود عبدالبديع حسن524115
كلية هندسة بنهااحمد وليد سعدالدين السيد261817
حقوق بنهاموسى محمد فكرى غنيمى عبدالنبي276956
335o8oفنون جميله فنون االقصركارول اسامه فؤاد ناشد سيداروس
58o57oصيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن عبد الحى السعداوى الباز
5oo818تجاره جامعة دمياطيارا احمد احمد السيد هاللى
حقوق القاهرهرضوى حسانين سيد سعيد153579
2999o4إعالم ج جنوب الوادىايمان عيسى زكى محمد حمزة
7195o9اداب المـــنيااشرف محمد عنتر محمد
صيدله االسكندريهعبدهللا عبد الحميد شراكي عبد الحميد شراكى378659
56181oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد طارق متولى مصطفى البلتاجى
81838oاداب سوهاجعبد الهادى حسان احمد عبد الهادى
4158o7كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمى الرومانى ثابت بدير
455o81هندسة االسكندريهاسامة احمد محمد عبده المالحى
تجاره انتساب موجه قاهرهياسمين عبدالوهاب فوزى عبدالوهاب194843
طب طنطاماهى محمد السيد موسى376921
64o612صيدله عين شمسسهر محمد السيد احمد
497o73تربية ابتدائي بنهاخالد على شلبى عبد الجليل المصرى
82o573كلية تجارة ج أسوانمحمد شكري احمد ايوب
2999o2تربية ابتدائي بنهاايمان شعبان مخيمر مدني
هندسة االسكندريهعمر احمد محمد السعيد سعد459187
اداب انتساب موجه القاهرهمحمد احمد محمد فهمى29443
اداب فرع الوادى الجديدريم رجائى يوسف محمد748425
تجاره انتساب موجه قاهرهساره حافظ سيد حافظ عطيه56922
حقوق طنطامدحت حسني فؤاد السيد حمد375234
اداب القاهرهمحمد عبد المعز سعد نعمة هللا139936
كلية األلسن بنى سويفمروه عثمان عبد الستار محمود81279
5o6o3oكلية األلسن كفر الشيخمريم عماد نبيه ذكى حبشى
تجاره طنطاأكرم خالد عبد الرحيم الخطيب491836
هندسة حلوانخالد مجاهد السيد البراوى656632
اداب المـــنيارفيده سيد زكى مراد713894
4227o2اداب االسكندريهجينا وجيه صابر رزق سويحه
اداب االسكندريهدنيا عزت محمد طه ابراهيم424276
5o4425هندسة المـــنصورهيحيى سمير عبده رمضان الالوندى
طب طنطامحمد عبدالمجيد عبدالموجود الشــاذلى233527
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتسمر جمال محمد عبدالجليل747654
طب المـــنصورههاجر محمد علي العشري السعدني494786
حقوق سوهاجعبد هللا فيصل عبد الرؤوف محمد816562
تربية ابتدائي طنطااميرة محمد محب سعفان359849
تربية اسكندريةميار احمد السيد مشــالى مغربى351566
تجاره القاهرهيوسف محمد هشــام حسن رفعت118416
576o3تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد على شعبان على
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعمرو احمد انور احمد التلوانى469439
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كليةاسمجلوس
تجاره بنى سويفشهاب الدين عادل احمد محمد714365
8o7636تجاره سوهاجمحمد احمد على ابراهيم
191o21اداب القاهرهفاطمه مجدى محمود سعيد احمد
اداب القاهرهايمان سامى فتحى احمد21923
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندا حسام امام عبد القادر151841
43o856تربية ابتدائي دمـــنهورسميرة سعيد جميل السيد
اثار القاهرهابتهال محمود على رمضان144216
222o42هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد اشرف رمضان ابراهيم
تجاره اسيوطبركات خالد شعبان موسى791364
44895oطب االسكندريهإسراء محمد سعد قطب الطحان
حقوق القاهرهمعاذ عادل عبد الفتاح محمد محمد23791
371o69نوعية كفر الشيخأحمد عبد العظيم السيد علي الصباغ
2224o3اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء سمير مصطفى الطباخ
تجاره القاهرهاسراء طارق محمد ابو جبل21279
صيدله االسكندريهمـــنة هللا عونى على سليمان حجازى386769
2215o5كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد محمد ابراهيم سويلم
صيدله عين شمسجيهان نصر هالل عبدالفتاح283123
تربية طفوله شبين الكومايه عبدالهادى حسن عبدالسالم214688
3o1498تربية عين شمسشروق محمود عيد مصطفى
662o91تربية ابتدائي بور سعيدنورهان محمد سعد اسحاق عابد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى محمد محمد سليمة233657
تربية طنطااحمد محمد السعيد مصطفى عقده357836
رياض اطفال بنى سويفسمر محمد فوزى احمد66835
اداب المـــنصورهامانى السيد كمال عبد هللا رجب566617
35971oهندسة طنطارضوى محمد عبد المـــنعم محمد االشمونى
نوعية الزقازيقسميرة فرح وهيب مرقص516472
تربية ابتدائي كفر الشيخرمزى السيد حسب على البحيرى381239
صيدله االسكندريهمارينا يوسف يعقوب يسى727119
هندسة الفيومفيرونيكا صفوت قصدي ابراهيم659384
هندسة اسوانمحمد حامد مهدى غريب السيد587125
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمود محمد السيسى217955
تربية حلوانلبنى محمد على حسن268615
5o7453اثار قنا جنوب الواديمريم عبد الحميد احمد عزت عبد الحميد
تربية سوهاجايمان ضاحى احمد عبد الحق813723
تربية الزقازيقامل صالح عبد القادر صابر644673
5572oكلية البنات آداب عين شمسايه محمد عبد النبى حسين
57491oهندسة كفر الشيخمحمد محمود محمد حسن
صيدله عين شمسسلمى نصر احمد محمد مرزوق117222
تربية اسيوطوفاء مصطفى عبد الحفيظ حسين796472
السن عين شمسليلى رضا جوده محمد عزب585295
تربية بنى سويفكرم رجب قرنى عبد العليم69766
اداب القاهرهزينب عبد الصمد عطيه المصري24595
خدمه اجتماعيه حلوانطارق سيد حسين محمد السيد129196
تجاره الزقازيقخلود حسن السيد موسى إبراهيم521199
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود ناصر حسين على276421
574o87سياحه وفنادق المـــنصورةوفاء على حامد البدرى حامد على
اداب سوهاجكيرلس سعيد ذكى سعيد817226
نوعية الزقازيقاحمد محمد السيد ناصر516177
تجاره بنهااحمد رشدى معزوز سليمان محمد261865
3oo59oطب بنهامـــنار محمد السيد عبدالفتاح
6521o1تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمـــنار على مصطفى احمد
147o18السن عين شمساسماء محمد سعد مـــنصور احمد
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كليةاسمجلوس
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةهايدى احمد جالل رضوان635967
صيدله طنطاندى نشــات ابراهيم الجيار359631
2955o3اثار القاهرهساره مهدى محمد احمد
345o59تجاره انتساب موجه االسكندريهمهند محمود فؤاد ذهنى
733o71اداب قنا ج جنوب الوادىمحمد حسين ابو نبوت ياقوت
صيدله القاهرهنورا هاني سيد محمد15276
اداب اسيوطمينا نبيل ايليا تاوضروس796829
تربية ابتدائي شبين الكوممصطفى محمود ابراهيم السواق217257
411oo4تربية أساسي اسكندريةغادة عبد الجواد عبد الحميد عبد الجواد الحضرى
صيدله طنطاايه جمال ابو العنين ابو اليزيد الدراقى364395
صيدله القاهرهشيماء صالح محمد امين21766
طب بنهاندى السيد على السيد الخطيب489653
كلية البنات آداب عين شمسشيماء ماهر عبد الخالق محمد54939
28o632تجاره بنهاابراهيم عطا هللا بدران حسين عبدالعال
37o432تربية ابتدائي كفر الشيخنوران حسين احمد حسين رجب
نوعية فنيه الزقازيقايه فتحي محمود احمد حماد644284
كلية البنات آداب عين شمسهاله فتحي رمضان سيد138871
اداب المـــنياوليد محمد صغير ابراهيم722914
26o9o9حقوق عين شمسيوسف محمد فوزى سكران
نوعية االسكندريهرانيا عادل احمد السيد نوح411294
هندسة بور سعيدساره نور هللا محمد حسين محمد661389
صيدله القاهرهعزيزه مجدى بخيت رابيل45123
154oooاداب حلوانساره سعد سيد محمود
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المـــنيا الجديدةاحمد ماجد محمد الفاروق محمد751947
744o7اداب الفيومندى عزت عبد النبى السيد
2o3794كلية البنات آداب عين شمستقى صالح محمود محمد
اثار القاهرهاسماء مرزوق فهمي محمد44383
65o726تربية ابتدائي الزقازيقاسراء محمد ابو الفتوح احمد
495o71تجاره المـــنصورهسالم وجية سالم العدلى
طب بنى سويفمحمود كمال امين على66476
819o17كلية تجارة ج أسوانزينب محمد خوجلى محمد
3o8963تجاره انتساب موجه  عين شمسمصطفى حسين بحيرى محمد رضا
طب بيطرى كفر الشيخأمل محمود محمود مزروع485693
29o16oطب عين شمسعمر يوسف عمر فؤاد احمد
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانامير محمد علي محمد58837
569o38تربية ابتدائي المـــنصورهساره عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
7984o2طب اسيوطاحمد خلف ثابت محمود
اداب المـــنيااصاله رجب محمدين ابوزيد715888
هندسة الفيوماحمد سعيد باشــا شعبان76581
هندسة شبرا بنهامحمد حسن السيد حافظ287459
صيدله المـــنصورهمحمد السيد السعيد محمد مـــندور562345
41o961تجاره االسكندريهنهال هشــام محمد يونس عبدالحى
رياضيه بنات الزقازيقسعاد محمود سامح حسن بدير519447
35o923اداب االسكندريهسارة عبد الحميد تحسين عبد الحميد
فنون جميله عماره ج االسكندريهفيلوباتير مجدى الديب قالدة بطرس456153
تربية ابتدائي بنهاايه عبدالعظيم عفيفى محمد المغربى284796
15o24تجاره وإدارة أعمال ج حلوانداليا محمد علي بدوي
تربية ابتدائي بنهادينا السيد محمد الصغير محمد فتح هللا277558
تربية عين شمساسماء عواد عبدالرازق السيد288861
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانجيرني سامح سعد اسعد134749
5o9o32هندسة حلواننورا حامد محمد محمود مسلمى
طب االسماعيليه ج قناة السويسمينا رومانى فايز سام656163

Page 101 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
اداب القاهرهمروه رضا ممدوح عجمى42174
اداب االسكندريهاحمد بركات على عبدالعليم على344654
اداب عين شمسيارا ياسر فراج عبدالغفار266143
2939o3تجاره بنهااحمد محمد زينهم زيد
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود خالد احمد اسماعيل738817
اداب اسيوطريمون ماهر حليم صليب827582
تجاره القاهرهساره محمد سيد عبد المجيد92911
81o442صيدلة اسيوطفاطمه محمود عبد البديع احمد
تربية الزقازيقأسماء محمد أحمد مصطفي519344
5o861oاداب الزقازيقهدير احمد محمد محمد فرج
تجاره عين شمسمحمد فؤاد احمد اسماعيل269194
اداب المـــنصورهعلياء ابراهيم محمود الهندى582223
صيدله القاهرهمايكل رفعت شوقي شــاروبيم156727
اداب المـــنياميالد عماد وهبه شحاتة وهبه718237
34o71oتجاره االسكندريهنور اسالم محمد على حنفى
تجاره عين شمسشريف مجدى احمدالرفاعى رسالن269272
2o2835تربية حلوانهاجر ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم
14o458كلية البنات تربية عين شمسداليا صالح محمود فوزى
تجاره القاهرهمحمد شوقى احمد عبد الرحمـــن153123
435o24طب بيطرى االسكندريهمروان ايمـــن وهدان محمد جاد الكريم
اداب حلوانامـــنيه عادل اسماعيل عبد العزيز155856
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمود العزب محمود233318
طب االسكندريهاية محمد فتحى رمضان عطا هللا446548
583oo9رياض اطفال المـــنصورهاسراء عامر ابوالفتوح معوض
8o91oطب الفيومساره محروس عبد الرازق عبد الواحد
79222oحقوق اسيوطياسين فتحى عبد العزيز محمد
هندسة عين شمسمحمد احمد عبدالحميد عبدالحميد269118
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود موسى عيد محمد231159
تجاره بنى سويفمريم جمال ابراهيم يوسف716816
تجاره بنى سويفاحمد نادى نجيب عبد المحسن728218
عالج طبيعى ج كفر الشيخرانيا عادل احمد محمد372293
صيدله االسكندريهامل محمود سعد السيد الريوي444371
27o871تجاره القاهرهمريم محمد محمود عبدالفتاح
اعالم القاهرهكاميليا سامى حبيب موسى274382
23667oتربية ابتدائي الساداتحسناء عاطف ابراهيم محمود الحسانين
هندسة حلوانعبد هللا محمد سعد محمد زغلول114714
تجاره االسكندريهمحمد ابراهيم صابر ابراهيم خليل418842
تربية المـــنصورهاياد خالد محمد الطاهر اسماعيل السيد572934
اداب عين شمسمحمد اسماعيل محمد اسماعيل294765
طب المـــنياتامر مختار محمود عبد الحكيم751987
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد حموده محمد فهمى الشيخ214184
صيدله عين شمسفاطمه محمد خيرى عباس261166
هندسة طنطامحمود محمد على خالد353289
تربية اسكندريةمـــنة هللا كمال عبد الحميد حسن الدكرورى341473
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةفاطمه محمد جمعه زهو225381
338oo9هندسة االسكندريهمريم حسن على خليل
تجاره االسكندريهعمرو جابر جابر حسن الحضرى421944
تجاره القاهرهشيماء احمد بشــاري عبد الباسط27736
19483oالسن عين شمسنغم اشرف سعيد عبدالنبى
64oo9كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاميره كمال مراد حسن
تجاره دمـــنهورايهاب عماد محمود احمدقلقيلة426646
3oo874تربية رياضية بنين بنهااحمد صالح عبدالحليم خشبه
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تجاره جامعة دمياطايه رأفت عبد الباقى رزق عبد المحسن577131
اداب انتساب موجه القاهرهاريج مروان مايكل ديفيد ليج121199
تربية بنى سويفنورهان هشــام حسني احمد69215
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسامانى ابراهيم امين محمد صالح قابيل296275
اداب المـــنصورهعلى السيد السيد على عبد الحى572959
تجاره المـــنصورهاحمد نبيل ماهر على عويضة565548
2o5o28هندسة عين شمساحمد محمد احمد عبدهللا
نوعية المـــنياجهاد احمد محمد محمود715638
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوردعاء سليمان عسران محمد صقر448645
8192ooطب القاهرهعبير عبد العزيز عوض حسين
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتماريا ميشيل لطفى الياس115977
هندسة االسماعيليةطارق عصام محمد عبد العاطي651765
اداب الزقازيقساره احمد سعد ابوالفتوح الفواخرى584499
إعالم ج جنوب الوادىاسماء محمود عبد الكريم على سالمه582476
تجاره بنهامينا بنيامين غطاس عوض286828
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف ماهر عبد المالك بخيت16514
23788oتجاره جامعة السويساحمد الهادى محمد رشدى
اثار قنا جنوب الواديهيام السيد محمدانى بكر747713
2862o5هندسة شبرا بنهامحمد على احمد ابراهيم
تجاره عين شمسمـــنة هللا ابراهيم عفيفي ابراهيم134242
نوعية الزقازيقمـــنى محمد سعيد محمد قاسم514589
4924o4كلية اآلثار باالقصرنورهان خالد محمد لطفى عبد المقصود
2o6o77السن عين شمسهبه رمضان محمد محمد أبو السعود
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد سمير السيد يوسف217752
577o17طب المـــنصورهحسن محمد محمد حسن رئيسة
419o65الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمود اشرف بكر حسين سليمان
12o6ooهندسة الفيوممحمد عاطف على محمد على
تربية حلوانروان اشرف عثمان احمد  عبد الرحمـــن193482
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد ابراهيم عبد الحميد محمود731573
تربية شبين الكومرحمه احمد اسماعيل عبدالعزيز226546
هندسة حلواناحمد حمدى محمود ابراهيم62121
135o56كلية البنات آداب عين شمسايه سيف الدين سيد محمد
تربية ابتدائي اسيوطياسمين بغدادى حامد احمد799791
تجاره االسكندريهماريو اشرف مـــنير بقطر339195
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود اشرف ابراهيم عوض223735
تجاره االسكندريهروان عصام محمد نبوى حسنين الغمرى423389
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء عمرو عبدالفتاح الشربينى261284
716o25رياض اطفال المـــنيا طالباتايه عيد مبروك كامل
طب طنطاكريم عبد النبى محمد عبد المقصود سلمان373818
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه نصر الدين عبد العال سيد39319
44o187طب االسكندريهمحمود جمعه عبدالفتاح محمد عفيفى
اعالم القاهرهمحمد عصام رفعت اسماعيل حمودة488719
737o5oتربية ابتدائي قنا ج الواديفايزه عبدالرحمـــن محمد احمد
116o18اعالم القاهرهجوستينا كرمى صادق حنا
14o816عالج طبيعى القاهرهمادونا مجدى مـــنير حنا
طب بنهامـــنه هللا ياسر السيد مكايد الجارحى221321
اداب الزقازيقامانى جمال عبدهللا السيد عبدالمقصود511959
تربية طفوله اإلسكندريةاسراء محمد فاروق محمد فتحى348812
تربية المـــنياريهام كمال سيد كامل714843
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد مبروك شحاته جاد هللا717571
تربية عين شمساسراء ابراهيم احمد حسن275213
نوعية الزقازيقامير محمود سعيد رفاعى643382
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تجاره انتساب موجه قاهرهعمر عماد على محمود32672
طب طنطاعبد هللا احمد سعيد احمد حسن357538
تربية ابتدائي بنهااسماء حمدى عبدالسالم رضوان285356
35592oهندسة حلوانمحمد طلعت معتمد النكالوى
64619oطب بيطرى الزقازيقمحمود السيد محمد على سليم
تربية عين شمسمحمد بدوى على محمد البالقصى292619
تربية ابتدائي الزقازيقساره محمد عبدهللا سيداحمد519937
49o38oهندسة طنطاحسين على ابراهيم سيد احمد
21o647صيدله القاهرهمحمد عبدالتواب حسن محمد ابراهيم
تجاره انتساب موجه قاهرهرنا يحيى صبحى ابوالمعاطى189366
5oo345كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةاالء محمد محمود علي كركر
نوعية اسيوطخالد احمد محمد سيد797615
4445oتجاره القاهرهايه كمال الدين عطيه محمد
تربية أساسي اسكندريةسلمى شعبان عباس محمد السقعان341443
تربية ابتدائي كفر الشيخمـــنار شحاته ابراهيم متولى يونس377246
6667o5تربية العريشيارا ياسر محمد اسماعيل
411o6oتجاره االسكندريهإسراء عبدالمـــنعم صالح محمد يوسف
2123o4هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد على محمود الجوهرى
اداب بنى سويفمصطفى احمد محمد حسن61345
495o93طب المـــنصورهعلى محمد عبدالرحمـــن وهدان
اداب انتساب موجه القاهرهمها عبد هللا ابراهيم محمد28755
حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمد صالح مصطفى على على571532
7192o4تجاره بنى سويفكرستينا فايز مـــنير يونان
اداب طنطامحمد الشوادفي عبد العال عبد المجيد361554
طب اسنان القاهرهامـــنيه عاطى شبانه احمد156281
37o265تجاره االسكندريهأحمد محمد إبراهيم فؤاد التهامى
219oo3صيدله القاهرهمـــنه هللا كمال صادق شهاب الدين
تجاره بنى سويفمحمد احمد بدوى عبدالعظيم718324
283o37تربية ابتدائي عين شمسمارينا ماهر فرج هللا حنا
تربية ابتدائي بنهاايمان محمد عبدالرحمـــن حسين حسن286227
2647o6التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةراندا رضا حمزه احمد
طب بيطرى االسكندريهعلي يسرى علي عبد الدايم موسى412987
كلية الطب بقناابراهيم حمدى محمد زغلول عبد الرحمـــن735877
تجاره القاهرهمحمود جمال محمود محمود13447
 تربية الساداتايه كامل محمد محروس225126
طب بنهاصابرين الشحات حسين محمد عبد الغفار446162
66o457اعالم القاهرهعبد الرحمـــن ممدوح على محمد مـــنصور
طب طنطانهى محمد علي شعوط363447
3113o7كلية هندسة بنهاحسين على محمد البيومي فرج
12o195تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا سامر السيد فهمي
كلية طب أسوانفاتن رومانى صليب ابوسيف819322
3o6672اداب عين شمسمحمد محمد احمد طه حواره
تربية طنطامـــنى جمال عبد الفتاح محمد جنه359258
اداب قنا ج جنوب الوادىاميرة احمد محمد احمد734254
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى خالد احمد عبد الرحمـــن27855
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخلبيبة محمد محمود عبدربه379234
طب الزقازيقهاجر فرج عبد الحليم أحمد514786
اداب انتساب موجه القاهرهعبد الرحمـــن احمد حنفي احمد51383
تربية ابتدائي بنى سويفزينب حجازي محمد ندا69659
طب الزقازيقالشيماء حسن ابراهيم عبدالسالم671171
28987oهندسة المطريه جامعة حلوانياسمين السيد على حسن محمود
58o8o3تجاره المـــنصورهاحمد خليل عثمان خليل فودة
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6661oحقوق بنى سويفعبد القادر سلطان عبد القادر سعيد
8179o3تربية ابتدائي سوهاجانجي جمال غالب احمد
تربية االسماعيليهفاطمه سليمان عطيه ابراهيم654519
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايمان اسامه رشــاد حفنى59145
5687o2تربية المـــنصورهخلود يحيى المتولى عبد الوهاب النجار
اداب القاهرهشروق محمد جمال سليمان148872
357o1oطب طنطاعبد الرحمـــن محمد حسن المحالوى
66582oتربية العريشرشــا حسين زيدان حسين
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعلى احمد عبدالرحمـــن عبدالخالق دعبس295645
583o81طب اسنان المـــنصورهاسراء شلبى جالل عبد الغفار
79614oتربية ابتدائي اسيوطكرستينا طلعت راضى ابراهيم
تربية دمـــنهورسلمى محمد محمد يونس عقده429285
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا كمال سيد احمد محمد149411
3499o6هندسة اسيوطآالء محمد محمد على ابو زيد
تجاره بنى سويفمينا امجد سلوانس نصر721258
تربية ابتدائي بنهاابتسام اشرف عبدالبر محمد علي277527
اعالم القاهرهمحمد ابو بكر محمد عمران578816
صيدلة سوهاجساره محمد محمود حسن812141
8oo27oتجاره اسيوطمصطفى سامى هريدى على
15o6o5تجاره انتساب موجه قاهرهعبد هللا احمد حسين احمد
رياض اطفال المـــنصورهسناء مسعد عبدهللا محمود المهدى496389
كلية أداب بورسعيداسراء احمد سالم احمد الشيخ661445
كلية األلسن بنى سويفاحمد عوض سيد على65915
تجاره بنهافادى ايمـــن محمود على الشيمى276382
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورهان ماهر عبد اللطيف على64992
كلية األلسن بنى سويفتقوى عبد المـــنعم صالح شــافعى66779
59o531تجاره المـــنصورهاحمد عيد عبد الرحمـــن يوسف
نوعية الزقازيقهاله يسرى عباس حسن648165
641o68كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةدينا جمال محروس محمد محمد
نوعية اسيوطمحمد حسن محمد احمد797489
تربية اسيوطابتسام عماد خليفه ثابت799398
صيدله الزقازيقمـــنة هللا جالل صالح السيد محمد589135
هندسة عين شمسعمر مدحت محمد فؤاد حسن148253
561o4كلية البنات آداب عين شمسزينب حربى عبده حسين
هندسة حلوانيوسف احمد مراد اسماعيل13362
هندسة المـــنصورهمحمد ايمـــن المتولى خالد السحيلى594693
تربية طفوله طنطاهند عبد الحميد مختار يوسف485444
اداب دمـــنهورمحمود محمد محمد عوض حمام431553
صيدلة المـــنيااميرة على محمد على716934
هندسة طنطامصطفى عالء محمد الخولى492122
356o3oتجاره طنطاايه عباس السيد الجنادي
هندسة حلوانعبد الفتاح ثروت عبدالفتاح عثمان491263
تربية اسيوطاسراء عبد الخالق محمدالمهدى عبد الخالق786968
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعميره سليمان عميره عيد عمران666427
3o25ooصيدله عين شمسنورهان محمود مسعود محمد
هندسة القاهرهيوسف فوزى عبد المعز ابو شعيشع13839
73o146صيدلة بورسعيدسحر عثمان محمود داخلى
7328o5تربية قنا ج جنوب الوادىمروه نبيل اسماعيل محمود
1465o2تجاره عين شمسياسمين ناصر على السيد
8o1282صيدلة اسيوطاسامه محمد محمد على
153o95تجاره القاهرهكريم حسن علي محمد
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىعبدالرحمـــن أحمد حنفى دويدار426961
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6418o5تجاره الزقازيقاحمد اشرف السيد عثمان
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسنورا احمد محمد مصطفى511612
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمد رافت محمد محمود823386
صيدله الزقازيقسماء محمد ابراهيم احمد حشــاد525552
145o29تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر رمضان عمر عبد الصبور
374o43تجاره كفر الشيخاحمد جمال محمد عبدالنبي البسيوني
8o1896اداب اسيوطالسيد عيد السيد سالمه
52o34oطب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسفرح السيد على ابراهيم على االخرس
571oooاداب المـــنصورهمحمد المتولى محمد على حسن
تربية كفر الشيخاسراء كمال احمد محمد عمر381955
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد طارق ابراهيم محمد سالم235253
اداب المـــنياداليا عبدالباقي محمد احمد724119
تجاره عين شمسميرنا هشــام عادل محمد ابو الفتوح117592
 تربية الساداتسهيله سعيد عبدهللا يوسف225142
7o876الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسماء احمد ابو حامد جاد المولي
5o988تجاره القاهرهحسام صبحى عباس ابراهيم
3647o3اداب طنطاهاجر سمير السيد احمد جامع
حقوق عين شمسمحمود محمد صالح الدين محمد قطب194192
7362o6تربية ابتدائي قنا ج الواديمصطفى عبدالحكيم عامر على
5o5o16هندسة بور سعيدعمر محمد محمود علي الديب
64o988هندسة الزقازيقعمر اشرف عبد المـــنعم محمود شريف
تربية ابتدائي دمـــنهورآية مجدى حمدى السيد على زماره429659
6o235تجاره القاهرهاحمد محمد عباس محمد
72o811اداب المـــنيامريم مصطفى كامل ضوي
56o926اداب المـــنصورهرودينا هشــام محرز حسين احمد
هندسة عين شمسعمر حسام نبيل خاطر18781
198o76تجاره عين شمسيوسف احمد محمود محمد
19o482علوم عين شمسبسنت جابر عبدهللا احمد
59o49صيدله القاهرههدير ابوبكر محمود محمد
51o5o1صيدله الزقازيقسمر احمد فرج محمد عمار
طب اسنان جنوب الوادىمـــنى سعد خالوى عبدالجليل742243
كلية هندسة بنهاغاده محمد محمد ابراهيم احمد262524
تربية رياضية بنات المـــنصورةاميره السيد السيد طه ابراهيم582358
13o8o2كلية البنات تربية عين شمسنورهان اسماعيل يوسف حسن
5o2415تجاره جامعة دمياطأنس مصطفي محمد حسنين
335o17فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم احمد محمد الحرقانى
35oo24اداب االسكندريهروان محمود محمد على
هندسة االسكندريهرونزا خميس عوض سعيد414993
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى محمد عبدالفتاح محمد عبدالواحد295735
تجاره انتساب موجه قاهرهيوسف محمود موسى محمد57674
اداب انتساب موجه بنهاعبير عطيه عطيه بكرى ليلة277577
13o444التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرانيا حسين محمود خليل الشرقاوى
7966oطب الفيوممصطفى حسن سيد عبد الرازق
طب االسماعيليه ج قناة السويسسمر سويلم عودة محسن666952
اداب بنى سويفساره خطيب رجب محمد71419
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباترحمه صابر امام ابراهيم49374
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةالراوى سليمان محمد سليمان235375
تخطيط عمرانى القاهرهمها ابراهيم محمد حسين ابراهيم عمار35952
حاسبات ومعلومات القاهرههناء محمد رمضان محمد عثمان35961
192o97فنون جميله فنون المـــنياانجى احمد رفعت خليل
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتسندس عصام عبد الخالق عبد الباسط149387
اداب حلوانعمرو اسامه عبد النبي محمد46783
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هندسة عين شمسكريم ضياء عبد المجيد محمد خليل122665
تربية حلوانسمر سمير محمد قطب149386
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةفاطمه محمد عدلى حافظ518248
2338ooكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسراء احمد عبدالغنى العبد
تجاره بنى سويفامانى محمد سيد مصطفى722143
كلية البنات تربية عين شمسشيماء طارق السيد اسماعيل خفاجى287792
اداب الزقازيقسمر سيد عبدالعظيم عطوة514869
اثار قنا جنوب الواديمحمد رفاعى محمد عبدالمعطى عامر287148
59122oهندسة اسيوطاحمد فايز شــاكر عبد الوهاب
23o689هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد مجدى على فرماوى
تجاره المـــنصورههانى محمد محمد عبد هللا عبد هللا564374
تجاره الزقازيقمحمد سليم عبد هللا عوض هللا523948
هندسة عين شمسامينه عمر السيد احمد الشريف114833
229o96تربية بنهارشــا صالح فتحى محمد يوسف
39283oهندسة االسكندريهمحمد كامل فاروق عياد
5549oنوعية عباسيهندى حامد ابراهيم ابراهيم
198o67تربية حلوانمصطفى شكرى مصطفى عويس
73o498اداب المـــنياعلى حسن داخلى عبد الحافظ
طب الزقازيقمحمد عادل صالح سيد حسانين646473
هندسة اسواننزار جمال عبد هللا حسنين824188
8o1217طب االسماعيليه ج قناة السويسمـــنال صالح احمد على
هندسة المـــنيايوسف نصر جادهللا سعد721465
8o3672كلية األلسن سوهاجماجد محمد احمد احمد
117o9oطب اسنان عين شمسنهى حسام الدين على على محسن
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد محمد عبدالوهاب عيسى234942
تجاره القاهرهمصطفي محمد انور محمد سليمان58879
794o88اداب اسيوطالهام فتحى سعد عثمان
تجاره االسكندريهنصر يحيى نصر السيد عبد هللا342788
تجاره اسيوطحسام احمد جاد عبدالفتاح756647
تجاره المـــنصورهماهر رزق صدقى عبد المسيح561785
تجاره عين شمسكريم فرحات سليمان عبد السميع55219
315o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريهام عادل محمود قائد
71o6o1رياض اطفال االسكندريه طالباتنورهان محمد على عبد العزيز
1361o3كلية بنات شعبه طفوله عين شمسسلمى كارم محمود احمد
74o287تربية ابتدائي قنا ج الواديرانيا جمال عبد الناصر ابو المجد
831ooهندسة الفيومعبد الاله هديه عبد الاله احمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةشروق محمود احمد سالم229575
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبد الرحمـــن ناصر محمد على136632
اداب دمـــنهورمحمد اسماعيل محمد عبد هللا سعفان426222
فنون جميله فنون ج االسكندريههشــام محمد محمد على ابراهيم344736
تجاره عين شمسمحمد ياسر عبدالمـــنعم علي القاضى187556
43o261اداب دمـــنهورإيمان عبدالعزيز عبدالرازق عبدالمقصود محمد
اداب قنا ج جنوب الوادىاسماء حماده صالح الدين مصطفى732827
تربية ابتدائي المـــنيانيفين رومان بشرى شحاته723643
هندسة حلواناسامه ماجد حسن البحطيطى195613
28o461طب بيطرى بنهامحمد ابراهيم السيد احمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمر السعيد محمد محمد الشوربجي651835
335o88كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمـــنار طارق على جمعه عبد الحى
هندسة االسكندريهمى محمد السيد جمعة مخيمر351316
صيدله الزقازيقنسمه ابراهيم عبد العزيز الشربينى شومان574383
هندسة اسيوطمحمد جمال محمد عبد الحميد796427
56o185طب المـــنصورهمحمد هشــام محمد على دره
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هندسة شبرا بنهاعبد الرشيد فوزى عبد الرشيد السطوحى129778
طب المـــنياسلمى خالد على خالد714112
83o799هندسة سوهاجمولر رمسيس فوزي يوسف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمـــنصورة محمد حسنى يس عرفه577979
تربية شبين الكومبسنت يسرى سعودى ابراهيم225612
6492oرياض اطفال الفيوم طالباتاسماء محمد اسماعيل اسماعيل
نوعية موسيقيه قناغادة محمود عابدين محمد742462
هندسة االسكندريهاحمد عاصم احمد عبد اللـه ابو السعود456914
5o817طب القاهرهمحمد احمد سالمه سليمان على
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانابانوب ادوارد مراد عوض ميخائيل145541
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايه محمد عبدالستار العمرى216735
81o899حقوق سوهاجضياء كمال عبد النعيم شحاته
صيدله الزقازيقمحمد السيد عبدالعزيز الشربينى649489
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء عبدالرازق مامون عبدالرازق229388
41o77تجاره القاهرهكريم محمد رمضان سيد علي
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود احمد محمد حسن بدر458476
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سيد عبده سليم154665
2o1967تجاره القاهرهعبدالرحمـــن اشرف فاروق توفيق
طب بيطرى المـــنصورهغاده احمد احمد احمد يوسف569969
تربية أساسي اسكندريةدعاء عادل السيد احمد موسي348719
كلية أداب بورسعيدفاطمه محمد المغاوري عوض ابراهيم662784
2o3898تجاره انتساب موجه قاهرهدنيا مـــنصور احمد بيومى
73o592اداب المـــنياسارة احمد عبدالاله عبدالجواد
تربية عين شمساسماء محمد احمد خليفه292187
52561oطب الزقازيقيمـــنى احمد محمد السيد مصطفى
5913ooتجاره جامعة دمياطكريم عصام كامل رشــاد
تربية طفوله طنطاامل محمد اسماعيل الطحان492224
7851o2صيدلة اسيوطعبد الرحمـــن عبد العزيز محمد مصطفى
37667oتربية طفوله كفر الشيخهدير عصام فتوح عبده البرعى
طب بنهالبنى حسن السيد ابراهيم محمد648846
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسراء عبدالواحد حسن عبدالواحد446473
431o89اداب دمـــنهوردينا حمدهللا مبروك عوض سعد
تربية ابتدائي طنطاايمان عباس عبد الحافظ الهلبى492137
طب بيطرى الزقازيقاحمد سمير محمد كامل الجزار635423
تربية ابتدائي اسوانشهد مصطفى صبري حسين822546
هندسة المـــنياحسين انور عبدالرازق على المغمض194281
طب بنهااميره ماهر احمد احمد البهنسي228763
تجاره الزقازيقباسم سامى فؤاد باقى517216
طب القاهرهندى جمال عبد الناصر عبد الفتاح عبد الحليم46657
طب بيطرى سوهاجمـــنار خالد محمد السيد832623
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامل محمد فاضل صادق713869
3751o3اداب كفر الشيخاحمد مسعد عبدالقادر الجمال
3o2791تجاره بنهامحمد احمد على عبدالجواد مطر
طب بيطرى بنهارانيا شوقى ابوالفتوح سالمة278236
هندسة القاهرهايمان نبيل صالح حسن261379
اداب عين شمسساره عمادالدين محمد فوزى بركات العدل192522
64o965صيدله الزقازيقمحمود سعدوني مبارك محمد الحزين
صيدله المـــنصورهبسمه عصام فوزى خيرى سالم587873
تجاره عين شمسرفعت ادهم هاشم هاشم سالمة288963
7788oطب الفيوماحمد صالح السيد محمد
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحاسالم محمد طنطاوى السيد521271
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانضحى عادل سعد الدين عبد المجيد124719
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647o77هندسة الزقازيقاحمد محمود عبدالسالم عبدالنبى
تربية االسماعيليهايمان شكرى محمد عبدالكريم655871
2237o2هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسعيد مجدى سعيد القرمانى
414o18هندسة االسكندريهزياد ابراهيم محمد رشــاد محمود فاضل
7o131تربية بنى سويفمحمود محمد ابراهيم على
51842oتجاره الزقازيقايه احمد ابراهيم على
فنون جميله عماره ج حلوانندى حمدى محمد عبد الفتاح35955
7183o8حقوق بنى سويفعبدالباري علي محمد علي
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىزينب البدوي يوسف حسن744848
41o341هندسة االسكندريهعمر خميس محمد محمد أحمد
2o657هندسة حلواناحمد جمال مصطفى محمد الطوخى
5786o9صيدله المـــنصورهايه حمدى رشــاد عباس عيسى
52o348هندسة الزقازيقأحمد رأفت محمد أنور عيسى
صيدله االسكندريهرنا ياسر سعيد محمد على341517
819o16تربية اسوانرحاب حمدى سعيد بكر
44822oطب االسكندريهسارة عبد المجيد على سليمان الصاحي
5236o4صيدله الزقازيقاالء عادل الصادق عطيه اسماعيل
27o911تربية عين شمسندى فتحى محمود احمد
طب بيطرى كفر الشيخالحسناء جمال جمال احمد ناصف382118
اداب حلوانمـــنة هللا على عبد الحليم مسعود39432
44654oطب االسكندريهاية سالم سعد محمد عبدالغني
4418o1طب بيطرى دمـــنهوراحمد شوقى ابراهيم محمد عوض
طب المـــنصورهايناس السيد محمد يوسف567959
تربية حلوانساره حسن سيد احمد39377
تجاره انتساب موجه قاهرههاجر سيد ابراهيم السيد28863
35o5o9طب اسنان االسكندريهيمـــنى رضا عبد الحكيم عبد السالم
دار العلوم المـــنياحنان ناجى محمد ابراهيم729333
طب بيطرى القاهرهعبد الرحمـــن تامر عبد الجواد محمد125247
رياض اطفال الفيوم طالباتعال عادل محمد محمد67831
456oo1هندسة االسكندريهجورج قلدس حبيب رزق
تربية ابتدائي طنطاآيه غازي زكريا محمود حامد367134
5o6665طب طنطامريم أحمد حمدي قنديل سرية
2o2555اداب القاهرههدير حلمى سيد محمد عثمان
5o9468تجاره الزقازيقحمدى عطيه احمد سمير عطيه احمد
علوم قنا جامعة جنوب الوادىايه عبدالبر حماده حسين735743
هندسة االسكندريهحسين احمد حسين ابراهيم محمود345351
تربية عين شمسمارينا عادل سمير حنا سليمان195446
78551oتجاره سوهاجعبد الرحمـــن عادل محمد على
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاندرو اسامه خله كامل786738
18831oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمرام اشرف عبدالفضيل المتولى
18o14اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنانس نبيل محمد مصطفى الليثى
298o72تربية ابتدائي عين شمسفاطمه عصام هاشم عثمان
نوعية الزقازيقمها احمد زكى على سليم637946
95o77تجاره بنى سويفحماده والء قرنى شــامخ
اداب طنطايمـــنى عبد الفتاح عبد الرؤف عبد الفتاح  قنديل359337
تربية أساسي اسكندريةاحمد عبدهللا بكر عبدهللا محمد344749
59oo77تربية المـــنصورهرنا فوزى اسماعيل محمد البدوى
تجاره عين شمسيمـــنى وحيد مختار عبد الغنى البري188587
صيدله طنطامحمد شوقى عبد هللا محمد سماحه361725
71o162طب المـــنيايوستينا سمير فرج ابراهيم
3428o3صيدله االسكندريهعمرو عبد المـــنعم امين عبدالسالم مـــندور
علوم االسكندريهياسمين عبد الناصر إسماعيل محمد عبدهللا437753
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صيدلة اسيوطوالء رزق محمود حسن728488
تجاره عين شمسنورهان ناصر محروس اياتى268171
تجاره عين شمسمعتز مسعود سالم مصرى145835
السن المـــنيامشــاعل مجدى عبدالغنى محمد عبد الحافظ516516
هندسة قنااسامه نجدى عبد المعطى محمد817123
طب اسنان القاهرهميرنا ميالد فوزى متى25513
271oo4كلية البنات تربية عين شمستقى عبدالوهاب سيد محمود مخلوف
796o13اداب اسيوطريهام عاطف صبرى احمد
7726oرياض اطفال الفيوم طالباتاسماء صالح احمد عبد الحميد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود صالح عماره على124892
اداب القاهرهياسمين هشــام عطيه مصطفى37425
صيدلة المـــنياديانا ظريف جبرائيل ميخائيل754417
2o1857تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو احمد حسين على
49922oاداب المـــنصورهآيه محمد رمضان ديغم
صيدله المـــنصورهرنا رضا محمد غريب محمد576539
195o98السن عين شمسمريم حسين محمد ابراهيم
تجاره بنهامحمد السيد عبدالخالق على227463
تربية طنطادينا مسعود مـــنجود سرحان361134
2o5627تجاره القاهرهاحمد عبدهللا اسماعيل احمد
تجاره كفر الشيخميرنا ضياء عزت موسى373172
هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى محمود عبد الرحمـــن احمد محمود581172
هندسة القاهرهعبد هللا محمد ابراهيم مرسى الرفاعى143428
8oo377سياحة وفنادق المـــنياعلى نجاح على محمد
اداب المـــنيامارتينا زاهر وليم نصيف723292
رياض اطفال بنى سويفدعاء ماهر رجب عبد العظيم94294
هندسة المـــنياهاجر شريف حجاج شريف729428
نوعية الزقازيقاالء صالح محمد ربيع محمد ابراهيم646269
تربية ابتدائي عين شمسنوران حسين احمد محمدرجب192292
تربية الزقازيقمـــنال ابوالدهب السيد امين رضوان638532
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود فتحى أحمد قطب نصار459237
8o2834هندسة اسيوطايمان على عبد الرحمـــن زهرى
اداب المـــنصورهامـــنيه عادل رمضان امين591715
طب اسنان عين شمسنورهان مصطفى محمد رضا مـــنصور زعيمه192322
تجاره عين شمساحمد رضا ابراهيم عباس محمد147674
هندسة طنطاسارة رفعت العوضى حافظ الجحش526822
21313oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعامر اسامه عبدالسالم الدسوقى
طب االسكندريهاحمد رضا عبد الوهاب عبدالوهاب القط442764
نوعية المـــنصورهايمان على شريف احمد حسن شريف583396
تربية المـــنصورهنورا السيد احمد ابراهيم يوسف577544
28o232اداب بنهاايه عصام السيد محمد مسعود
نوعية الزقازيقسعيدة محمد ابراهيم احمد النجار515625
71oo26صيدلة المـــنيااسالم احمد عبد السالم قطب
صيدله االسكندريهمها عبد الجليل احمد عبد العال437468
5o1769تربية جامعة دمياطاسماء محمد محمد المالكى
طب طنطاشهاب الدين احمد السعيد حسين الخولى497161
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتايمان نصر هللا حسن محمد733595
تجاره طنطانورهان عادل محمد مسعد شعيره492182
188o26اداب عين شمسمـــنى محمود عبدالقادر محمود بيومى
طب الزقازيقندى عبد هللا محمد عبد هللا511369
تجاره الزقازيقعلى عنتر على حسن644476
81615oهندسة سوهاجاحمد رأفت احمد اسماعيل
269o61طب اسنان القاهرهخالد جمال السيد محمد العدوى
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2678o4اداب انتساب موجه عين شمسشروق مجدى محمد جمعة
تجاره االسكندريهندى محمد صالح محمد رجب411346
طب االسماعيليه ج قناة السويساحمد عبد هللا عبدالحميد على656255
268o3oهندسة عين شمساسراء جمال فهمى على
تجاره االسكندريههاجر تاج الدين شحاته سليمان السيد348114
23375oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحسناء صالح احمد العشماوى
طب اسنان القاهرهياسمين جمال محمد على152445
اداب الزقازيقمى اسماعيل محمد اسماعيل649572
تجاره بنى سويفحسام فوزى ماضى على726519
اداب انتساب موجه القاهرهساره ايمـــن محمد فرج عبد هللا151781
7298o7طب المـــنيامحمد اسامة محمد كامل
71o92تمريض  بني سويفاحمد عادل محمد حامد
تجاره بنى سويفاحمد حسن رجب حسن717874
كلية هندسة بنهاسهيله اشرف سيد احمد شما228961
طب بيطرى القاهرهماهيتاب محمد حسن فتحى82456
تربية ابتدائي الساداتغاده محمد صابر صوفه215373
تربية طفوله ج دمـــنهورمبروكة حلمي ابو السعود حسب النبي428742
حقوق الزقازيقاحمد محمد عبد الحميد محمد513854
3377o7كلية األلسن كفر الشيخسلمى على محمد عيسى
اداب سوهاجشيماء رفعت السيد عايد817159
عالج طبيعى قناجهاد عزت احمد قاسم817611
تربية ابتدائي بنى سويفنعمة سيد طه فرحات65827
طب بنى سويفنورهان عبد المـــنعم على ذكى67175
28o246تجاره بنهاشيماء عبدالمعطى محمد طه
5865o3تربية ابتدائي الزقازيقفيفيان وائل يوسف سليمان يوسف
تربية طفوله اإلسكندريةرضوى حافظ محمد مرسي احمد417769
هندسة حلوانمارك فهمى فرنسيس فهيم192742
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد هللا راضى متولى حافظ العيسوى586885
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان عبدالفتاح السيد يوسف عيد228579
كلية األلسن كفر الشيخخالد محمود ابراهيم سعد موسي212561
1271o6طب بيطرى القاهرهمينا عماد فليفل حنضل
3o4566هندسة عين شمسريم احمد مصطفى محمود حسن
3o5889هندسة شبرا بنهااسالم مصطفى صبر طلبة
نوعية كفر الشيخمحمد عاطف محمد نعمت هللا375982
اداب بنهااسراء محمد صابر محمد مـــنصور295743
14978oاعالم القاهرهنورهان عاطف ايه احمد
147o4تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكيرلس جورج كمال جرجس
4988o8اداب طنطاهند محمد حسن المغازى ابو زيد
2o9685هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود هنداوى ابوسريع عبدالستار
تربية اسيوطرهام حسين عبد المقصود قاسم789288
هندسة المطريه جامعة حلوانساره محمد خليل كيالنى محمد196314
تربية ابتدائي الساداتاحمد محمد بهاء الدين عبدالمعبود الغلبان232981
تجاره المـــنصورهعبد الرحيم احمد عبد الرحيم محمد سليمان588676
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانرمضان حامد عبد الواحد يمانى81923
تجاره القاهرهاحمد مسعد عبدالعزيز احمد حسانين198429
36o812طب بنهاامل اسامه محمد الجزار
طب بيطرى جامعة الساداتهدير ربيع شعبان الدلهماوي226334
طب بيطرى الزقازيقاحمد محمد محمد ابراهيم احمد الصبيحى649737
تجاره بنى سويفشروق عادل عبدالعظيم موسى716429
5o5388تجاره جامعة دمياطاسراء فرج فرج جعفر
794o94اداب اسيوطامل احمد محمود شحات
هندسة عين شمسماجد مـــنير محمد عبدالغنى احمد191387
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226o85تربية شبين الكومشيماء ماهر جابر عبدالمؤمـــن
تجاره بنى سويفمحمد اشرف عبد الرحيم سالم715433
4935o6تجاره طنطامحمد محمد مسعد صخر
592o48هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن عثمان محمد عثمان ابراهيم زويته
335o91فنون جميله فنون ج االسكندريهميرنا أيمـــن ناثان شنوده بولس
اداب المـــنصورهامل عصام احمد حامد573418
تربية ابتدائي اسيوطشيماء عماد محمد عبد العال797575
طب بيطرى كفر الشيخعمر عبدالحميد حامد عبداللطيف383283
تربية شبين الكومنسرين اسامه عبدالسميع السيد225587
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهشــام ايمـــن عباس حسنين118288
هندسة الفيومشريف اشرف السيد عويس75353
72829oتجاره بنى سويفأميمه ابراهيم احمد عبد الرحيم
اداب كفر الشيخرانيا السيد محمود عمار381998
8o3771تجاره سوهاجمينا صفوت شفيق حبيب
هندسة اسيوطاحمد حازم كمال الدين عبد العظيم786823
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد شيرين عبد الخالق احمد الشربينى14817
تجاره بنى سويفهدى عامر محمد عارف عبد الكريم725675
3737o1تجاره كفر الشيخمحمد سمير بهى الدين عمرو
هندسة القاهرهعبد هللا محمد صبري عبد السميع43157
تجاره القاهرهنسمه محمد حسن محمد16815
عالج طبيعى ج كفر الشيخندى احمد عبد الغنى محمد عبد العزيز566897
كلية األلسن ج أسوانمحمود محمد راغب يحيى135418
اداب الزقازيقحسن مجاهد أحمد مجاهد517228
رياض اطفال المـــنصورهاسراء عبد الفتاح عبد الرحمـــن عبد العزيز السويركي594894
2o739oتجاره انتساب موجه  عين شمسخلود سيد عبدهللا عبدالمـــنعم
هندسة الفيومرانيا جمال فؤاد مجاور128816
اداب كفر الشيخاميرة يونس فتحى بهيج377649
278o4oصيدله طنطاريم جمال عبدالجواد عبدالكريم السيد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمؤمـــن كمال احمد التهامي189934
2688o4كلية البنات آداب عين شمساسماء وجيه عبدالعظيم المرشدى
64628oاداب الزقازيقايمان احمد السيد محمد عليان
594o83اداب المـــنصورهريم حسن على ابراهيم شهيب
6o412اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه الزهراء حفنى قرنى محمد
8o26o4نوعية اسيوطاميره محمد عوض محمد
38oo5oتربية طفوله كفر الشيخهايدى عبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف جودة
السن عين شمسكريمان احمد رافت عبد السميع121742
52o899تجاره الزقازيقزياد ممدوح ابراهيم محمد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمصطفي محمد مصطفي عبد الغني السقا441998
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةبالل محمود مصطفى حلوه224724
3o23o9تربية عين شمسايه محمد على فهمى
3432ooتجاره دمـــنهورمحمد محمود على احمد عوض هللا
تجاره بنى سويفكيرلس نبيل رمزى عبدالمالك714956
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةفاطمه صابر محمد احمد عيسى495775
2866o4اداب بنهاكريم ماهر لطفى امام ابوالعز
كلية هندسة بنهامصطفى احمد المختار عبدالفتاح276187
حقوق حلواناحمد على عبد الونيس على السواح147884
357o64طب طنطااحمد طارق احمد محمد على
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمونيكا عادل لطفي كامل142384
طب بيطرى بنى سويفمحمد فتح الباب سيد طه61242
صيدله المـــنصورهوليد عبد الغفار احمد عبد الغفار محمد571246
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدير مصطفى محمد ابراهيم128451
هندسة القاهرهعبدالرحمـــن على رشــاد ابراهيم احمد262668
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57o7o3تربية المـــنصورهمحمود محمد ابراهيم الدسوقى
22o87oتربية ابتدائي الساداتايه حلمى عبدالفتاح محمد عطيه
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىعبد الرحمـــن سعيد صبحى على عبد ربه421638
2689o1كلية البنات آداب عين شمسايمان اشرف صالح حسن
27425oاداب انتساب موجه عين شمساسراء احمد على احمد
هندسة عين شمسدعاء يحيى سيد احمد147465
48879oصيدله المـــنصورهربيع حسن ربيع حسن عبد هللا
هندسة شبرا بنهاالسيد عفيفى محمد عفيفى زهران294899
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسالم حمدى محمد عبدالمـــنعم272849
تجاره القاهرهعبد هللا صالح عبد هللا عبد الناصر154641
2437oهندسة القاهرهكيرلس محروس بشرى جاد
تجاره القاهرهخالد ناصر عبدربه حسين53538
7464o9صيدلة اسيوطساره محمود احمد محمود
صيدلة اسيوطشيماء بكر ابراهيم محمد749799
19o831هندسة عين شمسباسم اكرم حنا حبيب
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسخالد محمد عمر مصطفي517118
419o2هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود طلعت حسين سنوسى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساميره ابراهيم محمد الحارون653266
تجاره بور سعيدمازن محي الدين احمد محمد معيط663934
496oo1تربية ابتدائي طنطانهال محمد عبدالصادق عبدالسالم محمد اسماعيل
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتاالء ايمـــن ابراهيم حامد24547
495o89طب اسنان المـــنصورهاحمد محمود حامد ابوسعدة
تربية شبين الكوممارينا عاطف اسعد جرجس231622
طب االسكندريهشهد وائل كمال محمد مـــنصور335119
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةدعاء السيد محمود عبدالفتاح233751
947o2اداب الفيومنورهان خالد سيد عبد العزيز
هندسة القاهرهاكرم محمد ابو الوفا نورالهادي17368
8o453تربية ابتدائي الفيومدعاء جمال ابو الحارث عبد التواب
3o1o63تربية ابتدائي بنهاحسين على محمد على صفان
نوعية بور سعيدابراهيم محمد اشرف عبد المـــنعم العزب663844
3oo916طب بيطرى بنهامحمود محمد محمود رجب
كلية تجارة ج أسوانعلى مجدى مصطفى مصرى821395
كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةيمـــنى سعيد محمود اسماعيل مـــنصور563587
طب القاهرهمصطفى فتحى طه محمد النويشى379583
اداب اسيوطاحمد فريد شوقى حسن792886
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى عادل توفيق سعد153164
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان على السيد الديسطى عبد اللطيف564677
8o9869عالج طبيعى قنااحمد جابر محمود احمد
صيدله عين شمسمحمود جمال احمد عثمان187311
اداب االسكندريهفاطمه عماد عبد هللا عبد هللا بكر352251
تربية أساسي اسكندريةنورهان عبد الكريم محمد حسين ابو دنيا422991
4228o2تربية أساسي اسكندريةنهلة السيد حامد السيد شلبى
تجاره المـــنصورهمحمد وليد السيد العدل588341
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمان خالد احمد عبد الرحمـــن حجازى196961
اداب االسكندريهمريم محمد حامد درويش حامد348317
3o3742هندسة القاهرهمحمد هشــام رمضان سيد
طب بيطرى المـــنصورهاحمد فوزى عبدالفتاح مسعد السويدى488763
تربية ابتدائي قنا ج الواديأميمة محمد سيد محمود745316
3575o7صيدله طنطااحمد خالد حسين محمود  رضوان
8o1o18اداب اسيوطساره عبد الناصر محمد حامد
2o9799هندسة حلوانحازم مجدى صبرى محمد
تربية رياضيه بنين اسيوطمحمود احمد عطيفي داده797393
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كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهعمرو اشرف مصطفى جمعه221548
1196o6اداب عين شمسندى طارق عبد الحميد المهندس
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد حسن سالم احمد زغلول217694
641o7oتجاره الزقازيقرانده احمد محمد عبدالغني عباس
اداب المـــنيااميرة حسن فتحى حسن723391
نوعية موسيقيه كفر الشيخكريستين دانيال لبيب بسوس374759
صيدله القاهرههاجر محمد عويس عبد الصمد47718
687o5تجاره بنى سويفعلياء علي محمد بهنساوي
علوم اسيوطهبه محمد محمد محمد محمد ابراهيم785149
حقوق اسيوطهيا اسامه كامل على786833
تجاره كفر الشيخرجب عبدالرحمـــن سعد عبد المجيد عبيد375775
اداب جامعة دمياطرضوى محمد عزت السقا499525
73ooo8نوعية المـــنيامريم حلمى رزق شربينى
هندسة الزقازيقعبدالرحمـــن عطية سليم شحاتة الغمرى512555
طب االسكندريهاحمد محمد عيد رمضان صيام439854
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه على عبد هللا جمعه52348
صيدله المـــنصورهاسماعيل حسن على البرلسى491764
5oo195هندسة بور سعيدبدر الدين محمد فتحي إبراهيم الباز
تجاره انتساب موجه االسكندريههبة مصطفى حسن محمود مصطفى415829
35o155تربية أساسي اسكندريةيسرا فريد محمد حموده سليمان
2o3443تجاره القاهرهايمان عثمان قبيصى على
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسين عالء محمود عبد المقصود حبيب43495
طب االسكندريهكريم محمد عبد هللا احمد قنديل345171
تربية الزقازيقريم محمد على سليمان519351
تجاره بنهاابراهيم حمدان ابراهيم حمدان296379
تجاره الزقازيقاحمد محمد محمد فايد حسن642161
تجارة قنا ج جنوب الواديروال سامح اسحق توفيق193847
تربية ابتدائي الفيومهناء عادل عيد حجازى76681
كلية هندسة الطاقة بأسوانايمان صبحي انور حسن محمود122426
12815oهندسة شبرا بنهايمـــنى هشــام عز الدين السيد طاره
666o79علوم العريشجهاد ابراهيم مختار علم الدين
36366oصيدله طنطابسنت جمال أحمد حسن محمد البراوي
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسراء عبدالمـــنعم فتح الباب محمد232258
هندسة بور سعيدنور عالء الدين على محمد ريان635476
577o68هندسة المـــنصورهمحمد سعد محمود محمود الشويل
72o5o7تجاره بنى سويفمحمد محمد رضا امين
نوعية اشمونالشيماء هانى عبدالسميع داود232537
تجاره انتساب موجه االسكندريهمصطفى السيد كامل محمود ابو زيد418742
72o267صيدلة المـــنيامـــنه هللا محمد جمال الدين محمد
صيدلة اسيوطنورا سعد محمد محسب749142
هندسة كفر الشيخاحمد مـــنجد السيد مـــنجد عبد العال488384
تجاره بنهايوسف احمد محمود احمد حامد149828
تجاره جامعة دمياطيوسف إيهاب عزيز حنا499958
357o33هندسة طنطااحمد ابراهيم عبد الرؤف الشريف
5663o9هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد المتولى ذكى الشوربجى
49o763تربية طنطامحمد السعيد السيد الدسوقى اماره
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسراء ابراهيم محمد عبد المقصود523471
تربية فرع الوادى الجديدرحاب محمد عبدهللا محمد749448
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمد رضا مـــنتجي علي654812
3o2449تربية ابتدائي عين شمسنرمين جرجس سمعان ملك
تربية اسيوطمحمد عويس فراج عثمان796569
تربية ابتدائي قنا ج الوادينهال عبدالموجود عبدالجواد هرمل737378
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81o2o7طب سوهاجندا محمد احمد عبد الرحيم
تربية عين شمسمحمد مجدى خليف مهران281458
تربية ابتدائي دمـــنهورامل احمد شلبى عمار429838
7884ooسياحة وفنادق المـــنيامريم اسحق ابراهيم القس جرجس
42o634تجاره االسكندريهاحمد حسين زكى محمد اسماعيل
اداب طنطاأسماء السعيد عبد المـــنصف عبد ربه يوسف496425
تربية ابتدائي عين شمسامانى فرج هللا مصطفى على265743
64o942طب الزقازيقاحمد عماد لطفي محمد السيد المـــنايلي
تجاره االسكندريهعلى عادل احمد محمد عطيه دويدار421832
4434o6كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورخالد محمد نجيب بساط حسن بالل
تربية اسكندريةميار صابر عيد حسن الشــاذلى411251
8o4o73تجاره سوهاجلمياء انور عبد العال احمد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانحسين محمد حسين حمدى154834
51197oنوعية الزقازيقداليا احمد سعيد السيد
رياض اطفال المـــنيا طالباتابتهال زين العابدين كامل سيد726626
تربية طفوله طنطاايه هللا محمد احمد عبدالفتاح العشرى486745
5o8661صيدله االسماعيليه ج قناة السويسصفا تامر مصطفى ساهر امين الصالحى
811o3oهندسة اسيوطمحمود محمد رشــاد محمد
287o91اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد سمير احمد السيد القرنفيلى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عبدهللا ابراهيم القليوبى226941
تجاره القاهرهعمر حسام الدين حنفى محمد فرحات199281
تربية ابتدائي اسيوطابتسام بشرى عبد المسيح جوهر792245
266o5oتربية حلوانمروه محمد فتحى محمد
368o12صيدله طنطاانعام حسين احمد على السايس
اداب بنى سويفاسماء عبد هللا محمد عبد هللا67761
كلية رياض االطفال اسيوطمريم رومانى راتب رزق796144
46o523هندسة كفر الشيخمينا سليمان عزيز سليمان
749o3oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانأميرة ماهر محمود أحمد
56o147طب اسنان المـــنصورهحازم هشــام السعيد السعيد الحسينى
تربية طفوله ج دمـــنهورايه سعيد محمد شعير429372
34o267اداب انتساب موجه االسكندريهمـــنه هللا صالح ابراهيم السيد محمد
نوعية المـــنياكيرلس عادل معوض صالح712633
طب بيطرى االسكندريهاسراء علي محمد السيد سرور339564
654o6oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد السيد جابر محمد
224o35طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد مجدى محمد السيد
22713oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عماد مصطفى مرسى
كلية حقوق المـــنياأحمد يونس عيد أحمد729681
17o83هندسة القاهرهيوسف سيد مصطفى محمد على
تجاره عين شمساسماء هشــام محمد محمد268561
78o27دار العلوم الفيوماحمد على بشيهى على
41786oفنون جميله فنون ج االسكندريهميرنا ايمـــن انور محمد
نوعية الزقازيقاميره احمد سعد الدين عبده الجندى641632
هندسة حلوانمحمد اشرف عبد الحفيظ محمد سيد احمد عيسى191839
هندسة المطريه جامعة حلوانكريمه على سيد احمد275131
صيدله الزقازيقيسرا ابراهيم عبد العزيز لبده511381
5o1868تربية جامعة دمياطمريم محمد فوزى قنير
718o53طب المـــنيامحمد مجدى محمد طه مرزوق
59o62تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبطاوي جمال بطاوي سليمان
4936oدار العلوم ج القاهرهبسمه رمضان فرج عبد الوهاب عبد العال
تجاره القاهرهاشرقت طارق محمد عز الرجال116626
اداب طنطاساره عزت فتحى احمد البهواش367142
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد رشدى السيد بركات عبدالجواد375265
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3o2o5oصيدله عين شمسبوال رفاعى شحاته بطرس
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد عبدهللا خالد عمر خالد294781
تربية كفر الشيخامل محمد امين قريش369587
طب االسكندريهروان محمد مختار محمد أحمد سمك446912
تجاره بنى سويفاحمد محمد محمد عبد الفتاح71813
27954oكلية هندسة بنهامحمد كرم عبدالحميد عبدهللا
اداب المـــنيامحمود حنفى يحيى احمد711263
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد جالل عبدالمجيد عمران221995
اداب المـــنياعبير صالح عبدالعال محمد729299
اداب اسيوطعال مصطفى حسن عبدربه794186
صيدله االسكندريههاجر زيزو سليمان إبراهيم على433839
تربية ابتدائي شبين الكومنهال ياسر محمود عبد الخالق عبد المعطى231916
طب بيطرى كفر الشيخبثينه محمد احمد علي المتيت374336
اداب طنطاعبدالرحمـــن عزت احمد جاب هللا احمد365718
تجاره القاهرهمصطفى هشــام عبد القادر الصاوى18564
188o37اداب عين شمسهديل هانى محمد رافت محمد محمد
2o8825اداب عين شمسريم عالءالدين حسين على
طب بنى سويفمحمد عماد حسين حسن69929
تربية عين شمسمـــنال عادل خليل عبدالنبى خليل274234
تجاره المـــنصورهابراهيم محسن ابو غنيم علي569623
هندسة عين شمساسالم مجدى محمد عبدالحميد189143
27754oتربية بنهاامـــنيه مصطفى سليمان بكر سعد ابوالخير
6447o9تربية الزقازيقهبه شوقى احمد عليوه
41o138فنون جميله فنون ج االسكندريهنورهان حمدى محمد الرفاعى شــاهين
45661oهندسة االسكندريهمحمد السيد حامد السيد عبد هللا
هندسة عين شمسعاصم عبد الرشيد عبد الجواد محمد139569
كلية هندسة بنهامحمود احمد موسى جاد224582
4423o7طب طنطاأحمد حسين السيد محمد حسين
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسماء سعد عبدالجليل حسن729928
تربية الزقازيقداليا عبدهللا كامل عبدالحميد517761
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاسالم مـــندوه محمد السيد سمك214817
3o397هندسة المـــنياحسام محمد عيد حامد سليمان
صيدله طنطامـــنه هللا محمد امين محمد363572
تجاره االسكندريهكيرلس عادل هرمينا نظير419136
2823o8تربية عين شمسمـــنى محمود احمد حسن
21o664هندسة القاهرهجمال عبدالمحسن محمد حلمى خليل
تجاره بنهااسماعيل محمد كامل محمود299517
3o4236تجاره عين شمسدينا طارق عبدالفتاح عبدالغنى
74o3o6تربية قنا ج جنوب الوادىزينب عاطف عبدالواحد على
2231o6طب اسنان طنطااميره جمال مصطفى سالم
3591o8كلية اآلثار باالقصرإباء عبد السالم محمد غلوش
57816oتربية المـــنصورهدينا رضا محمد محمد االلفى
اداب عين شمسعزه اسامه محمد محمود حمودة143755
3434o8طب القاهرهيوسف شعبان محمد فهمي عبدالعزيز عثمان
56168oتربية ابتدائي المـــنصورهاحمد اسامه احمد حسين حسن صالح
صيدله المـــنصورهوليد عبد اللطيف ابراهيم حافظ569279
122oo1هندسة حلوانسميه عماد احمد محمود
طب اسيوطشروق محمود محمد عبد الحافظ792846
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمروه رجب السيد شهاب الدين236381
تربية بنى سويفمى ايمـــن ميهوب سيد71434
78627oتربية ابتدائي اسيوطمارينا عماد امين حنا
كلية طب االسنان جامعة أسيوطكرستينا شحاته محروس شحاته795883
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كليةاسمجلوس
تربية طفوله شبين الكومبسمه محمد عبدالفتاح عرفه216866
صيدله المـــنصورهاميره محمد احمد مصطفى سالم592873
طب بيطري المـــنيابسمه خالد فؤاد مليجى724583
تجاره القاهرهمـــنة هللا عبد المـــنعم فاروق عبد المـــنعم123637
طب اسنان المـــنصورهاالء رفعت عبد ربه محمد غازى574126
طب اسنان طنطااحمد محمد عبد هللا فرحات497152
36o251صيدله طنطاامـــنيه احمد ابراهيم اسماعيل العاصى
52o2o8عالج طبيعى القاهرهرقيه عبد الباسط سعيد محمد محمد حسن
هندسة عين شمسمصطفى نبيل فرج محمد264582
45o3o5طب اسنان االسكندريهياسمين اسامه زكريا عبد الغفار الغمراوى
هندسة حلوانندى ناصر سيد محمد28977
حقوق عين شمسايمـــن صالح جوده فرج294712
7865ooاداب اسيوطنجالء صابر جابر محمد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمارينا ميالد قصد هللا سيدهم117956
7186o4هندسة المـــنيامحمد رجب ابراهيم محمود
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةنادر سمير اسماعيل احمد511761
هندسة االسكندريهعلي محمد علي حسن كرم345413
2o4346حقوق عين شمسمحمد عصام سليمان علي المـــنوفي
اداب القاهرهشريف اشرف احمد حمدى266644
هندسة عين شمسعمر عالءالدين عبد الباقى محمد عمر121946
طب اسنان جنوب الوادىمصطفى محمد فارس ابراهيم على818193
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفرح عمرو فايز محمد امام121969
8o9615تربية سوهاجمصطفى ابراهيم عبد العزيز محمد
14o3o9تجاره عين شمسدعاء على عبده على
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةمى محمد عبد هللا سيد محمد119851
اداب دمـــنهورمحمد عادل خضر نعيم426244
5o8819هندسة الزقازيقطارق اسامة مـــنصور محمد السيد
81o729تربية طفوله سوهاج طالباتمارينا جوزيف لطيف غالى
تجاره القاهرهعبد الرؤوف محمود عمر الخبيرى57336
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عباس احمد الشرقاوى223651
حقوق طنطامحمد السعودى السعيد سعد صقر371265
اداب اسيوطادهم ابراهيم محمد عبد الاله794753
كلية البنات آداب عين شمسايه هانى محمود احمد283777
تربية ابتدائي المـــنصورهنهال احمد الشحات عبد البارى حسين569442
هندسة الزقازيقنورا السيد محمد عبد هللا563837
7443o2اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةميريت الكسان زكريا بشــاى
هندسة حلوانمحمد عماد محمد صالح الدين131567
اداب القاهرهبسنت محمد مسعد السيد133867
صيدله االسكندريهابراهيم رفعت ابراهيم حسين خليل442741
1397oتجاره القاهرهمـــنى هشــام احمد محمد
43o619تربية طفوله ج دمـــنهورايمان محمود فهمى عبدالجليل المغربى
هندسة عين شمسرغده طارق محمد اسماعيل152472
4o718هندسة القاهرهحسام الدين مصطفى صالح سليمان
تربية حلوانمحمد فتحى عبد القادر محمد وفا147813
تجاره القاهرهمروه محمد سيد محمد اسماعيل36351
تربية سوهاجاسماء عماد الدين احمد محمد817477
كلية األلسن بنى سويفريهام مجدى محمد مصطفى635946
تربية ابتدائي المـــنصورهاحمد ماهر شبيب احمد565527
تجاره بنى سويفحازم اشرف سيد احمد63473
584o49حاسبات ومعلومات الزقازيقمحمد مصطفى محمد مجاهد خليل العويسى
فنون جميله فنون المـــنياايهاب محمد عبد المـــنعم محمد139855
44283oطب بيطرى دمـــنهورعبد الحليم بسيونى كامل عبد الحليم بسيونى
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66o12تربية ابتدائي بنى سويفعال اسامه جابر حسونه
تجاره القاهرهمصطفى حسام محمد على محمد26753
نوعية الزقازيقوليد محمد محمد حسن الشــاذلى648963
صيدله طنطاالهام عمادالدين السيد الشــافعى232811
تربية ابتدائي الفيوممحمود محمد مصطفى عبد التواب77161
43o416اداب طنطاحسناء مصطفي كامل سيد احمد الشناوى
718o71صيدله بنى سويفنادر جرجس بنيامين حنا
صيدلة المـــنياابرام عبد لمعي كامل722918
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايمان محمد محمود محمد حفني291526
9861oتجاره بنى سويفابراهيم عبد العظيم احمد ابراهيم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد وهبه رزق227163
تربية الزقازيقايمان مختار رشدى عبدالصادق637856
8o5729تربية سوهاجورده قاسم احمد محمد
تربية قنا ج جنوب الوادىمصطفى ابو الحجاج محمد على743381
صيدله المـــنصورهمـــنى محمد عبد العظيم مجاهد587339
طب االسكندريهإسالم السيد على محمد السيد عبد ربه443913
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسنغم طارق مصطفى محمد عرابي659796
131o19كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناكمل محمد صابر بيومى
طب االسكندريهمـــنه هللا محمد سعد محمد مرسى عوض412455
هندسة القاهرهعبدالرحمـــن عالءالدين زكى عمر272785
345o4oتجاره االسكندريهكريم احمد محمد عبد الحميد
طب المـــنيااميمه عمر احمد عبدالباقى728977
نوعية الزقازيقعلى ابو بكر محمد على مطر649451
58o48oاداب المـــنصورهمحمود هشــام محمود احمد حسن
3674o2نوعية طنطاجهاد ابراهيم محمدى على عطيه
حقوق القاهرههاجر عطيه التهامى بيلى سالم44876
8o8865تربية سوهاجمانرفا رأفت صادق اسعد
19689oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن ياسر عبدالعزيز احمد محمد
تجاره الزقازيقمحمود على الشحات احمد641836
حقوق بنى سويفمحمد طه ابراهيم عبد العظيم66336
اداب االسكندريههدير عبدهللا عبد الوهاب محمد347782
صيدله بنى سويفاحمد فوزى محمود بدر94524
46o1o3هندسة االسكندريهسعيد محمد سعيد أبو زيد
5918o2تجاره المـــنصورهحازم محمد احمد عبد العال ابو النجا
5o335oطب بيطرى المـــنصورهساره يحى السيد السيد الخضرى
285o61طب بيطرى بنهااسراء عصام حسين عبدالعاطى السيد
45oo87طب اسنان طنطافاطمة إسماعيل علي حسن إدريس
73625oاداب قنا ج جنوب الوادىالهام صالح اسماعيل محمود
طب طنطاعلى سامى محمد عيسى358831
7157ooصيدلة المـــنيادعاء عادل عبد المجيد حسن
57619oهندسة المطريه جامعة حلوانمحمد مـــنير محمد صبرى حامد الزناتى
651o91اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسالم ناجي مختار محمد محمد
31o154صيدله عين شمسجهاد ابراهيم نجدى السيد
7194o5اداب المـــنيااسماء عبدهللا محمد محمود
طب القاهرهاحمد محمد محمود عطية احمد436562
نوعية بنهاساره ايمـــن احمد مغازى عيسى285965
8o77o7تربية ابتدائي سوهاجدينا عنتر عطيت هللا محمد
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاحمد عبدالوهاب عبدالرؤف عبدالوهاب754499
نوعية فنيه كفر الشيخبلسم مجدي يسن إبراهيم ابو شــادى382512
تربية بنهامحمد سالم عبدالعاطى ابوالسعود294314
حقوق عين شمسنورهان عماد محمد كمال محمد ابراهيم196214
74o672تربية رياضية /بنات قنااسراء حكيم محمد مسعود
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42928oاداب دمـــنهوررنا نصر على قطرى
8o62o8كلية الطب بقنامارينا عماد صدقى عبد المسيح
تربية طفوله كفر الشيخاسماء سمير سعيد الحناش369438
14344oحاسبات ومعلومات القاهرهكيرلس كرم عطا عطيه
79o92oتجاره اسيوطعالء عادل محمود محمد مصطفى
اداب االسكندريهسارة أحمد السيد اسماعيل محمد419478
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمونيكا ايمـــن كمال عوض447484
هندسة المـــنيااحمد معوض محمد مصطفي68472
27o914اداب انتساب موجه عين شمسندى محمد جهالن محمد
8o3979كلية األلسن سوهاجفادى صبرى عياد شنوده
56o88oتجاره المـــنصورهامـــنيه نيازى حسين الشــامى
721o44الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفرقيه خيرى عبدالحميد محمد
هندسة المـــنيانبيل عطا رمزى السيد717634
تربية ابتدائي كفر الشيخحسام حسن عبدالكريم حسن375771
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد جمال محمد خليل الروبى59433
طب سوهاجمينا مجدى شوقى فيلبس816368
هندسة عين شمسمحمد كمال السيد احمد بادى269127
تجاره المـــنصورهخالد رضا مسعد عبد العاطى الحسيني574664
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننيره مسعد محمد عبد الغني محمد27972
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد خالد جالل الرخ243965
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةدينا امين محمد رشدى نجم225328
371o68تجاره كفر الشيخاحمد سليمان محمد محمد شعبان
نوعية كفر الشيخاشرف ابراهيم ابراهيم محمد جزر369923
8o3543صيدلة سوهاجامـــنيه احمد زين الدين حافظ
هندسة المـــنصورهمحمود جوده محمد زهره493426
3o813حاسبات ومعلومات القاهرهاندرو عماد جرجس عبد المسيح
طب بيطرى بنى سويفياسمين سالمه فتحي سيد64275
5oo29اثار الفيوممصطفى محمود احمد جادالمولى
124o43حقوق القاهرهبسنت ايمـــن بدري عبد العال قاسم
3o5o98صيدله الزقازيقعبدهللا سمير عبدهللا محمد الورداني
كلية البنات آداب عين شمسايه مجدى محمد عبدالفتاح274299
8o8981تربية سوهاجاسراء خالد محمد سيد
6616o6رياض اطفال بورسعيدموده ممدوح حلمى شلبى على صفا
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمحمد محمود سليمان محمد748942
تربية كفر الشيخايه حمدى محسن محمد السيد فراج374549
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانكيرلس مجدى رفعت يوسف194592
72o528السن المـــنياإيمان محمود السيد محمود
صيدلة الفيومايه محمد عبد الوهاب عباس76426
124o99صيدله القاهرهمايكل سليمان فتحى سليمان
19o856هندسة القاهرهفادى عصام سعد عزيز اسحق
طب بيطرى كفر الشيخسارة محمد ابراهيم عطيه367473
3o4479صيدله عين شمسهدير محى اسماعيل مصطفى
تربية حلوانمريم مجدى تمام ابراهيم46192
6378ooهندسة الزقازيقاسماء محمود فتحى عبد هللا ابراهيم
63oo6صيدله بنى سويفاسراء عامر عبد العظيم على
طب بنهاشيماء احمد رشــاد احمد عطيه643238
139o61تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد هشــام امين محمد
تمريض المـــنيا باسم عطيه رزق عبد المسيح715355
57763oتجاره طنطااسالم عبد الحميد عبد العظيم العيسوى
23261oتربية شعبه طفوله م. السادات طالباتندا حمدى امين محمد متولى
فنون جميله عماره ج االسكندريهسلمى ابراهيم محمود رمضان محمد339727
3244oتربية حلوانتامر عادل احمد سيف
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هندسة القاهرهاحمد محمد فاروق قاسم جالل124675
2225o6صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمـــنى مسعد موسى محمد ابوطالب
تجاره االسكندريهروان سامى صابر يوسف محمد417778
819o41تربية اسوانهبه هللا عادل عبد الرازق سيد
34816oنوعية االسكندريهروان محمد اسماعيل محمد حسن
حاسبات ومعلومات القاهرههيام ابراهيم حسن ابراهيم275146
هندسة حلوانزياد خالد بدر محمد135559
طب عين شمساحمد هانى محمد توفيق191813
اداب طنطامحمد جمال عبد الحفيظ قنديل361561
3o484هندسة عين شمساحمد خالد احمد ابراهيم حسن سالمه
27841oتربية بنهامـــنار سعد عبدهللا محمد حسنين
11478oصيدله القاهرهرانيا محمد حسن محمد
رياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحجمانة عبد الرواف عبد الغنى عبد الرواف335858
27o886تجاره عين شمسمـــنى مصطفى حسن حسين
تربية ابتدائي المـــنصورهاسماء ابراهيم عثمان احمد على569673
821o19كلية فنون جميلة عمارة اسيوطزياد احمد حسين اسماعيل
3966oالسن عين شمسزينب محمد محمد عبد الحميد
هندسة شبرا بنهاروان محمد عبدالعظيم عبداللطيف193216
اداب دمـــنهوراحمد رضا حسن محمد الساعي426145
صيدله طنطاندى عبد القادر محمد مقلد449688
788o5oتربية اسيوطمحمد حسانين محمد حسين
تربية طفوله اإلسكندريةنورهان احمد على جادو زيان349351
364o42عالج طبيعى ج كفر الشيخريحان احمد كمال احمد خليفه
63554oفنون جميله فنون حلواننهى عالء احمد سعد زغلول سعيد
علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةمـــنى احمد طاهر عبدالعزيز خليل215923
رياض اطفال بنى سويفساندى زكريا يس وهبه66828
253o9اداب القاهرهساره حجازى سيد على
تجاره طنطامصطفى احمد محمد النشرتى498952
45o3o4طب االسكندريهياسمين أحمد عطاهللا الطويل
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتسوزان سيد حسين على733285
تربية كفر الشيخمـــنى ربيع السعيد عبدالجواد383821
56o493طب اسنان المـــنصورهعلى محمد عبد المـــنعم محمد السودة
طب بنهانفين صبحى محمد عبدالعظيم البدوي285262
65o36oنوعية الزقازيقناديه مختار سالمه رمضان
هندسة المـــنيامحمد ابو المجد يسرى سمير محمد ابو المجد586638
صيدله االسكندريهميار ابراهيم سعد الدمرداش عبدهللا434123
69o45هندسة بني سويفاسالم مـــنصور عبد هللا مرسى
2ooo1تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواننور شريف على حسن
اداب عين شمسعصام عماد عطيه عبدالرحمـــن287579
هندسة االسكندريهمصطفى محمد ياسين عبد الجواد فرج الشين414615
3537o6تربية ابتدائي طنطاامال مكين عجيب ساويرس بخيت
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانافرايم عماد بشرى عبد الملك141788
كلية التربية الرياضية بالعريش بنينعبدهللا عادل عبدهللا خليل الشريف664681
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعمر سراج الدين كامل صابر17143
اداب دمـــنهورمكرم عبدالحي محمد ابو مسلم426713
اعالم القاهرههبه محمد عبدالرحمـــن عزب518543
59o679اداب المـــنصورهلميس ايمـــن محمد محمد عبد الكريم
13o964اداب القاهرهمحمد سيد عمر على
515o26اداب الزقازيقايمان احمد محمد محمد البردينى
نوعية كفر الشيخآيه ابراهيم على حسن الصردى376541
فنون جميله فنون المـــنياياسمين محسن احمد فخري محمد725671
57oo38تربية ابتدائي المـــنصورهثناء كارم محمود مسعد عنانى
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21o93oتربية عين شمسمحمد اسماعيل محمود اسماعيل
رياض اطفال المـــنصورهشيماء شوقى عبد العزيز سليمان492164
1451o5تجاره انتساب موجه قاهرهعمر محمد على احمد حافظ
رياض اطفال االسكندريه طالباتاهداء احمد بدوى عماره الصفتى214684
73425oاداب قنا ج جنوب الوادىابتسام رجب عبد الاله محمد
طب بيطرى القاهرهفاطمه صالح عبد البديع محمد155297
5619ooتجاره المـــنصورهاسالم عيد لبيب محمد المهدي
3o4659طب بنهايحى فرج هاشم شريف
كلية األلسن ج أسوانايناس صابرالسيد احمد ابراهيم658594
22238oتربية ابتدائي شبين الكومليلى وجيه على عبدهللا
21694oكلية الطب البيطرى المـــنوفيةايه ايمـــن صبحى الخولى
رياض اطفال الفيوم طالباتايناس جمال محمود طه71226
اداب انتساب موجه عين شمسيارا طارق عبدهللا محى الدين195415
صيدله القاهرهنورهان رؤوف خليل صالح115479
طب بيطرى القاهرهاحمد سمير عبدالمحسن عبدهللا191725
كلية البنات آداب عين شمسهناء احمد حسين خضري59921
2357o3تربية الساداترجاء جمال محمود الحداد 
هندسة شبرا بنهااحمد رائف احمد رمزى عبدالرحمـــن276586
21745oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد سامى محمد السبكى
كلية حقوق المـــنيافتحى رضا فتحى ظريف714381
35o928تربية اسكندريةشــاهنده البندارى محمد شوقى
نوعية الزقازيقاسماعيل ابراهيم محمد ابراهيم517213
تربية بنى سويفسحر جمعه سيد محمد69167
5867o3اداب المـــنصورهمحمد مصطفى السعيد همام بيه
نوعية جيزهامـــنيه محمد حسام الدين حسن محمد48123
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء ابراهيم عبدهللا عبدالمجيد195293
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه ياسر محمد عبد هللا18724
طب القاهرهفادي عماد حبيب بطرس718241
تربية المـــنصورهاسراء عزت احمد عبد الرحمـــن الوكيل578147
46oo63حاسبات ومعلومات شبين الكوماحمد رمضان عبد العزيز جاد
5o182oاداب جامعة دمياطدعاء طارق زكريا فقوسه
طب الزقازيقاسراء عصام الدين محمود هالل هالل محمد586262
8o7416صيدلة اسيوطنهاد صالح على عبد الحليم
تجاره الزقازيقندى مجدى ابراهيم محمود517812
طب بيطرى كفر الشيخعمرو عبد السالم عبد الوهاب مصطفى بديوى378664
1391oتجاره القاهرهعبد الرحمـــن طارق سعيد كامل المـــنشــاوى
136o6oاداب عين شمسياسمين عادل متولي عشماوي
8o2ooتربية ابتدائي الفيومهاجر باتع ميالد محمد
هندسة اسوانامانى سعد محمد على822756
تجاره بور سعيدمحمود محمد حامد عبد الهادى البيومى663985
تربية ابتدائي سوهاجعفاف صديق محمود حسن817524
تربية االسماعيليهكامليا موسى فرحان ابراهيم656484
59o678تجاره انتساب موجه المـــنصورهشيماء صالح محمد المهدى حسن الجميلى
اداب عين شمسشيماء توفيق عبدالجيد عبدالوهاب283499
هندسة القاهرهمـــنار محمود عبد الحميد احمد151711
7865o6تربية اسيوطهناء محمود عبد الرحيم احمد
كلية البنات تربية عين شمسمياده سعيد عبدالعليم السعدنى274236
نوعية طنطابشرى اشرف ابراهيم بربوش486662
حاسبات ومعلومات الزقازيقمحمود جمال فرحات محمد ليله512579
طب بنى سويفمصطفى حسين عبد العظيم علي64776
35o658طب االسكندريهماجدة عاطف ابراهيم امين سيد احمد
23253oتربية ابتدائي بنهااسراء اشرف احمد سعد السيد

Page 121 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
تربية حلواننوران على سالمه على42983
تربية فرع الوادى الجديدشيماء عبداللطيف محمد زنقور749837
هندسة كفر الشيخمحمود نبيل محمود عبدالهادى عجاج381583
تجاره سوهاجماري زكريا جاد السيد توفيق817535
56o738رياض اطفال المـــنصورهحنان على محمود احمد النادي
كلية البنات تربية عين شمسايمان محمود نجيب السيد فهمى288423
5o89o8طب بنهاخلود محمود محمد محمد يوسف
56o4o2هندسة المـــنصورهمحمود محمد جالل محمود محمد الغازى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف ايمـــن جمال الدين محمد119549
3o2557صيدله عين شمسنيفين صبحى لبيب جندى
149o9oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنور هللا احمد ابراهيم محمد مصطفى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف محمد علي محمد مصطفي124442
485o93طب المـــنصورهحسام إبراهيم السعيد الزيات
48773oتربية ابتدائي طنطاايمان محمد توفيق حنطور
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود عبدالكريم احمد ركابى محمد669745
36355oصيدله طنطامارتينا مالك جرجس عبدهللا جرجس
هندسة المـــنصورهعلى حسن أحمد المالح493422
48527oتجاره طنطامحمد محمود على خليفة
639o38تجاره الزقازيقمى السيد محمد السيد طاحون
515o64تربية ابتدائي الزقازيقدعاء السيد محمد محمد شريف
اداب بنى سويفاشرف محمد سامى صالح61451
5o2824طب المـــنصورهابرار لطفى يوسف عز الدين
تجاره المـــنصورهعلى نعيم على محمد الوكيل564665
هندسة بور سعيدامـــنيه صالح عبد الصمد ابوزيد665946
صيدله عين شمسهويدا عبدالفتاح محمد عبدالفتاح274138
اداب المـــنصورهسماء السيد على على الدياسطى592357
تجاره بنى سويفمحمد اشرف محمد ابراهيم بدوى61488
366o85تجاره طنطااحمد السعيد احمد احمد ماضي
طب بيطرى كفر الشيخاحمد رضا الغريب السيد ابراهيم381326
749o16هندسة اسيوطآالء جابر إبراهيم محمدين
2o3553اثار قنا جنوب الواديهديل محمد ابراهيم على
56o439صيدله الزقازيقروان نصر عطيه عبد السميع دهينة
662o44تربية بور سعيدبسنت السعيد محمد المغاورى السعيدعبدالمجيد
اداب حلوانايه ايهاب محمد شعبان118157
24o689اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةبسمه نصر على احمد سالم
2849o8السن عين شمسدعاء محمود عبدهللا السيد عيش
3oo539صيدله طنطاامل جالل متولى محمد متولي
197o48كلية اآلثار انتساب موجه باالقصراروى حسنى شــاكر ابو زيد
78687oطب االسماعيليه ج قناة السويسايرينى لويز عزمى سولایر
58o24تجاره القاهرهسلمى عماد محمد محمد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمونيكا ناجي اقالديوس اسحاق114121
هندسة القاهرهحازم محمد الحسن عاطف15671
28o385تربية ابتدائي بنهاامل محمود محمد ابراهيم
43o514تربية دمـــنهوراميره ابراهيم علي فريج
هندسة طنطاأحمد حمدان عبدالجواد حسن صالح485935
5o3524تربية جامعة دمياطندى عبد الرحمـــن اسماعيل الداودى
كلية طب أسنان الفيومفاطمه بدوى جمعه رياض73313
اداب عين شمسمحمود عاطف ابوالحمد عبدالرحيم295897
39o637طب طنطامحمود السيد السيد محمد الشرقاوى
اداب القاهرهنيره سيد عبد النبى اليثى حسن13859
14o588فنون جميله فنون المـــنياندى مجدى رشــاد على
صيدله عين شمسمـــنه هللا عالء فتحى على نعمة هللا191163
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تجاره بنى سويفمحمد عبد العظيم سلطان عبد العظيم717569
664o48حقوق المـــنصورهمازن وليد طه ابوالخير
طب بيطرى بنى سويفمهند مصطفى زكريا مصطفى66481
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود احمد محمد فاضل212469
رياض اطفال بنى سويفرانيا عاطف مختار محمود71413
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفدعاء اسماعيل احمد عبد التواب66154
3o3715طب القاهرهاحمد عصام صبحى شحاته
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاسراء محمد مصطفى كمال محمد196688
تجاره الزقازيقعبدالرحمـــن ابراهيم ابراهيم حسن647954
اداب االسكندريهاسماء اسماعيل عبدالخالق يوسف348122
29355oكلية البنات آداب عين شمسندى صبحى عبدالقادر عبدالغنى
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمحمد رفعت فرغلى مصطفى796697
2oo187طب القاهرهاسراء عمرو محمد عبد هللا صيام
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةريهام احمد عبدالمطلب بهاءالدين226798
2o17o3تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سعيد سيد زعيطل
82o837تربية ابتدائي اسوانزينب صالح هاشم مرغنى
3631o7تربية ابتدائي طنطاحسناء حلمى بركات ابواللبن
كلية طب االسنان جامعة أسيوطيمـــنا محمود ابو زيد خليل793821
حقوق المـــنصورهانس محيى الدين عبد الغفور محيى الدين محرم583832
6667ooتربية العريشمى الفى حميد الفى
هندسة القاهرهاحمد خالد محمد صالح عبد الرحمـــن149614
3743o4طب االسكندريهايمان السعيد عبد المـــنعم احمد النمر
7o742هندسة المـــنياشيماء اشرف شكرى بكرى
تربية حلوانمدحت عابد عبدالوهاب قرنى211268
هندسة كفر الشيخاسامه سمير عبد ربه احمد غانم381659
طب الزقازيقعمر محمد متولى محمد عوض588735
4276o3اداب دمـــنهورعلى يونس عبد الرازق ضيف
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىشيم احمد محمد غالب شلبي487753
صيدله عين شمسمينا اشرف تاوضروس ميخائيل192648
5o5114تجاره طنطااحمد محمد عواد محمد هالل
تجاره القاهرهمى حسنى حسن محمد126271
4o747تجاره القاهرهمـــنة هللا صالح الدين جابر السيد
تربية المـــنصورهنرمين محمد طلعت زكى573724
اثار القاهرهعبدالحليم سعيد عبدالحليم سرور297642
تجاره سوهاجايمان هاشم جمال ابو العطا812624
علوم االسماعيليه ج قناة السويسمـــنه هللا محمد ياسر محمد حسين الصولى636184
هندسة القاهرهاالء خالد حسين حسين118222
هندسة المـــنصورهاحمد على عبدالعزيز الشناوى493417
8o6794تجاره سوهاجيوستينا سامح يوسف بسطاوى
كلية البنات آداب عين شمسايمان محمد ابوالعال احمد142213
حقوق بنى سويفنيره احمد محمد عبد القادر دكم19312
تجاره الزقازيقمحمد عاطف عبد السالم الديدامونى523662
1355o1طب القاهرهمحمد جمال يونس هاشم
تربية اسيوطهاجر مصطفى احمد حسين786985
6412ooصيدله الزقازيقعهد عماد الدين راسم احمد توفيق
طب بيطرى دمـــنهوررفيده سعيد صبحى حسن الربيعى449547
هندسة عين شمسعبد هللا خالد رشيدى حامد144457
كلية األلسن ج أسوانجهاد عبد العظيم محمد احمد785738
تجاره انتساب موجه قاهرهمهند بدر الدين عثمان محمود118286
طب بيطرى كفر الشيخحنان محسن محمود المرسى المـــنطاوى382288
7o918كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفياسمين رجب عبد الحميد خلف
تجاره بنى سويفكيرلس عاطف فهمى عزيز711442
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حقوق القاهرهمحمد عالء الدين مصطفي امام157333
35989oطب طنطاايمان السيد عبد المـــنعم البحيرى
اداب االسكندريهشروق خليل مرسى محمد على347734
23246oطب بنهادينا يسرى عبدالسميع علي ابراهيم
صيدلة بورسعيدمسعد عادل مسعد محمد احمد 571723
صيدله القاهرهاحمد ابراهيم محمد محمد115525
3o3426طب بيطرى بنهامحمد سمير محمد ابوالفتوح
نوعية الزقازيقمحمد احمد السيد احمد عوض هللا645256
22o16oطب بنهاخلود عادل فرحات سليم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر نصر على السيد جويلي213166
اداب الزقازيقهبه احمد هانى احمد الكوش585332
12388oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد اشرف احمد محمود بدوى
2691o9هندسة عين شمسعالء وليد احمد الشــاذلي
تربية المـــنصورهشيماء محمود محمد الشحات592361
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعصام شحاته عبد الجابر عبد الحليم141842
اداب سوهاجرحاب على صديق تمام815226
تجاره بنى سويفمصطفي اشرف صالح عمر721247
تخطيط عمرانى القاهرهمحمد احمد مصطفى عوض عياده663161
تربية ابتدائي قنا ج الواديفيروز احمد حسن عراقي745142
28o695تجاره عين شمساحمد محمد بيومى شديد
فنون جميله فنون المـــنياايمان ربيع اسماعيل بدوى712412
تربية ابتدائي بنى سويفشروق احمد توفيق احمد62711
81o119تربية طفوله سوهاج طالباتحنان ابراهيم حافظ محمد
تجاره المـــنصورهاحمد رجب محمود سيد احمد الرايق575734
طب المـــنصورهمحمد ماهر زين العابدين محمد رزق591127
28o675تجاره عين شمساحمد عبدالخالق محمد حسين
كلية البنات تربية عين شمساسماء عمرو صالح فوزى199518
تربية كفر الشيخاميره عيسى عنتر أحمد385113
تجاره القاهرهفاطمه اشرف محمد احمد154332
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسهدير محمد احمد سالم128967
649o9تربية ابتدائي بنى سويفابتسام صالح عويس ابراهيم
2o7724صيدله عين شمسندى محمد السيد محمد
طب المـــنياهمت احمد فنجرى ابراهيم752112
285oo2تربية ابتدائي بنهانورهان احمد كمال احمد محمد
طب بورسعيدمحمود يسرى جاد عبده السيد593192
هندسة المـــنصورهحسام الدين محمد محمود حسن بركات577968
هندسة الزقازيقعاصم عاطف عبد الغني فرج517122
36937oطب اسنان كفر الشيخريهام حسن امين احمد
12o164هندسة عين شمسزياد ياسر سيد عبد القوى
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسبسنت محمد محمود حسن283474
صيدلة اسيوطهند محمود يوسف عبد المعطى748633
صيدله االسكندريهاسماعيل ماهر محمد جاهين727218
كلية البنات تربية عين شمسزينب ناجى عبد السالم سالم غيضان49377
تربية طفوله اإلسكندريةايمان اشرف عزيز الدين عوض عبدالاله348134
اداب دمـــنهورنورا مصطفي علي احمد اسماعيل424199
266o92اداب عين شمسندى مصطفى محمد عبدالحميد
تجاره المـــنصورهنجالء محمد محمد فتحى السيد الوصيفي581681
5o1845تجاره جامعة دمياطسحر محمد السيد ابو النجا
رياض اطفال االسكندريه طالباتمى جمال عبد ربة ضاحى347762
عالج طبيعى القاهرهسلمى عصام محمد عواد282429
تربية طفوله ج دمـــنهورافنان صبري فتحي محمد هنه429832
هندسة قناابراهيم عبد السميع عبد الحميد محمد746585
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5o2641تربية جامعة دمياطإسراء السيد أحمد برغوت
تجاره طنطانورالدين صالح نورالدين عيد361688
طب اسنان القاهرههبة هللا مصطفى سيد رمضان35689
357o84تربية طنطااحمد هشــام حنفى محمود
طب طنطاهاجر سعد محمد على حوطر449721
2o5238هندسة القاهرهاحمد خالد احمد عبدالمجيد
تجاره بنهامحمد السيد محمود محمد فايد286121
صيدلة بورسعيدساره عبد المجيد محمد عبد المجيد662817
إعالم ج جنوب الوادىشيماء حسن احمد عقيله75717
42287oتجاره االسكندريهسوزان عبدالمـــنعم السيد عواد إبراهيم
تربية ابتدائي بنهامحمود عادل محمد على درويش 226888
تربية حلوانرحاب حسن فوزى العزب148669
2o8857اداب انتساب موجه عين شمسنورهان محمد سيد محمد الدمرداش
حقوق القاهرهيوسف نبيل خليل محمد32236
5949o7اداب المـــنصورهاميره احمد احمد الرفاعى السيد البالسى
64oo68صيدله عين شمساسماء ياسر شوقى ابراهيم
طب عين شمسعمرو سعيد محمد بحيرى ابوعويضه294344
2o4665تجاره انتساب موجه  عين شمسعمر احمد محمد الدمرداش
261o61اداب عين شمسخلود السيد السيد محمود
2o5336هندسة المطريه جامعة حلوانزياد حسين عبداللطيف محمد الفقى
هندسة بور سعيددينا حمدى الغريب محمد عبد الجواد661379
تربية أساسي اسكندريةمودة احمد محمد عبد الباقى محمد349419
هندسة االسماعيليةمي اسماعيل عبد الحق محمد652344
تربية العريشساره احمد عطيه كريم ابو شتية665425
تجاره انتساب موجه  عين شمسخالد طارق محمد محمد267352
18799oتجاره عين شمسسلمى محمد احمد محمد العفيفى
السن عين شمسفاطمه عماد الدين امين ابراهيم146493
تجاره بنى سويفاسراء عادل عبد الخالق سيد64912
تربية المـــنيامحمد أشرف أحمد محمد727887
28381oتجاره انتساب موجه  عين شمسسلمى احمد محمد عفيفى
السن عين شمسهاجر محمد زيد محمد عبده27344
حقوق القاهرهعبد هللا محمود اسماعيل محمود29427
تربية ابتدائي بنهامحمد الشحات بدوي حسين الجبالي297665
335o68تجاره االسكندريهأيتن ايهاب يحيى زكريا فهمى
تجاره عين شمسمصطفى عادل كامل مرزوق264162
اداب المـــنصورهكريم ياسر هانى يونس شلبى596126
677o3هندسة بني سويفعبد الرحمـــن محمد شــاكر محمد
414o83هندسة كفر الشيخمهند جابر احمد هريدى سليمان
2o191oاداب حلوانمهدى صفوت صالح محمود احمد
تجاره بنى سويفحسنيه ابراهيم محمد حسان66784
هندسة كفر الشيخأحمد محمد أنور سليمان السبيعى384973
71862oتربية ابتدائي المـــنيااسماء رجب عبدالمـــنعم محمد
2o6261تجاره عين شمسمريم يسرى حلمى الياس
طب المـــنصورهعال على اسالم حسين اسالم الفار571398
تربية الفيومسميه كمال السيد عبد القادر79299
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادين محمد بخت رواش42365
521o44هندسة الزقازيقعمرو عزام محمد رمضان محمد السيد
5o7o46اداب جامعة دمياطمحمود محمد المتولى محمد موسى
صيدلة بورسعيدعصام محمد جابر حسين787199
14o896هندسة عين شمسغاده رجب حجاج حسن سليم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى اسماعيل عبد هللا محمود17988
562o62طب المـــنصورهاحمد صبرى احمد الخضرى
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تجاره القاهرهجاسمين جمال عبدالعزيز عوض189614
562o43تجاره المـــنصورهمينا هشــام رشدى ذكى رزق هللا
طب اسنان جنوب الوادىطارق عبدالمجيد عبدالعزيز عيسى744444
هندسة طنطااحمد مجدى احمد حسن السالمونى233168
حقوق بنى سويفاحمد عماد عاقولة احمد63669
اداب بنهاايمان اسامه السيد عبدالحليم289313
هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن احمد شريف مصطفى كمال عثمان414587
هندسة االسكندريهاسراء مسعد ابراهيم سعد تركى455352
1524ooصيدله القاهرهرغده احمد السيد حسن
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمى عبد الحليم عبد هللا محمد المهدى74388
تجاره عين شمسمحمود محمد سيد عبدالعال292566
6368ooتخطيط عمرانى القاهرهحسين احمد شريف يوسف محمود العشى
اداب المـــنصورهالسيد محمد السيد ابوزيد احمد سالم572931
هندسة القاهرهنورالدين احمد محمد نورالدين احمد الوسيمى16432
اداب المـــنصورهاحمد رضا محمد فؤاد احمد محمد565511
هندسة القاهرهعبد الدايم عادل ممدوح محمد48545
صيدله حلوانرانيا ايهاب محمد كامل قشتى218923
8o9511تربية سوهاجشيماء شحاته احمد محمد
81655oحقوق سوهاجاحمد ابو الحسن احمد حسن
طب بيطرى القاهرهحسام ناصر الهادي عبد الحميد41774
6541o2كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةايمان مصطفى اسماعيل محمد
صيدلة اسيوطمحمود عبدهللا محمد عبدهللا749339
8o2979طب اسيوطاحمد عبد الرحمـــن احمد عالم
هندسة الزقازيقاسماء محمد مصطفى حسن رضوان585964
1174o6اداب عين شمسنرمين حاتم محمد هاشم
372o68تربية كفر الشيخرانيا رضا اسماعيل ابراهيم مصطفى
طب كفر الشيخماجدة ماجد طلعت عبدالعاطي ابو شــادى382629
تجاره عين شمسشروق حسن على حسن293516
طب القاهرههبة هللا كمال فهمي محمد محمود51856
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباترضا ممدوح مبروك ابوالحسن219134
كلية األلسن ج أسوانحنان مصطفى محمد على118162
هندسة بني سويفاحمد جمال سيد عبد هللا69939
تجاره انتساب موجه  عين شمساميره حسن احمد سعد االزهرى287743
3o449هندسة عين شمسمصطفى عماد محمود محمد
تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمة يوسف عبد هللا احمد741889
2o819oتربية حلوانمارى مراد ذكرى داود
صيدله االسكندريهاحمد محمد ابراهيم على436978
تربية المـــنصورهسلوى ايهاب عبد المـــنعم مصطفى مصطفى594381
طب الزقازيقاحمد على مـــنصور على االمام518842
8o1323تجاره اسيوطنهـى محمد عبد الرحمـــن احمد
2969o2طب بيطرى بنهااحمد سعيد محمد محمود
حقوق عين شمسعبد الرحمـــن صالح عبد الهادى عطوة116324
سياحه وفنادق االسكندريهنوران ايمـــن عباس ابراهيم الشريف348332
كلية األلسن ج أسوانروقيه رفعت محمد محمود اسماعيل643681
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسماء الجهري فتح محمود ضاهر374251
49o552تجاره طنطامؤمـــن احمد احمد محمد الليثى
صيدله القاهرهميرنا يوسف عبده معوض116713
حقوق االسكندريهمحمود عادل محمد ابو المجد338681
56o815اداب المـــنصورهندا حلمى السيد هارون عالم
637o18كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاحمد عصام مرسى حسن صقر
5oo353تربية جامعة دمياطايمان ابراهيم عوض البانى
تربية طنطامحمد ياسر محمد المرسى المطاهر358118
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تجاره الزقازيقعمرو مصطفى السيد على523217
79152oتربية اسيوطنفيسة هاشم محمد عبد هللا
تربية بنهاسعاد السيد محمد المقبلي279968
صيدلة سوهاجمينا عادل وديع ذكى829158
6534oتربية بنى سويفاسماء محمد محمد جودة
طب المـــنيامرام عادل احمد صالح714173
2957o8هندسة شبرا بنهاكريم محمود حسن محمود الجندى
طب الزقازيقبسمه اسامه غريب سليمان السيد641448
فنون جميله فنون المـــنيامحمد سامى عيد امين717946
رياض اطفال المـــنصورهسلمى محمد محمد عبدالحفيظ522965
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد ناصر رحيم محمود53544
3o287طب القاهرهمحمد اشرف غباشى عبد الرحمـــن
تربية الفيومداليا عماد علي دكروري79271
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبيتر نروز صديق يوسف124423
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه محمد عبد المـــنعم شحاته156216
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد عاشور ادم عاشور131674
تربية عين شمسماجده سليمان صابر احمد188163
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانطارق محمد عبد اللطيف محمد غنيم145735
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد جمال رمضان محمد نمير425232
صيدله االسكندريههاجر محمد محمد مرسى طعيمه373232
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةبيتر رضا حلمي عزيز517473
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسايه خالد على عامر283769
673o53هندسة حلواناحمد محمد احمد حسن
2o898هندسة القاهرهمحمد سيد محمد سيف الدين سيد
طب كفر الشيخالوليد نبيل محمد احمد الجمل371489
22774oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفارس على موسى على عبدالحميد
37o359اداب دمـــنهوراميره وجيه احمد رسالن حسنين
طب طنطاعبدهللا ناصر جوده اسماعيل الجزير212854
12o324هندسة عين شمسانس ياسر حمدى يس ابراهيم الدسوقى
تربية ابتدائي دمـــنهورامانى سليمان عبد الفتاح عز الدين429251
تجاره عين شمساسراء السيد غنيم محمد عبدالهادى283876
حقوق االسكندريهباسم عاطف لبيب عبد المالك411445
هندسة حلوانريمون سمير زكى جاد14845
رياض اطفال المـــنصورهاميره احمد عبد القادر السيد مرسى573959
5o317oاداب جامعة دمياطأحمد عاطف عبدالحى فارس
اداب اسوانبافلى جورج مـــنير زكى744671
6665o3هندسة الفيومعبد هللا طارق عبد هللا النقيب
15352oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء عصام روحي ابراهيم
طب المـــنيامالك عماد مالك جرجاوى722758
حقوق عين شمسزهوه محمد محمود سليم658899
تجاره انتساب موجه قاهرههشــام مدنى فضل ذكى56725
هندسة بني سويفاندرو ايمـــن الفي ميخائيل19261
صيدله طنطاامل محمد طه جاب هللا363971
2147o9تربية شبين الكومفاطمه خالد السيد عبد العزيز البسيونى
تربية ابتدائي دمـــنهوردينا رجب حسن علي الطحان429978
43o848تجارة جامعة الساداتزينب محمد جالل مصطفي
تربية ابتدائي بنهااحمد ناجح نورالدين ابراهيم نورالدين279763
كلية طب أسنان الفيومنهال اشرف نجم الدين ابراهيم73562
طب عين شمسابراهيم محمد خفاجى عبد المجيد النجار441247
7579o3كلية طب أسواناسالم حسين كمال محمود
صيدله الزقازيقمحمد ايمـــن محمد عبدالقادر جلهوم648967
صيدله القاهرهمـــنة هللا اشرف حسن محمد بدر22662
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14o371تجاره عين شمسنورهان محمود السيد محمد
8o6325تربية ابتدائي سوهاجرنا مجدى سيد حامد
8o1288صيدلة اسيوطخالد طه محمد احمد
اقتصاد مـــنزلى حلوانتقى عبد الرحيم عبد العزيز احمد42452
تجاره عين شمسزياد محمد احمد محمد269974
تربية المـــنصورهسلمى عماد حمدى شبانه يونس569942
261oo3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبيشوى وجيه كمال سليمان
46o61oهندسة االسكندريهأسماء جمال السيد شحاته  طاجن
هندسة االسماعيليةمحمد احمد محمد مصطفى636582
6o5o4هندسة القاهرهمحمد دسوقى عبد المقصود سيد
45o717طب االسكندريهنوران محمود شعبان محمود غريب
216o79اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةتقى فارس محمود ابو زيد على
اداب حلوانهدير جمال رشــاد ابراهيم59152
7915o2تربية ابتدائي اسيوطايريني عبد هللا شــاهين عوض هللا
تربية االسماعيليهاحمد جميل اسماعيل خليل654749
37o464طب بيطرى االسكندريهاالء السيد مختار غانم
تجاره اسيوطمارينا ارميا سناده صادق794863
اداب المـــنصورهغاده رجب حسنين حسنين الغرباوي591862
81o576تربية ابتدائي سوهاجدعاء حسن السيد يوسف
هندسة القاهرهيحى فؤاد يحيى بريه145949
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد احمد محمد على رزق588315
كلية األلسن سوهاجبسنت خالد شوقى زكى268582
هندسة المطريه جامعة حلوانريهام سعيد عبدالرحمـــن على مـــنتصر261727
طب بيطرى بنهافاطمه خالد يحى عبد الحميد بريه367886
56o327هندسة المـــنصورهعمرو عماد محمود اسماعيل
هندسة المـــنصورهاحمد سعد محمد يوسف العدل566224
35o428اداب االسكندريهروان فتحى حسن ابراهيم الجندى
نوعية فنيه قناميار عصام عبد الحميد عيسى746317
تجاره طنطاعمر محمد عبد هللا القاضى361493
هندسة االسكندريهمحمد عصام عبد الفتاح محمد عبد الفتاح413638
اداب المـــنصورههمس ايهاب احمد هانى البكرى566585
اداب كفر الشيخاسراء احمد علي ابراهيم348681
اداب المـــنصورهمحمد عالء مستجير محمد حراز594528
127oo6تجاره بنهاعمرو مجدى احمد ابراهيم
24o2o1تجارة جامعة الساداتوالء محمد سليمان اسماعيل
اداب اسيوطنصار عبد الرازق نصار احمد791182
67o82طب بنى سويفزينب على عبد العظيم عمر
حقوق قنا جنوب الواديعمر محمد عبدالعزيز محمد739772
238o16تربية الغردقة جنوب الواديايه نصارى محمد محمد
49o581اداب المـــنصورهابراهيم السيد احمد عطية الزيات
نوعية طنطااسماء مصطفى نصر عطا486197
صيدله بنى سويفتسنيم محمد مصطفى عبد الرحيم74541
381oo9حقوق المـــنصورهاحمد محمود فتحى محمد ابو الفتوح مروان
81o925تربية سوهاجنعمان محمد السيد نعمان
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنهال على حسن محمد282328
65o823اداب الزقازيقرغده نادر عبد هللا على
661o98رياض اطفال بورسعيدمـــني احمد حسن على الجندى
طب االسكندريهريمون راتب فرج أرمانيوس412218
8o832اثار الفيومكاترين كريم جاب هللا فرج
14o426اداب عين شمسايه احمد رمضان محمود
تربية بنهااالء احمد بيومى محمد صقر228672
42315oتجاره انتساب موجه االسكندريهدنيا أحمد رضوان السيد رضوان
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8167o8علوم سوهاجمحمد حمدى عبد الحى مخيمر
36251oاداب طنطامحمود رضا محمد حامد  ا لزيا ت
7875o7اداب اسيوطاالء يحى احمد سالم
64396oتجاره الزقازيقمحمد سعد الشحات السيد مطر
8o9617حقوق سوهاجمصطفى فهمى ابراهيم ابو زيد
طب اسنان جنوب الوادىديفيد سامى فوزى سدراك829126
طب طنطاأمل على السيد على زويل364775
تربية ابتدائي كفر الشيخاسماء نصر عبد الرحمـــن الصمودى369579
نوعية الزقازيقايمان محمد طه احمد ابراهيم الصبروط644278
اداب المـــنصورهبسمه محمد عطا هللا محمد حسن576849
42443oتجاره االسكندريهاميرة مدحت عادل محمود موسى
تجاره المـــنصورهابراهيم جالل محمود عبد العزيز عبد النبى575719
كلية هندسة بنهامارك مـــنير مرقص رزق هللا261827
56o766رياض اطفال المـــنصورهساره عبد الحليم عبد الحليم عبد الرازق بشــار
هندسة بني سويفمحمد مصطفى كامل محمد61921
نوعية قناهبه جابر شمروخ أحمد739472
8o2227صيدلة اسيوطعبد الرحمـــن عمر صالح تاج الدين
هندسة المطريه جامعة حلوانمـــنه هللا هشــام محمد زكى262723
499o1oتجاره المـــنصورهمحمد اسماعيل رمضان محمد غازى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ابراهيم محمد زناد224565
تربية شبين الكوممارينا صموائيل نصر عزمى225974
344o3oاداب االسكندريهعالء أمين احمد محمد ابوزيد
66o889كلية أداب بورسعيددنيا محمد محمود محمد ابو ليله
تربية أساسي اسكندريةسماح محمود عبدهللا ابراهيم419682
اداب الزقازيقمحمد صابر محمد احمد احمد637151
64oo76طب اسنان عين شمساميره سعيد عبد الفتاح سالمه
73959oعالج طبيعى قناإسراء أحمد حفني محمد
8o2176تربية اسيوطريهام ناجح الزهنى عبد هللا
صيدله الزقازيقغاده عبد المـــنعم عطيه احمد524566
44744oطب االسكندريهصفاء على عبد الغنى ادريس
49o65oنوعية طنطااسالم حسن ابراهيم عبد الدايم
تجاره بور سعيداحمد رضى راغب مرعى662568
7241o2هندسة المـــنياعبد الرحمـــن عباده عبد العظيم عباده
اداب الزقازيقاميرة مـــنير عبداللطيف عبدالحفيظ514535
3541o7طب طنطاشيماء صالح الدين محمد محمد ابوعرب
4922o8تربية ابتدائي طنطااسماء عبد هللا السيد محمود
73oo16رياض اطفال المـــنيا طالباتمى حمدى موسى عيسى
هندسة المـــنصورهعمرو اسامه محمد عبد الجواد الجمل562534
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمود ناصر حامد عبد الرحيم55624
السن عين شمسياسمين سعيد احمد علي همام37916
5911o5اداب المـــنصورههبه احمد ابراهيم معوض ابراهيم
5215ooطب الزقازيقآيه حامد صادق ابراهيم
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةايه هللا سالم حسن ابو العيله499515
59o8o9طب المـــنصورهنوال محمود احمد محمد عسكر
تجاره االسكندريهاحمد محمد ابراهيم حجازى369914
طب الفيومايه محمد راشد عبد القادر76425
8129o2تربية ابتدائي سوهاجوفاء حمدى حماد عطى
اعالم القاهرهسلمى محمد احمد كامل محمد277747
6193oهندسة بني سويفمصطفى مـــنصور عبد الرازق امين
844o6اداب عين شمسالحسن عنتر عبد الخالق حسن
اداب دمـــنهوراحمد سيد محمد فريز428123
27o826تجاره انتساب موجه  عين شمسسمر سالم احمد ابراهيم
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هندسة االسكندريهمحمد عبدالرازق على الزنقلى456617
صيدله طنطاهبه ابراهيم احمد قابيل234112
49o868نوعية طنطانادر نبيل عياد كيرلس
نوعية المـــنصورهنبيله محمد محمد البيومى سليم578177
طب القاهرهمريم ناجى بشــاره حزقيال785595
81o712تربية سوهاجاميمه رشــاد زايد ابوزيد
تجاره عين شمسمحمد عادل مصطفى مصطفى موسى288942
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةندى احمد فتحى عطا هللا235812
تربية شبين الكومسماح فضل محمد عبدالسالم222377
السن عين شمساسراء راشد ابراهيم محمد127786
42o2o3اداب كفر الشيخشروق شريف محمد عبد النعيم حسن
4173o3فنون جميله فنون المـــنيااسماء عبدهللا احمد محمد هالل
5156o8اداب الزقازيقاحمد السيد علي شكري على
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةرجاء جمال كامل عبدالمقصود222273
طب االسكندريهمي سعد احمد محمد محمد346611
اداب اسيوطمحمد حماده عبد الفهيم عليوة791682
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد هشــام المغاورى محمد العزب235373
رياض اطفال االسكندريه طالباتفاطمة احمد حسين محمد نصر423214
37o293صيدله االسكندريهمحمد شريف على عبدالقوى ابوزامل
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةهدير ماجد عبدالحميد محمد652555
نوعية الزقازيقعبدالرحمـــن احمد السيد محمد512328
تجاره الزقازيقامير السيد محمد حسين646687
اداب قنا ج جنوب الوادىايه حماده محمد كامل733142
5o7883تربية رياضيه بنين جامعة دمياطمـــنير على حسن  حسن ابومحمد
هندسة عين شمسرودينا ايهاب محمد على121997
هندسة الفيوماسالم عالم مرعي محمد65648
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسعمرو محمد محمد حسن669965
هندسة المـــنيااحمد صالح تونى عبد الباقى711693
هندسة المـــنصورهمحمد احمد محمد محمود589584
816o35تربية سوهاجاسماء ناصر محمد احمد
تربية ابتدائي شبين الكومرقيه طارق سعيد عبدالستار عجوه215323
188o31اداب عين شمسياسمين يسرى فاروق حسانين
تربية طنطاوليد عبدالرحمـــن حلمى عبدالرحمـــن احمد365744
اداب انتساب موجه عين شمسمحمد السيد جمعه على عبدالتواب289712
تربية بنى سويفهدى شعبان محمد عويس63926
تربية ابتدائي شبين الكومجهاد عصام فاروق حداد226542
تربية طفوله ج دمـــنهورسامية فتحى محمد عبد الحليم السداوى429149
هندسة المـــنصورهاحمد على محمد بالل ابو سمره493666
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةكريستينا ايمـــن كمال شكرهللا114371
صيدلة الفيومريم محمد فاروق علي72897
22518oتربية شعبه طفوله م. السادات طالباتياسمين عماد فرج عبد الهادي حسن
2735o7صيدله عين شمسشريف عبدالنور لبيب عبدالنور
تربية رياضيه بنين بور سعيداحمد محمد حنضل الديسطى محمد663179
65454oتربية االسماعيليههند محمد مصطفى البراوى
تجاره االسكندريهرحمه محمد على عبد الرسول348854
تجاره القاهرهحازم عادل عجمى محمد59679
تجاره طنطامصطفى ياسر محمد خفاجى358431
تجاره بنهاشروق انور مصطفى عمر عجوزة277251
هندسة عين شمسبافلى ماريو لطفى ملك117471
58o43اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنورهان عماد ابراهيم سعد
تربية اسيوطعبد العال على عبد المحسن عبد العال791157
اداب حلوانياسمين عصام عبد الفتاح محمد رضوان148922
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تربية ابتدائي الزقازيقايمان سعيد فريد عرفان511553
اداب الفيومامل سراج عبد العليم سعيد78379
صيدله طنطاساره مجدى الحسينى االشوح489913
طب المـــنصورهاسماعيل رمضان اسماعيل الشناوى582723
هندسة االسكندريهاحمد محمود عبد الحميد حسين خطاب458997
19o49oهندسة القاهرهرحمه فرج يحى سعد
5o1824اداب جامعة دمياطدنيا محمد ابراهيم سليم خليل
6o635اداب انتساب موجه حلوانايه احمد محمود عبد ربه
714o6تجاره بنى سويفاميره خالد ابراهيم محمد
7834oهندسة الفيومابراهيم حماد على عبد المجيد
131oo1تجاره عين شمساحمد طارق محمد عبد العزيز
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد رمزى عبده خاطر227179
طب اسنان القاهرهنوران خالد احمد سليمان الشــاعر46645
اداب الزقازيقاشجان صالح محمد محمد احمد512666
67o59صيدله بنى سويفرانيا رمضان محمد ابوهشيمه
37o253هندسة االسكندريهمحمد مسعد على احمد خميس
19o211تجاره عين شمسبسنت احمد سعيد عبدالحليم
23o432حقوق بنهامحمد السيد شفيق عجاج
طب سوهاجكيرلس سيفين سيف عطيه816347
تجاره انتساب موجه االسكندريهالحسن مجدى احمد عبد الجليل السيد343255
6oo13فنون تطبيقيه حلوانيوستينا عصام عريان نصر
5o5618هندسة المـــنصورهأميره حبيب فوزى عبد اللطيف احمد
521o43هندسة الزقازيقعبد هللا محمد عبدالرحيم احمد الدوى
8o6986كلية طب االسنان جامعة أسيوطوجدان جمال فتحى اسماعيل
تجاره القاهرهريحاب انور جاد هللا ابراهيم146343
تربية المـــنصورهمـــنى ابراهيم خليل ابراهيم ايوب579388
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةجومانا محمود السيد على ابو سمرة636863
تجاره عين شمسامير شــاكر عبد الفتاح محمد شرف126897
52oo26اداب الزقازيقمحمد حسونة سليم على
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةيوسف جمال السيد محمد بحيرى284252
كلية اآلثار باالقصرسارة جابر محمد محمد شحاته423769
طب اسنان المـــنصورهرنا هشــام محمد محمد فهيم563514
3843o9تربية كفر الشيخمـــنى محمود محمد إبراهيم
حاسبات ومعلومات المـــنصورهمروان صالح رمضان محمد الدسوقى588623
اداب سوهاجاسالم اسعد جاد الرب محمود814485
3744o1طب كفر الشيخشروق عزت محمد عبد العزيز الديهي
هندسة طنطاعبدهللا احمد عبدهللا مـــنصور221857
3oo17oنوعية بنهاسماح ابوالخير صديق ابوالخير ابوالعال
طب بيطرى كفر الشيخأية عادل محمد محمد سرور385176
تجاره بنهامحمد جمال عيد السحيمى227466
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرشــا محمد سعيد سيد127836
294o99تجاره عين شمسمحمد حسب هللا محمد محمود حسب هللا
8oo461تربية رياضيه بنين اسيوطعمرو عادل راضى محمود
28o383اداب بنهااسراء حسن السيد حسن عابدين
هندسة اسيوطمحمود دسوقى على شعير491728
كلية البنات آداب عين شمستقى محمد عواد عمر134259
38o158تربية كفر الشيخاسماء ابراهيم فوزى ابراهيم ابو شعيشع
هندسة عين شمسعبدالرحمـــن حمدى عبدالفتاح زيدان639823
هندسة القاهرهابراهيم مدحت ابراهيم محمد حسن الفطاطرى193371
تجاره الزقازيقمحمد زغلول عبدالمجيد عبدالحليم شيحة667922
كلية البنات آداب عين شمسجاكلين رزيق مرزوق رزيق292213
تجاره الزقازيقمحمد نبيه عبدهللا عطية حجاج512639
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3516oالسن عين شمسمـــنة هللا نبيل مـــنصور احمد
طب القاهرهمصطفى عاطف امين محمد139466
56565oتجاره طنطاعلى احمد على السعيد غزاله
اداب االسكندريهمـــنه هللا اشرف رمضان السيد417492
13o668هندسة المـــنيارغده سعيد ابراهيم حسن
5184o9تجاره الزقازيقامير اشرف عطيه الصاوى
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد اشرف علي ابوبكر718327
4471o4طب االسكندريهعائشه محمد عبد هللا موسى
اداب انتساب موجه حلوانوالء ثروت سيد على153818
تجاره القاهرهدينا محمد حسن نصر124713
طب بنهاسهيلة ربيع عبد المجيد أحمد عماشة351489
7179o9تجاره بنى سويفسعودي صبحي محمد علي
732o6اداب الفيوماسراء سعد احمد السعدى
375o29طب كفر الشيخعبدالرحمـــن السيد محمد عبدالسالم محمد
41146oتجاره دمـــنهورزياد محمد أنور زايد احمد
81o1o9تربية ابتدائي سوهاجاسماء محمود محمد محمد
تجاره عين شمسميرنا سعيد محمد سيد احمد هيكل292156
كلية األلسن بنى سويفايمان عبد القادر رمضان عبد القادر68688
هندسة اسيوطعبد الرحمـــن ابراهيم محسن فاضل343847
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسميرنا عادل وهبه ابراهيم بشوت659874
2o6126تجاره عين شمسايه مجدى محمد محمد السيد
8o9584تجاره سوهاجعادل خلف عبد هللا حماد
تمريض الفيوم مروه حميده فرج سيف94787
رياض اطفال بنى سويفمريم نادى ثابت لوقا63129
اداب قنا ج جنوب الوادىابراهيم عبدالحافظ احمد محمد738792
اداب اسيوطغاده ابوحسيبه عبد اللطيف عمر795346
تجاره عين شمسسليمان سالمه سليمان صالح269975
طب اسنان االسكندريهاسراء حسن عمران محيسن عمران434254
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن مجدى محمد العوضى573234
تربية ابتدائي بنهااحمد محمد محمود عبدالحميد ابوستيت289125
هندسة الفيوممحمود ممدوح محمد توفيق68484
صيدله الزقازيقنداء عبد العاطى احمد محمد سالم عواد516778
اداب عين شمسنادين اشرف محمد عبد المـــنعم السيد حسنى195299
تربية اسكندريةخلود محمود احمد عبد الحميد احمد ابوالعنين417372
85o75هندسة القاهرهاسامه محمد محمود محمد
حقوق طنطامحمد جمال عبد الحفيظ محمد ناصف361562
8o5461تربية سوهاجاالء عادل رشدى عيسى
81o77تربية الفيومايمان جمعه عطيه على
رياض اطفال المـــنصورهساره السيد عبدالخالق احمد حسن الحصين525467
5o3672تجاره جامعة دمياطأحمد السيد عوض الخضرجى
8o4945اداب سوهاجعبد هللا حمدي السيد مـــنصور
2o4719تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد السيد ابراهيم محمد سالمان
كلية البنات آداب عين شمساميره عادل كامل محمدحسن639986
تربية ابتدائي طنطامى مسعد عبد الحميد البسطويسى491591
تربية رياضية بنين اسوانمصطفى حسن جاد ابراهيم824666
8247o7كلية االثار ج اسواندينا احمد سيد حامد
تجاره عين شمسماريو عريان كرم قلدس142814
1912o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانانطون ايهاب انطون ميخائيل
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعال محمد شــاكر محمد226454
عالج طبيعى ج كفر الشيخرشــا محمد محمد ابو قرع578994
هندسة كفر الشيخمصطفى احمد محمد داود579114
حقوق قنا جنوب الواديمؤمـــن عاطف حلمى عبدالمطلب735519
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حقوق عين شمسادم سامى حسن محمد خليل262393
285o72طب اسنان طنطااسماء طلعت اسماعيل محمودخليل
232o33تمريض شبين الكوم المـــنوفيةساره سعيد صابر محمد اسماعيل
تربية حلوانهند سعيد محمود ابراهيم55445
81o711تربية ابتدائي سوهاجاميره خالد احمد محمد
تربية ابتدائي المـــنيامحمد مـــنصور احمد محمد721242
هندسة اسيوطاحمد رجب احمد عباس491344
تربية طفوله ج دمـــنهورسهيلة محمود رفعت الحوفى429431
1163o1تجاره عين شمسساره سيد احمد على همام
512o98نوعية الزقازيقكريمة محمد محمد يوسف
اداب القاهرهميار عصام محمد محمود مسعود21656
تجاره الزقازيقمصطفى عصام عبدالواحد ابراهيم خضر518792
4853o6اداب طنطانورهان محروس محمد الموافى
71348oطب المـــنيااسراء عماد حمدى محمد
حاسبات ومعلومات القاهرهمينا شفيق وديع انيس26984
22996oتربية طفوله شبين الكومفوزيه عصام سمير عبدالعاطى
هندسة المـــنصورهمحمود محمد عبد العزيز توفيق588621
8o9811طب بيطرى سوهاجهدير ماهر محمد حسين
حقوق القاهرهزياد على السيد على االحول14286
صيدله طنطامحمد رضا رزق السيد الرخ497193
حقوق بنهامصطفى عصام احمد حجاج275924
3o968دار العلوم ج القاهرهرنا وليد محمد ابراهيم
58o54تجاره القاهرههويدا احمد عثمان عبد البصير
37391oتجاره كفر الشيخياسر فتحي قطب سالمه ابو شريف
حقوق بنهاعصام خالد السيد فوزى276941
29o8o4التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةوالء سليمان سيد عيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد زكى محمد ابراهيم136481
تجاره عين شمسهبه ابراهيم طه مهران147371
رياض اطفال االسكندريه طالباتياسمينا محمد حسن ابو اليزيد347336
589oo6تمريض المـــنصورة مريم اشرف فرحات توفيق محمد
تجاره الزقازيقعاطف بغدادى محمد عاشور517621
طب بنى سويفسمر بدوى على جاب هللا71915
43o258تربية طفوله ج دمـــنهورإسراء سامى السيد عبدالرحمـــن البربرى
هندسة سوهاجنادر نصير سمعان اسكندر813442
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسدينا محمد عبدالرحمـــن احمد محمد647541
6441o7صيدله الزقازيقنورهان سعد سعد جعفر
تربية بنى سويفوليد صالح محمد حسين66374
اداب حلوانرحمه صالح احمد عبد الغنى45632
تجاره الزقازيقناردين فايز يوسف وديع ابراهيم516541
244o24صيدله طنطامحمد صالح السيد جاب هللا
اداب االسكندريهمروج محمود سالمة أحمد إبراهيم411184
3426o1طب االسكندريهمحمد ابراهيم على على ابو العنين
هندسة اسيوطاحمد سيد محمد سيد عثمان سالمه292724
هندسة قنااعظم حسب على حسب815175
تجاره الزقازيقامل سمير احمد جمعة516376
79219oتربية اسيوطاحمد جاد زايد عبد العال
تجاره المـــنصورهاسماء عوض الرفاعى ابراهيم هليل593488
تجاره بنهامحمود مجدى محمد اسماعيل خليفه285811
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمارينا نصحى سعد ثابت193868
8o2oo3تربية اسيوطغاده ظريف عبد المـــنعم محمدين
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأميرة محمد عرفة مصطفي عسل451961
هندسة طنطامحمود حسام عبدهللا فريد الشهاوى496374
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هندسة القاهرهمهند خالد محمد سعيد125541
21447oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاميره احمد ابراهيم ابراهيم سالم
اداب الزقازيقمحمد صبرى على ايوب تقصيره637152
تجاره المـــنصورهنعمان محمود حامد السيد العربى571596
تمريض الزقازيق رغده عبد اللطيف عبد الحكيم ابراهيم648671
حقوق عين شمسمحمد حسن همام محمد195751
تربية ابتدائي بنهاياسمين عطا ابراهيم محمد286286
رياض اطفال المـــنيا طالباتزهراء رمضان السيد محمد719711
صيدله طنطاايه نافع احمد عبدالعزيز278561
تربية ابتدائي كفر الشيخآية أحمد مختار البنا385264
145o78اثار الفيوماحمد عادل عبد الرحمـــن حسن
هندسة بور سعيدعمر احمد محمد عبد الوهاب البيومى499659
هندسة بني سويفابراهيم حشمت فهيم ابراهيم16161
65886oتربية جامعة السويسامانى جمال عبد الناصر السيد محمود
اداب عين شمسرهف محمد فاروق عبد المجيد119814
تجاره بنى سويفمحمد عبد الحميد على احمد66339
اداب االسكندريهميار نادر محمد محمد الشــافعي424332
اعالم القاهرههدير عادل عبدالحميد عمران طعيمه261948
تجاره كفر الشيخمؤمـــن على عويضة عبدالمـــنعم حمد379481
طب كفر الشيخندى عبد الباسط على مرشدى377538
4371ooطب االسكندريهاحمد عادل عبد الحي السعيد المقدم
اداب سوهاجعاصم بكري عبد الحليم احمد813881
رياض اطفال بنى سويفاميمه عصمت ابو السعود رزق94387
السن عين شمسامـــنيه فنجرى محمد حسانين292195
اداب المـــنصورهوسام محمد مخيمر عبد الحميد عبد العاطي573398
42165oتربية أساسي اسكندريةمحمد علي محمد احمد احمد السبكي
صيدله بنى سويفدعاء حماده احمد حسين69484
34935oتربية طفوله اإلسكندريةنورهان احمد عبدالعزيز بسيوني ابوعلي
52o341صيدله الزقازيقندي السيد عبدالمـــنعم محمد عامر
374o59نوعية كفر الشيخمحمد جمال ابراهيم عبد الرحمـــن هاشم
789o79اداب اسيوطدميانه جرجس فرنسيس قالده
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةساره محمد لبيب على عبدالعال215351
8o127oسياحة وفنادق المـــنياعلى ابراهيم على عمر
هندسة كفر الشيخمحمد رضا مرسى محمد مرسى خضر375595
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورا عيد السنوسى مبروك234634
66627oطب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسايمـــن محمد عيد سالمة
تجاره المـــنصورهاحمد على على محمد العزب591281
هندسة عين شمسعمر جمال انور محمد143275
طب اسيوطفادى باسم فتحي كامل785178
طب القاهرهعلى عبدالوهاب محمد محمد عبدالرحمـــن189131
76o862اداب قنا ج جنوب الوادىنجالء عبدالحميد خضرى محمد
نوعية بنهانور سعيد عبدالمجيد حسين286274
 تربية الساداتندى حلمى صادق ابراهيم221294
79o342تجاره اسيوطشيماء عوض هللا محمد محمد
معهد فني صحى طنطافكرية فايق مصطفى غنيم367582
هندسة المـــنصورهحنان اشرف احمد الفيشى578236
65463oتربية االسماعيليهمحمد السيد احمد صالح
51o7o5تربية ابتدائي الزقازيقإسراء عاطف عطية محمود قنديل
كلية الطب بقناامـــنه عبد الناصر طاهر على738373
3oo212اداب بنهاهند مجدى مرجان عبدالحميد سيف
تربية دمـــنهورساره اكرم عبدالقادر محمد سعفان429283
تربية دمـــنهوراحمد يوسف عبيد ابراهيم مصطفى426931
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طب اسنان المـــنصورهايمان السيد محمد خليل ابراهيم525171
2734oتجاره القاهرههاجر عادل اسماعيل احمد
35o746تربية رياضيه بنات االسكندريهأسماء محمد حسن محمد الكومى
7228o6هندسة المـــنياسراج الدين محمد غليوب محمد
السن عين شمسداليا فرج هللا هالل امام الطواب584488
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفهدير عاطف رمضان ابراهيم74427
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايه اشرف محمد سليمان652998
56448oطب بيطرى المـــنصورهرغده رجب عطيه محمد
8o9596حقوق سوهاجمحمد جمال فتحى محمد
اداب المـــنصورهصفيه عبد الفتاح محمد عبد الفتاح غزي576857
اداب عين شمسفرج احمد فرج احمد محمد145112
36o681صيدله طنطاشيماء المـــنسى ابراهيم الخطيب
تربية ابتدائي االسماعيليهابراهيم محمد ابراهيم زكريا653591
تربية ابتدائي طنطاخلود ربيع سيداحمد سيداحمد اسماعيل364317
2oo974معهد األلسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات االدارية محمد ناصر محمد امام
2o4566تجاره القاهرهاحمد خالد حسن العطار
تجاره عين شمسماريا هانى نبيل اسكندر114372
اعالم القاهرهنرمين سامح رضا عبد المـــنعم39822
نوعية طنطااميرة محمد امين سليم367962
حاسبات ومعلومات عين شمسايه ربيع سيد احمد متولى197822
تربية المـــنصورهايه اسماعيل محمد محمد581572
اداب اسيوطصفاء ناصر حنفى على798523
اداب كفر الشيخمحمد اسامه السيد مختار احمد421965
1438o3كلية البنات تربية عين شمسنسمه صفوت مصطفى صادق
722o36تربية المـــنيامـــنار مجدى جالل احمد
تربية الفيومرضا شعبان امين جمعه72686
19798oتجاره انتساب موجه قاهرهاحمد فتحى سيد محمد
73o6ooاداب المـــنيافاطمه ابراهيم على عبد السيد
132o95السن عين شمسمـــنة هللا محسن احمد زكريا
طب المـــنصورهمحمود صديق ابراهيم الصديق عطية587476
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهنعمات عاطف عبدالمقصود الدفتار222516
عالج طبيعى القاهرهابانوب رأفت صابر رياض عطيه125296
اداب الزقازيقعلياء فتح هللا احمد محمد649243
تجاره المـــنصورهاميره عماد سعفان نصر الجاريه579354
صيدله القاهرهعمر يحيى عباس محمد23867
تربية الزقازيقرباب محمد محمود شحاته643558
5638o8صيدلة بورسعيدنرمين محمد السيد حسنين النجار
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةندى عبد المـــنعم محمود خليفه153868
65261oطب االسماعيليه ج قناة السويسعزه صالح رفاعى حسين حسن
تجاره القاهرهمحمد اشرف احمد صديق198785
طب االسماعيليه ج قناة السويسهبه مختار عبد السالم مطاوع652656
64o335هندسة عين شمسساره جمال محمد عبد السميع دبيكى
45o216طب االسكندريهريم عادل فتح هللا يعقوب
4o565تربية حلوانايه ابورحاب على دياب
5o5245تربية جامعة دمياطاسماء سعد السيد محمد يونس
693o8طب بنى سويفسحر مجدي فاروق علي
2861o7تجاره بنهااحمد جمال امام عبدالجواد
صيدله عين شمسعبدالرحمـــن اسماعيل عبدالحليم حسين281565
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالمرضى عماد عبدالمرضى عبد العاطي عمارة227821
71o518نوعية المـــنيااسماء عبد المغنى احمد فؤاد عبد الواحد
طب طنطانادره محمد على شعبان491683
42647oتجاره دمـــنهورعبد الرحمـــن صبحي رمضان هيكل
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فنون جميله فنون االقصرمى عماد عبد الكريم احمد الشباسي411312
4985o5تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةايمان عبد الفتاح السيد مطاوع
هندسة الزقازيقماجد محمد محمد محمد517511
24o653اداب بنهانرمين مجدى احمد عبد الرحمـــن العنتبلى
تجاره كفر الشيخفتح هللا زيدان محمد عصر373692
27o637تجاره وإدارة أعمال ج حلواندينا محمود عبدالعاطى معاطى
64724oتجاره االسماعيليه ج قناة السويساميمه عبد الناصر عبد الحميد ابراهيم
411o24تجاره االسكندريههاجر عبد الكريم أحمد محمد جالل
حقوق سوهاجعلى امام عبد الحميد الراوي818577
اداب الزقازيقاروى بشير محمد محمد الضبيلى669554
تربية الزقازيقامل صابر حسن عطيه محمد حبش641133
صيدلة سوهاججهاد عادل شعيب ابراهيم742328
27965oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد مجدى عبدالمجيد السيد الشعراوى
تربية قنا ج جنوب الوادىاسماء على سعيد على741865
هندسة حلوانجورج محروس يوسف أنجلي131558
كلية طب أسنان الفيوماحمد حمدى احمد عبد هللا91173
نوعية الزقازيقنعمه على احمد عثمان643879
تربية قنا ج جنوب الوادىايات سعد محمود احمد742879
كلية البنات آداب عين شمساسراء عبد االله عبد هللا عبيد121181
اعالم القاهرهرباب محمد نور محمد شحاتة277454
تجاره بنهاعبدهللا يحيى امين سليمان276286
44o498كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوروسام احمد سعد محمد الصاوي
كلية البنات آداب عين شمسشيماء عفيفى عبدالعزيز عفيفى الجوهرى274367
هندسة شبرا بنهاعبدالحميد سعيد عبدالحميد عبدالغنى محمد296454
565o61اداب المـــنصورهمريهان محمد عبد الفتاح العوضى
هندسة الزقازيقسعد طه محمد مهدى511621
اداب قنا ج جنوب الوادىهاجر عبدهللا على حسنين739398
299o67كلية البنات تربية عين شمساسراء رضا ابراهيم محمد الشيخ
هندسة طنطافادى محمد امين عبد الجواد ناصف366734
654o73صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد وليد ابو المعاطي حسانين
تجاره عين شمسكيرلس سامى رشيد اسكندر116558
295o17اثار الفيومايمان عدل مرسي محمد العدل
صيدله الزقازيقزهور صابر عبد الفتاح محمد رايقه642756
طب اسنان عين شمسمـــنى محمود حسين محمد268745
38o371طب كفر الشيخرنا عبد الناصر صابر محفوظ
4987o1اداب طنطابسمه احمد عزت احمد عالم
اداب المـــنصورهساره رياض بديع رياض566567
طب بيطرى القاهرهعبدالرحمـــن احمد السيد نشــات ابراهيم193988
64o537اداب الزقازيقايه محمود عبد الحكيم احمد
279o49تربية ابتدائي بنهامريم يسرى عبدالعال محمد الدالى
كلية رياض االطفال اسيوطنورهان مصطفى رشــاد عقيلى799778
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر محمود عبد العاطي ابو العال122396
38o187تربية كفر الشيخإيناس حموده محمد سعد عبد هللا متولى
19985oكلية البنات آداب عين شمسنورهان هشــام محمد ابراهيم
تربية طفوله اإلسكندريةزينةهللا اشرف حسن ابراهيم شعبان349396
2695o7تجاره القاهرهمهند مجدى امين محمود
هندسة شبرا بنهامحمود حسن جوده محمد عزازى277173
8o7628تجاره سوهاجاحمد عصام عبد الرحمـــن رضوان
اعالم القاهرهيوسف فوزي عبد السيد جرجس135392
هندسة االسكندريهحسن عبد الكريم قاسم مصطفى حسن عثمان455256
كلية البنات تربية عين شمسنورا رمضان هالل صابر291563
641o57نوعية الزقازيقبسمه رضا محمد محمد احمد عماره

Page 136 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
هندسة عين شمسبيتر اسحاق سعد اسكندر14844
تربية رياضيه بنين شبين الكوممحمد فهمى عبدالسميع عماره221768
طب بيطرى كفر الشيخشروق محمد محمد محمد الشريف393413
هندسة كفر الشيخعبد العزيز محمد عبد السالم فتح هللا سليم373734
هندسة الفيوماحمد فراج الشحات محمد596577
41253oعلوم االسكندريهجومانا أحمد محمود قطب
73o352تربية المـــنيامروة سامى عثمان بركات
طب القاهرهمينا وجيه بهجت توفيق814665
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبقطر سمير عوض صليب14283
385o2اداب القاهرهياسمين رأفت على عبد المـــنعم
66o582هندسة بور سعيداسالم حسن قاسم رضوان قاسم
تربية شبين الكوممحمد سامى ابراهيم عبدالحميد خطاب234953
تجاره بنى سويفاحمد محمود ذكى عبدالسالم718765
تربية ابتدائي قنا ج الواديدعاء عبدالمجيد اسماعيل عبدالرحيم741634
طب طنطاضحى محمد السيد عرابي363534
تجاره االسكندريهعبد الحميد كمال كشــاف مصطفى الحايس368728
تجاره دمـــنهوراحمد عماد مبروك عبد المالك427944
3o2429كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمارينا ميالد فتحى اقالديوس
3oo553طب بنهاايه سعيد عبداللطيف بيومى
تجاره بنى سويفارميا مرقس ارمـــنيوس سليمان69511
81oo99هندسة سوهاجمارتن ماهر خلبوطه جرجس
485o13صيدله المـــنصورهساره امين حسين محمد سامى
74o687تربية ابتدائي قنا ج الواديبسمة محمد محمود عبد المقصود
66o733تربية بور سعيدمحمود عبده سالم معاطى الفار
طب اسيوطاميره رفعت زين العابدين زهران786535
28625oتربية بنهاساره عبدالهادى مدبولى خليل
السن عين شمسشرين شحته حفنى عطيه293333
هندسة عين شمسمؤمـــن محمد شعبان بركات189483
2o697oطب عين شمسياسمين محمد سعيد اسماعيل
تربية طنطايحيي راغب يحيي راغب حسين361694
2o7419اداب عين شمسوسام مؤمـــن حسين محمد
تربية ابتدائي المـــنصورهرحمه محمد ابو العنين حامد563624
357o95اداب طنطاسيف الدين هشــام مصطفى عبد هللا
57752oتجاره المـــنصورهبالل محمد بالل احمد المـــنسى الصيري
تجاره طنطامينا عماد الشحات معوض صليب497839
14814oهندسة المطريه جامعة حلوانعلى عالء طه محمد
485o6حقوق القاهرهعبد هللا بهاء السيد محمد االنور
هندسة اسيوطفاطمه جمال حسن على828145
صيدله المـــنصورهكريم محمد على على شــادى564214
تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء يسرى عبد الرحيم االتربى النجدي577529
السن عين شمسساره حامد عبدالعزيز غانم293326
21796oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرمضان ناصر السيد السيسى
19o41oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمى رضا شحاته محمد
تجاره بنى سويفاسالم عمر محمد محمد69512
تجاره المـــنصورهايه محمد السيد عبد الرحمـــن خليل489271
كلية أداب بورسعيداسماء السيد السيد على العشرى661454
هندسة كفر الشيخعبدالحليم نبيل عبدالحليم عبدالحميد النشيلى381517
تجاره القاهرهعبد هللا سيد ابراهيم السيد احمد136635
27o96دار العلوم ج القاهرهامـــنيه صبحى على احمد
3o1981اداب عين شمساحمد ناصر محمد احمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسماريو ناصر بسله خليل651127
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء محمد السيد السيد بدوى215252
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هندسة اسيوطاحمد سعد عبد السالم على السكرى586365
41711oتربية أساسي اسكندريةايناس محمد رمضان حسن عوض
8265o1طب اسيوطبيتر سعيد عشم هللا سعيد
تربية ابتدائى فرع وادى جديددينا عبد المـــنعم محمد أبو اليزيد748975
كلية البنات آداب عين شمسشيماء مجدى عويس على211468
41418oهندسة اسيوطعبد الرحمـــن مصطفى سعيد محمد سعيد
79o939طب اسيوطابراهيم عبد الحميد صديق احمد
5o9834اداب الزقازيقبسمة سعيد عطية الصادق
تجاره االسكندريهعمر عبده عبدالرحمـــن سالم عبدالرحمـــن سالم421555
71o577رياض اطفال الفيوم طالباتمها محمود عبد الغنى على
طب اسنان القاهرهرانيا احمد محمد مصطفى822115
75969oكلية الصيدلة ج جنوب الوادىاسماء تهامى عبد المـــنعم محمد
حقوق بنى سويفمحمد عماد عبد الصمد عمرقايد66465
تربية ابتدائي المـــنصورههدى رجب هدايه العربى567865
هندسة االسكندريهجاك عادل حليم ايوب جرجس413785
حقوق بنهااسامه احمد محمد رشدى سالم بركات275825
274o24كلية البنات آداب عين شمسهبه صالح محمود مصطفي
اداب حلوانايناس محمد محمد زكي42117
اداب االسكندريهمريم عمرو حلمى عثمان عبد الحليم411715
تربية كفر الشيخسالى محمد عبد الرؤف محمد الدسوقى382691
علوم بنى سويفحسناء عالء الدين عدلى زيدان63231
تجاره عين شمسمحمد فوزى عبدالمقصود محمود محمد291672
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةرنا محمد عبدالمـــنعم نجم219529
72oo79فنون جميله فنون المـــنياسارة اشرف احمد سعيد
49o221هندسة طنطانوران احمد ابوالعزم قابيل
هندسة القاهرهمريم حسام حسونة حسونة126663
34o741هندسة االسكندريهعمرو على شفيق مرسى علي
8o8224طب سوهاجمارينا القس اسحق صبحى ارمانيوس
تربية العريشافنان نبيل سليمان سالمه665351
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةندى حسن احمد عبدالرحمـــن653783
2928o3هندسة شبرا بنهامصطفى مـــنصور احمد المحالوى
8o1726تربية رياضيه بنين اسيوطجمال عبد الناصر حلمى شــاهين
8o8o2اداب الفيومجمالت حسن سيد عبد هللا
22o41oتربية الساداتاحمد يوسف ابراهيم حسنين 
كلية البنات تربية عين شمسناديه سعيد محمدالهادى درويش عبيد287818
تجاره القاهرهمحمد نبيل محمد عبد الرحمـــن136536
تربية ابتدائي المـــنصورهاسماء حاتم حلمى الدسوقي569527
تجاره القاهرهاسماء محمد حسن حنفى123942
42593oحقوق االسكندريهمصطفى حسن محمد مصطفى النجار
372o47اداب كفر الشيخايمان عبدالعال عبدالمـــنعم مرسي عبدالعال
تجاره بنى سويفحسام اشرف حسن محمد714357
431o81تربية دمـــنهوربوسي نبيل عياد مـــنصور سويطي
تجارة قنا ج جنوب الواديحسام مـــنشــاوى ابوالوفا عالم735278
5o3911تربية جامعة دمياطإيمان فوزى أبو القمصان السيد
تجاره بنى سويفأحمد ناصر محمد عبدالحميد718748
طب االسماعيليه ج قناة السويسزمزم سعيد عوض هللا حامد658996
3o1292طب بيطرى بنهامحمد محمد عبداللطيف علي
السن عين شمسهدير طارق ابراهيم عبد العال24859
هندسة االسكندريهعبدهللا مصطفى توفيق عبدالدايم عسكر454251
هندسة الفيومياسمين محمد سيد عبد العليم75459
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةكرستين مدحت صبحى فرج114152
إعالم بنى سويفعمر كامل احمد كامل عمر289146
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66o919كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةشروق باهر محمود الحديدى
فنون جميله فنون حلوانرضوى خالد احمد طه الجارحى17118
2o3897تجاره القاهرهدنيا محمد محمد محمد خطاب
نوعية الزقازيقجميله شعبان محمود عبدالعزيز644959
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن محمد فهمى حسن38591
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسهند خالد عبدالحليم الشيخ حافظ282356
تربية رياضيه بنين حلوانمحمد محروس عبد المحسن محروس23683
طب بيطرى دمـــنهوراسماء السيد محمد محمد على زيتون449772
هندسة االسكندريهنورهان مصطفى السيد حسن محمد454442
حقوق االسكندريهاحمد سعيد عطيه عبدالنبى421855
36o47oنوعية طنطاايمان زين العابدين بدوي شوشه
كلية هندسة بنهااحمد جمال السيد الشــافعى235661
تجاره عين شمسدعاء محمود عبدالراضى ابراهيم271794
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعادل بدر داود السيد223412
تربية قنا ج جنوب الوادىابراهيم عبده احمد محمد738548
22o452تجارة جامعة الساداتاحمد عبدالفتاح احمد عبدالمطلب
تربية المـــنصورهنرمين عماد حمدى السعيد حسن561659
تربية رياضيه بنين اسيوطمحمود فوزي خيري عمر787149
كلية الطب بقنااحمد عبد المعز فهمى قناوى743419
5o3327تربية جامعة دمياطهاجر عبدالكريم عبدالغفار ميره
اداب بنهاسلمى مدحت حسين مصطفى حرفوش277243
5827o6حقوق المـــنصورهنبويه السيد محمد على مصطفى
اداب عين شمساميره على عيد الشحات298887
نوعية طنطاسامى عصام شحاته شلبى366555
5o1744كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمد مجدى عباس السرى
22o331طب بنهاخلود محمود محمد محمد الجزار
تجاره عين شمسنوران مجدى محمود محمد192529
27979oتجاره بنهافادى عماد عزمى عطا هللا
تجاره الزقازيقاسماء حسين رمضان حافظ637578
هندسة طنطاعبدالعزيز خالد عبدالعزيز الشيخ223494
اداب دمـــنهورياسمين شكرى محمد محمود417916
5o3965طب بورسعيدايه عماد طلعت محمود
76o374اداب قنا ج جنوب الوادىمروة فتحى محمد مرسى
اداب عين شمسنوران تامر محمد سمير الوكيل144712
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعماد محمد فوزى محمد223936
طب الزقازيقاميره عبد السالم عبد البارى حسن524939
378oo2تربية كفر الشيخندا السيد عبد المـــنعم عمارة
2o8873طب اسنان عين شمسمارينا جمال وهيب حليم
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه ممدوح على سليم829877
19529oاداب عين شمسساره اسامه محمد حسن خليل
8o1oooحقوق اسيوطرانيا طارق عبد الوارث عبد الرحمـــن
طب بيطرى الزقازيقمحمد صبرى احمد محمد525258
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سيد فرج عبد العال117131
طب الزقازيقنورا فوزى محمد احمد647676
16o35هندسة بني سويفبيشوى شحاتة فاروق بطرس
صيدله االسكندريهاميره محمد سرور بسطاويسى383887
7294o9طب المـــنياهاجر سعد عبدالرحيم جابر
2974o6صيدله عين شمساحمد خيرى عبدالعزيز حسين
صيدله بنى سويفايه محي الدين شحاته راشد721826
27667oكلية هندسة بنهاميخائيل مجدى نصحى مكاري
نوعية بنهاناديه عصام ابراهيم حسن279594
اداب حلوانروضه محمد شطا محمد عيد151386
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هندسة حلوانعبدالرحمـــن محمد نبيل محمد على191775
تجارة جامعة الساداتاحمد صفوت مصطفى الخشن224116
صيدله الزقازيقايه عالء عبد الرحمـــن على637682
1178o7طب عين شمسمونيكا باسم ثابت اندراوس
تربية أساسي اسكندريةبرثينيا عماد ميالد زخارى339876
2756o3اداب انتساب موجه عين شمسندى عصام محمد ابراهيم
5742o4صيدله المـــنصورهدعاء محمد احمد عمر سند
18771oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرؤوف احمد فؤاد احمد شفيق
حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسهدير عمر صابر عبدالجواد يوسف653912
تربية الزقازيقحسن اسماعيل احمد ابراهيم518748
49o6o9اداب طنطااحمد سعيد السيد محمود مرسى
اداب القاهرهاالء عشرى مصطفلى كمال حسن محمود196937
تجاره القاهرهمحمد يحى عبد المـــنعم مغربى122925
تربية طفوله شبين الكوماسماء خالد حمدى محمد مرسى228384
تجاره الزقازيقايمـــن محمد السيد ابراهيم522286
135o23هندسة عين شمسنهله مصطفى عبد الكريم محمد
فنون جميله فنون حلوانسميه احمد عبدالمـــنعم عبدالحميد239365
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةكريم جمال عبد التواب محمد59255
693o4طب بنى سويفساره عماد حسن محمد
تربية ابتدائي اسيوطزينب عبد الحميد عبد الخالق عبد الجيد792786
هندسة المـــنصورهمحمود عالء الدين عبد اللطيف ابراهيم شمس الدين584323
5o9446تجاره الزقازيقاسالم ثروت محمد على
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا جمال عبدالستار الحداد233182
66o171كلية أداب بورسعيدمحمد مصطفى احمد السيد موسى
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد عبده مصطفى على738579
2868o8تجاره بنهامحمد صالح عبدالرازق عبدالواحد
2o3972طب القاهرهشيماء خالد عيد على
78o24تربية ابتدائي الفيومابوطالب على ابوطالب هاشم
تجاره القاهرهاحمد صبرى خليفه ابراهيم الفقى197978
641o14هندسة الزقازيقمصطفى محمد السيد حسن الجندى
58o397اداب المـــنصورهاحمد عماد اسماعيل اسماعيل البغدادي
اداب المـــنياامانى جمعه عبد الحميد عبد المـــنعم713369
اداب سوهاجعبد هللا احمد حامد خلف816873
23o779تربية الساداتمحمود دسوقى سعد البالط 
تربية ابتدائي طنطازينب عبدهللا سيداحمد شريود364326
صيدله طنطااسماء بهاء عبدالصادق زايد222441
هندسة حلواناسماء مبروك مصطفي الغنام124525
العالي سياحة وفنادق الغردقةياسمين عماد امير علي736128
231o68هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشريف طارق هاشم عطا هللا
تربية ابتدائي الزقازيقغاده السيد مصطفى اسماعيل648916
اداب طنطاآالء محمد عيسى على ابو طيبه492217
37o364تربية كفر الشيخآيه محمد علي السيد الشباسى
5o2662تربية جامعة دمياطنورهان محمود محمود الذكي
هندسة الفيوممحمد ايمـــن محمد مصطفى135589
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايمـــن ابراهيم كمال ابو هيبه217341
فنون جميله فنون ج االسكندريهميرنا مدحت محمود محمد هاشم411114
21475oطب بنهابسمه مجدى عبدالعليم عبدالشــافى
74o693اداب قنا ج جنوب الوادىزينب محمد عرابى عطا هللا
57o338تمريض المـــنصورة هاجر حسين محمد حسين
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىايمان عواد سالم محمدحسين291719
23239oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةساره رضا عفيفى عبدالكريم
تربية بور سعيددينا محمد بسيونى صديق محمد661522
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1449oحقوق عين شمسحبيبه احمد مـــنصور محمد عبد الرحمـــن
1245o2تجاره وإدارة أعمال ج حلواندنيا سيد عبد العظيم مصطفي
تجاره المـــنصورهاحمد السعيد السعيد عثمان شلبى592531
هندسة االسكندريهخالد محمود طاهر فتح هللا محمد الكورانى338888
تجاره المـــنصورهناجى محمد صالح الدين ابراهيم578515
357o71اداب طنطااحمد اشرف نعيم عبد السالم
تربية بنى سويفعمرو احمد قرنى عيد65936
4422o5طب االسكندريهمحمد سعد عبد المقصود محمد شرف
اعالم القاهرهدينا عبدهللا عبدالمعبود جوده291183
19769oهندسة حلوانمـــنه هللا عالء محمود محمد احمد
رياض اطفال المـــنصورهوفاء محمد عبد الرحمـــن محمد521316
5o8934طب الزقازيقنوران حمدون الحسينى محمد احمد سالم
5o42ooاداب جامعة دمياطنورا محمد سعد عبد المطلب طبانه
طب طنطانورا محمد عبده السيد عبدالعال363448
تجاره المـــنصورهمحمد جمال السيد محمد الطحان577664
طب االسنان المـــنياماجى مجدى شفيق سولایر714159
طب بنى سويفاالء خالد محمد مهدي66974
تربية ابتدائي بنهااحمد مسعد محمد عبدالعزيز قناوى296388
56o796تجاره المـــنصورهمـــنة هللا احمد محمود كمال عبد الحميد عبده
اداب االسكندريهميار محمود احمد السيد417856
714o85طب المـــنياريم محمود ابراهيم احمد
تربية طفوله اإلسكندريةياسمين سعيد رجب حسن شــاكر419935
تربية بنهاسهام على زين العابدين على بيومى286482
5o1o42صيدله المـــنصورهنهى محمد اسامه محمد قويمه
تجاره الزقازيقمحمد ثروت محمد جمال الدين محمد582353
3511oإعالم ج جنوب الوادىضحى كامل مصطفى السيد
574o3هندسة القاهرهسيد جمعه سيد حسن
58oo54هندسة الزقازيقيوسف شعبان محمد عبد الفتاح عجيزة
411o75تجاره االسكندريهروان أشرف السيد محمد عامر
صيدله المـــنصورهساره محمد محمد احمد ابراهيم اسماعيل592437
22o993طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان مجدى عفيفى خضر مـــنصور
صيدله الزقازيقايمـــن رفعت محمد محمد مصطفى645273
كلية الطب بقناعبد الرحمـــن محسوب محمد احمد733221
تربية عين شمسبسنت حسان عبد الرؤف موسى25162
تجاره بنهااسالم اشرف محمد محمود263995
هندسة طنطاغاده عصام محروس احمد سارى363712
759o71صيدلة اسيوطمينا جرجس عدلى عطية
اداب طنطاسلمى اشرف محمد القللى359195
8o8616كلية الطب بقناعمر صالح محمد عمران
اداب قنا ج جنوب الوادىشيماء عاطف ابوالجميل خليفة737191
79281oاداب اسيوطمارينا اسامه جميل مؤنس
إعالم ج جنوب الوادىايمان سيد محمود محمد741624
نوعية الزقازيقاحمد سعد الدين احمد احمد عمر646416
تربية فرع الوادى الجديدرحاب عباس عبد الظاهر احمد748418
762o38كلية الطب بقناعلي عبدالهادي االمير الصادق
563o11تجاره المـــنصورهمريم مالك نصر صليب جرجس
38416oاداب كفر الشيخفاطمه الورداني عبدالمؤمـــن محمد احمد
دار العلوم ج القاهرهنجاه توفيق طه مرسى495664
372o42نوعية كفر الشيخاية عبدالناصر حسين السيد الصعيدي
حقوق عين شمسمحمد ثروت عبد الحميد عبد العزيز116925
41o862حقوق االسكندريهشهاب مصطفي عماد الدين عبد الرازق احمد
8182o1هندسة سوهاجاحمد عبد الباسط السيد محمد
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صيدله طنطاعبد هللا السيد فهمى عبد هللا عبد الباقى357539
58623oصيدله الزقازيقاحمد عبد العزيز حامد على سرور
اثار القاهرهامـــنيه حماده محمد على عبدالفتاح643167
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر مصطفى احمد عبد الرحمـــن114286
اداب القاهرهمحمد محمد عبد الغنى محمد43899
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاحمد عصام محمد محمد عبدالرحيم418974
2874o6هندسة اسيوطالسيد محسن السيد يوسف عوض
طب بيطرى اسيوطالشيماء عبد التواب ابو زيد بخيت789354
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرمحمد احمد زكى سعاده عبدالوهاب466387
تجاره بنى سويفكريم نصار رمضان عبد العظيم63489
رياض اطفال المـــنيا طالباتصفاء عادل احمد عبد الاله719196
اداب القاهرهامل احمد على حسين45567
تربية اسكندريةمحمد احمد محمد احمد لوكسر343766
584o98اداب المـــنصورهانطونيوس عوض لويس عوض عبد الملك
تجاره عين شمسعبدهللا عصام الدين عبدالحميد شحاته سليم269443
81o5o2تجاره سوهاجعادل شكير ابراهيم عيسى
فنون جميله فنون ج االسكندريهعلى ابراهيم محمد ابراهيم حشــاد411535
17o45تجاره القاهرهاالء نبيل على محمد على
اثار الفيوماحمد محمد انور عبد النبى139838
طب اسنان االسكندريهجيالن على عبد المـــنعم عوض البردان346812
33688oتربية ابتدائي فرع مرسى مطروحساره عزت رشدى عياد
صيدله حلواناسماء مجدي محمد حامد65842
23o416برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانحسام نبيل محمد ناجي عبدالعزيز القطان
73973oكلية الطب بقنايارا اسامة مصطفى احمد
318o9صيدله القاهرهندى سمير عبد العظيم اسماعيل السعدنى
اداب االسكندريهمها محمد مسعود محجوب417269
58869oتجاره المـــنصورهمحمد ناصر ابراهيم مصطفى
إعالم ج جنوب الوادىسماح صبرى حسنى سرحان428442
65o553تجاره الزقازيقحسن محمد حسن مشــالى
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتهاله محمود احمد سعد739921
هندسة شبرا بنهاماريا كامل حلمى كامل115368
اداب بنى سويفعبير رجب سعد حسن71427
صيدله الزقازيقاحمد محمد احمد متولى حجازى523683
اعالم القاهرهاسراء جمال حسن زينهم294976
تجاره بنى سويفعصام عبدالمـــنعم محمد عبدالرحمـــن725897
هندسة بور سعيدمحمود السيد على سعد سعد معوض664372
372o66تربية كفر الشيخدينا مسعد محمد على السيسى
8o4326هندسة سوهاجابانوب حسنى وهيب توفيق
15o631تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد رمضان صادق ابو سريع
43425oعالج طبيعى ج كفر الشيخإبتهال مصطفى بسيونى شكر
41o998اداب االسكندريهرودينا محمد حمدى حافظ أحمد
اداب اسيوطفاطمه جمال فاروق حسين788462
هندسة كفر الشيخمحمد خيرت عبد الفتاح سالمة459965
هندسة القاهرههشــام نبيل صموئيل كامل غبلایر19149
تربية الزقازيقاميره فتح هللا رشــاد احمد645956
8o57o5حقوق سوهاجحسام الدين محمد احمد مرسى
5o5883تجاره جامعة دمياطناديه محمد ابوبكر الداودى
هندسة طنطاابراهيم وجيه محمد حواس495922
السن عين شمسهاجر على محمود عبدالرحيم271141
السن عين شمسصبريه محمد عبده محمد58518
329ooاداب القاهرهمحمد متولى احمد حسين
اداب المـــنياخالد محمد احمد ابو زيد718782
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74o261تربية ابتدائي قنا ج الواديايمان محمد حسن احمد
تربية ابتدائي سوهاجساره اشرف احمد ابراهيم818237
كلية البنات تربية عين شمسمارينا عاطف رمزى برسوم288514
664o18كلية أداب بورسعيدبيتر مجدى شمشوم بركات جرجس
تربية ابتدائي بنهاهناء رضا عبدالهادى محمد286697
587o18اداب الزقازيقاحمد يوسف عبد المولى يوسف حبيب
64o165السن عين شمسامل مجدى اسماعيل احمد
5o9114صيدله الزقازيقحسام الدين وائل السيد لطفي مختار عبد الباقى
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهساره عدلى حسين عيد عمر221131
2o2749اعالم القاهرهضحى مدحت محمد فتحى محمد نصار
789o78تربية اسيوطتريز يوسف لطفى فرج هللا
42773oحقوق طنطامحمد سعيد محمود محمود رحيم
19367oاداب حلوانماريا بولس عبدالنور بولس
فنون جميله عماره ج االسكندريهماريهان هانى كامل ذكى414455
نوعية كفر الشيخالسيد إبراهيم عبده علي375115
5o8717صيدله الزقازيقحسام عادل محمد محمد الفقي
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد سامى محمد عوض217822
7189o3صيدلة المـــنيااحمد محمد صالح محمد
حاسبات ومعلومات عين شمسبيشوى برتوس وردخان ماضيوس114968
اداب القاهرهشدوه هشــام حامد محمود123118
5o1761تجاره جامعة دمياطاسراء محمد مسعد على مطاوع
تجاره القاهرهمعوض جالل معوض شعبان54338
19o915تجاره القاهرهنورالدين عالء عبدالمـــنعم خليل
دار العلوم الفيومكريم عبد هللا عبد الحميد احمد69412
دار العلوم ج القاهرههدير احمد سيد محمد198347
7256o6اداب المـــنيافاطمه احمد عبدالمجيد عبد الحفيظ
195o94كلية البنات تربية عين شمسكريمان مجدى سعد جالل ياقوت
5o1246تجاره جامعة دمياطمحمد عبده ابراهيم السعيد داود
تجاره بور سعيدمحمد طاهر محمود المرسى عبد هللا591822
كلية البنات تربية عين شمسفاطمه ايهاب حسن محمد ثابت294224
52oo95تربية ابتدائي الزقازيقهاجر احمد السيد حسن عبدالحميد
115o35هندسة القاهرهعلى حسن محمد على
4o615تربية حلوانيارا فوزى على محمد
44o713طب اسنان طنطايوسف عبده يوسف حسن
اداب دمـــنهوراحمد صبرى محمد شلبى426374
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمياده محمد احمد اسماعيل معروف189693
8o1399هندسة اسيوطسيد احمد على احمد
تجاره االسكندريهاحمد عادل ابراهيم احمد الجندي343236
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةصفيه عالءالدين حسنى عبدالحميدخليل429687
هندسة المـــنصورهاحمد حواس احمد عمريه495291
2o2959تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانساره مدحت محمد مصطفى
تربية ابتدائي بنى سويفحسناء جمال توفيق حسن67388
هندسة طنطامحمد حسنى على عبد العاطى محمود235585
هندسة المـــنيامحمد نبيل احمد ماهر147364
طب اسنان طنطاايه سند سعيد عالم231651
5176o8تجاره الزقازيقايمـــن عاطف محمد عميرة
581o61صيدله المـــنصورهعبد العزيز محمد السعيد عبد الدايم محمد
تجاره القاهرهنيره محمود عبدالفتاح مصطفي268172
اداب عين شمسهدير السيد عبد الفتاح ابراهيم128446
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد اشرف عبدالصادق دويدار226965
 تربية الساداتكرستينا كمال سمير نصر هللا431517
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد فتحى غازى221949
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طب االسنان المـــنيامـــنة هللا حمدى محمود مرسى713629
376o17تجاره كفر الشيخاشرف محمد محمد خليفة زهران
36285oطب طنطامحمود احمد على ابو علفة
42o666تجاره االسكندريهاحمد محمد فوزي علي يونس
114o87تجاره عين شمسناردين عادل فهمى شنوده
715o49نوعية المـــنياامينه محمد صالح كامل
56o329هندسة المـــنياماهر محمد ماهر محمد
طب المـــنصورهايه على احمد على567639
اداب انتساب موجه القاهرهخلود محمد عبد الحميد محمد تليمه49366
29o466نوعية عباسيههدى حسين محمود حسين سيد مـــنصور
6494o7صيدله االسماعيليه ج قناة السويسوالء مصطفى السيد على دسوقى
2o6112كلية األلسن سوهاجاميره عصام جابر مليجى
تربية ابتدائي المـــنصورههدير اسامه محمد محمد حسن563882
8o8849تربية سوهاجرحمه احمد محمد تميم
تجاره كفر الشيخعاطف علي محمد زياده368726
اداب المـــنصورهمحمد اسامه احمد الدسوقى السيد569655
5353oتجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عاطف عبد المقصود احمد
3o4499طب عين شمسجيالن ماجد نبيل محمد كامل
تجاره كفر الشيخاحالم السيد فتحى محمد حسين381948
تجارة قنا ج جنوب الواديعبدالرحمـــن محمود حسين محمود738151
34892oتجاره االسكندريهنعمة سمير نسيم روفائيل
5o3491تجاره جامعة دمياطآيه مصطفى محمد ابو الرجال
تربية ابتدائي كفر الشيخسارة السيد متولى احمد ابراهيم378915
3473ooفنون جميله فنون ج االسكندريهحنين مصطفى احمد أمين محمد الفقى
تربية أساسي اسكندريةمـــنة هللا يسري محمود محمد عبد الرحمـــن349323
طب اسنان طنطاايمان حمدى السيد ابواحمد234284
هندسة قنامروان عدلى محمد توفيق733913
تربية عين شمسمحمد محمود محمد علي263497
82o198تربية رياضية بنات اسواناسراء محمود يسن عثمان
43o767تربية الساداتنهال كمال على محمود محمد 
تجاره انتساب موجه قاهرهدينا هانى ابراهيم محمد55473
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةهدير احمد محمد محمد653722
تربية ابتدائي الساداتعبدهللا فريد فؤاد البوهى223778
طب المـــنصورهنورالدين شوقى كامل العيسوى الجالي583937
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعال عبدالرؤف حامد سالم288837
اداب انتساب موجه القاهرهنهى غريب صديق عبد الحفيظ45991
46o662هندسة االسكندريهرحاب سامي محمد نصر الدين علي
52oo3oتربية ابتدائي الزقازيقايمان صبرى محمد الهادى سالم
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد مصباح محمد محمد26612
طب القاهرهتقى ايمـــن خليفه مبروك266326
تربية المـــنياعفاف نبيل شكرهللا يسى713412
طب اسيوطحسام مصطفى كامل محمد792712
58247oتجاره المـــنصورهامير السيد محمد السيد سليمان
789o97نوعية اسيوطنادين محمود يوسف ثابت
4483o3كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورالهام عبد الناصر ابراهيم على الزناتى
صيدله الزقازيقايمـــن محمد مصطفى محمود النجار515989
7731oاداب الفيومنورا مبروك سنوسى مبروك
75oo2اداب الفيوممى عماد رشوان عباس
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةبتول محمد عبدهللا محمد عثمان262474
15o791هندسة اسيوطحسن عصام محمد السيد
تربية ابتدائي سوهاجمحمد يسين عبد الاله فراج817233
3574ooتربية ابتدائي طنطااسلم اشرف عبد السالم عبد المجيد العدل
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هندسة االسكندريهمصطفى خالد محمد فؤاد زغلول459243
416o93تجاره االسكندريهمحمد حامد محمد على محمد
تجاره المـــنصورهمصطفى السعيد محمد سعد الشبراوى588697
اداب حلوانياسمين خالد سعد سعيد54199
اداب انتساب موجه بنهاشيماء محمد على حسن277327
صيدلة اسيوطمايكل سمير لمعى فهيم793699
نوعية اسيوطتامر سمير عبد الحليم محمد796528
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةاسراء محمد معوض عليوه الدماصى587187
تجاره بنى سويفعال عبد الحميد احمد كمال علي69183
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسايه محمود كامل محمد658596
284o36علوم عين شمسياسمين سمير محمد عبدالسالم
 تربية الساداتفاطمه فؤاد صالح السعداوي232222
طب الزقازيقاشرف عبد الحميد احمد ربيع591886
هندسة االسكندريهخالد محمد مهاب احمد عبد السالم الجويلى342522
هندسة االسكندريهنورهان زكى سعد زكي ابراهيم457936
448o3اداب انتساب موجه عين شمسشيماء حسين محمد السيد شحاته
تجاره دمـــنهوراحمد عبد الفتاح رمضان شلبى426152
نوعية بنهاايمان عبدالحافظ محمد قاسم محمد284869
هندسة اسيوطمحمد هشــام محمد محمود احمد796781
57212oاداب المـــنصورهايه محمد محمد ابراهيم محمد الدسوقي
طب بيطري المـــنيارائد طه عبد الظاهر اسماعيل752169
419o11تجاره انتساب موجه االسكندريهعلى رمضان محمد احمد على
44o996طب االسكندريهخالد زكريا عبد الجواد غالب
طب طنطااحمد عصام عبدالفتاح حسن رامون375283
22134oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامـــنيه مجدى عبدالمـــنعم عبداللطيف
تجاره عين شمسندا عماد السيد عبدالحميد الخولى291144
تجاره االسكندريهمحمد  السنوسي محمد  بلبع411541
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر خالد محمود عبد العليم135575
71o76oطب المـــنياندى راضى محمد صادق
37o276كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد وائل محمد أحمد السقا
577o9o اداب المـــنصورهمحمد احمد حلمى محمد احمد البرعى   نظام الدمج
هندسة المـــنياماريو جرجس يعقوب خليل714663
هندسة القاهرهاحمد محمود ابوزيد احمد24251
5o3o53تجاره جامعة دمياطاسالم محمد محمد عبد الحليم البغدادى
طب بنهااحمد عبدالمولى احمد عبدالمعطى حسن518837
643o11صيدله الزقازيقمـــنه هللا صبحى عبد العزيز محمد
اداب المـــنصورهندا حمود السعيد حمود حيار586727
هندسة المـــنياحمادة اسماعيل محمد اسماعيل721435
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه سعيد محمد مـــنصور عبد الوهاب221184
41o585تجاره االسكندريهمـــنال خيرى حسن عبد الحميد
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىسماح احمد كمال كامل822128
5o8637صيدله االسماعيليه ج قناة السويساميرة سعد على القاضى
5oo66oتجاره انتساب موجه جامعة دمياطاميره حاتم حسين البيومى
تجاره الزقازيقمينا مالك سليمان فرج517338
5o9912تجاره الزقازيقهدير سعيد العربى السيدجاب هللا
5o1856اداب جامعة دمياطعال على احمد عليوه
14252oصيدله عين شمسايمان الحسين عبد العاطى عبد الغنى
اداب االسكندريهعصام حسين عبد العظيم محمد احمد415459
هندسة الفيوممحمود محمد محمود اسماعيل ابو عامر597227
فنون جميله فنون االقصرايمان سرور جابر عبدالحق282817
اداب حلوانداليا احمد محمد عبد العليم37343
صيدله طنطاعبير عبدهللا رضوان حسين عبدالصادق354114
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عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد عصام محمد مرسى عبدالكريم488856
44464oكلية األلسن كفر الشيخروان طه محمد حسن طه
فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم محمد سعد محمد فراج349416
549o8تجاره القاهرهدنيا سامي ابراهيم احمد
اداب االسكندريههبة هللا عبد الفتاح رجب مسعود415827
السن عين شمسسهيلة آسر احمد عبد الرازق الخولي346441
تربية المـــنصورهرقيه محمد محمد حامد السروى577268
اداب عين شمسشروق شعبان محمد حسن298283
طب االسكندريههدير محمد احمد ابوطبل447186
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن مـــنير بخيت محمد قاسم مرعي512952
هندسة المـــنيامحمد هشــام السيد مرسي محمد223733
4292o8تربية دمـــنهورآية محمد عطيه عالم مـــنيسى
طب بنهااسراء ابراهيم جابر الجيار363162
تربية طنطاريهام أبو شعيشع عبد الحميد أبو ريه485373
2819o4تجاره بنهامحمد عادل سيد محمد عوض
صيدله المـــنصورهاحمد سالم أحمد بصل487782
اداب حلواننورا محمد وجيه محمد عبد الحليم العشرى153797
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىياسر محمود وهبي محمود744433
سياحه وفنادق االسكندريهمحمد طارق رشــاد محمد حميده343194
تربية ابتدائي طنطاياسمين جمال بركات عفيفى عطا هللا364716
8o4746تربية سوهاجياسمين محمد محمود محروس
23571oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشروق عالءالدين احمد حيدر
طب بنهااالء صابر عبدالمقصود احمد277858
56oo78اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاحمد اسامه عبد التواب احمد حماد
اثار الفيومدنيا احمد ابراهيم مصطفى راشد419664
طب االسكندريهمحمد احمد كامل حرفوش368767
اداب عين شمسندى خالد محمد نوار136336
تجاره المـــنصورهصالح السيد عبد الحليم الشربينى564811
148o39هندسة الفيوماحمد صالح رفعت سليمان
هندسة عين شمسانجى وائل مصطفى حسن عبد الحى192579
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر محمد احمد فتح هللا13454
صيدله حلواناحمد معتز حمد السمان816611
8335o6كلية الطب البيطرى جامعة أسوانسماح تايه محمد مرزوق
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالحميد عزت عبدالغنى محمد291898
صيدلة المـــنيامى ابوهوله محمد محمد715972
81158oتجاره سوهاجابانوب ادوارد النمر باسيلى
799o22تربية اسيوطسالم صالح هاشم توفيق
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةرنا حسن فهمى محجوب عجم411584
تجاره المـــنصورهعمر فتحى عبد الحميد السعيد على البرعى588117
13318oتجاره عين شمسعبد الوهاب محسن عبد الوهاب محمد
هندسة شبرا بنهااحمد محمد سليمان محمود محمد292816
5o4846فنون تطبيقية جامعة دمياطمـــنار هالل حسب النبي عبد الجواد الحديدي
اداب الزقازيقطة محمد عبدهللا عبدالخالق سلطان289139
اداب طنطابسام وائل السيد حلمى عبد الحى361413
تجاره بنهامصطفى عادل فتحى نصار227231
هندسة القاهرهسعيد مسعد سعيد عبدالحميد الجيار273573
564o79تجاره الزقازيقعمرو السيد فتحى احمد على نوفل
4893o5كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةميار محمد سعد السيد احمد محجوب
تجاره بنى سويفمحمد عماد طه عثمان711462
تجاره بنى سويفاسماء عبدالعظيم احمد عمر716522
14858oدار العلوم ج القاهرهندى مجدى حسنين على حسن
421o34اداب االسكندريهاحمد جمال محمد محمد نصر عبد هللا
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علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةريهام سمير محمد مطر219446
37o654تربية كفر الشيخاميره صالح محمود عطيةغنيم الطراوى
تجاره عين شمسمـــنار سيف الدين حسين السيد263121
تربية عين شمساسالم وائل زينهم عبدالواحد194322
تربية الفيومرنا محمود احمد ابراهيم72439
2o659oاعالم القاهرهنهى احمد عبدالفتاح محمد
2316ooتربية شبين الكومايمان محمود محمد فليلة
5o442oهندسة بور سعيدمحمود ماجد محمد احمد خطاب
2o5o82هندسة عين شمسمحيى  الدين مجدى احمد محمود جمعه
طب المـــنصورهساره عبد هللا عبد الوهاب الديسطى الحديدى571477
صيدله طنطامحمد احمد عبدالفتاح على الجمل227372
353oo8صيدله طنطااحمد خالد محمود عبد الجواد دغيم
435o92طب اسنان طنطالمياء عصام الدين بدوى محمد الشيخ
تربية سوهاجمها مـــنصور عبد العزيز عبد اللطيف814367
هندسة اسيوطمحمد محمود صبحى عبد الحميد ابراهيم343866
هندسة عين شمسعبدرب النبى محمد عبدالنبى مصطفى على187687
هندسة طنطامروه احمد بسيونى ابوالعال223351
تربية أساسي اسكندريةابانوب يسرى سعيد خلة339173
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمرو عادل عبدالمـــنعم ابراهيم كشك371765
3o36o1هندسة شبرا بنهايحيى عبدالناصر محمد حسن على السيسى
647o94هندسة الزقازيقايمـــن يوسف اسماعيل محمد الجمال
3o7o42تجاره عين شمسحسنى سمير حسنى محمد
اعالم القاهرهسميره احمد معوض عجالن262773
اداب القاهرهعبير عبد الرحمـــن حسن عبد الواحد54943
2o417oالسن عين شمساالء احمد عاشور محمد
طب االسماعيليه ج قناة السويساحمد وليد كمال عبد العزيز653253
اداب القاهرهاميمه صابر محمد ابراهيم275151
65o5o7صيدله الزقازيقمى عبدالفتاح عبدالحق محمد
اداب عين شمسبيشوى مـــنير وليم ابراهيم281264
اداب االسكندريهميار محمد محمد عثمان راضى الطوخى341255
27985oطب بنهاعبدهللا محمد سليمان سالمان
تجاره انتساب موجه  عين شمسروز لطيف شلبى سويحة264942
اداب كفر الشيخاسماء عصام عبدالبارى بدر383711
58o693هندسة اسيوطاسامه اشرف السعيد محمد خليل
نوعية المـــنيابسمه عبدالوهاب عبدالحكيم عبدالوهاب723573
12765oهندسة حلوانزياد عادل محمد شريف
اداب قنا ج جنوب الوادىشيرين جمال محمد حسن735919
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةندى حسين ابوعمره عباس656365
483o1هندسة القاهرهايثار محمود عزت محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايناس خلف سعد صالح719419
هندسة بني سويفاسالم جمال داود عبد النبى69787
441o93طب االسكندريهاسامة ابراهيم محمد السيد دراز
79o31oتربية ابتدائي اسيوطسمر عالء الدين عونى عبد العزيز
81o168صيدلة اسيوطحسناء السيد احمد عبد البارى
هندسة االسكندريهاسراء فتحى صالح محمود سليمان341669
صيدله االسكندريهمرام عزت عبد السالم ابراهيم الفخيري359363
تربية حلواناسراء اشرف معوض السيد142151
746o82تمريض قنا جنوب الواديجهاد احمد النادى احمد
7139o3نوعية المـــنياسلمى عالء الدين عبدالمحسن محمد حسن الجدامى
434o5اعالم القاهرهحازم اسعد محمود ابراهيم
197o45تجاره القاهرهميار عمرو جبريل جابر السيد
2o4525تجاره عين شمسمحمد توفيق حلمى توفيق
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تربية ابتدائي بنهاسمر جمال محمد مراد الشرقاوي279969
هندسة طنطاعمر صبحى لطفى قنومه497299
تربية كفر الشيخرضوى نبيل مصطفى الهياتمى376594
حقوق المـــنصورهعصمت حسن حسن محمد موسى594731
4458ooطب بيطرى دمـــنهورهدير عزت ابراهيم محمد ابراهيم
تربية قنا ج جنوب الوادىايمان على ابو الحجاج عنتر745962
5o5379تجاره جامعة دمياطمحمد عثمان عبد العزيز عثمان بلح
2981o6تربية عين شمسمـــنه هللا سعيد محمد عبدالحليم
تجاره االسكندريهايمان شعبان محمد محمد غنيم13125
587ooهندسة حلواناحمد سعيد عبد الحليم على
تربية ابتدائي المـــنصورههند مجدى محمد ابراهيم متولى563679
8o8515كلية اآلثار سوهاجهاشم مرسى عباس بخيت
تجاره عين شمسمحمد موسى محمد مصطفي288946
صيدله عين شمسعلياء نبيل ذكى حسين146554
119o29طب اسنان القاهرهعمر عبد الرحمـــن مرسي عبد الرحمـــن
تربية ابتدائي بنهاعفاف محمد تيسير شفيق عفيفى حسن231729
35o538علوم االسكندريهايمان محمد السيد محمد ابراهيم
8o6oo8تربية ابتدائي سوهاجمحمد عاطف شعبان عبد العزيز
34o742هندسة االسكندريهلؤى ايمـــن محمد محمود عبد الرحمـــن
اداب الفيومشرهان جميل سيف ابوالحسب78424
تجاره بنى سويفدعاء عبدالقادر سالم شــامخ716254
42o119رياض اطفال االسكندريه طالباتياسمين محمد صبحى يوسف سعد
8o1oo7اداب اسيوطرسميه محمد عبد الرحيم عثمان
59o3o8صيدله المـــنصورهمحمود السعيد عوض على السيد عسل
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمـــنار حامد محى جاد219453
دار العلوم ج القاهرهليلى رجب فؤاد نصر268149
تربية طنطامـــنه هللا امين محمد امين شتا359251
اداب المـــنصورهايه مصباح ابو العباس المرسى محمد574699
تجاره بنى سويفرجب سعيد عبد الجواد رجب93986
24o271اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنسمه عبدهللا عبده بشته
تربية المـــنصورهحنان جمعه محمد عبد القادر موسي572129
7559o9طب بيطري المـــنياخالد فتحى شوقى محروس
73oo78طب المـــنيااميره عبدالرحمـــن عبدالسالم عبدالغنى
اداب االسكندريهعبد الرحمـــن اسماعيل حموده مصطفى416242
52ooo8هندسة الزقازيقسامح السيد السيد أحمد الشــافعي
طب القاهرهاحمد عبد النبي احمد محمد148419
هندسة االسكندريهاحمد عبدالعزيز محمد سليمان سليمان النجار344177
تجاره بنهااحمد اشرف السيد مسعود279128
19o921عالج طبيعى القاهرهاندرو هشــام مجدى رياض الصيفى
اداب كفر الشيخأسماء الحاج محمد السيد سكوت385354
تجاره القاهرهرضوى طارق مصطفى حلمى44773
تربية طفوله سوهاج طالباتامانى ناصر عبد العزيز احمد811358
238o53تجارة قنا ج جنوب الواديساره محمد االمين ابراهيم محمد
اداب انتساب موجه القاهرههدير احمد امين عبد الفتاح42571
43o869كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمها صبرى زاهر صادق
52258oكلية هندسة بنهااحمد عبدالرحمـــن سعيد السيد يوسف
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد سعيد الشحات ابوالعال221686
اداب انتساب موجه القاهرهمحمود احمد فؤاد محمد149584
5o2233تربية جامعة دمياطمحمد احمد احمد احمد جالل
تجاره القاهرهمادونا سامح جان نجيب154254
277o12تجاره بنهااحمد ابراهيم احمد الخضري
اداب القاهرهمحمود جمال سعيد مـــنصور197223
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74226oتربية قنا ج جنوب الوادىانوار كمال محمد احمد
641o19تربية الزقازيقاسراء احمد السعيد احمد عبد الفتاح
طب بنهانور سالم عبدالحكم غنيم226834
علوم االسكندريهمريم حسن على صالح طلبه437955
2619o5اداب بنهااالء طه محمد اسماعيل
 تربية الساداتاسراء مصطفى كامل غباشى النحاس222885
34o869اداب االسكندريهمحمد زكريا حسن ابراهيم مـــنصور
29o21تجاره القاهرهعلى حسين محمود عبد الرحمـــن
435o8حقوق القاهرهخالد عبد الوهاب الشعراوى احمد
عالج طبيعى القاهرهماريز عاطف فخرى عياد سليمان115491
هندسة الزقازيقنورهان محمد محمد الرفاعى البيومى582149
21oo51طب بيطرى القاهرهمياده مبارك عبدالمجيد محمد
35666oطب طنطاشيماء أحمد عبده الصاوى ابراهيم
27oo71تجاره انتساب موجه  عين شمسابانوب مدحت نصر حبيب
اداب المـــنصورهكريم محمد عبد العظيم المكاوى رجب584141
كلية األلسن بنى سويفاسماء صبحى جابر احمد64183
23o55oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةبدر صابر على بدر
اداب العريشعبد هللا عالءالدين مصطفى محمود664679
8o7522تربية طفوله سوهاج طالباتايه رضوان احمد محمد
81o7o1هندسة اسيوطكيرلس اميل جاب هللا ابراهيم
2771o4صيدله الزقازيقفادى عماد عوض هللا عريان
411o34تجاره كفر الشيخايه قبارى محمد حافظ راشد
اثار القاهرهمصطفى محمد اسماعيل زيد223786
83126oتربية ابتدائي سوهاجوالء الشــافعي ابو الوفاء السيد
طب المـــنياريم اسام خلف حجازي712969
اثار قنا جنوب الوادياحمد رضا عبد العليم محمد ابو النور366167
رياض اطفال االسكندريه طالباتاميره محمود احمد خليل74936
36333oتربية طنطابسنت محمد فكري محمد علي
296o93نوعية بنهادعاء صالح حماسه مصطفى
817o58تربية ابتدائي سوهاجمحمد زيان على اغويل
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد محمود محيى محمود على217732
كلية األلسن سوهاجاحمد حمدى محمد محمد دسوقى643741
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنهاد حافظ عبدالفتاح فوده219683
7163ooنوعية المـــنياهنية علي عبد الغني محمد
هندسة القاهرهاندرو مجدى ناثان ولسن115676
74o612تجارة قنا ج جنوب الواديحسن محمد عرفان على
دار العلوم ج القاهرهرحاب سامى امام عبد الوهاب21357
السن عين شمسسيلفيا جمال كرم بولس153751
تربية بنى سويفجهاد محمد حسن محمد63752
كلية األلسن كفر الشيخحنان شوقى على بحيرى492264
طب عين شمسصابرين عمر شيبه محمد817652
41oo55تربية اسكندريةمى محروس محمود يوسف
4194o6اداب انتساب موجه االسكندريهرانيا محمد ابراهيم محمد ابرااهيم عالم
طب اسنان االسكندريهسلمى محمود السيد محمود جمعه435299
هندسة بور سعيدسلمى ياسر كامل محمد عطيه663826
36o32oصيدله طنطاسناء جمال عبده عبد الجيد عبد العال
طب المـــنصورهمحمد حسن محمد سعد487837
تجاره كفر الشيخنهال محمد السيد الشيخ372911
73431oاداب قنا ج جنوب الوادىدينا حمدى ابوالفتوح أحمد
كلية األلسن كفر الشيخمحمد فتحى محمد ابو السعد عبد هللا المغربى371648
هندسة الزقازيقابراهيم عصام ابراهيم محمد السيد638446
5o9719هندسة الزقازيقعبدالرحمـــن السيد ابراهيم محمد درويش

Page 149 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
79o872اداب اسيوطهند عبد الجابر عبد الجواد محمد
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىعمر احمد مبارك محمد731724
صيدله حلوانايمان محمد شعبان عبدالعزيز226198
هندسة شبرا بنهامحمد ابراهيم محمد على السمرى299691
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه مجدى محمد احمد الشبينى283775
طب عين شمسساره مهدى السيد محمد العجمى195152
34o2o1تربية أساسي اسكندريةيمـــنى محمود محمد أحمد حسن
تجاره عين شمسعمر محمد محمد احمد ابراهيم289727
19o242طب اسنان عين شمسفاطمه محمد رجاء محمد السطوحى
65o54oطب الزقازيقنها محمد عطيه محمد
82o592حقوق اسوانمصطفى محمد امين مرسي
19o76oتجارة قنا ج جنوب الواديندى خالد محمود الشــاورى
تربية طفوله طنطامروة محى راغب ابواللبن363137
472oo1هندسة االسكندريهاسماعيل كمال الدين عبد العزيز دويدار
274o33تربية ابتدائي عين شمسياسمين مدبولى عبدالكريم احمد ابوزيد
صيدلة اسيوطمريم سمير نبيه عبد السيد728738
8o9834تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد محمود مـــنصور محمود
اداب حلواننور الهدى على محمد صبري119491
رياض اطفال بنى سويفندى عزوز حسن على62335
اداب طنطاآيه السيد محمود عبد الرحمـــن الكتامى485347
نوعية موسيقيه كفر الشيخساره ابراهيم محمد عيسى377989
37o66oتربية كفر الشيخحسناء ابراهيم حسن الغليض
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىسهير خالد عبدالعزيز عبدالعزيز264993
تربية فرع الوادى الجديدإيمان حمدى سيد حمودة749832
37oo28هندسة االسكندريهكريم هشــام جابر عطيه القماح
11973oكلية البنات آداب عين شمسفاطمة الزهراء عادل حسن فتحى
تربية ابتدائي اسواننسمة جابر حسن عبد هللا822559
صيدلة بورسعيدشهد ايمـــن انور خليل عيسى664572
حقوق القاهرهكريم مجاهد محمد بسيونى115634
1185o3تجاره القاهرهميرنا محمود احمد محمود غراب
8o757oطب سوهاجرانيا خلف عجيب فتيان
28754oتجاره عين شمسمحمد سابق عيد سالمة
تجاره بنهااحمد حسنى عويس على عويس296183
34667oتجاره االسكندريهراغدة محمد ابراهيم علي
8243o5تربية اسوانمروه محمود أبوالوفا حامد
5172o6تجاره الزقازيقاحمد مسلم جابر السيد على
295o81تجاره عين شمسصفاء ناصر سليمان علي
كلية طب أسوانفيلوباتير ممدوح ظريف تاوضروس731739
اداب المـــنصورهاالء كمال محمد ابراهيم سليمان575445
2847o8طب بنهااحمد محمد عبدالفتاح سالم ورده
26o922تجاره عين شمسلبنى عصام سيد العادلى
طب طنطااحمد إبراهيم السيد العزونى493365
تربية اسكندريةآيه صالح محمد عبد الفتاح القزاز418435
56oo89تربية المـــنصورهفارس جمال صالح الدين محمد رمضان
كلية البنات آداب عين شمسيمـــنى ايهاب لطفي احمد146325
1895o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حسنى مصطفى عبد اللطيف عطا
حقوق المـــنصورهاسراء محمود محمد الداودى عطا صبح593753
حقوق بنى سويفابراهيم احمد احمد مسعد64329
تخطيط عمرانى القاهرهعمرو محمد السعيد سعد الشــاذلى355689
565o44اداب المـــنصورهساره محمد العدل المهدى احمد
اداب انتساب موجه االسكندريهمحمود محمد محمود حسن سعد ابوكليله421788
748o2صيدلة الفيومشذى محمد محمد ابراهيم الشــاهد
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35o141فنون جميله فنون ج االسكندريهسلوان على عبد الوهاب على عبدالال
صيدله طنطاآيه ابراهيم محمد السيد احمد449462
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعصام فتحى عبدالعزيزعبدالفتاح عبدالسالم235452
كلية البنات آداب عين شمسدينا رسمي حلمي حكيم36972
581o4oرياض اطفال المـــنصورهوسام عبد النبى شعبان المتولى ابو جندى
طب اسنان طنطارضوى رافت عبد الجواد حسن عبيد363692
58oo69تربية المـــنصورهاحمد اسماعيل ابوالفتوح الشترى
اداب االسكندريهاسراء رمضان فتحى حامد423847
28894oتجاره عين شمسمحمد سيد عبدالشــافى محمود سليمان
تجاره المـــنصورهيوليوس وفيق رياض عطيه مـــنصور583865
57999oتربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةسماح مصطفى زين العوضى عبد هللا
حاسبات ومعلومات عين شمسميرنا محمد يسرى عطيه الشطيرى188724
66468oتربية العريشعبد هللا محمود محمد الديب صالح
تربية اسيوطكيرلس رفعت نادى جورجى794774
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهدير احمد شحاته نجم222431
تجاره القاهرهابراهيم محمد ابراهيم عبد الحميد49965
هندسة عين شمسبيشوى سامح مجدى جرجس116945
اداب عين شمساالء مختار سالمه عبداللطيف293478
كلية البنات آداب عين شمسندى عبد العليم احمد عبد العليم149419
5927oاداب القاهرهنحمده مصطفى رمزى حسين
8129ooاداب سوهاجهدير عمر احمد حسان
5o9496اثار قنا جنوب الواديعلى مرزوق عبدهللا دسوقى حسن
49oo42طب المـــنصورهندى محمد السيد على
688o9كلية األلسن بنى سويفكريم عبد الرحمـــن امين ياسين
صيدله الزقازيقتقى عاطف عبد الشــافى على احمد585372
حاسبات ومعلومات عين شمسنورالدين وليد حسنى حافظ191352
اداب انتساب موجه القاهرهتقى طارق شبيب عبد الكريم36191
اداب الفيومعبد هللا محمد رمضان عطيه71959
تجاره بنى سويفمحمود محمود سعد محمود727919
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةسارة عصام احمد السيد عبد العزيز514636
28o579معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتمصطفى السيد بحيرى احمد
حقوق عين شمسياسر محمد جوده احمد محمد طبانة187236
289o69طب بيطرى بنهاتغريد سيد احمد ابراهيم
235o44هندسة طنطامحمود محسن بيومى بيومى الدحلب
طب عين شمسهيا هشــام محمد عبدالحفيظ اباظه262933
573oo9تربية المـــنصورهمحمود السيد محمد ابوالعطا عيد
7341o3تجارة قنا ج جنوب الواديعالء محمد احمد محمود
359o42هندسة طنطاتقى عصام عطيه عبد العاطى صيام
23343oطب طنطااحمد محمود عبدالعزيز الديب
تجاره انتساب موجه االسكندريهعبد الرحمـــن جمال محمود حافظ رمضان416243
14o312اداب عين شمسدنيا عمر عبد العزيز مصطفى
2o9467برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانفريد سعد فريد خليل
28793oتجاره بنهاريهام محمد فضل محمد خاطر
5o7749تربية جامعة دمياطخلود احمد خليل خليل عويضه
عالج طبيعى القاهرهفاطمه محمود عبد العزيز على الخيال35614
تجاره الزقازيقمحمود محمد محمدى أحمد517328
3o3177هندسة شبرا بنهااحمد صابر سيد محمد حسن هالل
كلية األلسن كفر الشيخسلوان توفيق محمد يونس سيد363799
طب اسنان كفر الشيخآيه محمود عبدالعزيز غانم عامر376767
28o445حقوق بنهاعلى طلعت على عبدالعظيم
طب االسكندريهروان سعد ناصف احمد حسام الدين341592
كلية طب االسنان جامعة أسيوطايرين ايميل وليم عبد المالك827691
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كلية البنات آداب عين شمسريهام على زكى ابراهيم سيد احمد268913
صيدلة بورسعيدحنان احمد محمد الشحات289447
هندسة االسكندريهعمر محمد عبدالنافع احمد مصطفى455584
8o8749هندسة سوهاجشنوده رأفت راجى مالك
اثار الفيوممى فوزى حسين عويس69982
فنون جميله فنون ج االسكندريههاجر يوسف عوض يوسف على428643
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد حلمى ذكي إبراهيم تركي213671
51233oاداب الزقازيقعبدالرحمـــن مصطفى محمد مصطفى عيسى الكومى
8o8711طب بيطرى سوهاجمحمد عالء الدين حسن احمد
طب اسنان االسكندريهيحيى زكريا شحاتة محمد الفقى342661
طب اسنان المـــنصورهمصطفى محمود على ابراهيم على الزمر569278
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عاشور حامد الخفيف233523
8o69o4طب اسيوطسلمى كامل مرسى بخيت
5oo616هندسة المـــنصورهروان احمد عبده ابو سمره
تربية عين شمساسماء مصطفى على محمد128217
هندسة الزقازيقاحمد رجب عبد الرحيم شلبى562412
488o94هندسة طنطاعبد الرحمـــن مصطفى ابراهيم الصعيدى
29o911كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبدالرحمـــن مـــنير عليوه محمد عثمان
64721oاداب الزقازيقاسراء اشرف حسن مـــنصور سعد
تربية ابتدائي اسوانعبد الكريم غانم الضوى محمود821387
366o64طب بيطرى بنهامحمد امين محمد كمال الفرارجي
اداب قنا ج جنوب الوادىممدوح عبد العليم محمد عايد735467
594o77تجاره المـــنصورهتسنيم عصام محمد احمد قهوه
1375o5اداب القاهرهايه سيد رياض محمد
2o2536اداب حلوانندى على زينهم محمد
تجاره عين شمسيوسف على حسن السيد269214
تجارة قنا ج جنوب الواديبسنت شوقى محمد حداد193825
222o79صيدله طنطاحسين سمير حسين العربى
1496o8هندسة عين شمسمحمد جمال محمد علي سليم
تجاره المـــنصورهيارا محمود السيد محمد عبد الحق594979
هندسة االسكندريهمصطفى اسامه محمد نديم414814
هندسة الزقازيقاسالم السيد الزين الزين مبروك518711
تربية طفوله جامعة السويسعال احمد عطيه هللا عبد هللا659771
4139o5هندسة االسكندريهكريم شريف لطفى جابر عبد الرحيم
عالج طبيعى القاهرههاجر محمد عبدالعاطى على السيد518167
4125o7طب االسكندريهاسراء رضا بدراوي محمد نصير
هندسة شبرا بنهاساره سعيد محمد صابر283397
379o5تجاره القاهرهاسماء عمر عبد السالم مصطفى اللبيدى
3468o4اداب االسكندريهسارة احمد قبيص على فرج
كلية أداب بورسعيداميره السيد البدوى على الفقى661471
1987o8برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانبطرس صبحى فهمى ابراهيم
اداب الزقازيقداليا فؤاد محمد حسن شلبى514553
السن عين شمسامـــنية عبد المجيد عبد العظيم عبد السميع417324
تجاره الزقازيقزهراء حسن محمد حسن512385
اداب االسكندريهمريم حمدي محمد حسن348648
هندسة االسماعيليةعبدالرحمـــن احمد حلمى عبدالحميد طلبة651979
تجاره القاهرهاسالم احمد محمد حلمى49612
1518ooاداب حلوانشــاهيناز مجدى على فضل
58o221تربية المـــنصورهايه رضا شوقى السيد ابو زيد
57499oتربية المـــنصورههدير اشرف عبد المحسن احمد
تربية ابتدائي المـــنصورهرحاب حسانين محمد حافظ حسانين564384
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد عبد الواحد فتحى عبد الواحد عيد379558
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كليةاسمجلوس
فنون جميله فنون االقصرمريم محمد احمد سيد الدالى743993
عالج طبيعى ج كفر الشيخايمان سمير عزيز عويضه ناصر579795
هندسة اسيوطجعفر محمد جعفر على797916
اداب االسكندريهاحمد محمد احمد حسن الديب421613
تربية شبين الكوماميمه عبدالحكيم محمد فرج231598
13476oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم رافت نجيب مـــنصور
تجاره القاهرهاسماء محمود سيداحمد زوام123111
4924o1اداب المـــنصورهنورهان اسامه عبد الغنى عبد السميع
تجاره انتساب موجه قاهرهعمر طارق محمود خليفه26693
هندسة المـــنيااالء الحسينى احمد احمد67214
السن عين شمسايمان يحيى شحتو عبده عرفه571165
صيدله القاهرهعبد هللا عادل احمد عرابى48186
عالج طبيعى قناايه حسن محمد حسن812952
تجاره بنهاهايدى عماد احمد يوسف261946
تربية اسوانجهاد احمد جالل عبد الصادق819997
81o391تربية سوهاجياسمين محمد محمود احمد
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد احمد حسين مبارك731575
كلية أداب بورسعيداميره مجدى صالح الدين احمد عبد الهادى662768
36o74اداب حلواننور احمد عبد الوهاب السيد
تجاره المـــنصورههبه عبد الحميد على على خنفس584733
هندسة القاهرههشــام محمد عبد هللا نجيب حسن17484
7964o1اداب اسيوطمحمود حسين حسن محمد
رياض اطفال المـــنيا طالباتايه عبد الجواد مصطفى عبد الجواد716246
6566oتربية بنى سويفشيماء قدري حلمي محمد
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد ابراهيم ابراهيم على العفيفى561788
37o3ooهندسة االسكندريهاحمد محمد خالد محمد عبدالخالق
هندسة القاهرهمحمد محمود عبدالمجيد نادي263652
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم رجب احمد عثمان152836
طب االسكندريههدير عبد الحليم احمد عليق372776
57164oتربية ابتدائي المـــنصورهعهود حمدى محمد الديسطى سليم
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتجهاد رجب فريد هالل431526
هندسة القاهرهخالد احمد زاهر الشربينى عبدالواحد263764
22o294نوعية اشمونرحمه محمود محمد سعيد زهران
19o897تجاره انتساب موجه قاهرهرشــاد مصطفى رشــاد احمد السكرى
اداب بنى سويفمحمد نبيل عاصى على61712
هندسة اسواناسالم محمد سليمان مصطفى عبد هللا641333
تربية اسكندريةاحمد كمال مصطفي محمد رميح343131
هندسة االسكندريهعمر عالء محمود على احمد342699
هندسة شبرا بنهافاطمه حمدى عبدالرحمـــن محمود283355
كلية التربية الفنية ج المـــنياسهيله حسين سالم عيسى712878
هندسة سوهاجرائد فكرى نجيب متى818211
7256o5نوعية المـــنيافاطمة محمد صبحى يوسف
تربية رياضيه بنين الزقازيقحميدو رضا حميدو ابوالعنين محمد518751
2483oكلية البنات آداب عين شمسبسمه محمد حسن على
24348oهندسة حلوانمحمد احمد محمد عبد المحسن على
44322oكلية الصيدلة ج الساداتكريم محمد عبدالمالك حسن الفيومي
تجاره جامعة السويسحسام احمد عبدالعليم محمود237667
56419oصيدله المـــنصورهحسام الدين مصطفى ابراهيم حسن
14o55oاداب عين شمسملكه عالء سعيد عبد القادر
هندسة بني سويفشهد مصطفى زكى محمد64615
اثار القاهرهاميره عادل محمد محمد ابوضيف284857
42616oاداب دمـــنهوراحمد مصطفي خليل شرف الدين
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كليةاسمجلوس
74o398صيدلة سوهاجاسراء عبد الرحمـــن محمد يسن
6598o1تجاره االسماعيليه ج قناة السويسهايدي محمد مبروك حنفي
تربية حلوانسوزان مبارك عثمان احمد28735
حقوق طنطاعمر خالد محمد ذكى احمد سالم357433
هندسة المـــنيااحمد طارق مسعد عقل عباس562418
حقوق اسيوطبوران يوسف عبد الناصر عبد العزيز785128
42o958اثار الفيومكريم رضا كمال ضرار محمد
تربية االسماعيليهاالء على البكري كريم635934
36878oهندسة االسكندريهاحمد فؤاد عطا الزعيقى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود جمال عبدالمجيد عجالن223647
حقوق قنا جنوب الواديعبدة جمعة عبدة عبادى737523
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمار طارق عبدالعزيز فرحات الحجار214179
35261oصيدله طنطامصطفى خالد مصطفى أبو اليزيد جوده
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفابانوب عاطف صدقي عياد787686
تجاره الزقازيقمحمد السيد راضي احمد514836
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمى فراج مجاهد عباس طه229961
سياحه وفنادق االسكندريهوليد فتحى رجب محمود رجب416428
السن عين شمسوالء ابراهيم محمد الجوهرى271976
تربية الزقازيقندى اشرف على مصطفى521156
صيدله الزقازيقهبه صالح الدين السيد الجوهرى511378
563o38تجاره المـــنصورهامانى محمد ربيع عيسى حسان
81o67oكلية اآلثار سوهاجبيشوي امير عزمي بسكالس
اداب عين شمسمريم صبحى عبد العال سيد143831
33513oهندسة اسيوطأريج سامى فتحى عبدهللا الشحات
اداب عين شمساسماء سعيد طعيمه على127799
265o46تجاره بنهاليديا ابراهيم جرجس ابراهيم
8o4877طب االسماعيليه ج قناة السويسهند شــاكر مراد حسن
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمينا عاطف جرجس حنا717413
43o616تربية ابتدائي الساداتإيمان صالح سالم على القاضى
2744o3اداب عين شمسمريم خليفه صالح عبدالباقى مبروك
تربية الفيوممحمد عبد المعز مصطفى السيد77467
تربية العريشاهداء اسماعيل على محمد665361
طب المـــنصورهندى عزمى محمد السيد حسنى577163
3o3468نوعية بنهااسراء وجيه صابر ابراهيم احمد
14791oحقوق حلوانمحمد عزت عبد الشــافي عبد الحكيم
صيدله حلوانمـــنار مجدى على حسن298673
طب بيطرى الزقازيقاحمد السيد على طلبة الحنفي646828
كلية البنات آداب عين شمسدينا حسين محمد حسين148662
اداب طنطايارا سامح عبد العزيز محمد ابو سنه359338
تجاره الزقازيقمحمد صالح سالم مـــنصور نصر646144
37163oتجاره كفر الشيخكريم مصطفى محمد محمد شلبي
اداب المـــنصورهاحمد اسامه ابراهيم الدسوقى السعيد575728
كلية أداب بورسعيدسمر محمود عوض محمود محمد662111
3o61ooتجاره بنهاابراهيم محمود شحاته عبدالسالم
8958oاداب بنى سويفاحمد دخير حسن على
اداب اسوانرنيم ابوالحجاج حافظ احمد743951
تجاره بنى سويفمحمد حسن عبد المقصود رابى724714
42o643تجاره االسكندريهاحمد سالمة السيد أحمد
تربية اسيوطرحمه احمد محمود محمد791432
صيدلة اسيوطمريم احمد الدسوقى على813759
اداب عين شمسشروق محمد محمود احمد239314
8o5537تربية سوهاجنهي شعبان السيد عبد العال
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2989o7كلية البنات آداب عين شمسبسمه بدوى فارس عبدالمطلب
49ooooطب بيطرى المـــنصورهمـــنة هللا محمود توكل عبد هللا عجور
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمد احمد محمد عبد الكريم189473
191o38تجاره عين شمسندى عالء عبدالعزيز السيد محمد
هندسة االسكندريهعمر ماهر محمد حسن مصطفى344547
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد هللا محمد عطيه عبد ربه13452
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان سالم ابراهيم السيد غنام236929
571o69هندسة المـــنصورهعلى ابراهيم الشحات محمد الشهاوى
تجاره االسكندريهمحمد ثابت مهران على حسن416332
تربية حلوانمريم اسامه عبد هللا خليل31679
اداب المـــنصورهاميمه محمد عبد العظيم محمد يوسف585554
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخالد عطيه ابراهيم محمد احمد196883
صيدله بنى سويفنرمين محمد قرني سنهابي64323
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالغفار مجدى عبدالغفار الصاوى223895
7372oحقوق بنى سويفعبد الرحمـــن سيد عبد هللا عبد الرحمـــن
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسماء عبدهللا عبدربه عبد هللا حسين374183
اداب حلوانهاجر حسين حامد حسين حرب47917
116o17كلية البنات آداب عين شمسايرينى نسيم سعد بطرس
3o2243هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد بدرى فضل هللا حفنى
هندسة المـــنصورهمصطفى نبيل عبد العظيم العرابى562764
117o66تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء محمد كامل محمد
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةبيشوى نصحى حنا رسلة419166
تربية ابتدائي المـــنصورهرامى العربى محمد احمد مهنى588294
تجاره بور سعيدمحمود احمد محمد عبد الحى شحاته663982
تربية كفر الشيخسمر عزت فكيه عبدالمجيد محمود383782
193o1oطب بيطرى القاهرهساره طارق محمد حمدى حسن
تربية أساسي اسكندريةثريا اشرف عبد هللا ابراهيم المزين424159
تربية ابتدائي قنا ج الواديمـــنال محمد قناوي احمد744994
66318oتجاره بور سعيداحمد محمد عبد الرازق محمد قصقص
تربية ابتدائي الساداتلولى فرج محمد خليف219533
اداب انتساب موجه القاهرهليلى فتحي سيد جوهر128348
788o7oصيدلة اسيوطشــادى رافت صموئيل ثابت
هندسة الزقازيقحماده رضا ابراهيم محمد667456
طب االسماعيليه ج قناة السويسسلمى سامي خليل عودة شراب665635
793oo8طب اسيوطعبد الرحمـــن مصطفى محمد عبد العزيز
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفياسمين جمال السيد على الشناوى346957
اداب دمـــنهورفاطمه هاشم شعيب عبدالجواد432182
195o93كلية البنات تربية عين شمسفيروز عمادالدين على عبد الحميد شريف
66o471تربية بور سعيدمؤمـــن اشرف طه محمود برغوت
41o94oاداب االسكندريهشروق محى الدين الياس احمد جمعه
حقوق القاهرهاسامه رفعت محمد سيد احمد123711
727oo6طب بيطري المـــنياسلفانا وجدى ارنست يسى
29581oصيدله عين شمسريم محمد عبدالرحمـــن احمد رجب
اداب طنطاابراهيم محمد بسيونى عبد التواب الفقى361327
تربية دمـــنهورفاطمة الزينى محمود عبد المقصود431218
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد السيد مصطفى بشر459412
12o284تجاره عين شمسمروان عماد الدين عبد الجليل بحيرى
3o314oصيدله الزقازيقاحمد محمد حسن احمد غنيم يسن
تجاره اسيوطمحمد صالح امين عبد القادر791933
27624oاداب الزقازيقاحمد ابراهيم احمد ابوالفتوح
736o55تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىفريد شوقى محمد ابراهيم
حقوق بنهااسالم سامي محمد غزال محمد موسى289615

Page 155 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفرغده ياسر معوض محمد118321
تجاره الزقازيقمحمد أبو بكر زاكى سيد احمد518769
425o27تربية طفوله اإلسكندريةبسنت عطيه عبد الصمد عامر
تجاره القاهرهفاروق سيد فاروق عبد الفتاح26698
72o223إعالم بنى سويفزينب مصطفى احمد مصطفى
81222oتربية سوهاجايات على البدري سليم
51546oطب اسنان المـــنصورهندى احمد صالح محمد مصطفى
طب الزقازيقصالح محمد صالح الدين عبد الهادى523698
289o23تجاره عين شمسدعاء امين عبدالحكيم عبدالعال
74838oاداب فرع الوادى الجديداهداء عبد الوهاب سيد احمد
رياض اطفال بنى سويفنورهان مختار ندا محمد66914
تربية عين شمساسراء جمال خلف احمد282134
حقوق االسكندريهسميه حمدى محمد عبدالمجيد محمد423198
384o3oطب كفر الشيخمـــنال يوسف السيد خطاب
تجاره انتساب موجه  عين شمسرودينا فرج رمضان فرج264941
هندسة اسيوطعز الدين محمد عبد الراضي موسي811328
هندسة المطريه جامعة حلوانعلياء عادل محمد على ابو الحاج121671
2o299oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروه سيد محمد انور سيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم حازم امين احمد الجابري124427
هندسة االسكندريهايمـــن رجب على على مرسى471828
5o1922تجاره جامعة دمياطهدى محمد مصطفى رجب
اداب القاهرهروان العوضى عبدالروؤف العوضى192281
صيدله القاهرهاحمد علي محمد عزت دراز17295
57o478تربية ابتدائي المـــنصورهشروق رجب عبد المبدى محمود عبد العال
اعالم القاهرهشيماء عصام عبدهللا عويس199492
اعالم القاهرهاالء خيرى فؤاد عبدالفتاح293476
115o14كلية هندسة الطاقة بأسوانريويل عزت سعد لوندى
طب اسنان المـــنصورهاحمد طارق ابراهيم يوسف محمد511232
تربية طفوله الزقازيقصباح ابراهيم السيد مرسي احمد522132
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةايمان صالح محمد محمود المصرى424153
8o4o62كلية األلسن سوهاجشرين صبرى احمد عبد الاله
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسسماء محمد ابراهيم البندارى والى354283
تجاره بنى سويفعلياء جمال ذهنى عبدالحليم723286
33o29كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمصطفى محمد مختار عبد العزيز
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه محمد ابراهيم عبد العزيز55422
اداب كفر الشيخفاطمة عبد الواحد محمد دياب ابراهيم422769
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفايه حسن على محمود62374
1885o5الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمريم ابراهيم محمد سالم
اداب كفر الشيخمحمد شفيق عبدالرازق علي يونس378623
2o2687تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرحمه محمد جابر محمد خليل
تخطيط عمرانى القاهرهخالد صبحى على محمد خليل645312
5o1888تربية جامعة دمياطندى ايمـــن احمد ابو العطا
279o1اثار قنا جنوب الواديمي محمد سعد عبد العظيم
هندسة المـــنيامصطفي محمود اسماعيل القطب14984
طب المـــنصورهاسماء يونس رمضان يونس المرسى563916
اداب االسكندريهعلى انيس على عبد الحميد لبيب344311
3481o2هندسة االسكندريههدى محمد عبد الحميد أبو زيد اسماعيل
8113o5طب سوهاجهشــام عبد الحميد عامر عبد الاله
هندسة المـــنصورهعمر يسرى عبد القادر حامد573244
81o365تربية سوهاجرانيا محمد ابوضيف ادم
طب بيطري المـــنيااحمد محمد عبد القادر عبد الحفيظ756648
تربية حلوانداليا محمد احمد بيومى275387
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طب القاهرهندي ياسر طه محمود48879
749o53اقتصاد مـــنزلى حلوانمـــنى مجدى محفوظ عبدالحافظ
اداب بنهاعبدهللا كمال عبدالفتاح احمد296642
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد محمد عبد المطلب14942
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد عطيه عطيه سالم654783
666o36تربية العريشاسراء محمود احمد مصطفى
585o94عالج طبيعى القاهرهاميره رشدى الهادى على الجوهري
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمود عبدالمحى رحاب حسن286815
حقوق بنهابسنت عبدالفتاح محمد عبدهللا277221
اداب االسكندريهشروق محمد سعد حامد339926
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةالسيد عبدالفتاح السيد مبارك233686
367o7oصيدله طنطاسارة عاطف احمد موسى الشيخ
كلية الطب بقناأحمد ناصر عبد العال محمود741126
طب اسنان جنوب الوادىمصطفي حمزة يمـــني حجازي733686
5o275oتربية جامعة دمياطداليا رشدي علي البابلي
حقوق االسكندريهأحمد حسن جاد جاد الشهاوى344673
تربية ابتدائي دمـــنهورآية صالح احمد محمد ادريس431322
هندسة االسكندريهعمر محمود محمود محمود الدمـــنهوري454252
393o4تجاره القاهرهايمان احمد احمد عبد القادر
52oo13هندسة الزقازيقمحمد عطية محمد الهادي
12153oتربية حلوانزينب ممدوح صبحى احمد
سياحة وفنادق المـــنيارحمه علوم عبد المهيمـــن عبد المعز793125
34835oطب بيطرى االسكندريهباسنت محمد شكرى عبد الرازق سويدان
21o393تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتساره اشرف محمد سالمه سالمه
كلية السياحة والفنادق بنى سويفايهاب عودة حمد طحاوى65923
طب كفر الشيخاحمد رضا العراقي مصطفي ابو العنين375266
رياض اطفال المـــنصورهاسراء صابر محمد عطيه غنيم643824
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةشروق محمد انور حسن656354
تربية ابتدائي كفر الشيخأمانى أيمـــن فتح هللا عبد الهادى عطيه385364
41o734سياحه وفنادق االسكندريهمحمد محمود على احمد ناجى
374o58تربية كفر الشيخمحمد ايمـــن شعبان عثمان حشيش
اداب بنهامصطفى عبدالمـــنعم صالح عبداللطيف279821
تربية ابتدائي الزقازيقنورا مبروك شمس الغمرى519458
26192oطب بيطرى بنهاايه مـــنير محمد عربى عبدالرحمـــن
هندسة اسيوطمحمد ناجى عبد المـــنعم حسن فرج564322
طب المـــنصورهامينه عبد المـــنعم محمد الباز عبد الحافظ571467
2186o2هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء محمد عبدالخالق بدر
52oo85تجاره الزقازيقشــادى شحته سليمان علي محمد
79352oتجاره اسيوطاحمد تونى صالح حسن
اداب انتساب موجه القاهرههدير خالد خلف هللا خليفة47458
اداب انتساب موجه القاهرهحسين مدحت عبد الدايم كامل41676
هندسة االسماعيليةحسام على حسن دكرونى651332
تجاره الزقازيقآيه محمد أبو زيد عبد الصادق صبره495647
تربية المـــنيادينا خالد توني عبيد714674
تربية ابتدائي دمـــنهورأحمد ماهر السيد الرميحى427891
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمود رضا محمود القزمازي581266
576o28صيدلة بورسعيدمحمد احمد هاشم احمد عماشه
7189o9صيدلة المـــنياالحسين محمد شيمي عبد الغني
38o29oطب كفر الشيخاسماء خالد ابراهيم محمد
صيدلة اسيوطهاجر صبحى صالح عيسى365179
5o3746هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن عيد عبد الجليل الحديدى الشناوى
3oo381تجاره بنهامحمد احمد جوده رضوان
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568o78صيدله المـــنصورهيمـــنى عادل طلعت على رمضان
كلية الطب بقنامحمود محمدالطاهر محمود احمد741215
631o6تجاره بنى سويفريهام مجدى سعد سيف النصر
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمارينا ماجد اميل فريد114311
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمود حمدى عبد الرازق على القطري574683
اداب طنطاوداد حمدى محمد محمد نصار359322
تجاره جامعة دمياطعوض ناجح عوض الكاشف499896
هندسة المطريه جامعة حلواناسالم نبيل هاشم خليفة اسماعيل64819
هندسة االسكندريهاحمد ابوالدهب احمد عبدالرحمـــن455887
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى احمد محمود موسى188949
تجاره الزقازيقمحمود عصام محمد عزمي محمود517322
2986o1صيدله عين شمساسماء ابراهيم عوض ابراهيم
هندسة عين شمسعمر خالد سيد عبد الجليل114983
طب اسنان القاهرهاية هللا محمد عثمان محمد114519
712oo3اداب المـــنياعبدالرحمـــن رفاعى خلف عبدالخالق
كلية هندسة بنهامحمد نبيل محى الدين محمد مصطفى638955
2131o5هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحسن ممدوح حسن عطوه
صيدله االسكندريهاميره امام عبد السالم محمد الصباغ444691
37o34oحقوق االسكندريهنورا محمد عبد الحميد السقا
عالج طبيعى القاهرهآالء أحمد ابراهيم الدسوقى محمد528475
5o5384تجاره جامعة دمياطمصطفى صابر السعيد الشرايدى
هندسة المـــنصورهمحمد عبد المجيد عبد الشــافى عبد الحليم البيلى573285
هندسة بور سعيدمحمد اسماعيل رمضان محمد651789
تجاره الزقازيقهدير فتحى عبدالفتاح مدبولى محمد641111
اداب االسكندريهنادر رجب لطفي عبد الحكيم ابو عيشة421153
اداب طنطاايمان على عبدالغنى المتولى البرل363322
عالج طبيعى ج كفر الشيخطه عبدالمـــنعم عبدالعزيز الشيخ212828
51oo95اداب الزقازيقامال اشرف حنفي محمود محمد
اداب بنى سويفشيماء محمود حمد هللا محمد63761
5o9881تجاره الزقازيقمها عالء محمد على السعيد
1444o3تجاره عين شمسمحمد رفعت عبد الفتاح محمد العدس
صيدله الزقازيقاسراء مرسى عبدهللا على مرسى517884
149o97طب اسنان القاهرههاجر ممدوح عبد العظيم عبد الجواد
5o2722تربية جامعة دمياطمحمد محمد رجب الكحكانى
نوعية الزقازيقهدير عادل صالح ياسين516585
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىإسراء خالد محمد عبد الرحيم737714
341o54تجاره االسكندريهمحمود حسن مرسى على حسين
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةساره رضا عوض خليل حسن566695
تربية ابتدائي االسماعيليهرضا سيد احمد على653951
هندسة حلوانعبد الرحمـــن حسام الدين حسين حموده149737
تربية شبين الكوممريم عاطف حامد تعلب216662
عالج طبيعى القاهرهاالء عبد هللا ابراهيم محمد47598
269o19صيدله عين شمسايه ياسر محمد عثمان حسين
اداب القاهرهمـــنى بدر محمد عباس142377
1222o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى مجدى احمد محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين محمود صالح موسى155996
295o89كلية البنات تربية عين شمسفاطمه حميده عواد حميده
498o99هندسة طنطامحمد ابراهيم عبد هللا شرويدة
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود عاطف شــاكر مصطفى279549
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه عبد هللا محمدجمال عبد هللا751951
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم اسامه عبد النعيم حسن23286
تربية طفوله سوهاج طالباتامانى محمد صالح احمد811357
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37372oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعبدالجواد ابراهيم عبدالجواد السعدنى
57332oهندسة المـــنصورهمهاب محمود عمرو عبد الغفار حامد السجينى
5oo38oتربية جامعة دمياطدنيا رضا يوسف امين بصل
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه فايز رضوان الكمشيشى216284
21o984هندسة عين شمسمصطفى حسين يسين حسين
تربية ابتدائي شبين الكومايه مسعد عبدالقدوس شــاشه222694
217o48هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمريم عادل محمد عمر االشقر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمـــن حسب عبد العليم حسب53536
تربية الزقازيقفاطمه ماضى صبحى على بركات518423
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانردينه يسن محمد يسن74353
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسمحمد السيد سعد الدين محمد656238
تجاره االسكندريهيوسف اشرف حمدى عبد العليم416734
5o4187اداب جامعة دمياطساره أشرف احمد عبيد
8o1793اداب اسيوطرانيا بدري محمد محمد
4235o3 رياض اطفال االسكندريه طالباترنا محمد السيد القصبى
347o94اداب االسكندريهاسراء عالء الدين محمد محمد احمد
595o68طب بيطرى المـــنصورهساره احمد احمد عبد الرحمـــن الشوربجى
هندسة القاهرهاحمد سيد عبد العزيز حسب هللا47372
3581o4تربية طنطامحمد رضا عاشور ابوهالل
نوعية المـــنياايه ضاحى محمد فولى751676
66148oكلية أداب بورسعيدايمان السيد ضاحى محمد
كلية األلسن ج أسوانبسمه حسام صالح محمد محمد الحداد198282
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين اسامه محفوظ ابراهيم39889
كلية البنات آداب عين شمسنوره عبد الرؤف محمد عبد الحكيم24775
تربية طفوله االسماعيليهياسمين حسين انور حسين656499
تربية بور سعيداالء محمد عبد الحميد السيد على661463
هندسة االسكندريهمحمد السيد سعد السيد فرج458758
صيدله بنى سويفمـــنى بهجت فتحى احمد89797
تربية المـــنصورهايمان السعيد عبده السيد جوهر578522
59oo3oهندسة بور سعيدمها محمد عبد المقصود محمد حسن تحلب
هندسة المـــنصورهاحمد نجاح ابراهيم ابراهيم الشيخ564532
كلية طب أسوانمحمود حماده يسن محمد819881
5o5378تجاره جامعة دمياطمحمد عبد اللطيف عبد الحميد عبد اللطيف رضوان
8o6o81طب بيطرى سوهاجالحسين عصام الدين عثمان محمد
طب الزقازيقندى حافظ محمد فاضل عياد586588
فنون جميله فنون حلوانميرنا فارس محفوظ رزق119983
649o81طب بيطرى الزقازيقاسماء محمود حامد عبدالعزيز
تربية طفوله اإلسكندريةمروه محمد احمد حسنين شلبى423522
طب بيطرى جامعة الساداتايمان نبيل معوض محمد215142
سياحة وفنادق جامعة الساداتمـــنى فتحى صالح السيد الحصري278413
تجاره القاهرهميمـــنه عاطف عبد العظيم السيد28849
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد جمال عبد الراضى محمود155382
هندسة المـــنياخالد محمد حميده عبيد حميده61871
هندسة حلوانغاده محمد احمد على156331
اداب حلواننرمين حسنين علي السيد النواوي37398
تربية المـــنصورهمصطفى مجدى حسن عماره ابوالنجا577687
37162oنوعية كفر الشيخعمر محمد رمضان عبدالجواد السيد
كلية البنات تربية عين شمسياسمين جمال على ابوسالم293158
اداب المـــنياجنفياف بولس أنجلي جورجي725168
41oo54تجاره االسكندريهعين الحياه احمد محمود احمد مرسى
هندسة القاهرهاحمد حسام شوقى عبد الحكيم52676
648o46طب بيطرى الزقازيقجهاد محمد توفيق ابراهيم قطب
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حقوق سوهاجمحمد عاطف القط السيد817811
1338o2اثار القاهرهرحمه حسن صديق اسماعيل
اداب حلوانخلود عوض محمد عوض14492
5o98o6اداب الزقازيقآالء محمد بهجت بغدادي
191o6oالسن عين شمسفاطمه مجدى احمد خلف احمد
هندسة عين شمسمحمد عمر محمد عبد الوهاب114816
تربية أساسي اسكندريةاميرة حيدر عبد الرازق محمود على346693
73oo26تربية المـــنياهاله معروف امين عبدالحسيب
5o8735طب بنهامصطفى احمد محمد محمد
42o67oاداب االسكندريهاحمد مصطفى احمد محمد حسن
تربية ابتدائي عين شمسعمر محمد مـــنصور رمضان281879
اداب عين شمسامل يحى كمال عبد الحافظ143769
76o32كلية هندسة الطاقة بأسوانرمضان حسين ابراهيم عبد العزيز
نوعية فنيه كفر الشيخاسماء احمد محمد كمال عمر377122
65968oهندسة االسماعيليةعلى احمد محمد احمد
اعالم القاهرهمريم طارق يوسف على137442
422oooتجاره االسكندريهمروان احمد حسنى عبداللطيف
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى صبرى فوزى الجمل212677
تربية اسيوطمريم رفعت ابراهيم جاد السيد793585
تربية اسيوطهاجر مدحت خليفه محمد793419
817oo3تربية سوهاجاحمد عبد الحكيم عبد النبى على
اداب انتساب موجه عين شمسايه سامى محمد فيصل195426
6298oتربية ابتدائي بنى سويفرنيا عبد الخالق مصطفى كامل
4193o7رياض اطفال االسكندريه طالباتهبة احمد حسنى احمد ابراهيم
طب بيطرى كفر الشيخعلياء عنتر ابو النجاه الحفناوى354124
722o43اداب المـــنياوالء على غليوب سيد
6577ooتربية جامعة السويسسمر رجب على احمد
تربية ابتدائي بنهااسماء هشــام رزق محمد284835
4552o5هندسة االسكندريهمحمد ابراهيم السيد ابراهيم عباس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا احمد علي حسنين139763
هندسة االسكندريهداليا عاطف جالل ابو المعاطى ابراهيم339724
اداب بنى سويفاسراء محسن محمود صابر63739
35o46فنون جميله فنون المـــنياتقى محمد معروف عبد الهادى
594o1صيدله القاهرهعبد العزيز قرنى عبد العزيز قرنى
41o581كلية فنون جميلة فنون اسيوطلينا عاطف حفظى جابر
37635oهندسة اسيوطمحمد عبدالفتاح علي عبد الفتاح ابوطبل
هندسة حلوانيوسف محمد حمدى عبدالسالم191464
12833oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانغدير حسن مـــنصور على
73o269الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد محمد محمد على
65o821تربية الزقازيقاسماء خليل عبد الرحمـــن يوسف
48544oتجاره طنطاهدير احمد احمد محمد معوض
2672o7تجاره عين شمسشهاب الدين مصطفى احمد عبدهللا
رياض اطفال المـــنصورهوفاء قطب عبد الحميد ابوصيره356533
تجاره طنطامحمود ابراهيم الدسوقى سالمه357166
فنون جميله فنون المـــنياروان عبدالمـــنعم محمد عبدالمـــنعم363734
هندسة الزقازيقعمر محمد رجب حافظ حسن523362
تربية طنطامحمود موسى السيد احمد موسى358422
5o318oتجاره جامعة دمياطمحمد رضا عبدالعزيز عبدالعزيز سالم
3687o1هندسة االسكندريهأنس جمال أبو التناعبد الرحمـــن الدهمه
طب اسنان عين شمسمصطفى وليد محمود غانم187432
طب االسكندريههشــام عبد الوهاب حمد محمد حمد384968
اداب اسيوطاسماء صالح الدين عبد الموجود احمد788841
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طب بنهامحمود جمعه عوض محمد الجارح441472
حقوق بنهامحمد احمد حسن السيد279793
تجاره بنهامصطفى سيد راشد السيد شيخون194563
اداب انتساب موجه بنهاندا خا لد على محمد277778
تربية أساسي اسكندريةاسماء احمد عبد الوهاب احمد علم الدين423858
646o51اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةخلود سعيد على عطيه
فنون جميله فنون المـــنيااالء عبد الباسط محمد سيد24825
تجاره بنى سويفمصطفى احمد محمد محمود77873
تجارة قنا ج جنوب الواديزينب حربى عبدالموجود جادالكريم742889
43125oاداب دمـــنهورهند هنداوي عبد الدايم عبد الصادق
اداب االسكندريهسلمى احمد طه محمد عبده419983
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن ايمـــن احمد ابراهيم29718
صيدله عين شمسمـــنه هللا سعيد جوده محمد عمر261992
اداب المـــنياايه جمعه احمد محمد718631
هندسة بور سعيدياسمين محمد على على غيث576785
تجاره القاهرهمؤمـــن حسام الدين على محمد25918
طب طنطارمضان مـــنصور عبدالمقصود الشرقاوى352762
تجاره بنى سويفنصر جمال نصرالدين عبد الرحيم717973
اداب كفر الشيخخالد محمد محمد العربى غازىالقليوبى381825
حقوق عين شمساسماء محسن جالل حسن126471
8o5373طب سوهاجمارينا فتحى سالمه سليمان
4924o5تربية طفوله طنطانورهان شوقى على زهران زهران
كلية هندسة بنهارنا محمد عوض هللا الخشن225471
هندسة طنطااحمد ايهاب محمد كمال السنطاوى357946
2o3894اداب انتساب موجه القاهرهتقى جمال سعد شعبان
21789oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى محمود ابراهيم ابو شــادى
هندسة اسيوطمحمد ياسر عبد الفتاح الديك499674
35o432اداب االسكندريهسلمى احمد عمرو احمد على
563o31رياض اطفال المـــنصورهاالء ابراهيم ابراهيم طه احمد
8o52o4تجاره سوهاجكيرلس وصفى شكرى بشــاى
اداب المـــنصورهمها محسن محمد طه564591
61o4oطب بيطرى القاهرهجهاد صالح كمال محمد
43o6o3تربية الساداتياسمين غريب ابراهيم النبوانى 
724o71طب المـــنياطارق اشرف عبد السالم عبد العظيم
حقوق القاهرهشعبان خالد شعبان محمد19735
تجاره جامعة دمياطاحمد محمد أحمد أبو سمرة499826
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه جالل السيد النجار235754
664o78صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد سمير محمد احمد حنفى
48948oتربية ابتدائي طنطاوفاء محمد عبد اللطيف عبده محمود
تجاره االسكندريهمحمود عز الدين متولي محمد421784
29488oهندسة شبرا بنهااحمد جمال محمد سعيد كمال
74349oصيدلة اسيوطعمر عالء عبد العزيز عبد الرحيم
تربية ابتدائي شبين الكومسوزان عصام على بودي225554
هندسة المـــنصورهمحمد عالء الدين زكريا الحفناوى محمد591545
2o7868طب بيطرى القاهرهسهيله اشرف محمد حسن
14o586اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةندى فاضل محمود مصطفى
هندسة الزقازيقاحمد طارق عبد هللا عبد المـــنعم صيام644191
36335oاداب طنطادعاء عاطف محمد اسماعيل زيدان
517o7oطب بيطرى الزقازيقمينا سامى شوقى سيدهم
هندسة شبرا بنهااحمد اسامه ابراهيم حامد الراعى127621
2o1788تجاره القاهرهاحمد سامح محمود محمد تركى
اداب القاهرهاحمد ياسر احمد معاذ198695
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15o34اداب القاهرهميرنا امجد كمال عبد الرحمـــن
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه محمد مصطفى عالم222892
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمود رضا ابوزيد محمد573697
تربية ابتدائي طنطااسراء جمال عبد الناصر احمد عبدالرحمـــن363296
كلية البنات آداب عين شمسمرفت احمد السيد على265785
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد ناصر كمال عبد الحفيظ54666
22o939تربية ابتدائي الساداتياسمين عادل يحيى السيد احمد
5733o5هندسة المـــنصورهمحمود حلمى عبد هللا عبدربه
13o25اداب عين شمسمـــنة هللا عبد الرازق محمد عبد الرازق
8o451تربية ابتدائي الفيومحسناء محمد غانم محمد البطن
79o97oهندسة اسيوطاحمد محمود محمد سيد احمد
السن عين شمسياسمين محمد هانى احمد133855
63872oتربية الزقازيقاسراء عادل حلمى عرفة محمد ابو طالب
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد سعيد على حسن189813
271o66اداب عين شمسضحى حماده محمد ثابت
تربية بنى سويفمـــنال فتحى عباس عبد الجواد67858
35oo83اداب انتساب موجه االسكندريهنجوى جابر عبد العزيز نور حسين
136o52اداب القاهرهحياه اشرف علي عبد العزيز
اثار القاهرهمايكل القس يونان رزق مرزوق114925
8o331حقوق بنى سويفكريم حسين عيد جمعه
اداب عين شمسايمان طاهر محمد فهمى275377
دار العلوم ج القاهرهمحمد سعيد سيد محمد263471
تربية الزقازيقدعاء سامي عبدالمـــنعم اسماعيل523318
66o996رياض اطفال بورسعيدنورهان احمد عصمت النجار احمد عبد الحميد
8o9558تربية رياضية بنين سوهاجاحمد محمد احمد عبد المولى
58oo61اداب المـــنصورهنشوى بدر مصطفى ابراهيم ضيف
فنون جميله فنون المـــنيااسراء شوقي يوسف عرابي431364
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسندا ماهر عبد الحميد على657552
26172oصيدله القاهرهمـــنه هللا اسماعيل على مصطفى خضر
تجاره الزقازيقاحمد عبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن فتوح518735
اداب بنهاشريف حسين عبدالحليم عباس281276
3o86o6تجاره عين شمسمحمد عبدالباسط عبدهللا ابراهيم
تربية جامعة دمياطمحمد رفعت رفعت األسمر499923
تجاره المـــنصورهليلى احمد سليم شــاهين ابو العال شــاهين585294
41962oاداب االسكندريهندى ناصر اباصيرى خليل سالم
اداب دمـــنهورإبراهيم عيسى إبراهيم سالمه426414
هندسة المـــنصورهعمرو جهاد محمد العوضى عليوه579948
نوعية المـــنيامريم فايز حبيب بولس724563
تربية سوهاجهيبت محمد حميلى محمد813523
تربية طفوله ج دمـــنهورهاجر السعيد السيد محمد عباس431449
56o661هندسة المـــنيالؤى محمد على على عابدين
تربية الفيومفاطمه يوسف ابراهيم يوسف75913
تربية الزقازيقرحاب على محمود عليوه644685
8o2599اداب اسيوطاميره حلمي احمد عبد العليم
575o17صيدله الزقازيقمحمد فتحى عبد المهيمـــن مصطفى حسن
هندسة حلواناحمد على صالح شفيق رزق187436
هندسة اسوانمحمد صالح عبد الهادى عثمان821664
577o16طب بيطرى المـــنصورهحازم هشــام ناصف محمد البراشى
65o883اداب الزقازيقايه نصر مصطفى ابراهيم
تربية قنا ج جنوب الوادىزينب سالم زيان سليمان734314
حقوق عين شمسباسم احمد صالح الدين عزت محمد187559
هندسة القاهرهمحمد صالح مـــنصور حسن ابراهيم189152
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صيدله االسكندريهياسمين حمدى احمد وصال احمد349652
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى عادل محمود حسنين عياد59385
طب عين شمسمصطفى سامى عامر موسى117144
طب المـــنيايارا حسام سيد ابراهيم714252
تربية الفيومتهانى رمضان عبد الخالق جاب هللا75699
414o2اداب انتساب موجه القاهرهمحمد سعد محمود حمد الجبالى
اداب اسيوطاحمد ماجد على عبد الستار792887
7145o3هندسة المـــنيااحمد محمد ماضى عبد الحكيم
22929oتربية بنهالمياء محمد محمد ابراهيم هالل
22467oتربية الساداتاحمد رمضان عبدالفضيل الشــاذلى 
6399o7اداب الزقازيقايه حسن بكرى محمد يوسف
اداب االسكندريهاحمد رمضان صديق خلبل342947
تجاره الزقازيقماجده احمد جبرالسيد احمد512169
تربية ابتدائي سوهاجليلى وائل محمد حامد812132
تربية اسكندريةمحمد هشــام محمد السيد338673
هندسة طنطاحسام الدين مجدى محمد أحمد جمعة485954
صيدلة اسيوطرغده حمدى عيد مهدى748115
تربية شبين الكومهدير جمال ابواليزيد الشيخ234373
علوم القاهرهعمار ياسر عبد الظاهر عكاشة58385
41o7o1تربية أساسي اسكندريةمحمد جمال عطا محمود
1348o7تجاره عين شمسمارييت طارق داود سليمان
66o3o4هندسة بور سعيداسالم مصطفى عطيه محمود مصطفى
23o563اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدهللا على حسن عبدالعال
717o4تجاره بنى سويفدينا عبد العزيز عبد الظاهر عبد العزيز
58o917طب المـــنصورهطه محمود محمود اسماعيل
تربية أساسي اسكندريةروان احمد محمد حسن348726
صيدله االسكندريهاسالم احمد على محمد كشكل498243
36259oاداب طنطاعلى السعيد على ابوراضى
هندسة القاهرهريم قصى السيد الهادى146593
اداب العريشايه محمود سالم محمود على665383
اداب دمـــنهوراحمد محمد طلبه عبدالحميد حسين425519
اداب كفر الشيخعمر حمدي علي محمد الجبار375164
هندسة طنطامعتز ياسر ابراهيم عبد السالم الشيخ357287
اداب الزقازيقابتسام تركى السيد احمد هبود584456
نوعية كفر الشيخمحمد بدر  محمد عبدالفتاح ابو شــادى373772
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبدالرحمـــن محمد محمد امين المصيلحى213549
5o3179تجاره جامعة دمياطمحمد ربيع فتحى حافظ الطحان
272o46تجاره انتساب موجه  عين شمسمديحه محمد عبدالوهاب عبدالكريم
74395oاداب قنا ج جنوب الوادىرنا ياسر سعد الشــاذلي
اداب االسكندريهاسراء حسن محمد ابو الخير احمد338111
هندسة القاهرهاحمد سيد احمد قطب49726
5o7983تربية جامعة دمياطمحمد امجد محمد عطيه بدران
تربية ابتدائي كفر الشيخهبة سعد حجازى ابراهيم غالى385149
هندسة الزقازيقمحمد غريب صابر جبرالسيد511627
296o45هندسة شبرا بنهااحمد مصطفى صبحى ابراهيم
تجاره بنى سويفمحمد خالد عالم على66627
23164oعالج طبيعى القاهرهامـــنيه صالح معوض برغش
27o172تجاره انتساب موجه  عين شمسعبدالرحمـــن احمد حامد عبدالقادر
هندسة عين شمسعز الدين مصطفى ناجى يحيي الجابى114715
حقوق القاهرهمـــنى وليد شــاكر تميمى114498
اداب طنطاهند بسيوني عبدالكريم عوينه486682
5o8686هندسة الزقازيقياسمين خالد فاروق احمد زكى
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هندسة االسكندريهسهيلة احمد عوض عياد سعيد346386
اداب القاهرهسميه محمود محمد ياسين153596
6o343هندسة القاهرهعالء احمد محمد محمد
السن عين شمسمحمد رمضان عشماوي محمد155642
طب عين شمساسماء رضا مصطفى احمد عبدالحليم293846
12o578هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الرحمـــن عمرو جمال محمد جميل
هندسة اسيوطكريم عادل عبد الرحمـــن األزهري117554
السن المـــنيااسراء اسماعيل محمد محمد67753
تربية ابتدائي قنا ج الوادينرمين ناصر محمود على738873
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسفاطمه ناصر احمد بدر657717
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود حمدى عبد الدايم محمد56716
41219oصيدله االسكندريهمحمود ياسر عبد السالم عطية ابو شوشه
تربية كفر الشيخهايدى جالل جالل محمود سيد احمد372918
رياض اطفال بنى سويفرضوى ربيع نصر عبد المجيد62279
82919oصيدلة سوهاجساميه عرفه محمد عبد الراضى
1954o1تجاره عين شمساالء حسنين حنفى حسنين عطيه
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةهبة هللا رمضان عبدهللا دهب محمد652553
هندسة المطريه جامعة حلوانتسنيم احمد على داود عريضه652334
346oooاداب دمـــنهوربوال رفعت بخيت شمشون بخيت
هندسة المـــنيامحمد هشــام عبد السالم على711798
حاسبات ومعلومات القاهرهيوسف رمضان ذكى عبد الكريم129742
اثار القاهرهايمان عبدالقوى شرويد عبدالقوى225824
هندسة كفر الشيخمحمد السيد ابو اليزيد السنباطى357745
15372oتربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتدعاء مصطفى اسماعيل شعبان
كلية تجارة ج أسوانالسنوسى محمد احمد السنوسى238538
تجاره االسكندريهاحمد جمال ابراهيم محمد335526
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفامينه مبروك سيد جهمي68687
نوعية الزقازيقفاطمه خالد السيد السيد النجار643869
اداب طنطاالهام احمد عبدالغني مصطفى عثمان355277
كلية البنات آداب عين شمسميرنا امين حسين فرحات199574
51o131تجاره الزقازيقجميله سليمان فؤاد احمد
اداب القاهرهفاطمه عبد التواب سعيد ابوالسعود55711
57o255علوم المـــنصورهشيرين رضا شكرى ابراهيم الحسينى
تجاره المـــنصورهمحمد السيد عبد الغفار ابوالفتوح568346
344oo5اداب دمـــنهوراحمد سليمان عبد الفتاح احمد المزين
رياض اطفال االسكندريه طالباتعفاف احمد عبد الرحمـــن حسن حسانين 423413
اداب االسكندريهنرمين محمود عبد المحسن غريب419622
46o349هندسة االسكندريهعبد هللا عمر محمد عبد الاله حشيش
15o278اداب حلوانمحمد جمال سيد سليمان
اداب قنا ج جنوب الوادىاحمد عبد الشــافى عبد الحميد سيد741459
هندسة شبرا بنهامحمد حلمى مصطفى على الحكيم289255
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان محمد رجب عشيبه222266
تجاره بنى سويفعيسى امين غالى امين718816
اعالم القاهرهمريم عالء محمد امين282455
تربية حلوانهدير جمال مهران ابراهيم129913
تربية المـــنصورهغفران عزيز على سالم شعيشع589941
السن عين شمسرضوى السيد عبد المهدى السيد148673
تجاره عين شمساحمد سعد عبدالمـــنعم سيد639579
هندسة عين شمسمها هشــام نورالدين سراج115494
687o8الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويففيبي غالي صدقى اسعد
تجاره القاهرهمحمد محمود مصطفى عبد الوهاب32911
كلية طب أسوانهاجر سعد الدين مكى حسن746476
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3464o5فنون جميله فنون ج االسكندريهشروق ناجى فتحى عبد السميع فرج
747o76تربية ابتدائي قنا ج الواديزينب يحى عبدالنبى عبدالحليم
119o26طب القاهرهاحمد محمد حسن محمد الجمل
27o829اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةسميره حسين درويش مصطفى
5oo65oتربية جامعة دمياطاسماء راضى محمد سند
اداب المـــنصورهبرسوم ابراهيم عطيه ابراهيم عطية487213
رياض اطفال بورسعيدسلمى اسماعيل حسن حسن العزبى662264
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد زين محمد السيد علي213637
اداب القاهرهايمان عبد المـــنصف عبد الفتاح ابراهيم54879
تربية ابتدائي قنا ج الواديمـــنى محمد رمضان حسن734265
تجاره بنهاشذا ابراهيم احمد فؤاد عبدالواحد279583
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلواناسماء ابو بكر عبد هللا راغب77527
هندسة القاهرهعلى رمزى حسن على عبد هللا135572
8o6286تجاره سوهاجرحاب ابو الحمد سيد جاد
تربية طفوله الزقازيقامل سامى عبد هللا عبدالقادر زايد644947
78799oصيدلة بورسعيدوالء احمد ابراهيم محمد
كلية البنات آداب عين شمسفاطمه اشرف سعيد حسين148565
تربية ابتدائي قنا ج الوادياحمد عبدالناصر بدوى على739424
هندسة عين شمسمحمد خالد محمد محمد145678
صيدله القاهرهمـــنى خالد زغلول امين149455
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانتقى احمد عبد هللا عيسى35262
23o897كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمود محمد سعد والى
طب سوهاجكيرلس مجدى حنا دميان829496
اداب المـــنصورهفتحيه رمزى محمد عوض عبد العال585572
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياسمين سيد شعبان رسمى711165
6o164اداب انتساب موجه القاهرهنيره طارق محمد عبسي
4416o9كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعبدالرحمـــن رجب محمود الحاطي
789o93تربية اسيوطميرنا عطوت شهيد سند
كلية البنات آداب عين شمسرانا حسن احمد حسن احمد حسن138824
3oo217نوعية بنهاياسمين عصام رياض محمد سليم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود مصيلحى محمد حافظ على227423
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسشــاهنده ناجح احمد نصار288833
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرمريم حسام الدين احمد شبكة499536
اعالم القاهرهشروق محمود المغاورى غانم35752
3o1523كلية البنات تربية عين شمسهدير عبدالرحمـــن السيد تركى
31o95التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرانيا عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن
56o853تجاره المـــنصورهوعد السيد محمد سبيع محرم
8258o2صيدلة اسيوطرنا عالء الدين عبد هللا عثمان
تربية رياضية بنين اسوانمحمد صالح محمد على احمد822228
فنون تطبيقيه حلوانمريم محمد جالل الدين سليمان48825
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ابراهيم رجب ابراهيم223394
تجاره المـــنصورهخالد محمد محمد صالح565447
299o36اداب عين شمسنورهان مـــنجى محمود السيد
نوعية طنطااحمد امين محمد امين شلبى355721
معهد االسكندرية العالى لإلعالم بسموحةندى السيد بسيونى جمال الدين429695
6612o9صيدلة بورسعيدشيرين معتز ابراهيم محمد ضالم
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمرو عبد السالم صبرى القويعى459339
41o8oتجاره القاهرهماجد عبد التواب السيد حمد
37o419تربية ابتدائي كفر الشيخمياده بلبل سعيد سعد المـــنوفى
371o7oتجاره كفر الشيخاحمد عمر عمر على البستاوى
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقبسمه السيد عبدالكريم عبادى746764
كلية اآلثار سوهاجاحمد حمدى على جودة586737
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كليةاسمجلوس
تجاره دمـــنهورمحمود احمد صالح عبد الجليل428114
تربية بنى سويفايهاب شعبان ثابت يحي65922
9o996هندسة المـــنيااحمد رمضان عبد الصمد مخلوف
صيدله حلواندينا خالد محمد بغاغو364855
139o93تجاره عين شمسسعد حمدى ابو بكر محمد
تجاره عين شمسرانيا الشريف حسين محمد ابراهيم119474
819o18تربية اسوانزينب مصطفى عبد هللا احمد
7993o5تربية اسيوطهناء حسين محمود على
اداب دمـــنهورصفوت محمد محمد وجيه على الدين428165
5582oتجاره انتساب موجه قاهرهاسالم جمال صابر دسوقى ابوالسعود
هندسة شبرا بنهاهبه محمد عبدالجليل ابراهيم298811
362o25طب اسنان طنطامحمود عصام عبد الهادى عبدالجليل الحاجه
تربية حلوانخلود سيد محمد حجازى144823
كلية األلسن بنى سويفياسمين عماد على خليل285997
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنورهان محمود حسين احمد655327
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد محمود محمد عبد الصمد أبو زعيمه425896
صيدله طنطااحمد محمد احمدعبدالوهاب رضوان442341
37539oطب كفر الشيخعمر عطيه إبراهيم محمد الشيشينى
1391o7تجاره عين شمسعبد الرحمـــن اشرف على قاسم
8o6757تربية طفوله سوهاج طالباتساندى صالح زكى جريس
كلية أداب بورسعيدروميساء على احمد على السعدنى636692
كلية التربية الفنية ج المـــنياحسناء محسن على حامد793118
تجاره عين شمساسالم طارق محمد عبد العزيز124938
هندسة القاهرهياسمين صالح عزت سيد197824
كلية البنات آداب عين شمسيوستينا مجدى شكرى حنين268553
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا عاطف لبيب سويسه117774
تجاره االسكندريهاسراء محمد جمال الدين صالح حافظ نوار351438
صيدله حلوانجيالن حمدي هريدي سليمان798959
1557o4اداب القاهرهعمرو محمد مصطفي محمود
اداب سوهاجعطا على حسن عطيه814726
64546oطب الزقازيقمحمد عاطف على ابراهيم خزبك
تجاره طنطامحمد جمال محمد عبدالحميد عبادهللا361563
52oo15هندسة الزقازيقمحمود السيد عبدالعظيم الديداموني
اداب القاهرههدى حسين احمد محمد36449
59o998صيدله الزقازيقدعاء ثروت المرسى مـــنصور
1282o4تجاره عين شمساسراء حسن حسن السيد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآالء السيد السيد احمد شهاب446784
طب عين شمسعبدهللا نجم الدين عبدالرحمـــن عبدالعزيز خضر295673
2245o4تربية ابتدائي شبين الكومابراهيم محمد ابراهيم سعدمبارك
اداب الزقازيقاسالم صابر عبدالفتاح عبدالرحمـــن276355
815o98تجاره سوهاجمحمد عبد الحميد لطفى احمد
اداب القاهرههبة اسامه محى الدين محمد38465
رياض اطفال الفيوم طالباتمشيره جمعه رشــاد رمضان72368
طب عين شمسمريهان محمد محمود عالم735799
كلية البنات تربية عين شمسهاجر صالح مصطفى صالح268533
58o35تجاره القاهرهمريم سمير امام امام الدالى
اداب المـــنصورهشيماء المتولى محمد محمود محمد591336
هندسة حلواندينا رفعت بولس عبد الشهيد35846
اداب عين شمسهاجر عبدالصمد حسن عبدالصمد271692
تربية ابتدائي دمـــنهورداليا عبد الحميد اسماعيل غازى دويدار429856
4239o1تربية اسكندريةتقى محمد انور عبد العزيز االزهرى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايه ناجى محمد اسماعيل الثعلب236668
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كليةاسمجلوس
2o8856تجاره عين شمسنورهان متولى محمود امين
فنون جميله فنون المـــنيانادين اشرف علي مهني16914
هندسة كفر الشيخمحمد على عبيد عبدالمعطى محمد472527
5o1978صيدله المـــنصورهدعاء حمدى حامد حجازى
5954o6هندسة المـــنصورهعبد الكريم عبد الكريم عبده محمد الريس
تربية اسيوطمـــنال حمدي عبد الراضي حسين787746
اداب حلوانهاجر عبد الرؤوف عثمان حسين149431
طب بيطرى سوهاجمى عبدالوهاب احمد عبدالوهاب238265
818o93طب بيطرى سوهاجصفاء عبد الصبور محمود محمد
هندسة عين شمسماهى حازم محمد عبدالغفار193692
حقوق المـــنصورهسامر مصطفى محمد حسان588667
3oo171تربية بنهاسماح حماده السعيد سالمه
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمهرة عبد هللا محمد عبد هللا652226
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف وفيق حسن عبد اللطيف117261
اداب القاهرهمحمد طارق محمد على السعيد32861
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسراء سليمان حسن على الكيالنى214378
74o184تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد على شحات سعيد
اثار القاهرهنورهان حسن سعيد عبد هللا39841
23o746تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالمـــنعم محمد عبدالمـــنعم شعيب
هندسة الفيوماحمد محمد عبد الغنى ابراهيم غانم456661
هندسة عين شمسمروان مجدى عبد القادر السيد121634
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء رجب سليمان محروس214574
تربية رياضية بنين اسوانمؤمـــن أبوهلب محمد أبوقوطه819488
42oo37اداب االسكندريههيام عبد السميع محمد عبد الحليم المزين
1184o6هندسة القاهرهميرنا ماهر ظاهر بطرس وهبه
4257o8تربية ابتدائي دمـــنهورمحمود ناصر احمد احمد درويش
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفسيد حسين سيد حسن798425
تربية طنطاعبد الحميد أشرف عبد الحميد ابو سيف العربى497127
33919oتجاره دمـــنهورفوزي فرنسيس فوزي صليب
طب بنهاهاله محمد عبدالخالق عبدالفتاح229364
2o9918تربية حلوانهدى عبدهللا ابراهيم عبدالعال
4166o1حقوق االسكندريهعبد الرحمـــن عيد ابراهيم السيد ابراهيم عبد هللا
41oo7تجاره القاهرهمصطفى عبد الصبور حسن موسى
37166oتجاره كفر الشيخمحمود مبروك عبد الجابر مبروك محمد
2287o2تربية الساداترغده على فؤاد كامل 
طب االسكندريهمـــنار محمود محمد محمود عبده449165
هندسة المطريه جامعة حلوانعمرو خالد احمد ذكى143436
تجاره دمـــنهوراحمد محمد سيد محمد مسعود416147
طب اسنان طنطاشيماء اسماعيل حسن محمد القنجه449591
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنوران محمد امام السيد271942
56o38oطب المـــنصورهداليا فاضل محمد على رجب
61o23اداب انتساب موجه حلوانندى نبيل احمد عزت
اداب عين شمسهدى احمد شوقى احمد292275
إعالم ج جنوب الوادىمحمود احمد محمد مرسى743374
661o54تجاره بور سعيددينا هشــام مصطفى ابراهيم المليجى
6554oتربية ابتدائي بنى سويفرحاب جمال محمد على
سياحه وفنادق االسكندريهابراهيم عاطف كمال محمود موسى279124
27o293تجاره عين شمسمصطفى جمال عدس جاد هللا
498o44علوم طنطافايزه السيد امين صالح ابو صالح
تجاره طنطاشروق حمدى احمد عبد الباسط363374
3o2384تجاره عين شمسايه طارق جالل عبدالعزيز
اداب سوهاجدينا عثمان همام عبد الرحيم814342
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كليةاسمجلوس
2354o4تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةايهاب السيد عبدالسالم عطية ضيف
تجاره دمـــنهورعبد هللا احمد زكريا يونس426474
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانرحمه محمد صبحى على121534
14283oتربية حلواناحمد صبرى سالمه صالح
27o751تجاره عين شمسبسنت عنانى محمد يوسف عنانى
نوعية بنهامها سعيد عزت على عبدالمقصود285985
هندسة طنطاعبدالفتاح هشــام عبدالفتاح دويدار494481
كلية البنات تربية عين شمسندى عز الدين فهمى عبد الرحمـــن39812
طب القاهرهمحمود عبدالمـــنعم نور الدين على758696
تجاره الزقازيقمصطفى حسين السيد عبد الغنى637188
هندسة عين شمساحمد خالد فوزى يوسف15666
72412oتربية المـــنيارحاب مصطفى فهيم تهامى
45981oهندسة االسكندريهعمرو محمد حسن عبدالعظيم سويلم
5o8132هندسة المـــنصورهعادل محمد السعيد محمد موسى
تربية ابتدائي شبين الكومايمان فرج محمد رسالن الحبشى214221
تربية ابتدائي الزقازيقداليا محسن سعيد علي عطية521598
2776o1تربية ابتدائي بنهاوالء وليد صالح عبدالعظيم محمد بيومي
4172o3تربية اسكندريةنورهان وجدى السيد رجب جالل
431oo8تربية ابتدائي دمـــنهورهالة أحمد مخيمر جودة
كلية اآلثار سوهاجاحمد محمد كامل محمد796517
41oo16تجاره االسكندريهشريف نعمان محمد نعمان احمد
13o493تجاره عين شمسمارتينا اسحق لمعى جريس
4397o7عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد عادل محمد محمد  شــاهين
كلية تجارة ج أسوانمصطفى ابراهيم محمود عبد الرسول822634
56o984اداب المـــنصورهندى خالد عبد العزيز السيد
37o8o5هندسة االسكندريههند اسماعيل محمد محمد الصعيدى
السن عين شمسنورهان سعد عبد الحميد رزق الفخراني377668
نوعية المـــنياآيه فضل امام محمود729251
5758o3تجاره انتساب موجه المـــنصورهعاصم محمد ابو الفضل االنصارى
353oo1طب بيطرى كفر الشيخاحمد اشرف عبد القوى حبيب عبد القوى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسالم فاروق مسعد جاد651593
574o94تربية المـــنصورهياسمين ممدوح عفيفى سند الجوهرى
طب بنهانهاد فؤاد سعيد عبد الحميد عرب235493
62o19تربية بنى سويفمحمد جمال يوسف على
72257oطب المـــنيااحمد جمال عبدالناصر على
هندسة عين شمسهشــام ماهر ابراهيم حسن محمد189155
23oo32تجاره بنهاماهى محمد على محمد
طب بيطرى جامعة الساداتمحمد احمد عبدالعزيز عبدالهادى224626
5o1467تربية جامعة دمياطريم محمد عبد هللا الشعراوى
هندسة عين شمسدينا خالد فوزى محمد16849
3688o8تجاره كفر الشيخاحمد محمد عبد الفتاح السيسى
هندسة بني سويفعنان عصام الدين عزت كريم63445
طب بيطرى القاهرهنهاد عاشور هاشم سليم124524
هندسة عين شمسعمر محمد على محمود على269114
هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف اشرف رشــاد محمد116964
تجاره سوهاجمحمد اسماعيل حسين محمد814731
2o7847طب القاهرهريتا ميشيل حنا بطرس
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفسيفين ساويرس بباوى ساويرس798426
8o2464اداب اسيوطعبد الكبير هاشم وحيد احمد
34o2ooتجاره كفر الشيخياسمين عبد الرحيم حسين قناوى
فنون جميله فنون المـــنيامينا غطاس عدلى فايق711854
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر عبد النبي سعد محمود77455
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كليةاسمجلوس
5oo129هندسة المـــنصورهمحمد السيد محمد محمد عطية
نوعية الزقازيقهدير محمد عبد الوهاب حبشى637994
3o31o8تربية ابتدائي بنهاكمال احمد كمال احمد بندق
هندسة القاهرهخليل السيد خليل حامد خليل124699
23o789تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى عزت محمد النجار
8o7oo8صيدلة سوهاجكريستينا ناجح خليل ميخائيل
اداب القاهرهصابرين مصطفي عطا هللا سليمان31663
5o2494تربية جامعة دمياطندى فرج توفيق الزاهد
تربية المـــنياتفيده على حسين جبالى723824
تربية دمـــنهوراية وليد عبد المطلب علي بطيحه428553
3o2361اعالم القاهرهاسراء مجدى السيد محمد
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهخالد محمد عماد الدين ابو النور عبد الصمد588723
44656oعالج طبيعى ج كفر الشيخايمان مهدى حمدان عبدالعاطى صبحى
اداب حلوانايهاب صالح محمد عبد الرحمـــن فوده57329
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتسماح عصام احمد اسماعيل275529
طب اسنان طنطامصطفى اشرف على حجازى299629
6417ooصيدله الزقازيقياسمين محمد ابراهيم الدسوقى عبد العزيز
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد عبدالفتاح محسوب ابراهيم653581
3575o9صيدله طنطااحمد سمير عبد اللطيف جاب هللا
2913o2طب بيطرى بنهايمـــنه عبدالمهدى عبدالعليم محمود الشحرى
31oo7تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهاجر ابراهيم محمد ابراهيم
تجاره الزقازيقاحمد سالم مصبح سالم646113
هندسة االسكندريهمحمد عصام محمد عبدالرسول مرجان459219
نوعية المـــنياناجي جمال محمد حسين712284
تجاره بنى سويفمحمود محمد كامل عبد الجابر فولى725967
24o315حقوق جامعة الساداتمحمود احمد ابوالفتوح عبدالدايم
رياض اطفال المـــنصورهرنا احمد الشحات محمد رمضان576311
اداب بنى سويفزياد فتحى احمد خالف61462
كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس باالسماعيليةمحمد السيد ابراهيم امين655122
صيدلة المـــنياعلي حسن محمد توفيق719542
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتهبه شوقى الديب محمود221217
نوعية المـــنياايمان كامل ابراهيم عبدالصمد723259
19o17حقوق القاهرهندي علي احمد امين
تجاره انتساب موجه الزقازيقعمرو على عبدالحليم على523561
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسمايسه محروس محمد احمد عويس515861
732o72تربية ابتدائي قنا ج الواديزينب فاخر فؤاد عمر احمد
اداب انتساب موجه عين شمسهاجر احمد ابراهيم محمد ابوطالب283864
8o92o9طب سوهاجنانسى ماهر صبحى عطيه
2o939هندسة القاهرهيوسف محمد حلمى سالمه
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد اشرف احمد عبدالفتاح213759
نوعية المـــنياآيه محمد قطب عزات713386
6544o8اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد سامى عبد الحميد احمد
19o393هندسة اسيوطهدير احمد محمد محمد محمود الصيفى
786o87تربية اسيوطساره صابر فرغلى محمد
269o78طب القاهرهمحمد ياسر محمود حافظ
445o21طب القاهرهياسمين عبدالماجد عبد الرسول ابويحي
تجاره المـــنصورهايهاب احمد عمر على ابراهيم588665
59o4o4هندسة المـــنصورهحسام الدين صالح سالمه يوسف السيد
358o42تربية طنطااحمد مسعد محمد صبرى السمان
28o391تربية ابتدائي بنهاساره نبيل السيد محمود
صيدله حلوانسلوى عبدالمـــنعم غريب عبدالمـــنعم عبدالرازق277634
طب بيطري المـــنيامها برىء محمد محمد721923
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طب اسنان المـــنصورهشذا محمود عبد الفتاح الشرقبالي561169
43o566تربية طفوله ج دمـــنهورضحى عادل عبد الحميد بكر حمزه
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاميره شعبان على مازن67936
تجارة قنا ج جنوب الواديابراهيم محمد عبدهللا عليو738635
639o57اداب الزقازيقياسمين حسين على حسين على
571oo4كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمحمود ابراهيم سعد مـــنصور برغوت
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان ماجد محمد عصر236872
هندسة القاهرهاحمد جمال توفيق احمد18243
3oo187نوعية بنهامـــنى سامى جمال رياض
تجاره بنهامحمد سعيد محمد مجاهد517288
تجاره المـــنصورهاحمد جمال عرفات مقبول578492
66o983رياض اطفال بورسعيدندى محمد على محمد الفار
هندسة اسيوطسامر خالد عبدالسالم احمد راشد193776
382o71تربية طفوله كفر الشيخوالء السيد عطيه احمد ماضى
صيدله المـــنصورهاسراء السيد محمد االلفي583296
هندسة قناخالد محمد محمود خليفه734856
تربية االسماعيليهاحمد على ابراهيم محمد654752
5o6394تجاره جامعة دمياطاميرة شوقى حسين عبده العراقى
تجاره القاهرهرانيا ابراهيم سلطان ابراهيم42913
5o5o35تربية جامعة دمياطأحمد رمضان إسالم عبد الوهاب
اداب المـــنصورهمحمود على سالم على سالم573865
3o434هندسة حلوانمحمد كمال شعبان كمال
كلية طب أسواننهال سيد احمد بغدادى746974
اداب بنهااحمد محمد سيد فرج هللا291816
72471oتجاره بنى سويفعبدة احمد عبدة احمد
74211oتربية قنا ج جنوب الوادىمـــنصور اسعد رسلى عواد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةريهام محسن محمد عبد الناصر795667
اداب قنا ج جنوب الوادىايه امين محمود مغيربى حسين237134
صيدله االسكندريهعبد الرحمـــن محمد احمد محمد يوسف433326
كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس باالسماعيليةاحمد محمد عبدالصابر عبدالرحيم656578
فنون جميله فنون ج االسكندريهياسمين عبد السالم محمد غزالى347112
نوعية المـــنيامصطفى محمود عبد الرحمـــن محمد712282
تجاره طنطاعمرو طارق احمد ابو الفتوح357124
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهند غريب ابراهيم على647355
هندسة الفيومشريف محمود مصطفى محمود75551
181o2هندسة القاهرهنادين محمد عبد المقصود موسى
1896o6كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمد عمادالدين محمد فتحى عثمان حسن
تمريض المـــنصورة زينب طه احمد عثمان583136
52o596طب الزقازيقاحمد عبدالدايم عبدالحميد ابراهيم حسين
145o81تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد كمال يوسف خليل
تربية طفوله كفر الشيخلمياء حامد عبدهللا عبداللطيف السيد383811
223o59تربية الساداتهدير السيد حافظ خليفه 
19o6o2كلية الصيدلة ج الساداتنادين طارق عبدالسالم احمد
59o65oتجاره بور سعيدبالل محمد محمد محمد حسانين الطنطاوى
اداب االسكندريهايمان محمد الهاشمى يونس يونس417719
هندسة اسيوطسالم عبد الحفيظ سالم عارف786126
4138ooهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبد الرحمـــن جابر خميس محمود السيد
456o54هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن السيد ابراهيم السيد النجار
285o19تربية ابتدائي بنهاهبه ابراهيم احمد محمد السيد
71o63اداب بنى سويفاحمد ماهر رجب علوانى
اداب الزقازيقسميه عبد الفتاح الصادق محمد524921
اداب حلوانمها كمال احمد محمود275261
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كليةاسمجلوس
3o121oتجاره عين شمسمسعد عاطف عباس عبدالغني
تربية رياضيه بنين كفر الشيخاحمد محمد السيد طه احمد سلطان381224
نوعية الزقازيقرنيا عاطف محمد العريان حسن637892
7193o3هندسة المـــنياايه مصطفي مرتضي عبد العظيم
تجاره انتساب موجه قاهرهحسين محمد محمد حالوه51295
صيدله الزقازيقفوزيه اسماعيل سالم احمد523164
تجاره القاهرهمحمود ربيع سيد يوسف152949
747o66تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتايمان عبد السالم محمد الصغير الصادق
صيدله طنطااسراء مصطفى ابراهيم أحمد الشــاذلى215493
7338o3تربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء عبدالعزيز ابراهيم احمد
اداب طنطاسلمى محمود محمد رمضان المسير363366
اداب الزقازيقعبير عبدهللا جاهين محمد جاهين518529
12122oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمود عوض هللا محمد
هندسة عين شمساحمد محمد عبد الرازق عبد العزيز24247
نوعية المـــنيامصطفى حسن مهنى امين723194
71199oسياحة وفنادق المـــنيابهاء شريف ثروت عياد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهدى جمال عبد الرحمـــن احمد27351
29o4o3تربية عين شمسجازيه زهران محمود رسالن
5o3853هندسة المـــنصورهاحمد جمعه الشرقاوى الفار
تجاره دمـــنهورمحمد ماهر عبد المـــنعم احمد جمعه426844
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفسهام محمود عبد العليم ابوحامد76356
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد اسامه عبدالمقصود الطلى234966
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد احمد جابر مليك217379
تجاره الزقازيقمحمود احمد جوده دسوقي642219
صيدله طنطاهند رمزى سعد حسين ناصف498357
21267oحقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمحمود مسعد محمود مقشط
عالج طبيعى القاهرههاجر ممدوح محمدعريبى رزق126624
اداب المـــنصورهندى هانىء عوض عبد المقصود574738
الحاسبات والمعلومات السويسعالء قناوى كامل احمد656193
تجاره طنطامحمد ابراهيم حسين عبد الفتاح شتا356747
423o23اداب دمـــنهوردنيا مـــنصور علي شحات
اداب الزقازيقهبه ايمـــن احمد محمد حسانين عالم584539
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةرانيا نوح حلمى شــادى226545
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفرشــا عيد محمود خالد62697
تجاره القاهرهمروه يسرى عكاشة محمود57946
11562oهندسة القاهرهنهال عبد العزيز محمد نور الدين
991o8صيدله بنى سويفاسراء حمدى رمضان عبد الحميد
حقوق القاهرهنادين احمد طه السيد42977
عالج طبيعى القاهرهرانيا محمد محمد السيد645122
36o642صيدله طنطاآيه سعيد عبد الوهاب حسن الشبيني
هندسة االسكندريهندى ماهر محمود غريب محمد414278
2759o8سياحه وفنادق االسكندريهمحمود عبدالخالق فتحى عبدالخالق السعداوي
طب الزقازيقاحمد عبدالمـــنعم هاشم محمود641932
اداب الزقازيقمريم ياسر حسنى عبدالسميع647321
732o97اداب قنا ج جنوب الوادىعلياء محمد مرسى سعيد
تربية كفر الشيخرانيا سعد  محمود محمد زهير393822
هندسة اسيوطمعتز عباده حسانين الشحات286215
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد اشرف محمد الهاشمى عبد الحميد217238
تجاره عين شمسايه عزت محمد احمد265945
تربية ابتدائي اسيوطدعاء ايمـــن عبد الجواد احمد792155
51o472طب الزقازيقخلود عاطف ابراهيم عبدالباقى
هندسة القاهرهعمر خالد عثمان السيد121512
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تجاره انتساب موجه  عين شمسسمر على مهران عثمان264987
تجاره المـــنصورهشريف طاهر كمال مـــنصور حشيش575795
تجاره عين شمسريهام محمد هاشم محمد الرشيدى261529
صيدله االسكندريهنجالء سامى فتحى محمد يوسف395232
تجاره بنهاعبدهللا رافت السيد ابراهيم284471
صيدلة اسيوطميريام سعيد نصيف سعيد736963
اثار الفيومعلياء مجدى عبدالفتاح على سليمان198311
4857o3طب طنطاأميرة سامى السيد عبدالواحد
تربية ابتدائي طنطارحاب المتولى طه حشيش488271
هندسة المطريه جامعة حلوانفرح محمد احمد السيد احمد144685
تجاره بور سعيدزياد محمد زكى حسن رويحة664474
1354o1اداب انتساب موجه القاهرهامام خالد امام محمد
8o179oتربية ابتدائي اسيوطبسمه احمد محمد بكر
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفندا سيد جابر عبد الجواد62333
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفادي ثروت كيرلس فهيم78992
7437o8تربية قنا ج جنوب الوادىليلى الهادى عبده مهدى
كلية هندسة بنهامحمد عادل فرج هللا حسن279537
35o896تربية أساسي اسكندريةايه عادل كمال بكرى
هندسة اسيوطاسراء ابراهيم حامد سعد63426
2o7oooهندسة شبرا بنهاهبه هللا محمد مـــنير محمد
52o693هندسة الزقازيقاحمد محمد محمد سليمان يحيى
576o36طب بيطرى المـــنصورهمحمد رمضان جاد محمد غازي
نوعية المـــنيااسراء محمد عبد الحميد حسانين725544
2o7995هندسة عين شمسرحاب عالءالدين سيد عبدهللا
78812oاداب اسيوطشيماء محمد محمود محمد
كلية األلسن ج أسوانفاطمه سعيد عبدالمـــنعم حسانين275556
51o673اداب الزقازيقشهدى حسن على حسن شــاهين
65o44oهندسة الزقازيقبوال سميح مـــنسى اسكندر
358o98تربية ابتدائي طنطامحمد السيد محمد شوقى السيد القللى
تجاره القاهرهحنين حاتم حسن سالم15827
298o26اداب عين شمسزينب جابر محمد حسين
3ooo96كلية هندسة بنهاانجى محمد عطيه محمد
725o62تربية ابتدائي المـــنيامها حسونة محمد عبد الناصر
169o7اداب القاهرهحبيبه عماد سعد مـــنصور محمد
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاميرة عماد الدين مدنى امير746599
هندسة المـــنصورهيوسف سعد الدين يوسف حسن سليمان562777
تربية ابتدائي سوهاجنسرين نبيل زاخر قالده817178
تربية اسيوطمروه احمد مصطفى احمد799998
3oo122اداب الزقازيقاسراء صبرى ناجى ابراهيم
6893oتربية بنى سويفعمار حسين عبد الفتاح عبد النبى
34876oاداب االسكندريهمارينا ظريف سلوانى بشــاى
هندسة االسكندريهمحمد ناصر صدقى عبد الرازق دغيدى414883
هندسة عين شمسعمرو هشــام محمد بدرعبدالباسط192671
15o636تربية حلوانمحمد عادل عبد المـــنعم حسن
8o9o44اداب سوهاجمريم محسن احمد عبد العزيزالمغربى
294o39طب اسنان عين شمساسراء عوده احمد محمد عودة
5o9o57هندسة الزقازيقمحمد موسى عبد اللطيف موسى
صيدلة اسيوطسلمى خالد احمد جمعه788798
515o69تجاره الزقازيقدنيا عادل محمد سعد عبده
27753oنوعية بنهااسراء صالح على عبدالعزيز
تربية ابتدائي الزقازيقتسنيم ابراهيم متولي ابراهيم عيد524853
كلية اآلثار سوهاجمحمد مصطفى محمد السيد286131
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تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه هللا طارق عبدالرحمـــن دسوقى189297
اداب طنطانسمه زكريا عبدهللا محمود عبدهللا498225
نوعية بنهامـــنى ايمـــن عبدالسميع عبدالواحد285981
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود سمير جابر حسب هللا459692
4o695طب القاهرهاحمد محمد اسماعيل محمد عبد الواحد
42738oتجاره دمـــنهورمحمود رضا اسماعيل على البدرى
طب بيطرى المـــنصورهامـــنيه رفعت محمد السعيد اللواء581776
كلية األلسن ج أسوانمـــنار محمد مرسى السيد عبد الصمد498543
49984oكلية األلسن كفر الشيخاسالم نعيم عبد الجليل حسن األسمر
هندسة االسكندريهاحمد على شــاكر محمود سليمان338857
79o86oاداب اسيوطسميرة عبد الساتر حسن زكي
حاسبات ومعلومات عين شمسمادونا عزيز عبد هللا عزيز114273
29o416اداب انتساب موجه عين شمسرحمه محمد ابراهيم الرفاعى محمد ابوشوك
صيدله عين شمسمريم عادل زكريا حسن188544
52531oكلية هندسة الطاقة بأسوانعصام محمد حسن حسين
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم كرم سليمان الدسوقى224324
هندسة االسكندريهمحمد محمد امام محمد امام345491
48o32كلية البنات آداب عين شمساروى حسن المـــنصور شلبي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانزينب خالد محمد حسين152224
تجاره االسكندريهاحمد صالح احمد صالح عمران453947
15121oتربية حلوانرانيا صباح عبد العزيز حسنين
تربية قنا ج جنوب الوادىعال بغدادي محمد محمد741658
تربية طنطابنان عادل عبد الحميد البغدادى363333
1299o8اداب انتساب موجه حلواننورهان انور عبد التواب محمد
هندسة المـــنصورهاسالم اشرف عباس عباس المرسى هيت577819
8o4578تجاره سوهاجحسن صالح محمد على
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىمارينا ايمـــن رزيق متاؤس821946
369o64هندسة اسيوطعمر خالد فوزى النزهى
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعالء محمدابو طالب كامل محمد747345
اداب دمـــنهورمحمد عبد الرازق موسي مصطفي شريف425744
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين عبد الحميد توفيق كامل154297
اداب انتساب موجه عين شمستسنيم على محفوظ على132551
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرانيا عالءالدين حلمى المال218677
هندسة طنطاعمرو مـــنصور زكريا سيف خلف459954
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتمجدولين ميالد حلمى فاخورى746313
نوعية عباسيهمياده زيدان محمد محمد نصر295768
14o954هندسة حلوانليلى على السيد عبد الواحد
حاسبات ومعلومات شبين الكوماحمد احمد محمد الرويضي234796
2oo289نوعية جيزهسماء مصطفى محمد ثروت عوض هللا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسيف ابراهيم دسوقى خلف125138
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرحمه سامى فايد ابراهيم فايد236884
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا هشــام محمد خليف224389
تربية المـــنصورهسماح حسن سعد محمد581643
511o27طب الزقازيقأمل رفعت نظمي بغدادي
تجاره سوهاجمينا ماجد فوزى صبحى829465
اثار الفيومندى طارق السيد صالح39447
141o96الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفتسنيم على احمد محمد عثمان
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن جمال محمد حماد العزب235278
اداب طنطامحمد ياسر محمد الدسوقى عالم357878
11711oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةقمر تامر ابراهيم محمد
5253o8هندسة الزقازيقاحمد محمد احمد محمد
اداب المـــنصورهشيرين محمد مهران محمد السيد581648
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمى محمود احمد سيد749839
طب االسكندريهنور وليد محمد عبد الفتاح البرقى435559
تجاره االسكندريهمريم عصام صالح عبد الحميد عثمان422968
42oo67تربية طفوله اإلسكندريةحنان مجدى عباس خليفة محمد
تربية ابتدائي اسوانمريم اسامه انيس انسى رزق819129
طب الفيومحسين محسن حسين احمد محمد71991
5o2923تجاره جامعة دمياطاسماء السعيد زين حسن زهيرى
تجاره بنى سويفاحمد انور عويس عبد العظيم67443
491o52صيدله المـــنصورهالمحمدى طارق المحمدى البدراوى
هندسة االسكندريهاحمد محمد عبده ثابت458996
حقوق اسيوطساره زكي حامد على797323
72515oنوعية المـــنيااسراء خالد عبد الكريم احمد
تربية شبين الكومبسمه حسام محمد موسى232785
تجاره بنى سويفطارق مصطفى عبد الغنى على752336
عالج طبيعى ج كفر الشيخأحمد ماهر محمد السيد فريج443684
اداب المـــنصورهشروق مصطفى ابراهيم عقب الباب489291
51o519طب بيطرى الزقازيقغيداء محمد احمد صالح عطا
4227o8حقوق االسكندريهدعاء السيد ابراهيم عبد اللطيف
هندسة عين شمسبثينه توفيق صالح الدين الشــاذلى194959
49o7o6اداب طنطاطه محمد طه درويش
124oo7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الوهاب محمد عبد الوهاب الشعرانى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسماح محمد السيد عبدالنعيم199827
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةساره محمد انور امام225867
71o581السن المـــنيامى هشــام رجب موسى
كلية البنات آداب عين شمسعواطف رضا شحاتة سيد سيد59465
6474oطب بنى سويفاحمد ناصر حسن احمد
هندسة المطريه جامعة حلوانلمياء حسام الدين حمدى محمد مصطفى114197
تجاره المـــنصورهفاطمه على احمد عبد الرحمـــن الشــاذلى576344
تربية طفوله الزقازيقاسراء ربيع محمد اسماعيل645761
5944o5تجاره المـــنصورهمـــنة هللا اشرف عبد الجواد عبد الحميد
56o858اداب المـــنصورهيمـــنى محمد فتحى لطفى ابراهيم جاد
5oo462السن عين شمسنور احمد احمد محمد قنديل
طب المـــنصورههبه محمد عبد الحميد فوده فوده571859
اداب االسكندريهاسراء حسن السيد طلبه موسى465227
طب االسكندريهطاهر عبدالعاطى اسماعيل سلطان443953
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى احمد ابراهيم عباس33255
74885oصيدلة اسيوطمصطفى محمود محمد محمد
43o163اثار قنا جنوب الواديشيماء مصطفى عبد العظيم حسن حسن
نوعية المـــنيااية متولى حسن سيد724749
تجاره القاهرهاحمد حسين زغلول حسن58632
تجاره بنى سويفعمر خطاب جابر محمد66615
سياحه وفنادق االسكندريهاحمد الديب فياض عبد الاله343232
حقوق القاهرهيوسف احمد عبد الرحمـــن احمد شبيطة19136
تربية المـــنصورهشيماء مسعد عطيه المرسى573452
58228oطب اسنان المـــنصورهفاطمه الزهراء نبيل محمد حسانين موسى
هندسة االسكندريهنور طلعت احمد عصمت مصطفى الشوربجي346858
هندسة بني سويفمحمد سيد حسانين عبد هللا69613
تربية حلواناسامه امين مـــنصور عيسى196753
صيدله الزقازيقسهيله مجدى محمد محمد645989
اداب بنهابسمه عماد محمود رخا284887
اداب دمـــنهوراحمد جمال عبدالحق موسي388613
461o8إعالم بنى سويفمارى نادى فرج توفيق
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كليةاسمجلوس
اداب دمـــنهوراسالم محمد عبد الفتاح إسماعيل شريرى426376
تجاره المـــنصورهمحمود رمضان السيد حجازى حجازى568352
صيدله الزقازيقعماد الدين احمد عبد المـــنعم عبد العزيز النقيب583897
7173o5سياحة وفنادق المـــنياحسام حسن عبد هللا حسن رفاعى
تربية ابتدائي بنى سويفهاله سالم مجاهد ضيف64997
7o228طب حلوانمحمد احمد عيد خليفه
اداب حلوانياسمين ايمـــن عطيه احمد154355
نوعية كفر الشيخعبدالرحمـــن مصطفى محمود مصطفى الشناوى381245
طب القاهرهياسمين عمران محمد على732997
صيدله االسكندريهبسمه حسن احمد محمد احمد الشــاذلي413174
هندسة المـــنصورهبدير محسن رمضان ابوزيد596693
اداب االسكندريهمـــنة هللا عصام محمد رشــاد حمد عقاب417634
2o17o6اداب حلواناحمد محمد محمود عبدالغنى
فنون جميله فنون المـــنيادينا محمد سيد متولي752384
63o77تجاره بنى سويفاسراء عبد الصالحين يحيى محمود
اداب انتساب موجه القاهرههدير وحيد حسن شحات54516
12o496هندسة حلوانمريم مجدى محمد حسين ندا
5o6o26طب اسنان المـــنصورهمروه صابر محمد السيد الكاشورى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعالء عبد الخالق محمد عبد الخالق141843
رياض اطفال االسكندريه طالباتنغم مصطفى محمد مفيدعبد المجيد417274
هندسة القاهرهمحمد محسن محمد كمال محمود136868
تجاره بنى سويفجون نبيل قلينى جرجس712241
57o837هندسة المـــنصورهاحمد عادل عبد الهادى احمد
تربية رياضيه بنين المـــنياكامل حسن كامل كامل724988
644o52نوعية الزقازيقعلياء عادل محمد التهامى عبد الفتاح
حقوق عين شمساسالم عادل عبد المجيد محمود بدر139257
اداب دمـــنهورمحمد فاروق عبد الجواد محمد خطاب426767
صيدله عين شمسصفاء سمير ابراهيم محمد عبد الرحمـــن195193
3o4565هندسة القاهرهدنيا عبدالسالم احمد على شرف الدين
413o6oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهيثم يحيي محسن زكريا هيبه
134o11عالج طبيعى القاهرهنوران عزت محمود احمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمى مصطفى فتحي عبد الجليل على156171
7o911تجاره بنى سويفنعمة محمد عزام عبد العزيز
كلية الطب بقنامحمد عبدالرحمـــن امين محمد758927
587o48اداب المـــنصورهمحمود نبيل احمد عباس محمود
119oo6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى مجدي علي بيومي
34o823تجاره االسكندريهمصطفى محمد احمد صابر السيد
تجاره القاهرهعلى عبد هللا على احمد145577
تجاره القاهرهابانوب ملك متى ملك124921
42o121تربية اسكندريةافرونيا زكريا فهيم ميخائيل
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد سيد علي عبد العال758652
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمد عبد الفتاح محمد عبد الحليم745257
صيدله طنطاايمان مسعود احمد الدقاق356454
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانان اشرف الفريد مكسيموس115292
تجاره المـــنصورهطاهر عرفه سعد محمد عبد العال593935
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيوسف عادل محمد احمد يوسف227426
721o46رياض اطفال المـــنيا طالباتريمونده حنا جرجس حنا
سياحه وفنادق المـــنصورةكريم محمد المحمدى محمد الشورى579174
هندسة عين شمسعبدالرحمـــن احمد شوقى مصطفى حسن194368
368o81طب بيطرى كفر الشيخمـــنى محمود ربيع الجزار
طب الفيوماسراء صالح عبد الغفار شــافعى91572
اداب بنهاندا رجب فهمى رمضان229419
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كليةاسمجلوس
8o1268تربية رياضيه بنين اسيوططارق خالد نفادى عبد الحافظ
1656oحاسبات ومعلومات القاهرهمصطفى وائل حسين ابراهيم
تجاره بنى سويفمصطفى احمد مصطفى احمد718869
طب االسكندريهحنان متولي صابر علي بدر446436
رياض اطفال المـــنصورهياسمين جمال محمود عثمان581715
8o2711عالج طبيعى قناايه فولى عبد الكريم أبوكريشه
هندسة الفيوميوسف فوزى على عبد الرحمـــن شــاهين43454
نوعية كفر الشيخاحمد ايمـــن محمد محمود جاويش371154
تربية ابتدائي بنهاندى نديم ابراهيم محمد احمد229673
اداب انتساب موجه القاهرهمروه جابر عاشور ابراهيم31675
نوعية المـــنيامارينا برسوم عبدالمسيح صليب713753
اداب المـــنصورهفاطمه احمد عبد الحليم محمد عبد الحليم579746
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسماء محمد عبد الغني احمد652429
صيدله المـــنصورهمحمد وليد محمد عبد الجواد العشرى596373
نوعية الزقازيقاحمد محمد مأمون محمد احمد641571
صيدلة سوهاجصوفيا صالح صديق سولایر815342
هندسة بني سويفاحمد صابر احمد على64168
تجاره عين شمساسراء سيد ربيع عبد اللطيف42226
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةندى رأفت رشــاد حموده231914
تجاره االسكندريهوليد محمد محمد مـــنصور العرابى344824
تربية كفر الشيخاسراء محمد شعبان صالح374815
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى محروس متولى حميده خطاب45375
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفسوزان محمود سيد عبد الرحيم62292
تجاره المـــنصورهحسن محمد حسن محمد حسن صالح577634
57o371هندسة المـــنصورهاسراء ابراهيم ابراهيم حسين
رياض اطفال بنى سويفامانى مصطفى محمد عزم الرجال68839
تربية ابتدائي عين شمسندى فتحى فايد عبدهللا265867
29911oتجاره عين شمسرضوى مسعد ثابت زهران
7212o9اداب المـــنيامايكل رضا بشرى مجلى
132o18تجاره القاهرهايه محمود سعدالدين محمد
تربية ابتدائي المـــنصورهسعد السعيد سعد اليمانى مصطفي572517
719o67هندسة المـــنياحسين حمدى انور كامل
كلية حقوق المـــنيااحمد عبد الحليم ابراهيم مقبول714346
اداب المـــنصورهنوران هانى عبد الرازق عثمان العارف563665
اداب القاهرهفاطمه محمد عبد الغنى على25344
تربية الغردقة جنوب الوادياسالم جمال اسماعيل محمود238536
28o582تربية بنهااسماء حمدى محمد السيد
3o2291كلية البنات تربية عين شمسهدى حماد فوزى معوض
353o51طب طنطاحمدى حامد رشــاد محمد يونس
اداب القاهرهمـــنة هللا امين عبد العزيز محمد وقاد34957
هندسة عين شمساسماعيل جالل محمد محمد ابراهيم189868
طب اسيوطمحمد حسين توفيق سيد749324
طب اسنان المـــنصورهاميره صالح احمد كمال احمد بنارج492454
57935oتجاره المـــنصورهامانى على صديق على الكرداوى
78519oهندسة اسيوطاحمد خالد اسماعيل ثابت
تجاره القاهرهضحى رضوان زينهم رضوان27739
42o751تجاره االسكندريهعمر عبد العزيز عيسي عبد العزيز عيسى
اداب انتساب موجه القاهرهاميره محمد سيد عطيه114253
اداب دمـــنهورمحمد فتح هللا عبد العزيز سليمان427277
41753oتربية أساسي اسكندريةندى نصر السيد محمد احمد
42o986تجاره االسكندريهمحمد عادل السيد محمد صديق
2o8945كلية البنات آداب عين شمسمـــنه هللا احمد مصطفى خليل
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تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمة عطيتو عبد هللا ابراهيم736121
تجاره اسيوطمحمد شعبان عبد العليم احمد791932
7851o7صيدلة اسيوطمحمود كمال بخيت سيد
تجارة جامعة الساداتاحمد حلمى احمد خالد232881
اداب دمـــنهوراحمد رضا جويدة عبد العزيز427183
نوعية الزقازيقهدى عبدالحميد بيومى احمد العريان515776
659o5oهندسة بور سعيدامـــنيه مصطفى حنفي محمد
صيدله عين شمسجينا نادر ناجى صالح117789
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن مجدى زكريا حامد187597
هندسة االسكندريهمـــنه هللا عالء محمد نعيم415164
154o87صيدله القاهرهمى محمد حسن عبود
4488o9كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوربسنت على ابراهيم محمد االبحر
اداب قنا ج جنوب الوادىاالء عبدالرؤف عبدالفتاح موسى734874
28499oاداب بنهامى على عمر الفاروق
دار العلوم ج القاهرهاميره مدحت عبد الحميد القعقاع حسن591719
صيدلة المـــنيارانيا صبحى روفائيل كامل722311
144o1oهندسة عين شمسمـــنى عبد الناصر شــافعي احمد
2o7656اداب حلوانهدير ابراهيم محمد على
8116o8حقوق سوهاجحسن حمادى حماده عبد الحميد
تربية ابتدائي شبين الكوممحمود حسنى محمد قشطة212177
تربية ابتدائي شبين الكومياسمين صبحى سعيد ابوزيد218359
3769ooطب كفر الشيخفاطمة محمد محمد عبده درويش
5o11o9هندسة المـــنصورهرحمه سعيد فتحى سليمان
15o489 تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابانوب ثروت ابراهيم فام
3o1276طب بيطرى بنهاحامد حمدى حامد احمد
 تربية الساداتوفاء جالل مصطفى خاطر216677
12o637تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا طارق مـــندور ابراهيم
تربية ابتدائي المـــنياندى طارق عبد السالم محمد713442
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم حسن السيد حسن19681
497o91تجاره طنطاكريم خالد صادق السيد الكمـــنورى
5o3887تربية جامعة دمياطاسالم ماهر ماهر عزالدين
6o4o7تربية حلوانصباح عمار عبد الستار احمد
447o13كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايه محفوظ سليمان نوفل
كلية البنات آداب عين شمسايمان حمدى محمد عمر271744
تجاره الزقازيقاحمد السيد محمد السيد522241
تربية ابتدائي طنطاأميمة مظهر كمال الشــال367318
2o54o8هندسة المطريه جامعة حلوانمؤمـــن محمد محمد حسن
تجاره المـــنصورهحسام ناصر احمد محمد صالح565442
اداب قنا ج جنوب الوادىمـــنال عبدالحميد احمد عبدالراضى733736
نوعية الزقازيقياسمين محمد امين احمد حسين523575
798o56طب اسيوطحسام الدين محمد فرغلى محمد
57o813هندسة كفر الشيخمحمد ابراهيم السعيد محمد العزبى
هندسة حلوانريم هشــام مهدي امام17525
طب االسنان المـــنياجهاد شحاته محمد السيد716974
28487oنوعية بنهاايمان عبدهللا ابوزيد عبدالمعطى السيد
43o393تربية ابتدائي دمـــنهورهاله سعد رجب غزال
هندسة شبرا بنهامحمود عادل محمود احمد الجندي122685
فنون تطبيقيه حلوانايناس محمد محمد السيد132298
64256oتربية ابتدائي الزقازيقاسماء صبحى محمد احمد
119o55هندسة عين شمسمصطفى ايهاب عبد الرحمـــن المرسي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهند وليد احمد صالح الدين مصطفى16487
24497oتجاره عين شمسعاصم مصطفى كامل عبد الغنى ضرضر
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268oo7صيدله عين شمسنوران سمير احمد محمود
رياض اطفال المـــنصورهايناس احمد عبد الجواد محمد حسن583499
789o61حقوق اسيوطامين كامل امين جامع
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء محمد فوزى على الشــاهينى229238
588o87صيدله المـــنصورهليلى ماهر احمد محمود الديب
26578oاداب عين شمسغاده عبده ابوالعال عبده
66o446كلية أداب بورسعيدباهى محمد محمد محمد سابق
266oo6كلية البنات آداب عين شمسساميه اسامه السيد سيد احمد
79o594برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبد المسيح خميس متى حبيب
19o236صيدله القاهرهرضوى رأفت على محمد
صيدله المـــنصورهمحمد عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن عيسى577345
38o577اداب كفر الشيخريهام احمد شوقى محمد عماره
تجاره القاهرهنور مصطفى محمد سليمان22363
22194oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامير عاطف رشــاد عالم
22o9o4اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعال محمد نجيب نجم طاهر
48939oرياض اطفال المـــنصورهسمر ابراهيم محمود عبد اللطيف شحتوا
كلية االثار ج اسواناسراء محمد ربيع احمد على645763
تربية رياضيه بنين طنطاعبد العال ربيع عبد العال محمد عبد العال357855
1973o9حقوق القاهرهاسامه محمد زهري محمد موسي
16oo77اداب انتساب موجه القاهرهاسماء ابراهيم عبد العزيز ابراهيم
3585oهندسة المـــنيارنا سيد صالح الدين محمد
اداب طنطامـــنه هللا محمد محمد فؤاد عبد الحليم جزر363832
تربية طنطاعفت يسرى صبرى عمر زيدان485392
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسماء ابراهيم فتحي احمد مرعى488182
تربية دمـــنهوراحمد سامى شحاتة ابراهيم خالش425969
تجاره االسكندريهعمر محمد حسني كامل ابوطالب416283
72866oتربية المـــنياباسنت فرج هللا سدراك فهمى
اداب المـــنصورهمديحه صالح بدير عمر احمد574725
4552o7هندسة االسكندريهمحمد احمد رجب احمد يوسف
9oo45كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفزينب محمد رفعت مصطفى محمد
طب بنهااية محمد محمد عبدة515676
تجاره القاهرهكريم اشرف حسين شعبان154648
2748o7كلية البنات تربية عين شمسايه يسرى حسن محمد
اداب عين شمسفاطمه الزهراء حسين جمعه حسين198312
تربية الزقازيقميار نبيل سليمان عليوه خليل641417
فنون جميله فنون االقصررحمه مسعد رفاعى امين سليمان419269
2o8o3oهندسة عين شمسامـــنيه سمير محمد احمد
طب بيطرى الزقازيقاميره عبدالحليم مصلحى هاشم سعدون642699
هندسة عين شمسعمرو هاني كامل محمد حسن119449
662o7كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفجهاد رجب متولى خميس
تربية ابتدائي عين شمسفوزيه احمد سكران الطوخى265853
2o7379إعالم بنى سويفنورهان محمد عبدالنبى عمر
تجاره عين شمساحمد وحيد محمد صالح266954
تجارة قنا ج جنوب الواديامير كمال عبدالعزيز حسان735497
تربية المـــنيامرنا عادل جميل جرجس728859
6471o4هندسة الزقازيقشريف احمد محمد كمال عبدالمـــنعم ادريس
نوعية الزقازيقامـــنيه اسامه عبد هللا محمود521294
5o6oo2طب اسنان المـــنصورهساره ياسر يسرى حزه
العالي لالعالم وفنون االتصال 6 اكتوبرنهال طلعت محمد عبدالرحمـــن311879
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخآيه عبد الرحمـــن عبد الحميد محمود الشربينى376759
تربية ابتدائي شبين الكومعبدهللا ربيع عبدهللا جبريل222178
29115oكلية البنات تربية عين شمسنسمه اشرف مختار عبدالعال هالل
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76o71تربية الفيومفاطمه الزهراء على احمد عبد المطلب
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد احمد عبد الحميد مـــنصور ابو العال443562
36oo91تربية طنطاأميره مصطفى محروس مصطفى البسيونى
اثار الفيومعبدالتواب يحيى عبدالتواب حجازى بيومي276938
643o49طب الزقازيقنيره مهدى فتحى مهدى
تجاره المـــنصورهدنيا هاشم احمد عياد576851
3715oاداب القاهرهرضوى رفعت كريم ابراهيم
هندسة القاهرهمحمود سيد احمد عبد الرحيم118718
3o3399حقوق بنهامحمد حمدى عبدالرحمـــن حسن
هندسة اسواناحمد على احمد على816152
تجاره بنهااشواق وائل عيد عبدة286926
3oo3o5صيدله الزقازيقمروه طاهر عبدالغفار مصلحى
هندسة شبرا بنهاجون فايق فهيم صليب262559
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاميره محمود عاشور السيد عبد السالم382143
11692oتجاره القاهرهجاكوب جوزيف يونان عبد المسيح
كلية البنات آداب عين شمسهاميس احمد سيد حامد142441
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد عادل محمد سليمان مصطفى345188
36o1o1تربية ابتدائي طنطاايمان السيد محمد بغداد
نوعية الزقازيقهايدى محمد العدوي ابراهيم523836
22o53تربية ابتدائي عين شمسمادونا سليم سعيد بقطر
7o183صيدله بنى سويفاسالم على عبد الحكم محمود
رياض اطفال المـــنصورهريهام احمد السيد عطا573436
تجاره الزقازيقمحمد خالد السيد الطنطاوى643959
كلية طب االسنان ج بنى سويفطه محمد طه محمد66433
اداب القاهرهعبد الرحمـــن محمد مصطفى عبد المجيد سرحان32138
12o459طب اسنان القاهرهمروه محمود مصطفى ابراهيم غربيه
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتايه السيد محمد عبدالسميع216567
تربية جامعة السويساسراء احمد محمد طه658571
رياض اطفال المـــنصورهاسراء محمد عبدالخالق عبدهللا495983
129o17كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشــاهيناز وصفى محمد بالل عبد الكريم
طب المـــنياعالء الدين عاطف عبدالفتاح عبدالرحيم718957
224o54عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد بكر محمد بكر
تجاره القاهرهاحمد محمد احمد محمد155446
طب عين شمسهديل مصطفى محمد سيد العوام289513
662o67تجاره بور سعيدشيماء وليد حسن على حسن هدية
37o639عالج طبيعى ج كفر الشيخهبه هللا على عبداللطيف المخاوى
353oo2طب طنطااحمد ايمـــن فهيم عبد القادر سالم
تربية المـــنصورهمحمود اشرف ابو سليمان احمد588344
طب الفيومايمان خالد احمد السيد77615
56o222طب المـــنصورهداليا شوقى محمد عبد الحافظ
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنادره رضا فوزى محمد عبدالفتاح243771
51o23اداب انتساب موجه القاهرهعمر جمال صبرى طه
28o597تربية ابتدائي بنهاهاجر محمد حامد خطاب
تجاره بنهامحمد صبحى عبدهللا عبدالحميد على512632
36813oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةحنان علي ابراهيم علي الندري
اداب انتساب موجه االسكندريهاسراء محمد صراف حسن احمد349959
66o22اداب بنى سويفنهاد ربيع محمد عبد القوى
41o658تربية اسكندريةمحمد عبدهللا محمد محمود عبد هللا
طب بنهاابراهيم عبدالسالم ابراهيم محمد284519
15589oاداب القاهرهنورهان يوسف صالح فرج هللا
38429oنوعية كفر الشيخامل محمد الغريب خليل الحمادى
411o8oتجاره االسكندريهروضة جابر حسن عبد العزيز حسن
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تربية ابتدائي الزقازيقساره احمد على احمد644974
454o91هندسة االسكندريهعمرو طارق خميس على محمود مخيمر
هندسة شبرا بنهاعمرو عبدالستار عبدالعظيم مسلم297162
341o41تربية اسكندريةمحمد حمدى عبد العال السيد سليمان
81288oتجاره سوهاجميرا رافت جرجس فلتس
تجاره بنى سويفعالء عفت سيد على718313
كلية البنات آداب عين شمسمريم باسم السيد عبد الحميد15466
صيدله الزقازيقايمان السيد عبد العزيز احمد عمر643224
296oo2حقوق عين شمسعصام مسعد مختار احمد
15o37كلية البنات آداب عين شمسيارا محمد اسماعيل محمد
السن عين شمسسهيله ابراهيم كمال دويدار17696
تربية أساسي اسكندريةأميرة عبد القادر محمد السيد قشطة419778
34737oفنون جميله فنون المـــنياعبير رشدى راشد رشدى
عالج طبيعى القاهرهاحمد محمد احمد عبد البارى16516
نوعية الزقازيقمحمد احمد عبد اللطيف عطيه يوسف668882
اداب حلواندينا ابوالسيد رياض عبد السيد153724
طب القاهرهنهى سعيد عباس عبد العزيز58217
تخطيط عمرانى القاهرهمحمد سعيد عبد الحليم محمد عبد الحليم454115
747oo6نوعية فنيه قنامحمود عبد العزيز عبد الحافظ اسماعيل
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد ايهاب عيسى ابو الغيط139664
صيدله القاهرههاجر محمد نياظى محمد22573
نوعية الزقازيقايه ياسر محمد امين محمد مرسى517749
نوعية المـــنيااسراء عرفات احمد رشــاد713863
كلية األلسن سوهاجوالء عبد العادل ابو ضيف محمد339546
طب الزقازيقلبنى سامى على على642786
216o63تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةايه امجد فريد شــاهين
8o6375صيدله االسكندريهريم رفاعى احمد محمد
طب طنطااسراء احمد فؤاد احمد عبدهللا225593
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمريم ماهر محروس جبران452147
4o692حقوق القاهرهزياد محمد ابو المواهب محمد
8o6784تربية ابتدائي سوهاجمها احمد محمود احمد
طب كفر الشيخنها عبدالمحسن جمعة محمد جمعه376997
تجاره االسكندريهكريم محمد عبد الغفار السيد أبو طالب418525
تجاره المـــنصورهمحمد ياسر محمد ابراهيم573391
طب بيطرى الزقازيقميرنا احمد ابراهيم العوضى العقل521996
اثار الفيومايمان ايمـــن فتحى عبده196573
السن عين شمسمحمود عالء صالح الدين محمد296715
79o348تربية اسيوطمريم جابر سامى اقالديوس
73oo65علوم المـــنيااالء ناصر عبد الحميد عبد المحسن
42388oفنون جميله فنون ج االسكندريهانجى هشــام محمد حسن سليم
36377oتربية ابتدائي طنطابسمه محمود عبد الخالق محمد فرج
تربية بنهااسراء مجدى سعيد محمد284817
238o66تربية الغردقة جنوب الواديسهيله احمد حسن على
8o1737اداب اسيوطمحمد احمد محمد خالف
42984oتربية ابتدائي دمـــنهورأمـــنية محمد انور هانى
29418oكلية البنات آداب عين شمساميره محمود عبدهللا سعيد
اداب دمـــنهوراسامة احمد ابوالفضل احمد عليو344683
19655oاداب انتساب موجه عين شمسمروه مجدى محمد احمد
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيدمحمد السيد حسين احمد الدنجاوى663943
278o62طب اسنان طنطاميران مسعد محمد الهادى شرف
28oo62طب بنهارحاب حمدى عبدالسميع سعيد
نوعية طنطانيفين مصطفى مصطفى محمد عطيه486892
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هندسة الفيومعمر فتحى عبدالغنى بدر233626
السن عين شمسشيماء خالد مصطفى عبد الرحمـــن134269
صيدله طنطااحمد محمد وصفى محمد فؤاد حويدق497155
اداب القاهرهاسراء عادل عثمان حسن149337
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمريم محمد حسين سلطان46111
2o6327السن عين شمسهبه حسن صالح حسن
64756oطب بيطرى الزقازيقرويدا احمد محمد ابراهيم عبدالرحيم حجاج
السن عين شمسميرنا مكرم ملك ميخائيل126132
تجاره سوهاجشيماء عبد الباسط اسماعيل محمد812637
تربية ابتدائي بور سعيدندى هشــام محمود محمد البرلسى662295
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسندا محمد التابعى احمد653979
8214o4تربية اسوانكرم رمضان خير نصرهللا
نوعية الزقازيقامـــنيه جوده النادي عبدالرحمـــن644949
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمصطفى ابراهيم محمود عبد المعبود جمعة212963
طب الزقازيقشروق عبد الحليم شريف عبد الحليم583618
665o37هندسة بور سعيدمحمد جمال احمد السعيد الحنفى
تربية كفر الشيخسمر ماهر احمد مصطفى القبسي382692
41o53oتجاره االسكندريهمحمد حسن عبد السميع محمد على هاشم
2246o3إعالم ج جنوب الوادىعبدهللا احمد حسن عبدالمجيد
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد احمد مـــنصور احمد379675
43o278اداب طنطااالء محمود محمد محمد الدهالن
454oo4هندسة االسكندريهاحمد يسن احمد زكى احمد
57536oطب المـــنصورهفاطمه عبد المـــنعم عبد المقصود عبد السميع عفيفى
63787oتربية طفوله الزقازيقايه مدحت عبد هللا حسن عدايل
تجاره بور سعيدمحمد خليل خليل ابراهيم شهيب594524
هندسة حلوانبيتر مـــنير عدلي جرجس117542
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمـــنار صالح محمد جوده115583
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسماء جادهللا احمد جادهللا الخولى449348
تربية بنى سويفعبير جمال نادى حسين66862
تجاره القاهرهايه نبيل عبد العظيم على35258
تجاره بنى سويفتقوي طارق احمد محمد74339
نوعية قناسوهندا احمد محمد محمد735685
429o99تربية ابتدائي دمـــنهورأمل عبدالمـــنعم احمد عمر العدوي
43o731تربية طفوله ج دمـــنهورنرمين عادل محمد عسكر
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالمجيد ابراهيم عبدالحميد عبده227938
هندسة عين شمساميره صابر سعد صابر146573
طب اسيوطدينا جمال عبد المطلب محمد796485
طب بنهافاطمه حسام جوده عراقى دياب278262
45o129عالج طبيعى القاهرهاسماء اشرف احمد عبد الفتاح رمضان
1244o4حاسبات ومعلومات حلواننهى زاهر احمد ابراهيم محمد
43634oطب االسكندريهمحمد محمود احمد عبد الفتاح الشرقاوى
8o2318اداب اسيوطمحمود عبد الشكور فتحى عبد العزيز
تربية ابتدائي الزقازيقفاطمه الزهراء عمر عبد العزيز عبد المولى متولى517792
14o197هندسة عين شمسمحمد رمضان محمد حسن
6448o5تربية رياضيه بنين الزقازيقيوسف السيد كمال ابراهيم عليوه
اداب عين شمسرضوى شعبان محمد احمد صالح292222
3617o4معهد فني صحى طنطااحمد الدسوقى محمد احمد السيد عابدين
دار العلوم ج القاهرهانغام مصطفى على عبدالجواد219661
طب طنطاايه محمد صالح عبد القادر بسيونى356247
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةضحى خالد متولي ابراهيم655682
اداب الفيوماحمد شومان عبد السالم شومان73654
5o1346تربية جامعة دمياطنادر أحمد محمد على بلبول
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36599oهندسة طنطامحمد عزالدين عبدالقادر احمد الغريبى
تربية حلواناميره جمال السيد محمد27215
37967oتجاره كفر الشيخسمير عبدالعزيز عبدالعزيز محمد موسى
نوعية الزقازيقآالء صالح انور بدوى511543
3o53o2طب بنهامحمد حسن عبدالحليم محمد محمد يوسف
49646oتربية ابتدائي طنطاسلمى صالح السيد محمد قنصوه
اداب طنطاناصر ياسر السيد عبد الغفار شرف496343
هندسة الزقازيقعمر شحاته محمد سيد احمد ابو زهره497298
123o53صيدله القاهرهمحمد حسني محمد عبد الرؤف خلف هللا
صيدله المـــنصورهيمـــنى زغلول احمد عوض البالح595151
7o37oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفايمان مجدى عبد الستار ابوالحسن
تربية ابتدائي كفر الشيخسعيد محمد عبد الغنى الخالل371614
38o722طب بنهاساره عبدالحفيظ على ابراهيم رفاعى
1145o1تجاره القاهرهميرنا عمرو عبد الحميد احمد
حقوق سوهاجمحمود رأفت عمر السيد811658
71o5o7التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةآيه عادل حسن متولى
تجاره عين شمسمحمد صبحى عبدربه السيد عتمان188985
اداب الزقازيقايمان محروس السيد احمد احمد الصرفى643545
تربية رياضيه بنين المـــنياعبد الرحمـــن رجب علي محمد718794
هندسة الزقازيقاحمد عبد الرؤف عبد اللطيف احمد513489
تربية ابتدائي دمـــنهورساره سعد عبدالمـــنعم محمد حجازى429593
اداب طنطاامانى يوسف يوسف السيد رضوان486389
تجاره القاهرهوليد عبد الفتاح فضل دسوقي58875
72o135اداب المـــنياهدير حسين محمد محمد
اداب المـــنياراندا عطا محمد مسعود717652
طب القاهرهامـــنيه عاطف احمد محمد35714
كلية األلسن كفر الشيخأحمد عبد الناصر ابراهيم عبد الجواد491746
284o15صيدله عين شمسشروق رضا فرج اسماعيل احمد
تربية ابتدائي الساداتمى ممدوح محمد عبدهللا228363
52o868صيدله االسماعيليه ج قناة السويسهناء محمد حسنى سيداحمد
4586o8هندسة الفيوماحمد محمد جمعه محمد سراج
8o887oتربية طفوله سوهاج طالباتمياده عالء حسن عبد العال
تربية قنا ج جنوب الوادىنجالء كرم صديق عبداللطيف734984
كلية البنات آداب عين شمسجوهرة مدكور محمد مدكور37112
هندسة المـــنياعلى يوسف على عبد الحكيم754814
تربية اسيوطايه اسامه محمد مهنى787753
5o9686كلية هندسة بنهااحمد عاطف عبدالحميد هنداوى
5262oتربية عين شمسامـــنيه سعدنى عبد المحسن محمد
37668oطب بيطرى كفر الشيخاسراء جمعه السعداوى السيد
8o5866تجاره سوهاجمينا عصام فؤاد كامل
طب اسنان المـــنصورهنورهان عنتر السيد عنتر عطيه578655
تجاره اسيوطوالء محمد احمد على796319
2o2182هندسة اسيوطمصطفى محمد التهامي محمد احمد
3o2195هندسة شبرا بنهامحمد محمود محمد محمد الصباغ
4923o7تربية ابتدائي طنطاسكينه رمضان حسنى درويش
5o8816هندسة الزقازيقاحمد خالد فاروق محمود
إعالم ج جنوب الوادىهناء طه احمد عثمان732143
تربية ش.طفولة العريششيماء بشير على نصرهللا666528
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساثار مختار احمد عبدالغنى642856
49463oتربية طنطاخلود حامد محمد الغريب سالم
3o2774اداب بنهامحمود مختار محمد عبدالجواد العطار
12479oهندسة القاهرهعبد الرحمـــن محمد محمد حسن
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513o3تربية حلوانعبد الرحمـــن السيد عبد المجيد السيد
793o87هندسة اسيوطهانى ثروت لبيب جرجس
عالج طبيعى ج كفر الشيخساره عالء عبدالفتاح الخولى225514
صيدلة اسيوطروان سعد احمد محمد748543
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسهبه عالء عبدالعظيم عقل ابراهيم647351
3o7962دار العلوم ج القاهرهنورا مظهر عبدالعاطى حسين
هندسة كفر الشيخاحمد فؤاد محمد اسماعيل صقر376298
1586o3تربية عين شمسيارا محسن محمد بسيونى
تربية طنطاشيماء مصطفى محمد هيكل359217
طب االسكندريهمحمود ناصر السيد على جبر441487
21721oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عبدالعزيز محمد صابرالفيشــاوى
هندسة عين شمسيمـــنى حسن سيد محمد الشباسى121579
2o2331هندسة عين شمساحمد ايمـــن محمدين محمد
تربية اسكندريةهايدى رضا محمد سليمان419463
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهعال عبد العزيز عبد الرحيم عبد العزيز عطا هللا592954
8o5458تربية ابتدائي سوهاجاسراء عاطف شعبان عبد اللطيف
8o9666هندسة سوهاجاحمد خضيرى عبد الحافظ خضيرى
424o75اداب االسكندريهاسماء وليد يوسف محمد الزينى
نوعية الزقازيقزينب محمود محمد حسن جاب هللا514867
12o1o1صيدله عين شمسمحمد حلمي سيد حسن السعدنى
حاسبات ومعلومات حلوانعبد الرحمـــن فرج ابراهيم خليفه154767
19o639كلية الفنون التطبيقية ببنهاهاجر وجدى البهي علي الجرواني
تجاره انتساب موجه قاهرهعمر وجود محمود احمد147629
هندسة عين شمسايه فرج ابراهيم فرج ابراهيم143985
تجاره المـــنصورهخالد ابراهيم الغريب شعبان فرحات577636
3o15o6إعالم ج جنوب الوادىمـــنه هللا صالح محمود يوسف
اداب بنى سويفايمان احمد محمد علي63576
21o134تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانوالء محمد عبدالرازق جاد
3o1563كلية البنات تربية عين شمسساره عبدالعزيز عبدالمعطى عبدالجواد عامر
تربية ابتدائي شبين الكوممحمود حامد طه عطاهللا حمد213291
تربية ابتدائي دمـــنهورايمان حسين نصر حسين محمود428967
79o8o2تجاره اسيوطاحمد محمود محمد حسن
كلية الطب بقنايوسف عبد الوهاب محمد يسن823432
52oo12هندسة الزقازيقمحمد ثابت عوض العوضى
21o655صيدله القاهرهمينا نادى رياض عبدالمالك
5o7134هندسة المـــنصورهاسالم عابد رياض شــاهين
تجاره انتساب موجه  عين شمسمايكل ثروت موسى فوزى125172
طب بيطرى القاهرهخلود مكرم محمد مبروك49896
14o945هندسة عين شمسسلمى نبيل عبد الكريم مسلم
2o4o4oطب القاهرهنوران اشرف عبدالعزيز عبدالغنى
تربية ابتدائي الزقازيقنرمين سمير السعيد محمد587255
تربية ابتدائي طنطاايمان انور عبد الوهاب علي عامر367736
8o2188تربية اسيوطوفاء عبد الاله البارح عبد الاله
71685oتربية المـــنيانور الرحمـــن جمال صقر عبدالعظيم
تجاره القاهرهاحمد تيمور زكريا السيد ابراهيم37759
1211o3حقوق القاهرهبسنت حاتم عمر حسين عبد هللا
رياض اطفال المـــنيا طالباترجاء اسعد شنوده بباوى725178
23oo2oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرحاب عبدالعظيم السيد فرج سرور
تجاره اسيوطمحمد عادل احمد امين748213
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةعبدالرحمـــن محمد عاطف ابوزيد731554
51o36اداب القاهرهمحمد اسامه بسيونى مغازى
رياض اطفال بنى سويفهبة رفعت طه مصطفى63977
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46o94التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرحاب شريف محمود عبد العظيم فايد
هندسة حلواناحمد راضى اسماعيل محمد197359
758o5حقوق بنى سويفاحمد خالد عربى معوض
هندسة سوهاجهدير عوض عطيه محمد816549
صيدله طنطاروضه صبحى متولى سالم235996
تربية الزقازيقاسراء محمد عمر ابراهيم االلفي587186
715o2الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد مجدى محمد محمود
اداب الفيومعبد الرحمـــن احمد محمد اسماعيل78274
56o567صيدله المـــنصورهنغم هشــام حسين السيد السيد
3o13o2طب بيطرى بنهاعمرو نبيل حامد عبدالعزيز
طب اسيوطعبد هللا جالل عبد الاله زيد794799
رياض اطفال الفيوم طالباتدينا خالد محمد محمد79274
صيدله عين شمسمـــنة هللا محمد عبد الجواد محمد143932
43o145تربية ابتدائي دمـــنهورأية سعيد عبد الحميد عبد الحميد نصار
229o88تربية ابتدائي بنهابتول صبحى حسين عبد الدايم زايد
226o77تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةساره اسماعيل محمد الباجورى
صيدله طنطاعلياء مصطفى محمد المشد223224
اداب حلوانيوسف عصام على احمد يوسف شيحه55926
تمريض طنطا ايه السيد فرج ريحان487916
تجاره المـــنصورهساره فاروق مصطفى محمد صالح578272
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمود سعيد محمود الديب352829
تجاره االسكندريهمحمد عبدالاله عبدالحميد عمر415574
3o2855هندسة شبرا بنهامحمد هشــام طه سليمان الزرابينى
السن المـــنيازينب سيد كامل كامل715388
572o89تجاره المـــنصورهوائل محمد محمد محمدين عرفه
41445oفنون جميله عماره ج االسكندريهساره عالء محمد رشــاد طلحه
تجاره عين شمساحمد ناصر حسن صالح58369
اداب انتساب موجه القاهرههبة محمود محمود احمد36446
طب بيطرى بنى سويفمى محمد عبد الفتاح عبد هللا74697
57o683تجاره المـــنصورهمحمد طلعت السيد رمضان الحجر
123o27تجاره القاهرهعبد الرحمـــن عاطف محيي الدين حسين
27oo12اداب عين شمسمحمد احمد محمد مصطفى
7o465رياض اطفال الفيوم طالباتياسمين رمضان سليمان احمد
هندسة القاهرهطه محمود عبد المـــنعم محمود125689
8oo966نوعية اسيوطايمان حسن محمد حسن
صيدلة المـــنياهيالرى مالك حنا كامل721971
تربية ابتدائي بنى سويفامانى رجب سيد خضر64926
214o67تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سعيد فرحات الشيخ
42oo39اداب االسكندريهياسمين عادل حسن سعد صقر
66o489كلية أداب بورسعيدمحمد كامل السعيد عبده عفيفى عاشور
اداب دمـــنهورعبد الفتاح  محمد على عبد الفتاح غراب425282
طب المـــنصورهايمـــن صالح سليمان البسطويسى571214
8o4911هندسة سوهاجمـــنه هللا رافت محمد احمد محمد
8o759هندسة الفيوممحمد احمد السيد حسن
43o46oتربية شعبه طفوله م. السادات طالباتآيه هللا عبد السالم عبد الرازق الصيرفى
صيدله المـــنصورهنورهان محمد مصطفى سنه576683
طب اسنان المـــنصورهايه عبد الناصر ابراهيم محمد574181
صيدله الزقازيقاسراء محمد محمد سعود حسين524382
1152o8اداب القاهرهدينا جمال احمد محمد
سياحة وفنادق جامعة الساداتهدير مـــنصور محمد الشحات218729
تربية ابتدائي دمـــنهورفاطمة صديق الهلباوى صديق على428737
5o3535تربية جامعة دمياطهدير صابر عبداللطيف بدرالدين
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تربية دمـــنهورسارة عطية اسماعيل محمدسليم445444
طب عين شمسمـــنة هللا محمد مبارك احمد144547
هندسة القاهرهماركو رؤف فرج اسكندر722833
تربية ابتدائي شبين الكومدينا محمد احمد الفرارجى236883
هندسة بور سعيدمحمود الدمرداش رجب يوسف588828
49o711تربية ابتدائي طنطاعبد الحى محمود السيد جادو
هندسة كفر الشيخعلى محمود محمد ابوالعنين بيصار381526
81452oتجاره سوهاجمحمد محمود نور الدين عوض
تربية ابتدائي طنطاخلود ابراهيم محمد ابراهيم نوفل363345
صيدله المـــنصورهميار حمزه محمود حمزه شويقه575532
191o18اداب القاهرهعزه عصام رشوان عثمان
587o51تجاره الزقازيقمصطفى شوقى حسن محمد حسن عسكر
74225oتربية قنا ج جنوب الوادىاسراء احمد محمد موسى
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسنهال ممدوح عبد المـــنعم محمد لبيب516797
4o237طب القاهرهندى زكريا محمد سالمان
تجاره كفر الشيخمحمد عاطف عباس مصطفي العبد375197
7441o5كلية الطب بقنادعاء محمد حسين عمر
56o489حقوق المـــنصورهايه اشرف محمود فهمى السعدنى
7233ooنوعية المـــنيانرمين عماد اسكندر فريد
4439o2صيدله االسكندريهاحمد محمود عبد الفتاح محمد
تجاره الزقازيقمحمد احمد محمد السيد517273
سياحه وفنادق المـــنصورةعبدالرحمـــن مسعد على عبدالرازق493489
51846oصيدله الزقازيقساره احمد عبدالرازق عبدالسالم
هندسة المـــنياهند حاتم عبد هللا احمد643155
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعبدالرحمـــن جمال محمد خضر287122
تربية كفر الشيخشيماء السيد محمود السيد صالح374188
8o7373تربية طفوله سوهاج طالباتسمر عصام حسنى هريدى
كلية هندسة بنهانانسى عبدالرحمـــن سليمان فهمي278115
تجاره القاهرهسلمى محمد شحاته ابراهيم129383
تجاره طنطااحمد صبحى عبدالعاطى الجيزاوى497646
نوعية الزقازيقاسالم سعد ابراهيم جمعه ابراهيم643946
سياحه وفنادق المـــنصورةاحمد عبدالعاطى عطيه الطنطاوى518496
اداب القاهرهماركو عادل لبان عبد الجيد125882
41oo61حقوق االسكندريهسلمى محمد عبد المـــنعم ياقوت
3o1246طب عين شمسجمال عبدالناصر مرسى حسن
345o31تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن احمد فهيم المهدي
14982oحقوق القاهرهمحمد عماد محمد ابراهيم
21o684تجاره انتساب موجه قاهرهعبدالرحمـــن محمد محمود دسوقى
اداب االسكندريهمحمد صالح عبد العزيز ابراهيم الصعيدى416349
82o171سياحه وفنادق االقصربسنت حسن عبد الفتاح حسن
تربية اسيوطهبه هللا ابراهيم عبد هللا احمد788754
7142o4طب المـــنياميار خالد عز الدين عبد العال
تجاره بنى سويفاحمد عادل محمد انور محمد صادق67312
تجاره عين شمسمحمد ممدوح بشير احمد133146
تربية أساسي اسكندريةرودينة عبد الحميد عبد الرحمـــن السيد بدوى423633
2443o3حاسبات ومعلومات بنهامحمد سمير احمد محمد الشــامى
تربية العريشالسيد سالم السيد سليمان666417
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةهاشم احمد هاشم احمد غنيم213243
تربية ابتدائي طنطارائد رمضان عبد العليم رزق495177
23o836طب بنهااحمد شريف سعيد عبد السيد الغمرى
تجاره دمـــنهوراحمد نبيل احمد مبروك االعصر426162
السن عين شمسمـــنة هللا وجيه على احمد بخيت114158
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طب حلوانعمر عبد الحميد احمد كمال علي68998
15o569اداب حلواناسالم عبد التواب احمد عبد التواب
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىخلود خالد ابو الليل محمد737754
34341oهندسة االسكندريهاحمد رأفت عبد المؤمـــن محمد زيدان
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسامة نشــات عبدالحليم محمد523332
تجاره المـــنصورهمينا عصام نسيم مترى ميخائيل588353
تربية ابتدائي طنطاشيماء عثمان السيد عيد367327
359o85طب طنطاندى محمد صالح الدين محمد نصر
4219o3اداب االسكندريهشهاب الدين نادر سعد ابراهيم الصيفى
اداب حلوانياسمين عصام حسن حسن118195
34o7o4تجاره االسكندريهفتحى ابراهيم فتحى عبد السالم صالح
علوم القاهرهيوسف سمير عبد المـــنعم بشندى14721
2o3742اداب القاهرهاميره عبدالمـــنعم حسن احمد
193o8oالسن عين شمس/رياضةنهى عادل عبدالعاطى السيد
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد سيد عبد الجليل محمود427567
58o635صيدله المـــنصورهمحمود جمال عبد العظيم البهى
اداب الزقازيقالهام سامي جوده حسن فياض الصوفى642568
156o27طب اسنان القاهرهمريم خالد محمد حسنين
تربية المـــنياغادة عبد الجواد محمد احمد719199
57o612السن عين شمساحمد صالح محمد محمود سالم
صيدله المـــنصورهعلى محمد عبد العاطى ابراهيم درويش578568
52o745هندسة الزقازيقمصطفى حماده السيد محمد السيد
حقوق عين شمساحمد محمد عبد الراضى محمد139247
43o133تربية دمـــنهوروالء يوسف حسين يوسف مخلوف
اداب انتساب موجه القاهرهبافلى بخيت نسيم بخيت129511
22o725صيدله طنطااحمد سامى كمال محمدعلى
722oo4اداب المـــنيااسماء محمد عبد هللا محمد
اداب دمـــنهورمحمود رمضان محمد امين جعفر425631
اداب الزقازيقمصطفى محمود محمود محمد519854
4257o7تربية ابتدائي دمـــنهورمحمود مصطفى درويش احمد محمد عبد العاطى
تجاره انتساب موجه المـــنصورهامال احمد محمد طلبه592321
6o19oصيدله القاهرهريهام قدرى محمد عبد السالم
3655o2صيدله طنطامريم حسين احمد هديه
طب اسيوطمارينا اسعد فهمي سيدهم799884
13o814كلية البنات تربية عين شمسياسمين ضياء رمضان حسين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالكريم محمد احمد محمد عبد الكريم187461
تجاره المـــنصورهميرنا سليمان عمانوئيل صليب حنا489443
2317o8نوعية فنيه اشمونتقى مجدى عبدهللا عبد الحليم أبو العال
3o4288عالج طبيعى القاهرهضحى خالد عبدالراضى محمد بكير
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد سعيد محمد السيد احمد641737
8o1357كلية طب االسنان جامعة أسيوطنجالء زغلول عمر ثابت
151o72هندسة عين شمسمحمد احمد خليل ابو السعود
نوعية عباسيهساره جمال عبدالحميد ابراهيم ابراهيم288445
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد اسماعيل حسن الحسينى عماشة565699
طب طنطاماريو هانى يوسف داود212892
طب بنهااحمد ابراهيم احمد شــاهين498231
اداب الزقازيقندا سالم حسين احمد سالم524885
35o937تربية اسكندريةكر يمة زكى السيد بدوى
18779oع.دولى اعالم مدينةالشروقيوسف احمد محمد محمود محمد
كلية التربية الرياضية بالعريش بناتآيه عزت مـــنير فهمى665811
4915o1هندسة المـــنصورهمحمود حبش ابراهيم احمد النادى
1285ooطب عين شمسفيلومينا مرزق ميالد مـــنسى
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تجاره االسكندريهخالد محمد عبدالحميد محمد ابوصالح421332
7953o7هندسة اسيوطمصطفى احمد عبد الحميد عبد العزيز
5186o9طب بيطرى الزقازيقغرام محمد محسن نجم
تربية كفر الشيخايه عبدالجواد السعيد عبدالجواد383739
46o142هندسة االسكندريهمحمد دسوقي علي عبد العاطي عالم
تجاره االسكندريهايمان محمود محمد ابراهيم دياب348136
اداب كفر الشيخريهام الشــافعى فتوح مسعد383765
اداب طنطاسالى سعد مجاهد محمد السعدنى367757
1236o4فنون جميله عماره ج حلواناحمد طارق على احمد اسماعيل
7198o3كلية حقوق المـــنياأحمد جمعه مفتاح عبد الحكيم
598o9هندسة حلوانمحمد احمد عبد العزيز امين
اداب سوهاجهمت سالم محمد سالم811411
تربية ابتدائي طنطاهاجر ربيع سعد محمد خميس368157
اداب طنطامحمد طلعت محمد عبد الحميد361588
كلية طب أسوانمحمد صالح دسوقى أحمدأبوالحسن746868
اثار قنا جنوب الواديمحمد اشرف محمد احمد سالم138994
تربية طنطارودينه ابراهيم رمضان محمد أبو عاصي364323
57o272طب المـــنصورهغاده محمد عبد الغفار محمد علي
اعالم القاهرهماريو مكرم ساويرس تناغو116421
تجاره طنطاامانى عصام مخيمر الدرس495376
اداب عين شمسنسرين بهاءالدين محمد حسن احمد فرغل271173
تربية طنطاشيماء خميس غازى زغلول356517
تربية طفوله ج دمـــنهورسارة احمد الغريب  السيد الحيلة429983
حاسبات ومعلومات عين شمسمـــنه هللا مصطفى مصطفى عوض188552
تربية المـــنصورهضحى رمضان عبد الحميد رمضان571639
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد على النسرة224696
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء السيد محمد عبد الحليم العبيدى649344
السن عين شمساسامه عزت عبد الحميد ابو النجا139255
82o1o9هندسة اسوانيوسف ابوبكر احمد فضل
23oo27تربية شبين الكومشيماء محمد محيى الدين عطية محمد
طب المـــنيااسالم محروس شحاته محمد712464
3425o6حقوق االسكندريهيوسف معتز فريد فهمى الجزايرلي
اداب حلوانمارتينا جرجس مالك عبد المسيح36343
كلية البنات تربية عين شمسمروه طه محمد مهنى299147
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم محمد ابراهيم بكر234976
تربية ابتدائي شبين الكوماسراء عبدالعزيز محمد على229386
فنون جميله فنون حلواندنيا هشــام محمد عبدالرحمـــن المغربل191964
42o626تربية أساسي اسكندريةابراهيم مصطفي محمد أحمد عالم
78o26تجاره بنى سويفاحمد رمضان صديق عبد المولى
اداب القاهرهمحمد عطوه عبد الباري عطوه32883
صيدله طنطااسراء عيسوى صالح شرويد218742
41o62تجاره القاهرهعبد الرحمـــن عيد عبد السالم على
طب بيطرى سوهاجساندى جوزيف عياد قلته785559
طب عين شمسلبنى محسن محمد صالح الدين محمد احمد635579
216o45اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء نشــات عبدهللا نصر
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخايه يحيى محمد العتريس داود الطراوى372254
نوعية الزقازيقهاجر سعيد عبدالغنى السيد عياد643344
29o892تجاره عين شمسمحمد محمود حنفى محمود
8o429اداب الفيوماسراء ناصر رمضان عبد القوي
تربية ابتدائي المـــنصورهمريم رضا رجب محمود رمضان568392
هندسة عين شمسعبدالرحمـــن محمد الصغير مـــنصور الفواخرى639828
316o8حقوق القاهرهايمان حسن سليمان على
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22o941تجارة جامعة الساداتاشرقت احمد محمد يحيى
تجاره االسكندريهروان حامد محمد سليمان محمد346937
اداب الزقازيقخلود هشــام محمدى ابراهيم الطوخى514551
تجاره طنطامحمد رضا بدير قايد491754
تجاره انتساب موجه  عين شمسندى شريف محمود محمد119264
نوعية بور سعيددنيا ناصر ابراهيم فهمى662326
79oo6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود محمد سلطان محمد
347oo6اداب االسكندريهسارة محمود سالم محمد حسن
7598o5كلية الطب بقناهند رزق عبد الفتاح عبد العال
صيدله طنطاعبدهللا احمد عزب ذالبيه223612
815oooاداب سوهاجاسماء غريب صبرى امين
4599ooهندسة طنطااحمد مجدي عبدالحميد الشــاذلي
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصراحمد محمد هشــام لطفي651589
صيدلة اسيوطمرام عالء حمدى حسانين787592
تجاره سوهاجعلى عشرى محمد عبد اللطيف811633
صيدلة اسيوطاسالم عيد علي عبود756549
5o1242تجاره جامعة دمياطسعد محمد سالمه الفوله
5o3o11هندسة المـــنصورهامينه جمال حمدان حسين االكرت
اثار قنا جنوب الواديعادل هيثم محمد عباس126988
5913o4تجاره المـــنصورهمحمد احمد يوسف السيد الدسوقى
السن عين شمسسلمى محجوب عبد هللا محجوب115179
صيدله عين شمسمحمد ذكر هللا عبد هللا ذكر هللا145881
تجاره عين شمسمحمد صبحى صالح عبداللطيف294776
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةسندس محمد كامل محمد652156
إعالم ج جنوب الوادىمحمود احمد عبد الحليم عبد المقصود25952
طب طنطااسراء نبيل محمد حسن الشلقانى498269
2o8o54هندسة عين شمسسلمى ابراهيم احمد عبدالعليم
218o81هندسة اسيوطعبدالرحمـــن رشــاد مصطفى طاحون
اداب بنهاحسناء ابوالمجد حسن على حسام279276
اداب حلوانماريا ميالد مريد سيحة116459
2o3766تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمريم حسن السيد محمد على
صيدله طنطامياده عماد السيد المقنن226395
تربية دمـــنهوربسمه صالح عبدالعزيز محمود ابوهديمه431328
اداب حلوانايه عصام مصطفى مصطفى شتات148643
238o1oتربية طفولة الغردقةامـــنيه خالد محمد يوسف
8o359oصيدلة سوهاجعمرو احمد رسمى فؤاد
اداب المـــنياأحمد خيري محمود محمد722866
 تربية الساداتايه اشرف ابوزيد عبدالحكيم232369
78872oكلية طب االسنان جامعة أسيوطنهى حسين محمد حسين العطار
طب اسيوطعلى عصام على ابو المجد785176
8o452oتجاره سوهاجمحمود محمد عصمان مصطفى
اداب انتساب موجه القاهرهايه متولى صادق سليمان142221
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود نور الدين اسماعيل عثمان657224
اداب القاهرهرضوى محمد السيد عبد الساتر24839
هندسة شبرا بنهانسمه راغب بكرى حامد225944
اداب عين شمسعبدالرحمـــن على صالح حسن269436
هندسة االسكندريهمحمد احمد السيد احمد محمد داود342771
طب اسيوطمارتينا ممدوح زكري ايوب797833
هندسة عين شمسفاطمة الزهراء محمود اسماعيل محمود137964
3oo91oطب بنهاعمر محمد السيد عطيه عبدالقادر
صيدله الزقازيقامانى صالح الشحات احمد العيسوى517917
12311oتجاره القاهرهنورهان ايمـــن محمد حسن محمد حسن
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كلية اآلثار باالقصرحسام هشــام محمد توفيق68912
49344oتجاره طنطاكريم احمد محمد فتحى احمد متولى
تخطيط عمرانى القاهرهمريم مصطفى سيد محمد74892
طب عين شمسمريم محمود على محجوب محمد192199
اداب دمـــنهوراسالم احمد بسيوني محمد احمد مراد343248
السن عين شمسهدير عبد الرازق محمد محمد السيد46511
صيدله القاهرهمارى مجدى عبده اسكندر28434
5644o4صيدلة بورسعيداحمد امير صبرى سالم
198o28تجاره القاهرهعمر على صالح اسماعيل
2152o8طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهبه عبدالعزيز فتح هللا عبدالحميد
تربية عين شمساسراء صابر محمد امين عبدالحليم289291
2o5628تربية حلواناحمد محمد احمد احمد حنفى
كلية هندسة الطاقة بأسوانمصطفى صالح متولى حسن مطر279924
اداب القاهرهفادى هانى كامل متى صليب19825
تجاره القاهرهياسمين ياسر مدبولى سيد25465
هندسة عين شمسمـــنة هللا مصطفى محي الدين مصطفى126675
طب االسكندريهميرنا جرجس يوسف نقوال  ندا451252
3664o5تجاره طنطامصطفى احمد مصطفى عبد الحميد عميش
7342o7تربية ابتدائي قنا ج الواديندى زارع نافل راضى
56o712رياض اطفال المـــنصورهاميره حسن مسعد عوض الطوار
اداب عين شمسعالء دسوقى محمد عمر ابراهيم127413
38o717كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيختغريد عصام عزت السيد
23o891طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد هانى مصطفى عمرية
تربية المـــنصورهاسراء احمد عبد الحميد محمد عبد الرحمـــن578517
تجاره االسكندريهاحمد سعداوي عبد الحميد يوسف337433
27783oاداب بنهاوسام عبدالحميد عزت السيد الترامسى
74o813تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد جمال حامد على
تجاره الزقازيقمصطفى جمال عباس ابراهيم642192
4235o8 اداب االسكندريهسلمى احمد مدنى محمد حسن
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراالء صالح محمد محمد حمد445137
72o96تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد مجدي عبد السالم السيد
طب الزقازيقايمان عبد الرحمـــن عطيه مصطفى خليفة584589
5692o6اداب المـــنصورهسمر هانى فوزى عثمان بالل
18874oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد طارق ابوالعال على
7375o1نوعية موسيقيه قناأحمد محمود أحمد أحمد
طب بنى سويفشروق ابوالخير محمود مصطفي64254
هندسة المـــنصورهنور محمد عبد العزيز السيد احمد568142
448o42طب االسكندريهيمـــنى محمد على الحنبوشى
تربية طفوله طنطااسماء عادل عبد الحميد محمد غنيم354587
هندسة المطريه جامعة حلوانعمرو رمضان كمال كامل مـــنصور66539
اداب انتساب موجه عين شمسمحمد مصطفى عبدالمعطى السيد281345
تربية شبين الكومعبدالغفار اشرف عبدالغفار عبدالفتاح213622
طب المـــنصورهطارق السيد محمد سيد احمد كشك562114
64o32تربية بنى سويفطه محمد علي محمد
فنون جميله فنون ج االسكندريهشروق احمد متولي مرسي احمد351271
صيدله عين شمسبسنت مـــنير سامى جندى حنا293649
8158o7تربية ابتدائي سوهاجخالد محمد عبد الهادى محمود
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد المهدى جمعه محمد383297
هندسة عين شمسيوسف ايمـــن عبده احمد131364
2188oتربية عين شمساسماء مصيلحى محمد عبد النبى
كلية فنون جميلة فنون اسيوطياسمين السيد عبادى حسن148921
هندسة المـــنيااغابي جاد سعيد جاد ميخائيل348583
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كليةاسمجلوس
هندسة المـــنصورهمحمد طارق عبده عطيه488946
2o5623تجاره عين شمساحمد حسام محمود عبداللطيف
تجاره عين شمساحمد مسعد طه سليم267337
حقوق بنهانهى اسامه صالح الدين محمد293353
طب بيطرى كفر الشيخمحمد السيد محمود اسماعيل383296
طب بيطرى المـــنصورهفاطمه محمد عبد العزيز حماد487994
طب بيطرى دمـــنهورجويرية سعد محمد محمد سليمان445312
تربية طنطامحمد شريف محمد العزب361583
تربية عين شمسهدى عبده عبدالمـــنصف حسن294429
274o29اداب انتساب موجه عين شمسهيام حسن محمد الجبالي
29677oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسماعيل محمود فواز ضاحى
74o57كلية طب أسنان الفيوممحمود عبد الوهاب حسين عبد الفضيل
تجاره القاهرهفيرونيا فيكتور فاروق دميان35124
اداب المـــنصورهمروه محمد عبد المجيد على حسين عالم584523
تربية طفوله شبين الكومفاتن طارق محمد حجازى215376
كلية هندسة بنهااحمد محمد شعبان على درويش235577
283o44كلية البنات آداب عين شمسمـــنار محمد ابوالفتوح سليمان
تجاره االسكندريهروان محمد أيمـــن فاروق عبدالوهاب محمد411165
41oo24حقوق االسكندريهكيرلس رومانى فهمى ادوار
عالج طبيعى ج كفر الشيخابراهيم عالءالدين ابراهيم السحراوى499969
3o4572هندسة عين شمسميار سيد محمد موسى
اداب المـــنياايمان حسن ابوغنيمه حسن718699
حقوق المـــنصورهمحمد أحمد إبراهيم عبد الفتاح مصطفى381122
3o4448تجاره عين شمسنرمين عالءالدين محمد على نصار
هندسة المـــنيامحمد يوسف محمود ياسين237983
اثار القاهرهاميره صابر حسن مـــنصور219659
صيدله حلواننيره عادل ابراهيم احمد116474
13oooالسن عين شمسابانوب عادل عبد هللا مهنى
صيدله المـــنصورهعلياء محمد عزت مكرم ناصف495534
اداب الزقازيقايمان عيد محمد على647247
3o3581تجاره بنهامحمود فاروق بدوى محمود
56o886اداب المـــنصورهايمان حمدى احمد السيد موافى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه عصام عبدالخالق محمد سعد232183
صيدله الزقازيقغاده نعيم عبد الفتاح فرحات581959
36o737تربية طنطاسحر حمدى عبد الفتاح احمد السعدنى
46o857هندسة االسكندريهامـــنية ضياء الدين ابراهيم نجم
51o631هندسة الزقازيقدينا عبدالعظيم السيد عبدالحميد
تربية عين شمسمحمد جالل احمد عطيه29839
2o6295تجاره انتساب موجه  عين شمسنانسى محمد كامل علي حماد
29o256برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد حسن عبدالعال حسن صرار
اداب المـــنصورههبة هللا يسرى ابراهيم محمد589699
تجاره القاهرهوالء عبد الهادي المـــنشــاوي عبد الهادي53494
7141oتربية بنى سويفدعاء عمر شباط صالح
صيدله الزقازيقمى عبد الحليم احمد الفرحاتي569849
هندسة عين شمسمحمود اسامه محمد محفوظ الجيار114736
طب االسكندريهكريم رايق محمد الحسانين ابوالسعود381396
31o58اداب عين شمسايمان اسماعيل مصطفى زهرى
طب اسيوطكيرلس سامح يعقوب بخيت797441
12211oصيدله حلوانملك عالء محمد صالح الدين عبد الرحمـــن ابراهيم
5o6614تربية جامعة دمياطكريمه نصر صالح أبو شحاته
تجاره طنطانهله عبد الحميد محمد سالمه485432
4164o7كلية األلسن كفر الشيخمصعب السيد ربيع عبده حسين
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23o883صيدله طنطامحمد سعودى فهمى ابو الخير
تربية طفوله طنطانهى حسام حنفى محمود363845
كلية األلسن ج أسوانايمان محمد مراد عبد الوهاب795631
787oooتربية اسيوطلمياء محمود عمر محمود
2176o1اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاحمد محمد احمد الصيفى
تجاره جامعة دمياطكريم احمد حمدى سلمان499898
هندسة شبرا بنهامحمود طارق ابراهيم ابراهيم محمد طبل284436
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبالل محمد عبد العزيز سيف النصر126966
كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد عطيه السيد عنز213328
5oo162هندسة المـــنصورهاحمد فريد أحمد عبدالعال دياب
طب المـــنصورهمروه البدينى على السيد البدينى569135
21545oحقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةشرين ايمـــن محمد على
427o69تربية دمـــنهورحسين عبدالجليل حسين عبد الجليل بركات
745oo8تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتهدير محمود علي محمد
3o2416السن عين شمسكرمينا نبيه يوسف جاد
اداب سوهاجايرينى صفوت ملطى جرجس815215
حقوق بنى سويفمحمد صالح عماد عبد الحكيم726541
صيدله حلوانمحمد محمد عبد العظيم ادم829972
سياحه وفنادق المـــنصورةمصطفى عصام انور محمد غانم352979
65621oهندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى محمد دسوقى مصطفى
هندسة الفيومماجده محمد عيد محمد اسماعيل15529
5o1248تجاره جامعة دمياطنادر محمد محمد الجزار
طب اسنان طنطاهاجر احمد عبدالفتاح احمد دبدوب236396
789o68تجاره اسيوطاسراء محمد الفاتح ابراهيم احمد
74965oتربية طفولة فرع الوادى جديديارا طارق محمود فراج
تجاره كفر الشيخمؤمـــن محمد فؤاد عبدالتواب بعرنجة384798
3636ooصيدله طنطااسراء طارق ابراهيم عبد الغفار
تربية عين شمسعبدالرحمـــن حمدى محمد محمود294742
رياض اطفال المـــنصورهندى عصام عبدالعظيم قطيم517811
81o696هندسة اسيوطانجلوس ظريف بشير بطرس
هندسة اسيوطمازن فتحى محمد خيرى محمد ابو عمر456173
7568oتربية الفيوماسراء عدلي امين ابراهيم
3392o5اثار القاهرهمحمد مصطفى مغربى السيد ابراهيم
3o31o6حقوق بنهاعمر صبيح محمد على النجار
تجاره كفر الشيخحسن محمد حسن فتح هللا هانى375772
تربية اسكندريةكريم سليمان عبد العزيز سليمان419135
اداب القاهرهايه محمد سيد محمد35988
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةعبدهللا احمد عبدالستار المـــنوفى223611
1377o9هندسة القاهرهايه محمد طه عبد الحميد
تربية طفوله شبين الكومشيماء الهادى على محمد231438
 تربية الساداتدينا عبدهللا عبدالعليم عبده228921
طب بنهاسميه رفعت سعيد شــاهين215699
12615oاداب عين شمسهاجر مراد السيد عبد الباسط
تجاره كفر الشيخعبير محمد جمال البطاط385283
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود هشــام محمد محروس13793
كلية التربية الفنية ج المـــنياماركو رامى لبيب جندى711844
حقوق اسيوطاحمد جمال حسين عبد المجيد792877
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد هشــام محمد الشربينى375451
2o5554تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناحمد فوزى مصطفى عبدالمـــنعم
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعال رشدى مصطفى ابوسمره566569
52o57دار العلوم ج القاهرهصابرين عنتر اسماعيل بيومى موسى
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعمر جمال الدين حسن خليل114923
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8o8467كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةخالد محمد فتحي محمد
29o691اداب انتساب موجه عين شمسهدى خليل عبدالمـــنعم سليمان مـــنصور
صيدله طنطااسماء محمد محمد محمد عبدالحليم217148
تربية بنى سويفمحمد حسين فتحي احمد68936
السن عين شمسميار سمير حسين حسين137452
5o3289هندسة المـــنصورهسارة أحمد معوض شرف الدين
8274o5الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعماد سعد زغلول بطرس
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةرانيا طلعت احمد محمود يحيى236484
5945oاداب القاهرهايه شرقاوى هاشم شرقاوى
هندسة حلوانكريم احمد بدير عبد الخالق الكومى573248
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالعاطى خالد ابراهيم رزق الشعار235516
2769o2كلية هندسة بنهااحمد طارق عبدالمحسن السيد احمد برهومة
عالج طبيعى ج كفر الشيخايه ابراهيم بدير الشوبكى494177
طب بيطرى القاهرهمها اشرف عبد الفتاح عبد الحفيظ58144
تربية ابتدائي بنى سويفزينب خالد سلطان علي64951
حقوق قنا جنوب الواديسلوى حسنى سيد مصطفى743964
28455oطب بنهااحمد حافظ يوسف حافظ
صيدله االسكندريهمصطفى على محمد السيد زايد371185
رياض اطفال المـــنصورهرحاب احمد محمد عبد الغفار649354
تربية ابتدائي اسيوطايه محمود احمد محمود797698
تربية بنى سويفنسمه انور نجيب فوزي69986
تجاره بنى سويفهشــام على محمد حسن718879
2975o2هندسة شبرا بنهامحمد عاطف امام ابراهيم
اداب الزقازيقندا طارق نعمان محمد شبل غنيم521757
اثار الفيومخالد مصطفى سيد أحمد751732
299o24كلية البنات آداب عين شمسنرمين عصمت احمد طه
8o3848طب بيطرى سوهاجنجالء حسين عبد العال سيداحمد
76o471هندسة قنامحمد عبد هللا محمود يوسف
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسندا محمد عبد العزيز عبد الوهاب659944
تربية ش.طفولة العريشدعاء عدنان محمد عثمان666522
السن عين شمسمـــنى رمضان فتحى احمدعبد الحميد28844
189o5اداب القاهرهيارا زياد حسين محمود سليمان
2o678هندسة حلواناحمد كمال الدين السيد محمود
57184oطب اسنان المـــنصورهناديه مراد عبد الرحيم حسن عبيه
هندسة االسماعيليةصابر محمد صابر محمد السيد664983
 تربية الساداتاسراء جمال عبدالعال عوض222986
تجاره االسكندريهحازم اشرف سالم حسن337442
3444o9تجاره االسكندريهمصطفى فتحى حسين اسماعيل حسين
اداب انتساب موجه القاهرهنورهان صالح محمد محمود22946
468o2تربية حلوانمحمد وفقى محمود عبد النعيم
تجاره بنى سويفمصطفى مجدى فؤاد عبدالغنى724625
2o8844اداب عين شمسمـــنه هللا محمود عبدالهادى حافظ
تجاره بور سعيداسالم عالء عبده محمود احمد662982
طب الفيومفاطمه عشرى السيد فرج79995
36743oتجاره طنطامـــنى محمد البدر المـــنير عسكر
82o952كلية تجارة ج أسوانحسين محمد مصطفى على
81778oتجاره سوهاجابراهيم فتحى ابراهيم الروبى
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاميره رضا محمد عبد الرحمـــن59845
صيدله حلواندعاء محسن احمد محمد75391
8o4927تجاره سوهاجالمـــنصور اشرف ابوضيف احمد
3762o3طب طنطاحازم سامى احمد  شريف
طب بيطرى القاهرهاحمد عصام عبد الرحمـــن عبد الحميد13916
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تربية ابتدائي دمـــنهوركرستين صبري شكري سيداروس431112
382o16تربية طفوله كفر الشيخسلوى محمود محمد محمد رضوان
تربية الفيومفاطمه نجاح كيالني رمضان77295
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى فهمى عبدالعزيز قنديل235343
اداب قنا ج جنوب الوادىاسالم رجب يوسف اسماعيل829453
63922oاداب الزقازيقاحمد مهدى درويش مصطفى صقر
كلية اآلثار سوهاجعمر عبدالعزيز ابراهيم بسيونى375978
29o757تربية عين شمساالء عبدالمـــنعم السيد محمد زهرة
تجارة قنا ج جنوب الواديابراهيم سعيد حسب النبى طه193777
2o9854تربية حلوانايه مـــنير حسن محمود
فنون جميله فنون حلوانمـــنال محمد مرسى عبدالقادر295527
37388oتخطيط عمرانى القاهرهمحمد أحمد إبراهيم احمد ابراهيم نوار
131o81تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد ثابت عبد العال
تجاره القاهرهمحمد حمدى محمود صالح153114
تربية المـــنيااميره مجدى عبد الهادى خلف723811
664o21تجاره بور سعيدخالد عالء ابراهيم محمد على
43472oطب االسكندريهسالم عبد عبد السيد باسل مطير
6949oتمريض  بني سويفهاجر عبد ا لستار على محمد
تجاره الزقازيقتسنيم مصطفى عبد الخالق الجندى637872
3o4935تجاره عين شمسسيد صبحى سيد محمد
صيدله المـــنصورهمهاب سعد سعد سليمان591623
سياحه وفنادق المـــنصورةايمان محمد رجب شعبان عوض588858
كلية الطب بقنامصطفى عبدالحكيم امين محمود731794
هندسة اسيوطمينا نجيب جاد هللا زاخر826863
35712oاداب طنطاعمر أسامه السيد حامد الشعراوى
22464oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةالسيد نجم الدين السيد ذكى
36o841طب طنطافرح ايمـــن محمد مـــنير البديوى
طب االسكندريهاحمد مختار مصطفي ابراهيم على معتوق376191
498o45صيدله طنطافوزيه محمد فاضل أحمد الصو
طب اسنان المـــنصورهاحمد رمضان رجب الباز الجناينى568739
تربية ابتدائي الزقازيقاسماء احمد رمضان محمد زين الدار646261
66o1ooتجاره بور سعيدجمال محمد الدسوقي محمدالبنا
صيدله طنطادينا احمد علي محمد على363685
5o4o24تجاره جامعة دمياطمحمد محمد عبد السالم ابراهيم سالمه
طب بنى سويفاحمد حاتم مرزوق حسن71517
اداب انتساب موجه االسكندريهمحمد احمد عبد العظيم خلف هللا418769
تجاره المـــنصورهمصطفى سعيد على صولة578824
43985oطب االسكندريهاحمد محمد صالح محمد المـــنشــاوى
293o68اداب عين شمسامـــنيه ايمـــن صالح صالح صقر
5o558oهندسة بور سعيدثروت احمد محمد عبد الرحمـــن نافع
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد على ابودخان223773
414o75هندسة االسكندريهمحمود طارق عبد الخالق محمود سليمان
صيدله طنطاعلياء محمد احمد حسن الجمل354527
هندسة المـــنيااسماء محمود السيد محمود عبد المقصود455354
422oo1تجاره االسكندريهمروان خالد ابراهيم محمد
اداب الزقازيقاالء سعيد عبدالعزيز عبدالستار643668
رياض اطفال الفيوم طالباتريهام مجدى عزيز عوض78815
646o59تربية الزقازيقشيماء شحته صابر حسانين
تجاره الزقازيقامانى سعيد فتحي عبد الستار642423
اداب القاهرهشيماء طه محمد السيد احمد مـــنصور49288
261o93تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد سيد بشير محمد
796oooحقوق اسيوطايمان احمد سيد حسن
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تجاره المـــنصورهمحمد عصام محمود ابراهيم القدادى588331
تربية دمـــنهورياسمين محسن محمد على برعى428781
هندسة طنطامانرفا مالك ابراهيم عبد الملك363715
اداب القاهرهسعاد عبد الباسط محمد حسين موسى49278
28265oكلية البنات آداب عين شمسعواطف احمد محمود علي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابرام ظريف سعيد عبدالسيد194579
طب االسكندريهرنا عالء الدين أحمد الشربيني احمد حطب447388
تربية ابتدائي المـــنياثناء جمال ذكى احمد723268
2o7o93إعالم ج جنوب الوادىسلسبيل فايز بكر محمود
1613oكلية طب االسنان ج بنى سويفنادين وائل محمد كمال
اداب انتساب موجه االسكندريهاسالم عادل محمد محمد حسنين416171
هندسة عين شمساحمد نبيل محمود عبد الوهاب119773
3549o2تربية طنطاهدير ابراهيم على عبد الواحد
تربية ابتدائي الفيوممحمد عويس رمضان عبد الحي73788
755o82صيدلة بورسعيداالدهس محمد االدهس اسماعيل
3o2414كلية البنات آداب عين شمسفيرينا سعد بشــاى غورس
نوعية الزقازيقساره فتحى محمد عطوه ابراهيم643858
تربية الزقازيقسامية عبدالحليم عبده قنديل645965
تربية عين شمسسهام سامي احمد عبد الحميد147295
48986oطب المـــنصورهدينا عاطف ابراهيم سلمان
تربية ابتدائي طنطااسراء احمد محمد حزمان367383
اداب المـــنيااالء حسن محمد حسن723386
نوعية بور سعيدنادين محسن محمود احمد مـــنصور661616
12o814اعالم القاهرهمى سمير ابراهيم على
تجاره بور سعيدعلى عبد الحى السيد محمد رضوان592119
545o3حقوق القاهرهصفاء محمد عبد المجيد عبد الكريم
62o65كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاحمد سيد عبد التواب محمد
صيدله القاهرهسيلفيا شوقى راغب اسكندر128616
تربية قنا ج جنوب الوادىشريف ابو النجا حسان عبد المحسن744693
اداب انتساب موجه القاهرههاجر يحى نصر عزوز42391
اداب المـــنياصادق محمد صادق مـــنازع722446
صيدلة اسيوطمينا شوقى حبيب مرقص789864
عالج طبيعى القاهرهحسنى محمد عبد هللا محمود مصطفى الخواجه55935
2375o2اداب قنا ج جنوب الوادىايمان محمد احمد حسين
265o17كلية البنات تربية عين شمسعزيزه حسن عبدالحميد حسانين
3o5384طب بنهاايه عالء خليل ابراهيم خليل
تجاره القاهرهاحمد ابراهيم الدسوقى مصطفى السمرى23441
2o6684هندسة عين شمسريموندا عصام حشمت حليم
تربية طفوله طنطاسلمى مسعد محمد عمارة363124
2o5166هندسة حلوانعمرو رجب مبروك فراج الخولى
7898o4حقوق اسيوطمحمد حسنى على محمد
36o69oصيدله طنطافاطمه الزهراء عبد العظيم احمد محمد البابلى
754o9صيدله بنى سويفشــاهندا اسامه مصطفى شعبان
278o19طب بنهااميره عبدالعزيز السيد جابر محمد
تجارة قنا ج جنوب الوادياندرو رؤوف لطيف مترى193779
تربية ابتدائي قنا ج الواديوالء عبده محمود حساني741682
اداب طنطاسالم محمد السيد االلفاط362578
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىبسنت سيد على محمود على271626
تربية رياضيه بنين شبين الكوميوسف على حسن عباس217259
431o94تربية طفوله ج دمـــنهوررغدة عادل سعيد اغا
4142ooهندسة االسكندريهزياد اسامة عبد المـــنعم عبد اللطيف على
7268o3تربية ابتدائي المـــنيانرمين نسيم صادق غالى
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637o58تجاره الزقازيقباسم احمد محمد محمد طبايخ
هندسة عين شمسعمر عماد عبد الغنى احمد احمد بدر121947
هندسة عين شمساحمد سيد عيسوى عبد الرحمـــن88959
5o7865تجاره جامعة دمياطعمرو محمد عبدالسالم عبدالسالم الجديلى
تربية رياضيه بنين االسكندريهعمر احمد سعد الدين يوسف الشرنوبى343288
3o72o9تجاره عين شمسسمر ممدوح احمد عبدالحميد
7277o6اداب المـــنيامريم وفقى رياض صالح
حقوق القاهرهاسراء عبد العال حسني محمد21859
41o79اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمؤمـــن محمد رائف حافظ
حقوق قنا جنوب الوادياميره محمد انور حسن743913
طب بيطرى القاهرهاالء عادل احمد احمد121853
تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن على عبد الرحمـــن عطيه ابوحسين586174
حقوق المـــنصورهبسمه عوض صالح فهيم عبد المقصود571614
تجاره بنى سويففهد أحمد محمد على727873
2o7594اثار القاهرهمريم عشور بهنام عطيه
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد محمود محسوب النبى مصطفى135595
كلية البنات تربية عين شمسايمان محمد محروس محمودعلى268951
كلية رياض االطفال اسيوطميرنا طنس كامل طنس799767
28o716اثار القاهرهاسالم خالد ابراهيم سالم
2838o9كلية البنات تربية عين شمسسعاد عبدالرازق محمد احمد محمود
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاسراء ايمـــن محمد عبدالرحمـــن محمد649247
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعبير عادل صباح محمد السيد382623
353o94طب طنطامايكل هانى جوزيف غبلایر
تربية الفيوماسراء حمدهللا احمد خليل76179
طب المـــنياشرين ابوالدهب احمد محمد753667
تجاره الزقازيقمحمد جمال عزت عثمان641882
261o56كلية البنات آداب عين شمسمـــنه هللا مرسى مهدى محمد
57294oاداب المـــنصورهحسام ايمـــن محمد نبيه على
نوعية فنيه الزقازيقنورا فتحى عبد المـــنعم على647341
38559oكلية األلسن كفر الشيخنيره محسن السيد عبد الرازق جباره
43o256حقوق طنطاياره فؤاد محمود محمد صبره
كلية الطب بقنااسماء محمد عبد العزيز مكى743759
صيدله القاهرهاسماعيل محمد السيد معوض33412
49517oتجاره طنطااحمد على محمد الجربه
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء احمد محمد على747584
صيدله الزقازيقمـــنى محسن محمود عبد الحميد يوسف521626
7333o3اداب قنا ج جنوب الوادىهاجر الضوى يوسف الضوى
فنون جميله فنون ج االسكندريهمتاب محمد محمود مصطفى حسن346946
تربية رياضيه بنين جامعة دمياططارق خالد عيد فودة499867
5o6269تربية جامعة دمياطهبة محمد فتحي احمد فرج
5o9o19هندسة الزقازيقمحمد اشرف محمد محمد خليل
23191oتربية شبين الكوممى عبدالهادى مـــنشــاوى عيد
تجاره عين شمسمحمود جمال عبدالرشيد صقر297298
تربية بنى سويفاحمد عاشور سيد محمد63666
3772o6تربية كفر الشيخساره خالد فهيم محمد شعبان
34769oتجاره االسكندريهآآلء محمد محروس عبد المجيد غانم
656o84حقوق الزقازيقمحمد حسن وهدان عماره
335o89حقوق االسكندريهمـــنة هللا محمد السيد مصطفى السيد
عالج طبيعى القاهرهرجب سمير رجب مرسى231192
5o99o1تجاره الزقازيقهاجر ابراهيم محمد ابراهيم محمد
طب الزقازيقعبد الرحمـــن عادل فكرى عبد العزيز517374
تجاره الزقازيقمحمد سامي طناني هاشم طناني668913
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كلية البنات آداب عين شمساسراء طارق محمد شحاتة264598
5o9836تجاره الزقازيقبسمة نبيل فتحي السيد عوض هللا
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشروق وليد احمد عفيفى الشرع232593
7469o2تربية قنا ج جنوب الوادىاميمه ابراهيم احمد عمران
2278o3طب بنهامصطفى على محمد علي مبروك
59495oاداب المـــنصورهفاطمه على احمد احمد خليل
49995oتجاره جامعة دمياطمهند مصطفى السيد زراع
5o1492تربية جامعة دمياطمياده طلعت نصر غراب
821o6oهندسة اسواننادر مصطفى عبده يونس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمؤمـــن انور ابراهيم مبروك136431
طب كفر الشيخسارة طارق الشربينى السيد376492
5o8o44تربية جامعة دمياطهناء جمال محمود الزينى
تمريض طنطا محمد على محمد عبدالوهاب النحال366136
اداب االسكندريهنادين أحمد الششتاوى ابراهيم347765
صيدله القاهرهايمان محمود طه محمد حسن52165
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد عبد الحميد فوزى عبد الحميد68948
تجاره عين شمسمحمد ممدوح غريب محمد139776
13o7o3تجاره انتساب موجه  عين شمساالء عبد ربة عبد المـــنعم محمد
3644o7صيدله طنطابسنت فوزى رجب التباع
49431oكلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهشيماء صبحى بدر محمد بدرعلى
هندسة المـــنياايمان مروان احمد عبد العال579963
هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن السيد ابراهيم حسن الفقى414588
44o712طب االسكندريهمؤمـــن حسن عبد الرحيم موسي
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعلي مسعد محمد عماره441236
طب اسنان كفر الشيخعهد محمود مرزوق رجب عبد هللا347794
كلية أداب بورسعيدايه الجرايحى على محمد661486
تربية أساسي اسكندريةشروق محمد يحي عطيه يحى347369
2o3618طب بيطرى القاهرهياسمين عالء السيد عربى
139oo2تجاره عين شمسمحمد عصام حسانين السيد
كلية البنات آداب عين شمسخلود عماد محمد احمد حسين298248
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى احمد عبدالستار حموده حسن213631
كلية حقوق المـــنيارضوان مصطفى ابراهيم عبد الحميد726524
15o272تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا صالح يسن محمد
43639oطب االسكندريهمهند وليد حسنين محمود احمد حسنين
هندسة حلوانوئام حسام الدين يحى محمد114748
اداب المـــنصورهنعيمه طه محمود معاطى عيانه564398
134o33اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةخلود نهاد كامل محمود الشريف
42422oاداب انتساب موجه االسكندريهدنيا عالء عبد هللا احمد هويدى
اداب االسكندريهمحمود محمد ابراهيم خليل421371
6563o6تربية ابتدائي االسماعيليهايه عبدالعزيز خليل عبدالعزيز
اداب الزقازيقاحمد هانى على احمد517593
اداب عين شمسايه احمد عبدالهادى على188898
تربية طفوله شبين الكومهبه هانى ابو الغيط محمد عبدالنبى235723
41o4o9هندسة االسكندريهمونيكا مجدى شــارل فهمى
طب بيطرى المـــنصورهسالى السيد عبد الفتاح على الديب574247
عالج طبيعى القاهرهميرنا تامر ممدوح وجدى19122
تجاره القاهرهمحمد صفوت محمد زكى153124
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمصطفي رمضان سيد بكري58873
هندسة القاهرهاحمد سيد علي عطيه24229
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد قطب شفيق الخولى231259
تجاره عين شمسمحمد طارق عبد الفتاح محمود142895
3o2275التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعلياء محمد حامد عبدالسالم

Page 196 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتهند عبود محمد زاهر746334
49o387هندسة المـــنصورهمحمد ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم الحداد
45997oهندسة طنطامحمد صبحي عادل السيد مبروك عيسى
تجاره انتساب موجه قاهرهخلود احمد شبل عبد الرحيم37121
28357oالسن عين شمساميره اشرف عبدالغفار عبدالشكور
29219oكلية البنات آداب عين شمسالشيماء يحيى بشير مصطفى
788o93هندسة اسيوطحسام حسن بدوى حسن
كلية البنات آداب عين شمسامـــنيه احمد ابراهيم احمد44396
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسفاطمه يوسف عبدالفتاح عبد هللا654164
193o59فنون جميله فنون حلوانندى خالد محمد احمد الجندي
رياض اطفال بنى سويفالشيماء رضا شعبان جابر68684
6o773هندسة حلواناحمد عصمت سيد عبد العال حسانين
421o46اداب االسكندريهاحمد محمد على امين محمد
تجاره الزقازيقمحمود محمد محمود محمد محمد حسن638579
تربية طفولة أسوانسها احمد فتح هللا عبد هللا823465
تجاره بنهااحمد وائل حسن أمين البجيرمى227916
5o3215تربية جامعة دمياطندى محمد أحمد إبراهيم نجم
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانفيرينا هانى نبيل وليم117675
تجاره بنى سويفايه هشــام شحاته محمد727177
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمحمد مصطفى على محمد شملة366765
72o8o1اداب المـــنيافيفي اشعيا السيد جرجس
طب االسنان المـــنيارانيا كمال عيد بولس725762
تربية شبين الكوماحمد رسالن عبدالمعبود سعفان231286
5ooo95صيدله المـــنصورهمحمد محمد عبداللطيف زيدان
هندسة الفيوممحمد خالد محمد علي75365
81o825هندسة قناانطون ثروت عبد المسيح قوصه
فنون جميله فنون المـــنيافاطمه ايمـــن اسماعيل احمد133947
تربية اسكندريةدميانة مـــنير زكى حنا رزق هللا419327
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاكسانى القس ميصائيل زكرى تادرس117563
اعالم القاهرهايات مجدى مصطفى كمال حسن احمد35245
8o1375تربية اسيوطمحمد احمد عبد الستار احمد
364o68صيدله طنطالبنى عزت سعد زغلول غرابه
تربية ابتدائي الساداترحاب ممدوح احمد عثمان225551
تربية اسيوطعبير محى الدين محمد عبد هللا786491
تربية عين شمسهايدى سلطان محمود عبد الستار123123
كلية اآلثار باالقصررجب كمال محمد سيد211144
تربية شبين الكومندى محمد جوده محمد بكر216143
اداب اسوانيمـــنى عمرو نصير عبد المجيد785691
تربية ابتدائي قنا ج الواديبدويه محمود سالم محمد743671
هندسة كفر الشيخأالء صالح مصطفى محمد عياد394175
رياض اطفال المـــنصورهعايده ابو الفتوح السيد السيد العفيفى591339
كلية البنات تربية عين شمساسراء عبدالحميد حجاج على264782
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبد هللا ابراهيم محمد على حسين651828
8o6982طب سوهاجهاجر سامى احمد شــافع
8o3721تربية سوهاجمـــنى محمد محمد عز الدين
81537oصيدلة سوهاجمروه عبد المعتمد محمد محمد
كلية التربية الرياضية بالعريش بنينعمرو سعيد سالم السيد664688
طب الزقازيقشيماء ابراهيم السعيد السيد خالد581115
هندسة عين شمسزياد حسام سيد مدبولى121618
طب بيطرى بنى سويفياسمين خالد محمد محمد79592
272o24اداب انتساب موجه عين شمسرضوى مصطفى ابوضيف هاشم
37o343تربية ابتدائي كفر الشيخاسماء اشرف صبحى احمد خطاب
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كليةاسمجلوس
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعبير سعيد عبد الوهاب احمد152761
تربية ابتدائي المـــنصورهايه حسين السيد عباس582697
تربية سوهاجنهى السيد محمد احمد812893
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرضوى صابر حنفى محمد146168
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمادونا فهمى رمزى حبيب193639
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويساشرقت محمد حسن غنيم محمد635545
4233o3اداب االسكندريههبه هللا راضى سعفان عبد الرحمـــن
كلية األلسن سوهاجاروى عبد الهادى السيد حامد581434
8o1983اداب اسيوطايه نورالدين عارف عطيه
1482ooهندسة حلوانمحمود عبد العزيز السيد عبد العزيز
64449oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى عصمت السيد عبد السالم
تربية اسيوطداليا عنتر على عبد الحليم795647
اداب القاهرهنادين اشرف ابراهيم بيومى153638
تجاره القاهرهزينه محمد حنفى على124133
134o64طب بيطرى القاهرهميرنا حسين محمد توتو حسين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارى رجائى مملوك نجيب28324
هندسة عين شمسمحمد جميل السيد احمد635511
7367o5طب اسنان جنوب الوادىمينا بطرس انور بسليوس
تربية ابتدائي دمـــنهوربدر حمدي بدر هواري رخا425532
447o7oطب االسكندريهساره محمود فتحي محمود جوده
تربية دمـــنهورياسمين السيد حافظ الفقى429649
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد نصر عبدالرحمـــن نصر أبو النصر239937
 تربية الساداتحنان مجدى عبدالحميد عمار226543
نوعية قناسماء فتحى على محمد739547
66o958تربية بور سعيدمى محمد محمد على ابراهيم
تجاره المـــنصورهيوسف عطا احمد عبده564154
كلية حقوق المـــنياعبدالمسيح بطرس بشري جيد713255
2o822oاداب انتساب موجه القاهرهنورهان عمادالدين حسن محمد امام
41444oفنون جميله عماره ج االسكندريهايه عمرو ابراهيم عبد العزيز محمد
صيدله الزقازيقدنيا مـــنصور جادالرب مـــنصور642932
اداب الزقازيقندى فؤاد عبدالعظيم غريب طنطاوى514594
طب اسنان االسكندريهسارة ايمـــن عبد الحميد الطيار447994
8o327تجاره بنى سويفعمر السيد محمد محمد
699o2تربية بنى سويفمحمد عمر توفيق محمد
8o1472تجاره اسيوطبهاء الدين محمود فراج سيد
تربية ابتدائي قنا ج الواديوفاء فراج احمد جاد المولى747436
72533oطب المـــنياتسنيم محمد فوزي عباس
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوربسام محمد محمد على خليل441329
41o67oاداب االسكندريهابراهيم احمد السيد حماده الحمدونى
399o8اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةبسنت احمد سيد عامر
طب بنهااحمد مصطفى محمد حنفى داود287242
459o85هندسة االسكندريهمحمد ابراهيم فريد ابو الفرج
تجاره االسكندريهيوسف محمد سعد عبد الرازق شعوط343223
هندسة االسكندريهابراهيم يسرى ابراهيم مصطفى413762
2o6137اداب حلوانتيسير جمال عبدالسالم عبداللطيف
تربية دمـــنهوربدور عيد عبد العزيز محجوب على429124
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابتسام عصام جالل ريان على56848
هندسة الزقازيقعبد هللا عاطف عبد هللا سليمان644514
رياض اطفال المـــنصورهاسراء حسين حسن فؤاد ابو العنين الحانوتى569191
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعبدهللا ناجى عبدالونيس عبدالمقصود443321
428o12تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد عبدالفتاح أحمد فؤاد
عالج طبيعى ج كفر الشيخرنا جمال عبدالمـــنعم خفاجى492768
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كليةاسمجلوس
تجاره المـــنصورهعمر محمد ابراهيم معوض572965
1357o1هندسة حلوانعمر اسامه محمد بسيونى سيد
فنون جميله فنون المـــنياميرنا عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح بسيوني411316
حقوق االسكندريهاحمد مصطفى حامد احمد رزق418649
2797oاداب القاهرهنورهان احمد عبد الرحيم محمد
1213ooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانبيير ادوار ايلى سليم
صيدله طنطاحسناء احمد محمود الشيخ233928
796o96حقوق اسيوطمحمود على حسن على
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةساره صدبق شحاته محمد282248
حقوق طنطانفين رضا السيد محمد على سيداحمد377666
صيدلة الفيومساره رجب محمد محمد79989
هندسة عين شمسعلى سامح عبد الرازق محمد رضوان24326
صيدله القاهرهريم احمد عزمى محمد ذكي عزام151954
طب طنطاخالد رمضان عبد النبي الغراب362651
هندسة المـــنيامحمد جابر صادق حسين89766
7274o8تربية المـــنيامريم عاطف مكرم سعيد
تربية حلواناالء ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم115833
اداب عين شمسساندرا سامح بولس قسط191117
692o4تربية ابتدائي بنى سويفمـــنى فتحى سيد سيد
اداب االسكندريهدنيا محمد السيد حسين339479
24o41oتربية ابتدائي شبين الكومشروق اشرف انور الزيات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم رفلة ميخائيل رفلة119534
اداب انتساب موجه عين شمسياسمين احمد عبدالعزيز حسن195132
15o557اداب حلواناحمد محمد علي بكر
5oo123هندسة المـــنصورهاحمد رضا محمد على احمد العصفورى
صيدله االسكندريهندا احمد احمد عبدالمجيد  مـــنصور444964
حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمد معتز عاطف السيد سالم498853
تربية الزقازيقهاجر احمد جوده محمد642652
2o9177تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانعبدالرحمـــن عيد عبدالرحمـــن عبدالمجيد
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتدنيا محى على يوسف221345
هندسة القاهرهعمرو السيد عبد الكريم السيد العزازى47311
تربية ابتدائي الزقازيقآية محمد عبد العظيم أحمد521595
حقوق سوهاجمحمود عبد المبدي احمد حنفي817819
هندسة كفر الشيخمحمود عبد الحميد محمود عبدالحميد تراب373929
هندسة سوهاجعلى على الدين عبد الحميد حسن832491
1476oاداب حلوانرنا مصطفي احمد ابراهيم
تربية بنى سويفاسماء رجب سيد ابو سريع67376
4293o8كلية األلسن ج أسواننيرة مدحت محمد العيسوى
8o6937صيدلة سوهاجكرستينا ابراهيم لطف هللا ابراهيم
799o6oتجاره اسيوطميرا جميل وديع جاد
تجارة قنا ج جنوب الواديريموندا جون زاهر فؤاد732398
عالج طبيعى القاهرهنورهان محمد حماد عبد الرازق665931
حاسبات ومعلومات القاهرهاحمد نبيل احمد عبدالجيد211228
231o15هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد رضا بكرى اسماعيل
صيدله االسكندريهآية أحمد السيد عبدالرحمـــن السيد437315
79o586اداب اسيوطاحمد ممدوح يوسف محمد
اثار الفيومبوال طارق رشدى زكى517218
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمؤمـــن طالل محمد فايد219924
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمارينا سامح كامل يوسف135938
كلية اآلثار سوهاججومانه عاطف عبده كامل578261
71486oاداب المـــنيانورا بيومى جالل محمد
اداب حلواننيره مختار حسين محمد137866
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21992oطب بيطرى جامعة الساداتعمرو ياسر على العباسى
2o7175كلية البنات تربية عين شمسسلمى اوسامه عبدالرحمـــن السيد سليمان
41o95تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد فريد عبد النبى احمد
4453o9صيدله االسكندريهجهاد مصطفى محمود سعيد محمود ادريس
اداب القاهرهدعاء محمد حسن عبد السالم27247
حقوق القاهرهعبد الرحمـــن احمد عبد الفتاح احمد احمد147733
اداب حلواناحمد سعد محمد سيد41444
طب بيطرى دمـــنهورندى مدحت نبيه يونس الجزايرلى445711
52o386رياض اطفال المـــنصورهاميره عبد الحميد عبدهللا على بهنساوى
طب االسنان المـــنيامونيكا ناصر رشدى حبيب713633
حاسبات ومعلومات القاهرهالحسين عبد الرؤف على عبد الوهاب133367
78698oتربية اسيوطفاطمه الزهراء اسامه صبور محمد
طب بيطرى الزقازيقاحمد محمد اسماعيل سليم شــاهين512738
كلية البنات آداب عين شمسوسام سعيد محمد عبد الفتاح145996
578o36تربية ابتدائي المـــنصورهمـــنى مصطفى عبد البديع حسن الشرقاوى
تربية ابتدائي اسيوطوليد محمد محمود محمد795176
هندسة الزقازيقمحمد السيد جودة الكامل647129
تجاره عين شمساحمد على احمد على139836
7448o8تربية قنا ج جنوب الوادىصباح جمال مختار توفيق
345o9اداب حلواننورهان ياسر رشدى محمد عبد هللا
2776ooتربية بنهاوالء محمد السيد دالل
1198o5كلية البنات تربية عين شمسمريم ابراهيم علي محمد عبد الاله
38o43تجاره القاهرههايدى يحيى محمد انور
طب بنى سويفرمضان عبد العظيم عبد هللا هارون68183
تجاره انتساب موجه قاهرهفاطمه الزهراء جمال محمد محمود27742
فنون جميله فنون المـــنيايارا عماد سمير ناشد عطيه419768
5o1777اعالم القاهرهالهام يحيى زكريا فايد
تجاره عين شمساحمد عاطف خميس مرسال129564
هندسة شبرا بنهافرح فؤاد على ابراهيم16618
تجاره بنى سويفارينى يوسف شوقى اسكندر726627
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد سعيد صبح حلبي47886
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود محمد زين العابدين عافيه224819
3499o7هندسة االسكندريهاميرة احمد عبد الفتاح بخيت ابراهيم
طب اسنان االسكندريهعمرو محمد يحيى ابراهيم حموده345255
58o181تجاره المـــنصورهايمـــن احمد محمد عبد الفتاح شبل
علوم المـــنصورهايه مسعد احمد فرماوى على489812
422o26تجاره االسكندريههشــام طارق رمضان السيد
تربية ابتدائي قنا ج الواديغاده النوبى احمد محمد746622
اداب دمـــنهورمريم عادل صديق اندراوس348948
تجاره االسكندريهمحمد السيد متولي محمد343978
3o5975السن عين شمسعبدالرحمـــن طارق محمد محمود
اداب االسكندريهمحمود ماجد محمود السيد نمير425247
هندسة المـــنيافيلوباتير اشرف نصيف اخنوخ711766
طب بيطرى المـــنصورهاسراء احمد محمد جاد582743
تربية رياضيه بنين المـــنصورهوليد نشــات محمد احمد زيد561842
29456oهندسة شبرا بنهامحمد كمال حسن مرسى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء عادل محمد حمود235737
49651oتربية طنطاامل رءوف عبدالرءوف ابراهيم جروان
تجاره القاهرهمريم حسن سعيد على محمد سودان189376
هندسة االسكندريهعبد المـــنعم عادل عبد المـــنعم دعبيس459436
تربية المـــنياروان وائل احمد احمد713895
اداب حلوانعبد هللا سعيد عبد المجيد همام129522
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37o732صيدله االسكندريهجهاد سمير على حسين عسل
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسصباح عصام محمود مدبولي274848
5812ooهندسة كفر الشيخسماح عبد العليم السيد محمد اسماعيل
تربية طنطافريد اسماعيل فريد اسماعيل السعداوى358396
427oo4تجاره طنطامحمد على عبداللطيف صدقه
3489o4فنون جميله فنون المـــنيامى جابر السيد عطية خطاب
فنون جميله فنون حلوانايه محمد الحسينى محمد موسى265947
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةيمـــنى السيد فوزى على مصطفى348346
1366ooنوعية جيزهحسين عادل حسين احمد محمود
583o53تربية المـــنصورهندى رفيق على موافى المرسى
تجاره اسيوطريم محمد على حسن796197
تربية كفر الشيخسلمى محمد عوض هللا السيد ضرضير374182
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعال عالء الدين سليم محمد659943
29oo8oاداب انتساب موجه عين شمسخليل سيد خليل محمد
57o649حقوق المـــنصورهزياد عاطف المـــنسى القصبى محمد
38o695تربية كفر الشيخنسمه السيد صالح حسن على
تربية دمـــنهورمحمد السعيد محمد العبد426225
حقوق عين شمساحمد محمد حسين العادلي141589
72o225صيدلة المـــنياسارة محمد حسن عبد الحميد
23366oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحازم ناصر محمد الرفاعى
صيدله االسكندريهبسمة جالل محمد محمود اسماعيل413364
اداب االسكندريهوفاء حمدى عبد هللا محمود عيد419359
576o18صيدله المـــنصورهكريم محمد محمد محمد على عبد العاطى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةياسمين طارق صابر محمد المال585486
176o8اداب القاهرهياسمين احمد صالح الدين عبد الحميد
تجاره االسكندريهمحمود محمد كامل عبدالعزيز مـــنصور338692
2938o1اداب عين شمسسميحه نصار حسن بيومى نصار
8o28o3طب اسيوطمى احمد ثابت احمد
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد حمدى محمد عبدالمطلب شريف366323
هندسة االسكندريهمحمد نبيل محمد السيد محمد العجمى344923
5194o5هندسة الزقازيقمحمد صالح عباس عبداللطيف
71581oتجاره بنى سويفكامل عبد الجواد عبد اللطيف محمد
هندسة طنطامعتز زهران عبد السالم عبد الرحمـــن زهران357816
هندسة بور سعيداالء محمد عثمان السيد عثمان663819
هندسة اسيوطيحيى زكريا عبدالسالم قطب دويب458483
 تربية الساداتمحمد وحيد إبراهيم كحيل427283
58812oتجاره الزقازيقكريم رضا عبد العزيز سيد احمد راضى
طب المـــنصورهياسمين حسن يوسف بالل الماظ574436
43o254تربية دمـــنهورهبه مصطفى محمد عبد العزيز حاتم
اداب القاهرهمصطفى محمد صالح رشيد147917
13196oتجاره القاهرهتقى طارق ابو ضيف امام
233o9oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد اسامه عبدالمجيد المغربى
طب اسيوطنجوى رمضان شحاته حسن713831
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود مصطفى كامل الجندى221469
3o1597تجاره عين شمسمريم عماد فايز قلد
هندسة بني سويفاحمد ماهر جابر حسين63884
نوعية كفر الشيخاسراء عبد المـــنعم مصطفى العرجاوى369255
2814o5حقوق عين شمساسامه عادل عبدالرسول محمد
8o9938تربية سوهاجعبير عادل عبد اللطيف محمد
515o15نوعية فنيه الزقازيقاميرة خالد عبدالمجيد السيد الدالى
7o424تربية ابتدائي بنى سويفعبير حجاج حسن محمد
8o6o35طب القاهرهاحمد محمد عبد السميع مرزوق
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2o3557اداب القاهرهريم هشــام محمد غازى
صيدله حلوانفاطمه محمد خلف حسن سيد149497
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخهدير محمد عبدالعزيز محمد سعيد374492
7485o6طب اسيوطاهداء خالد محمود عبدالنعيم
19o446طب بيطرى القاهرهفيروز فارس رضوان عبدالحليم
هندسة االسماعيليةعمر محمد عبد المجيد سيد احمد653259
اداب المـــنياشيماء محمد محمد أحمد712428
57o137تربية المـــنصورهيمـــنى السيد على حسن عامر
2o9636تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود احمد محمد على عزام
تجاره انتساب موجه المـــنصورهكريم وائل على موسى العزب565459
نوعية المـــنياايه ضاحى سيد مدكور715632
تربية رياضيه بنين كفر الشيخعصام عماد حسب النبي عبدالحي الفررجى381113
اداب عين شمساسماء طارق عبد الروؤف العسيلي194729
هندسة طنطامحمد على عبد الرازق على قطب353267
35o786اداب االسكندريهرحاب محمد احمد علي
29o257تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد محيى على ابراهيم خطاب
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد ربيع محمد جاد الباجوري212198
42597oتربية ابتدائي دمـــنهورأحمد سعيد عرفه داود ابوحمص
5656o2تجاره جامعة دمياطذياد السيد عوض عبد الحافظ
762oo9معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيداحمد حسين محمود يوسف
تجاره الزقازيقماجد حسام محمد جودة اسماعيل518766
3o4o3هندسة القاهرهعبد الرحمـــن ايهاب عبد الجواد علي
فنون جميله فنون ج االسكندريهمي حسن احمد حسن الصاوي455428
455o21هندسة االسكندريهماريو هانى مكرم وهبه مقار
السن المـــنيامريم ناجى عزيز اندراوس191137
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالمـــنعم محمد عبدالمـــنعم ابوشخب233345
صيدله المـــنصورهايمان احمد حامد عبد الجواد ابو العال568844
اداب القاهرهرغده هشــام عبد الرءوف السيد شطا128289
49373oاداب المـــنصورهأميره عماد أحمد عبدالمقصود
5o1436تجاره جامعة دمياطآآلء جمال محمود احمد عبدهللا
تجاره الزقازيقمحمد مصطفى عطيه مصطفى نوار586184
تجاره الزقازيقهيثم متولى محمد حافظ523959
63999oتجاره عين شمسايمان رجب عبد الحميد محمد يونس
5575oاداب القاهرههند محمد سيد شعبان
583o21تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء محمد محمد غنيم عثمان
644o64نوعية الزقازيقياسمين ايمـــن محمد خيرى سعد
تربية بنى سويفطه محمود توفيق محمود67244
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاحمد اشرف محفوظ محمود729536
كلية هندسة بنهامحمد السيد على السيد احمد قابيل649838
7582o6هندسة قنااضواء عبدالفتاح عبد القوي محمد البدوي
تربية طفوله اإلسكندريةاسراء محمد احمد محمد الصاوى349223
تربية ابتدائي شبين الكومهاجر عماد امين الشقنقيرى218721
81o183صيدلة اسيوطشيماء محمد حسان ابراهيم
السن عين شمسجرجس عادل فرج ثالوث33432
تربية بور سعيدايه فتحى محمد عطيه محمد غزال661752
5o7875تجاره جامعة دمياطمحمد محمد مصطفى جبر بركات
السن المـــنيااحمد يحيى احمد محمد125113
اثار الفيومهبه رافت عبدالحليم محمد ابراهيم367787
351o74طب بيطرى االسكندريهندى متولى سعد متولى جمعه
صيدله الزقازيقندى ناصر دسوقى محمد نصار228483
تربية الزقازيقاسراء محمود عبد هللا محمود عبد هللا645764
هندسة بني سويفيمـــنى عالء جابر عبد القوى63456
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طب االسكندريهمصطفى عادل قطب مصطفى فوده433574
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةفاطمه الزهراء مصطفى عزت السيد موسى419292
حقوق بنى سويفشيرين حسن محمد امين جيره63117
289o47كلية البنات آداب عين شمساسماء عبدالحكيم مسلم عبدالقوي
هندسة اسيوطعلى حامد فهيم مخيمر سعيد568967
49o35oصيدله الزقازيقنورهان اسماعيل خالد ابراهيم
تربية بنى سويفحسام شعبان محمد طه69518
5o3229صيدله المـــنصورهآية أيمـــن ابوالمعاطى البردويل
51463oطب بيطرى الزقازيقتقى محمد على محمد عثمان
السن عين شمسمها ممدوح عبد المقصود محمد123721
صيدلة اسيوطسامر ممتاز صديق بطرس785172
445o5اداب حلوانرنا صبحي فهمي عبد المـــنعم
36oo89تجاره طنطاامـــنيه خالد مصطفى على حسن
36183oطب بيطرى بنهابيشوى أمير جرجس يوسف دميان
2122o8كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسالم احمد عباس سالمون
طب اسنان االسكندريهمحمد اشرف محمد يوسف339228
17o88تخطيط عمرانى القاهرهمحمد تامر فاروق النحاس
78866oاداب اسيوطفاطمه الزهراء خالد شحاته مصطفى
67o29طب بنى سويفتماضر حمدى رجب يونس
صيدله القاهرهمريم رشدى على احمد215762
اداب حلوانجهاد احمد يسري عبد الحميد27238
8o3579طب القاهرهاحمد شمس الدين احمد السيد
تجاره القاهرهاحمد محمد حبيب داود ابراهيم51268
كلية أداب بورسعيدرنيم عادل محمد عبد هللا حسن663366
تجاره طنطااسالم احمد سعد هاشم361387
8o9747حقوق سوهاجنورا احمد خضيري عبد الرحمـــن
فنون جميله فنون ج االسكندريهياسمين محمد حسن نصر سالم411353
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةالسيد محمد محمود بدير223775
رياض اطفال المـــنصورهاسالم بالل عبد الرحيم الدماص592132
كلية البنات تربية عين شمسفاطمه عبدالعاطي محمود احمد وهبة288841
فنون جميله فنون المـــنياهاجر سيد حنفي محمود43274
تربية حلوانايه عبد الناصر عبد الظاهر محمد55459
486o49تجاره طنطاعلياء على محمد على فودة
اداب قنا ج جنوب الوادىامل ابوالعباس العبد محمد738599
2157o1كلية الصيدلة ج المـــنوفيةسميه عبدالحفيظ رشدى العبساوى
3o334oصيدله الزقازيقمـــنه هللا اشرف عبدالنبى عبدالغفار
اداب المـــنصورهعماد الدين اشرف حسن حسانين محمد573374
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد عبدالمـــنعم بدوى224465
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسخلود حسين فتحى محمد حسين515328
52o968تجاره الزقازيقعمرو السيد فرج فراج
594o5طب القاهرهعمر محمد امين احمد المالح
36o872هندسة طنطاروان محمد توفيق سبع
هندسة المـــنصورهاحمد االمام عبد الفتاح طلبه غباشى487593
تجاره بنهاادهم شريف عطا عيد279764
تربية عين شمساسماء محمد عبدالجليل عباس273917
1976o3اداب انتساب موجه القاهرهياسمين حسين عبدالحميد على
هندسة الزقازيقمحمد على بدوى رشــاد528712
نوعية طنطاسامح مصطفى رمضان عوض493481
تربية ابتدائي دمـــنهورسمر ممدوح محمد ابو طالب429428
رياض اطفال بنى سويفحنان ابراهيم رفعت ابراهيم66786
811o36اداب سوهاجاميره عاطف يوسف السيد
عالج طبيعى ج كفر الشيخمارينا ماجد حنا ميخائيل حنا412452
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3213oتجاره القاهرهعاطف سمير راغب محمد
16o43هندسة الفيوممحمد عبد المـــنعم قرنى احمد
حاسبات ومعلومات عين شمساحمد محمد فتحى على محمد297556
12891oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانحبيبه عاطف السيد سعداوى
2o462oاداب عين شمسبافلى فرج جاب هللا فرج
تربية طفوله الزقازيقنورهللا رضا عبد الرحمـــن احمد فياض587258
كلية أداب بورسعيدايه محمد ابراهيم االمام المـــنسي662772
57395oرياض اطفال المـــنصورهاسماء ابو بكر محمد الزاهى
طب القاهرهباسم أحمد ابراهيم محمد صادق436173
23942oعالج طبيعى القاهرههدير صفوت مصطفى محمود
طب بيطرى المـــنصورهسامية احمد صادق على شلبى526373
طب الفيوممحمود عبد التواب ميزار عبد الحميد79161
تجاره عين شمسايرينى حشمت مـــنير توفيق143842
156ooعلوم القاهرهمـــنة هللا عماد فهمى محمد
179o9هندسة حلوانمحمد احمد عبد الموجود على
341o88هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد سمير سيد احمد مصطفى سيد احمد
57o34تجاره القاهرهدينا اشرف سيد احمد معوض
41o663تربية رياضيه بنين االسكندريهمصطفى محمد احمد عطية سليمان
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد ابراهيم بصل217532
تجاره االسكندريهمريم مرسى عبد االقادر احمد ابوشناق348318
السن عين شمسنورهان رضا عبد المـــنعم رزق متولى دياب429225
تجاره اسيوطجامع محمد جاد الرب احمد791595
23o954هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد كرم صابر محمد عبده
2o3473كلية البنات آداب عين شمسداليا اشرف محمد عبدهللا
138o25اداب القاهرهسلمى احمد محمد السيد مصطفي
1452o3هندسة المطريه جامعة حلوانلبيب مالك لبيب مسعد
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهاجر محمد عبد الوهاب قناوى66921
3487o1تربية أساسي اسكندريةاالء مجدى احمد ابراهيم مجاهد
43o395تربية طفوله ج دمـــنهوروفاء شعبان محمد وردانى شهله
نوعية جيزهندى نبيل بدوى مصطفى128963
73o85oفنون جميله عماره المـــنيايوسف ماهر عبد الرحمـــن محمد
طب االسكندريهمريهان قاسم الطيب قاسم451827
34396oاداب دمـــنهورخالد محمد عاطف عطيه عبد الواحد
رياض اطفال بورسعيدرحمه اشرف محمود محمد الزرو663355
فنون جميله فنون االقصرهبة محمد كمال كامل عوض346926
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياسمين طارق على عبد الحميد53685
5244o9علوم الزقازيقامال شــاكر باز محمد
3681o7صيدله االسكندريهياسمين عبد السالم عبده نجله
تربية المـــنياشيماء طه حسن محمد718648
هندسة طنطاروان رضا جاب هللا النفيلى579124
تربية طنطامحمود عبدالفتاح محمد نبيه عجور488641
3oo11oكلية هندسة بنهامـــنى على محمد على عبدهللا
12o415كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةفاطمه اشرف محمود ابراهيم
صيدله طنطاايه احمد محمد احمد ابو سليمان489792
نوعية فنيه اسيوطاالء اشرف عبد الكريم سيد799959
4233o7فنون جميله فنون المـــنياهدير محمد موسى حامد
هندسة اسيوطاحمد هشــام عبد هللا احمد121721
7332o2اداب قنا ج جنوب الوادىخالد عبد الاله احمد محمد
تجاره االسكندريهعبد هللا خالد حسن محمد خميس425218
تربية ابتدائي طنطاساره جمال عبدالقادر الجمل495799
21741oصيدله طنطامصطفى حلمى الشحات سالم
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن على مصطفى مصطفى شرف342822
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كليةاسمجلوس
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسيوسف هشــام حموده جنوب653555
4176o1تربية طفوله اإلسكندريةدينا محمد جابر محمد برعى
22o16السن عين شمسسمر رمضان عبد اللطيف محمد
هندسة اسوانعبد الرحمـــن محمد محمدالصغير على733234
هندسة كفر الشيخمحمود سامي متولي فرج هللا375965
نوعية بنهااسماء محمد فتحى محمد عبدالحليم286668
طب بنى سويفاحمد مصطفى كامل احمد يوسف66396
كلية البنات تربية عين شمسفاطمه احمد عبدالحميد حسن ابوالسعود292142
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو اشرف صابر فرج124642
فنون جميله فنون حلوانهبه خالد جابر محمد جعفر123271
تربية عين شمسدينا ابراهيم حسن ابراهيم22255
8o6766تربية ابتدائي سوهاجشيرين على احمد محمد
تجاره الزقازيقنانسى هشــام احمد عطيه514978
طب كفر الشيخعاصم مسعد وهيدى احمد عياد375875
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةنوران سالمه محمد ابراهيم الشناوي358976
تربية اسكندريةشروق حسام ابوالوفا ابوالمجد417154
اداب حلواناحمد محمود فتحى محمود127366
تربية طفوله الزقازيقحبيبه محمد محمدسعد السيدمـــنصور514548
هندسة بور سعيدعبد هللا محمود محمد عبد الهادى583636
275o18طب عين شمسسعاد رمضان محمد محى الدين
734oooتربية ابتدائي قنا ج الواديمروة محمد عبدالرجال محمد
نوعية بور سعيدندى عادل احمد مكى محمود662738
798o9oهندسة اسيوطفهد احمد عبد الرحيم حسن
56o365تجاره المـــنصورهاسالم كامل سعد سعد محمد الدعدع
اداب االسكندريهريهام احمد حنفى محمود القبرصى417794
صيدله االسكندريهسلمى محمد محمود عبد السميع احمد433782
اداب حلواناميمه شحاته محمد محمد211521
36458oتربية طفوله طنطابربتوا رجائي عوض سعد
تربية ابتدائي بنهانجوى هانى ابراهيم عبدهللا279711
هندسة شبرا بنهامحمد سامى محمد صبحى حسن السيد279913
57214oتربية المـــنصورهساندى رضا احمد الهادى حسن
تربية ابتدائي شبين الكومايه محمد عبدالسميع الوردانى232564
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةرغد اسامه عبد النبي حافظ37628
السن عين شمسبسنت حسام عبد القادر عبد العزيز121322
8o9o13تربية طفوله سوهاج طالباتمادونا عادل عشم بباوى
442o36طب بيطرى دمـــنهورأسامة حمدى خليل  احمد ترابيس
صيدله االسماعيليه ج قناة السويستقى السيد عبدالظاهر محمد فراج653865
تجاره القاهرهزياد احمد فضل هللا علي17345
هندسة طنطامحمود عرفه محمد عرفه366338
14954oهندسة المـــنياياسمين سعيد كامل حامد حسن
تربية ابتدائي بور سعيداميره جمال ابراهيم ابراهيم البرلسى661684
11475oهندسة عين شمسيوسف ايمـــن مدحت لطفى
1339o3تجاره بنهانرمين عالءالدين صبرى امبابى
هندسة الفيوممحمد صفوت احمد السيد صالح646511
761o43صيدلة اسيوطعبدالرحمـــن عطيه محمد عطيه
19o757كلية األلسن ج أسوانمـــنه هللا ايهاب محمد المعداوى
حقوق القاهرهمـــنار عماد ابراهيم محمد195277
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمؤمـــن محمود سالم السيد مبروك224683
طب الفيومدينا اسامه محمد جمعه73618
هندسة اسيوططه صالح طه الصعيدي344184
صيدلة اسيوطنهى محمد احمد زيدان746827
5o5132تجاره جامعة دمياطعمرو حسام البيومى احمد البيومى
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كليةاسمجلوس
391o12تجاره طنطاحسين محمد جابر محمد
تجاره عين شمسهدير محمد محمد عباس118192
369o87اداب انتساب موجه االسكندريهاحمد عبد الفتاح عبد الفتاح ابو هيكل
هندسة القاهرهمصطفى وليد جمال الدين السيد عتمان191524
1186ooهندسة شبرا بنهارحاب فهد محمد احمد محمد
رياض اطفال بنى سويفاسراء محمد شعبان عبد العزيز713359
إعالم بنى سويفمحمود عبدالدايم محمد السيد284486
طب االسكندريهبسنت طلعت عطية عبد العزيز شيخون448346
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسنورهان احمد محمد محمود السباعي657743
اداب القاهرهمحمد ممدوح عسكر سعد احمد32916
نوعية فنيه قناهاجر رمضان ابراهيم علي739397
تجاره كفر الشيخنورهان عبد هللا العجمى السيد385444
صيدله طنطامى محمود عبدالرحمـــن احمد285248
5o144oاداب جامعة دمياطامـــنيه عالء محمد سخسوخ
7957o2اداب اسيوطمـــنى احمد محمد مغربى
51o713تجاره الزقازيقاالء محمد ابوزيد احمد احمد قاعود
22o946تجارة جامعة الساداتسلمى ايمـــن عبدهللا محمود حسن
هندسة المـــنيافيروز عالء جمال محمد721984
هندسة بني سويفحسام الدين رفعت محمد علي63716
3o3oo7طب بنهاهبه عادل عبدهللا محمد عبدالنبى
415o62هندسة االسكندريهرنا ممدوح خليل السيد خليل
1929ooتجاره القاهرهاسالم مجدى حسين محمد حسين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميار محمد حسن عبد القادر118634
اداب المـــنياكرستينا صالح خليل ملك715467
تربية قنا ج جنوب الوادىسحر احمد محمد قاسم735114
طب بيطرى الزقازيقاحمد السيد محمود سابق498233
كلية البنات آداب عين شمسايه رفعت رجب ابراهيم297943
71867oتجاره بنى سويفيوستينا رمضان شفيق السيد
تربية طفوله الزقازيقايه السيد لطفي محمودالمصري642584
تربية طنطاصديق انور عبدالصادق عطية عمران366645
طب بيطرى المـــنصورهمى عبد الغنى انور ابراهيم احمد574862
تربية حلوانرنا حسن صالح حسن148674
66o934كلية اآلثار باالقصرفيوال مصطفى مصطفى محمد الفار
تجاره انتساب موجه  عين شمساالء عربى ابراهيم عباس132517
اداب المـــنصورهنغم حسن فتحى صالح محمد574525
اداب اسيوطاسماء عبد المولى عباس امين792248
12o857هندسة عين شمسريم هشــام محمد حسن حبلص
1435ooتجاره عين شمسمهند محمد حسن صميده
72o526رياض اطفال بنى سويفآية مؤمـــن نادي محمد
3555o2تربية طنطاسعد محمد سعد محمد أبو زيادة
1153o2السن عين شمسساندى صفوت رياض جرجاوى
3o28o8صيدله حلوانعمرو عرفات رجب محمد فرحات
2o6o1oاداب انتساب موجه عين شمسرنا مجدى فؤاد محمد
4525o6طب اسنان طنطاعزه احمد عبد الكريم فرج مبروك
تجاره بنى سويفاميره حسن على حسن مسلم62254
طب االسكندريهجورج ميشيل سرور ميخائيل441337
3o652هندسة حلوانعمر عز الدين سيد سيد امين
تربية قنا ج جنوب الوادىرحاب حسين محمد حسين744979
كلية البنات آداب عين شمسنورهان محمد حسنى عبد الجليل127917
تجاره طنطاأليس امير اميل فهيم سعد364554
اداب كفر الشيخياسمين حلمي عبد السميع السيد وهدان374651
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنوران عبدالحميد عبد السعيد احمد الزناتى229421
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كليةاسمجلوس
اثار قنا جنوب الواديمحمد يوسف احمد الفار368816
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسريهام رمضان عبدالراضي محمد657683
نوعية بنهاسناء جمال قناوى احمد228353
صيدلة اسيوطزين كامل حسين محمود827494
تجاره بنهامحمد عبدالعظيم زكى حسين عويس512633
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنداء االمير يوسف محمود656758
تربية كفر الشيخبسام محمد ابراهيم محمد عبد الغفار375692
2o2817تجاره انتساب موجه قاهرهنورا رفاعى احمد محمد
27o582هندسة المـــنيامحمد محمد عبدالمقصود مرشد
2147o7تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتعلياء وحيد على الشناوى على
اداب االسكندريهميرنا حسن فاروق حسن الشــامى341481
2o9753اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى شعبان دسوقى عيد
تجاره جامعة السويسعلى ابراهيم عبد هللا طنطاوي658264
كلية اآلثار سوهاجخالد احمد شيبه حسن281853
56o293هندسة المـــنصورهمحمود محمد حامد ابراهيم بركات
تربية ابتدائي اسيوطجابر احمد جابر عيسى797369
كلية طب أسواناسماء عبد هللا محمود احمد785698
عالج طبيعى ج كفر الشيخعبد هللا السعيد حسن احمد قشطه488687
تربية االسماعيليهنورا جمال عبد الحميد على656495
تربية ابتدائي بنهاامـــنيه محمد فتحى احمد عبدالعال297917
5o5419تربية جامعة دمياطندى اسماعيل رفيق عبد الهادى
نوعية فنيه قنازينب جابر عبدالحق ضمرانى742274
هندسة المـــنصورهفاطمه الزهراء عبد الرحمـــن عبد المحسن ابو غزالة579126
طب االسكندريهامانى مصطفى محمد شلبى شــاهين448989
124oo8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى السيد على حسن
كلية البنات تربية عين شمسمروه مصطفى قرنى عبد القادر فرج هللا148889
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى محمد شنيبه عمر669746
طب بيطرى بنى سويفزينب السيد احمد السيد72595
تربية اسكندريةاسراء عطيه رمضان عبدالالة347684
تربية شبين الكومهناء محمد احمد الشرش218731
تربية الزقازيقسمر حمدى السيد حسن638463
تجاره بنى سويفاسالم احمد عبد الجيد عبد الحليم66268
نوعية الزقازيقاالء سامح عبد هللا محمد638524
428o99دار العلوم ج القاهرهابراهيم زكريا عبد المحسن محمد العمريطى
13291oكلية البنات آداب عين شمسهناء مجدى فايز زكرى
رياض اطفال المـــنصورهشروق محمد ابراهيم محمد648459
تجاره الزقازيقالسيد عالءالدين على ابراهيم حسن638662
اداب القاهرهمروه اشرف طاهر احمد عبد الحليم39419
اداب الزقازيقيمـــنى سالمه ابراهيم سالمه587596
3oo965نوعية بنهامريم حامد محمد حلمى
57393oكلية هندسة الطاقة بأسواناحمد عبد العزيز السيد ابراهيم
3o1o18طب بيطرى بنهاسهام محمد عبدالرحمـــن محمد
هندسة االسكندريهاحمد عصام عرفة على احمد453732
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود نبيل محمد عمار65517
هندسة حلواناسالم محمدنورالدين شحاتة عثمان66695
11557oهندسة عين شمسمحمد اشرف محمد حافظ
هندسة االسكندريهفداء علي عماد الدين عبد الرزاق بركات345614
28838oهندسة شبرا بنهاامانى بصير احمد بصير
نوعية المـــنصورهاالء صقر عبد العزيز صقر احمد582856
تجاره القاهرهمحمود ياسر عبدالنبى احمد198826
تمريض المـــنصورة ايناس عبد هللا عبد هللا العرابى578342
5o7843تجاره جامعة دمياطاحمد عادل فؤاد متولى ابويمانى
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تربية ابتدائي المـــنصورهمريم اشرف ابو اليزيد رزق صابر576354
كلية البنات آداب عين شمسجيهان محمود عبد هللا احمد ابو عطيه129862
6462ooهندسة الزقازيقاحمد عادل احمد محمد جاب هللا
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةايمان مصطفى عبدالحميد عبدالرازق حربى229975
طب المـــنصورهاحمد محمد عبد القادر يوسف شعالن576873
تربية حلواناسماء محمد السيد احمد على25138
تربية ابتدائي بنهاجهاد جمال فتحى محمد زعرب289782
8184o7تجاره سوهاجرحمه عبد الرحيم ابوالفضل يوسف
فنون جميله عماره المـــنيامروة سامي عبد المـــنعم ابو شوق753387
اداب الزقازيقنيره عبد هللا لبيب محمد البس639347
3o2767تربية بنهامحمد جمال غالب السيدالعطار
طب المـــنصورهساره صبرى محمد احمد الدسوقى589231
تجاره انتساب موجه قاهرهاسالم ابراهيم ابو بكر على59194
29o861اداب انتساب موجه بنهااحمد اكرامى محمود محمد حسن
حقوق عين شمسخالد رجب حافظ عبد العال118422
فنون جميله فنون ج االسكندريهشيريهان عصام فرج احمد423963
اداب بنى سويفاسماء ابراهيم امام محمد67755
اداب الزقازيقنورهان عاطف محمد خليل587585
58o464اداب المـــنصورهمحمد على محمد على سالم
تربية جامعة السويسفاطمه عربى محمد السيد657715
اثار القاهرهروان خالد عيد احمد القليبى364322
طب بنهاايهاب يسرى عبد العاطى تمراز366675
66238oطب بورسعيدوالء عبدالرازق عبدالرازق جمعه
21o3oحقوق القاهرهربيع خالد ربيع محمود
تربية ابتدائي الزقازيقشروق فوزي أحمد طه523225
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسراء محمود عبد الخالق محمد انور419252
تربية المـــنيانيفين رمسيس شــاكر توفيق715477
تجاره انتساب موجه  عين شمسرحاب عمر خليل ابوعرب296485
تربية طفوله طنطامريم رضا محمد اباصيرى363387
8o739oاداب سوهاجايه ابراهيم عبد المـــنعم نصير
هندسة االسكندريهنادر على حسن سماط459247
طب الفيومياسمين ايهاب صالح محمد فايق75439
رياض اطفال المـــنصورهرحمه عبد الرازق على الدرسى494686
تجاره بنهاعبدهللا طارق سيد عبدالعزيزرافع292886
هندسة القاهرهمحمد جالل صالح محمد41336
138o46طب بيطرى القاهرهاالء صالح محروس السيد احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد مجدى محمود سيد مبروك56495
رياض اطفال الفيوم طالباتاالء جمال حجازى مهدى711151
56o818رياض اطفال المـــنصورهندى رضا ابراهيم على المـــنجى
3587oهندسة عين شمسفريده عمر محمد احمد سعيد
4935o7تربية ابتدائي طنطامحمد محمود فتحى سيد االهل
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محسن عياد عبدالبديع217632
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفاطمه عصام السيد محمود سليمان219365
169o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرويدا محمد البكري عبد الموجود احمد
صيدله حلواننسمه فايز شــاكر بسل794546
تربية ابتدائي دمـــنهورنهال كرم عبدهللا عبد الجواد428878
تجاره بنى سويفرحمه محمد ابراهيم محمود72438
429oo4تربية دمـــنهورفاطمة ابراهيم على ابراهيم عدس
4458oتربية عين شمسمارينا رفعت فايز قلدس
اداب المـــنيااحمد محمد عبدالصبور عبدالوهاب729693
23625oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةندى مـــنير محمد محمود مـــندور
3o1599كلية االثار ج اسوانمـــنه هللا محمد عبدهللا البيلي
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كليةاسمجلوس
هندسة اسيوطمصطفى صالح عامر حسين828211
هندسة المـــنصورهايمـــن محمد حامد السيد محمود565394
تجاره المـــنصورهاالء محمد عبد الحميد حسين جوادة576252
تجاره االسكندريهمحمود احمد على عبد النبى مصطفى456273
14311oهندسة القاهرهاحمد سعيد احمد رشوان
65359oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةوليد فريد عبدالحميد موسى
2288o1صيدله طنطاريهام السيد فوزى حسن على
76o58اداب الفيومايه احمد ربيع محمد
51o591اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةيارا حسام عبدالباقى محمود اسماعيل
3536o5هندسة طنطايونس محمد مـــنصور يونس ابراهيم القط
28o818تجاره عين شمسعمر عصام الدين غنيم عبدالفتاح
31259oهندسة شبرا بنهااحمد رضا عبدالحق عبده
اداب انتساب موجه عين شمسايمان اشرف فتحى سالم275222
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتامـــنه عبد الناصر عبد الحميد احمد155938
247ooاداب القاهرهخلود نبيل حمدى مهلهل
7386o1تربية قنا ج جنوب الوادىايه اسامه حامد عويضه
هندسة الزقازيقمروان احمد عبده عباس سالم568988
3o3o96تجاره بنهاطالل احمد عيد حسين عودة
تربية ابتدائي الزقازيقمـــنار حسين احمد محمد668187
رياض اطفال بنى سويفايمان يونس عبد الحليم رفاعى63744
66o412هندسة بور سعيدمازن مجدي على محمد عبود
اداب المـــنيامى محمد عبد الحليم احمد726791
49oo16صيدله طنطامى مسعد مصطفى محمد الطرابيشى
1899oتجاره القاهرهاحمد عبد الحميد عيد عبد الحميد
اداب فرع الوادى الجديدرحاب احمد فهمي عباس748417
إعالم بنى سويفرقيه محمد عبد هللا غانم محرم579196
728o84طب المـــنيامحمد عبد الوهاب على محمد
تربية ابتدائي سوهاجعبد الرحمـــن عادل جادالرب عبد المجيد817223
كلية طب أسوانعبد الجواد محمد عبد الجواد محمود821617
145o38اداب القاهرهمحمد حامد عبد الظاهر عبد الخالق
563o16اداب المـــنصورهنورا هشــام محمد الحسينى البندارى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد رفاعى احمد198637
56o289طب المـــنصورهياسمين عبد العزيز معروف عبده السيد
اداب المـــنصورهمى وائل مصباح هالل ابو فندي581675
64o969هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةابراهيم احمد حسن احمد حسب النبي
تجاره القاهرههاجر شكرى سيد امين133913
58o713هندسة المـــنصورهحسن طه حسن مـــنصور البيومي
22o875تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتبسمه ياسر عبدالرحمـــن الحصرى
22oo24كلية هندسة بنهايوسف احمد محمد فايد
تجاره عين شمسعمرو جمال زغلول عليوه187463
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى حسن محمد مصطفى الجندى47916
72oo34اداب المـــنيااسراء فتحي فهمي احمد
8o5238اداب سوهاجايه فرج ربيعى محمد
5o7438تجاره جامعة دمياطبسمه عبده يوسف يوسف القشــاوى
طب اسنان عين شمسمارى اسعد شفيق فلتس116696
صيدله القاهرهاسراء احمد حسين صالح364358
6654o6تربية العريشدينا سليم محمد سالمة
تجاره القاهرهسيف الدين اشرف سيد محمد رضوان193282
تجاره عين شمسايمان ميسرة عبد الوهاب احمد نصر هللا119812
طب المـــنصورهشريف اشرف عوض على الشــافعي575985
631o9تربية بنى سويفساره عماد مصطفى محمود الديرى
235o66تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد فتحى عبدالظاهر جودة عبدالرحيم
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كليةاسمجلوس
طب بنهانهى ناصر محمد مرسي286356
كلية البنات تربية عين شمسايمان خليل محمد ابراهيم امام293777
تجاره االسكندريهتميمة طارق السيد محمد عرفه411758
تربية العريشعايشه سليمان سالم حميزع665973
36o876كلية األلسن/رياضة كفر الشيخاميره ابراهيم محمد عبد الحميد
5831o5طب المـــنصورهايناس عبد المـــنعم محمد حسن
السن المـــنياعزه عبدالهادى عبدالهادى ابراهيم284956
صيدله بنى سويففاتن محمود مبروك محمد68861
56846oطب المـــنصورهاسراء عباس السيد يوسف شالطه
هندسة المـــنصورهمحمد ابراهيم جميل الزينى592288
صيدلة اسيوطميرا سامح رشدى فهيم786718
صيدله طنطامصطفى مجدى محمد عيسى الرفاعى212113
تربية ابتدائي اسيوطنورهان عبد العزيز عبد الحكيم احمد789117
51752oهندسة المـــنيامحمد احمد عليوة احمد الهالوى
تجاره عين شمسسلمى حسنى احمد جاد188347
تربية جامعة السويسمحمد السيد عباس الخضري مطر658492
اداب الزقازيقهاجر مصطفى محمد حامد على587588
تجاره اسيوطنعمان على شوقى عبد المعز793542
طب المـــنصورهجيهان اشرف طلعت محمود عبد الصمد499592
تربية شبين الكوماحمد فرماوى على الجندى217185
نوعية بنهاحسام جمال عبدهللا احمد عبدالوهاب284687
صيدلة اسيوطمادونا عصام سمير روس793494
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عمادالدين عبدالفتاح الصاوى213821
1875o2حاسبات ومعلومات عين شمسجون هانى جرجس ميخائيل
تجاره بنى سويفعمرو عبد هللا عبد العظيم عبد السميع67321
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساالء مدحت ابراهيم احمد298214
طب بيطرى دمـــنهورامـــنية محمد كمال محمود البدوى445177
2839o2اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةياسمين سعيد محمد مهدى حسين
تجاره انتساب موجه  عين شمسسيد محمد سيد محمد266642
اداب الزقازيقمحمد زكريا على عبدالموجود518772
2838o1اداب انتساب موجه عين شمسساره جوده محمد احمد الشــافعى
15596oاداب حلوانسماح على نصر حسن
اداب الزقازيقدينا ممدوح احمد عبدهللا512379
تربية ابتدائي سوهاجباهي وصفي فكري مشمش818115
تجاره بنهااحمد محمد عبدهللا دويدار227914
74967oصيدلة اسيوطاحمد عبدالناصر احمد محمود
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةجانا اسحاق كرمى زاخر115739
تجاره االسكندريهايه نصر سالم عبد الصمد341315
8o4544تربية سوهاجدينا خلف هللا جاد هللا عبد العال
358o85تربية طنطاعمرو اشرف عبدالعزيز فاضل نصرالدين
641o9oاداب الزقازيقفلایر عبد الحميد مـــندوه عبد الحميد
طب الزقازيقمحب على محمد محمد المصرى575613
41o127اداب االسكندريهعهد احمد حافظ احمد جميعى
هندسة بور سعيداحمد ابراهيم محمود ابراهيم عزام663719
523o98نوعية الزقازيقدينا عبدهللا صالح احمد
234o4oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنجالء عزت مآمـــن سالمان
اعالم القاهرهمـــنار احمد محمود محمد ابو زيد25212
طب بيطرى بنى سويفمحمد احمد عطيه طه77198
14o946هندسة عين شمسسمر حسام محمد حمدى
74o862كلية الطب بقنامصطفى عبد الوهاب محمد موسى
7466o3تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتبسنت فتحى عبد الرحيم النوبى
تجاره الزقازيقطارق محمد عبد العال احمد ابو حجاره584354
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كليةاسمجلوس
هندسة بور سعيدمصطفى احمد مصطفى احمد شرع577179
8o6841صيدله حلوانامل محمود على احمد
5o5o82تربية جامعة دمياطنفين عماد قطب عطوة
تربية المـــنصورهعمر محمد نجيب احمد565454
2114o6طب بيطرى القاهرهمـــنار خالد عزمى عويس رزق
58o256رياض اطفال المـــنصورهنرمين ابو زيد فاروق ابو زيد شعيب
5763o8تربية ابتدائي المـــنصورهرضوى السيد محمد السيد الحديدى
58o8o5تربية المـــنصورهاحمد عبد المـــنعم عبد الرحمـــن محمد
تربية ابتدائي قنا ج الواديمـــنار مصطفى فاوى حسين735699
14o218هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف على حسنى محمود
اداب انتساب موجه عين شمسندى احمد عطيه محمد271922
تربية اسكندريةايمان مجدى عبدالمعين خليل عطيفى417348
هندسة االسكندريهسلمى محمود قطب قطب نعنوش346523
هندسة عين شمسرنا محمد حسام الدين عبد الرحمـــن116845
19474oتجاره عين شمساالء عماد حسين محمد علي بلح
طب القاهرهمريم محمود محمد فضل بيومى56291
اداب انتساب موجه القاهرهايه جمال ابراهيم محمد59449
تربية بور سعيداالء نعيم محمد المرسى عمر662317
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسعماد حبيب رمزى بشــارة517385
5847oتربية حلوانالهام شعبان عبد الكريم سالمه
اداب االسكندريهميار عبد العزيز السيد حسنين346268
3o6o17تجاره عين شمسمـــنه هللا محمد مصطفى سيد على
صيدله طنطاعبد هللا محسن عبد الفتاح السيد مرزوق357541
عالج طبيعى قنافاطمه خليل جاد اسماعيل745416
هندسة بور سعيدعمرو حاتم عبداللطيف محمد659933
فنون جميله عماره ج االسكندريهاية حسن كامل على شحاتة341671
رياض اطفال االسكندريه طالباتميراي مصطفى كامل عبد الحميد تمراز424333
اداب حلواننورهان احمد لطفى عيد14777
46oo47هندسة طنطاعبد هللا احمد محمد محمد شريف
صيدله القاهرهنورالهدى خالد فوزى ابراهيم زايد192545
2o6256كلية البنات تربية عين شمسمريم فارس داود مجلى
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عبدهللا عبدالقادر  دغمان دغمان497782
تربية طنطاداليا اشرف رمضان عبدهللا الجنايني492271
384o8oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخهنادى ابوالفتوح يوسف احمد
36o61تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمى ناصر ابراهيم احمد الحارتى
2o9991صيدله القاهرهزينب ثابت رمضان عبدالقوى
صيدلة سوهاجزينب سالم محمد طه746676
تجاره المـــنصورهاسالم صابر عبد الفتاح عبد الفتاح داود592211
3584o6تربية طنطامحمد عبدالعليم محمد عبدالعليم بدوى البلتاجى
51691oاداب الزقازيقاسالم عبد الحميد السيد عتباني السيد
حقوق قنا جنوب الواديعمر عادل عبد الرحيم سلمان758613
هندسة عين شمساحمد اشرف صبحي محمد124824
كلية هندسة بنهامحمود ايمـــن سعد لبيب227688
8oo514اداب اسيوطايمان ياسر عبد العظيم خليل
تجاره االسكندريهسعاد عادل قدرى المكاوى369297
تربية ابتدائي طنطازينب حسين ابراهيم ابو المجد488272
739o11تربية ابتدائي قنا ج الواديايه عبد الناصر ابو المجد محمد
كلية البنات آداب عين شمسندى سعيد هاشم محمد مرسى199844
تربية ابتدائي المـــنصورههند السيد السيد جمعه بندق591613
هندسة بور سعيدياسمين اشرف كامل عبد اللطيف الكتاتنى663671
352o1تجاره القاهرهنورهان مصطفى مصطفى محمد الخولى
حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمد ياسر الدسوقى عبد الوهاب588612
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كليةاسمجلوس
تربية اسيوطاسماء مصطفى على داخلى793346
تربية ابتدائي المـــنصورهكرستينا فاروق وليم بطرس566735
تجاره كفر الشيخابراهيم فرج على احمد امين418931
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهبه مشحوت عبدالغفار ابوشوشه219689
رياض اطفال بنى سويفهدى احمد لملوم عبدالحفيظ719457
تجاره اسيوطانشراح الحسن احمد هريدى795627
2337oتجاره القاهرهعمر اسامه عبد الحكيم متولى عليوه
تجاره االسكندريهنورهان حمدان محمد أدريس417545
طب القاهرهاحمد ايمـــن احمد اسماعيل18153
1463o3حاسبات ومعلومات عين شمسهدى احمد محمد محمدخلف
23o77oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عصام فوزى عبد العزيز الجندى
3oo789طب بنهاايمان مجدى محمد المغازى هالل
2o991oتربية حلواننورهان سيد سعد موسى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عرفه زكريا ابراهيم296584
هندسة االسكندريهاحمد خالد احمد زلط459277
فنون جميله فنون المـــنياباسم وائل محمد هانى حسن56458
تجاره الزقازيقبسنت هانى على عبده قاعود514546
338o38كلية األلسن سوهاجنرمين محمد محمد عبد الرحمـــن
اداب حلوانكيرلس صالح نادر مرقص141862
تجاره عين شمساحمد رافت السيد عطيه136562
442o33طب القاهرهاحمد محمد احمد يوسف مـــنصور
51973oرياض اطفال المـــنصورهياسمين ممدوح نبوى بيومى عيسوى
556o1صيدله القاهرهمريم عبد المسيح نبيه ميخائيل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعالء سيد محمد توفيق14937
صيدله االسكندريهدينا مجدى حسني محمود حسن حموده435157
تجاره جامعة السويسدنيا عبد السالم محمود عبد السالم659345
486o75طب طنطامحمد أحمد شلبي محمد السقا
6422o6تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن موسى ابراهيم عبد الفتاح
2875oدار العلوم ج القاهرهمريهان عادل احمد اسماعيل
2o9469تجاره انتساب موجه قاهرهكريم حسنى حسين جادالمولى
35oo7oاداب االسكندريهمـــنى محمد عبد العزيز عبد القادر
اداب طنطامحمد جمال محمد يوسف صالح361564
64o772تجاره عين شمسمارينا رزق عطيه رزق
35o871تجاره االسكندريهيارا صبحي حسين حسن عرابي
نوعية الزقازيقشيماء حجازى الشــافعى محمد637916
41oo49تجاره دمـــنهورعبد هللا خالد السيد رجب بدر
1145ooتجاره القاهرهميار حسام الدين حسن ابو العال
صيدله االسكندريهمي سعد عرفان الفخرانى444958
نوعية اشمونايه زايد وهبه العبد222412
8o5514تربية سوهاجعال محمد احمد على
نوعية الزقازيقاسماء محمد سعودى محمد سالمه644258
تجاره بنى سويفمؤمـــن طه عبد العظيم السيد717935
7483ooاداب فرع الوادى الجديدأميرة حسن سويلم أبو الجود
تجاره القاهرهدنيا رجب عبد العزيز محمد25173
اداب االسكندريهمحمد وليد السيد عمر338438
صيدله الزقازيقمحمد مصطفى ابراهيم الكومى645724
صيدلة سوهاجاحمد صالح الدين عبدالعزيز محمد731651
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهبه هللا فرج امين عبد الفتاح سلوم229887
حقوق المـــنصورهنادين حاتم فاروق عبد العظيم الشبراوى566779
5o6738سياحه وفنادق المـــنصورةآالء ناصر عبد البديع ابراهيم زليخه
تربية ابتدائي الفيومايه محمد امين مرسى91259
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةنادين نبيل حامد حسن شهاب664546
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65oo3oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةزهراء جمال عبدالعزيز درهان
تربية ابتدائي طنطاعبد اللطيف السيد عبد اللطيف الخولى491558
فنون جميله فنون االقصرشهد عالء محمد محمود743967
2o2973اداب القاهرهشيماء شبل السيد شبل النجار
1315ooاداب عين شمسيوسف عصام الدين احمد محمد المصرى
تجاره عين شمساحمد باسم رافت مرسى117986
صيدلة بورسعيداسالم يحى حسن عقل279842
3o1979تجاره عين شمساحمد عبدالوهاب سليم عبدالوهاب
كلية أداب بورسعيددنيا اسماعيل وهبه على عبد الحق662256
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى عبد الخالق حمدى عبد الخالق123877
23o465صيدله طنطاعمرو مجدى فتوح محمود
صيدلة اسيوطاسالم محمود عبد الحكم ابازيد834312
طب اسنان االسكندريههنا عادل مرسى مرسى على435129
15o1o8تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حسام احمد محمود
5o1488تجاره جامعة دمياطمـــنى انيس معروف الشربينى
اداب انتساب موجه القاهرهنيره جمال فهمى عباس حجاب34511
2o64o2صيدله عين شمسياسمين طارق ابراهيم محمد
41oo4oسياحه وفنادق االسكندريهناير شكرى حليم وهبى
5o1921اداب جامعة دمياطهدى عزيز التابعى حسين
41o884اداب االسكندريهشــاهنده اسامه محمد حامد محمد
اداب الزقازيقايه سعيد عبدالشــافى عبدالحميد644676
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد ماهر محمد عبد العظيم محمد192972
3oo46oتربية بنهااسراء زكريا السيد اسماعيل
41o388هندسة االسكندريهوليم اشرف وليم معوض غالى
هندسة المطريه جامعة حلوانمهاب اسامه عبد العظيم محمد على عيد562612
طب االسماعيليه ج قناة السويسساره احمد عيد حفنى653998
5oo713تجاره جامعة دمياطزينب حاتم محمد سعد الجميل
تجاره بنى سويفابو خضير محمد محمد احمد722869
السن عين شمسلطفى وليد لطفى محمد125169
تجاره القاهرهنهى محمود احمد محمد حشيش274446
حقوق المـــنصورهاحمد محمد احمد على غانم594452
صيدله الزقازيقمها درويش صالح متولى524592
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسيوسف محمد ابراهيم السيدالبساطى384928
نوعية المـــنيااسماء جمال محمد عبدهللا719613
طب اسنان كفر الشيخمحمد رضا كمال السيد مغازي375672
344o9اداب القاهرهفريده على عبد المالك محمد طه
إعالم ج جنوب الوادىسهير ربيع محمد ربيع736886
حقوق حلواننوح جبر سالم ادريس75648
هندسة اسوانحمد احمد شحات احمد736381
58887oرياض اطفال المـــنصورهساره رمضان محمد احمد
تربية ابتدائي المـــنصورهسماح عبد المـــنعم محمد حامد على برين572149
5721o3تربية المـــنصورهاميره رجب عبد الستار رجب كشك
هندسة اسيوطعمرو محمد عبد السالم عبد السالم محمد637494
طب اسنان كفر الشيخعبدهللا ماهر احمد احمد عرب384841
8158o4كلية األلسن سوهاجالسيد احمد عبد المجيد مهنى
737oo3تربية ابتدائي قنا ج الواديايه سيد ابوالمجد السيد
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىوالء عادل خضرى جمعه47547
56o342هندسة المـــنصورهمعتز المغربى ابراهيم البالسى
هندسة بور سعيداحمد عالء احمد بدوى عبد المعطى588488
تربية حلوانمونيكا هاني حنا يوسف126572
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود طه توفيق ابوزيد217249
72o6o1تجاره بنى سويفمعتصم حجازى عاشور عبد الموجود
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كليةاسمجلوس
هندسة الفيوممحمد محمود محمد مسعود عوض664455
27oo74تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابراهيم محمد عيد رجب
تجاره القاهرهمصطفى حسين محمد على272613
فنون جميله فنون ج االسكندريهجوسي اسامه فرج انيس عريان429237
23o657هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمـــن ابراهيم عبد المجيب ابراهيم البربرى
طب بيطرى المـــنصورهنوران عبد هللا حموده عبد الفتاح على574391
تربية ابتدائي شبين الكومسعيد معوض مصلحى ابوشنب217227
72934oصيدلة المـــنياآيه صفوت عيسى عبدالعال
65o8o4حقوق الزقازيقعلى مـــنيع على عبد السالم
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمود عثمان على على وهدان642326
52522oطب الزقازيقياسمين صالح أحمد اسماعيل
5o6699هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمرو طارق فاروق عبد السالم البنا
صيدله الزقازيقانطون ابراهيم مجدى مـــنير ابراهيم641913
هندسة عين شمساحمد سيد حسين عوض263658
تربية العريشايه محمد كمال اسماعيل665381
2oo37تجاره القاهرهاحمد خالد محمد محمد مصطفى
هندسة االسماعيليةياسر ماهر زكى قطب654255
تربية بنى سويفضحى سيد محمود محمد69669
طب بنهامحمود محمد محمود حامد488455
379o12طب اسنان كفر الشيخدنيا محمود ابراهيم عبد الدايم األسرج
هندسة حلوانعبد الرحمـــن ناصر محمد السيد احمد118475
هندسة عين شمسصموئيل محسن مكرم جبره117491
71o87oطب المـــنياروان ايمـــن حسنى عثمان
تربية ابتدائي بنهامـــنى جالل محمد السعيد299944
74oo95معهد فني صحى سوهاجمحمود صالح سليمان سالم
65o774طب الزقازيقايه ابراهيم محمد عيد
اثار القاهرهاالء غريب مرسى حسن59931
صيدله المـــنصورهسمر داود اسماعيل اسماعيل داود592947
هندسة القاهرهحسين حسن خضر حسين273623
تربية ابتدائي دمـــنهورمى مفرح سعد عبدالمطلب رفاعى429478
59o66oتجاره المـــنصورهمحمد عصام السيد المرسى ابراهيم
هندسة كفر الشيخشريف مصطفى حامد محمد عيسى378471
اداب عين شمسعمر عبد العزيز على محمد ابراهيم133182
تجاره كفر الشيخشيماء على دياب على دياب369498
35o8ooاداب انتساب موجه االسكندريهزينب محمد بيومى خميس
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةخلود خالد عبدالعزيز عبد الرحمـــن احمد229758
2o873oطب بيطرى القاهرهمحمد يوسف قاسم يوسف
تربية ابتدائي اسيوطشيماء فايق شحاته محمد792163
29o322كلية البنات تربية عين شمسايمان محمد عبدالرازق شــاهين
هندسة الزقازيقمحمود محمد سالم سويلم649845
78553oطب سوهاجمايكل موسى اقالديوس اسحاق
صيدله المـــنصورهيحيى عبد العزيز محمد عبد العزيز شرباصى594633
تربية سوهاجاسالم اشرف بدرى صديق811598
653o21تربية طفوله االسماعيليهمريم على عوض عبدالسالم صالح
تجاره انتساب موجه قاهرهشهاب احمد جالل عبد العليم155452
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةسامح هشــام عيد مـــنصور653576
هندسة القاهرهمصطفى احمد درويش مصطفى عصفور18323
حقوق المـــنصورهسماء سمير سعد محمد عبد الخالق574714
اداب طنطاراندا نبيل فتحي خاطر363354
2871o1تجاره بنهااحمد محمود احمد عبدالتواب
35o426فنون جميله فنون ج االسكندريهرنا عبد المـــنعم السيد محمود صدقة
351o53عالج طبيعى ج كفر الشيخفاطمة محمد عبد السالم خليل احمد
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كليةاسمجلوس
اداب المـــنياياسمين حسن فتح هللا خميس729327
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسدعاء جالل محمد جالل21339
هندسة اسيوطمحمد جمال ابراهيم محمد ابو سمره664324
اداب االسكندريهمارينا صبحي شنودة صابر335897
تربية الفيوماحمد عبد الرازق خليفه جودة72938
7288o9سياحة وفنادق المـــنياعبدالرحيم سعد عبدالرحيم احمد
5878o1هندسة المـــنيامحمد انور محمد انور ريا
74o166اداب قنا ج جنوب الوادىابراهيم سعد سيد سالمه
14o343كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمريم هاني فتحي احمد
5o5828تربية رياضيه بنين جامعة دمياطابراهيم نبيه ابراهيم عبد المقصود
459o74هندسة الفيوماندرو جورج روفائيل سيداروس
اداب طنطاروان محمد عبد الحميد احمد ابراهيم النوبى363735
تربية طفوله طنطاعلياء احمد عبدالرحمـــن عبدالقادر اسماعيل495996
هندسة بني سويفيوسف سعد هللا زاخر حبيش61424
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمود عبدالحميد على مرسى727468
اثار القاهرهتوفيق عبدهللا احمد شحاتة512322
58o996تجاره المـــنصورهمحمد محب عبد الحليم حسن محمد
59o877تجاره المـــنصورهمصطفى محمد مصطفى محمد اسماعيل
تربية عين شمسمصطفى محمود حسين حسن264172
742o74طب القاهرهنعمه نصرالدين موسى سعيد
21o529اداب حلوانمارينا مالك عبده غبلایر
تربية االسماعيليهدميانه رضا ظريف عزيز655663
587o74كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهمحمد احمد سليم عبد الجليل العبد
اداب الزقازيقاسراء محمد سيد احمد حسين الشــامى641627
تربية طفوله الزقازيقنرمين زكى سامى زكى516551
طب القاهرهسلمى هشــام امام ابراهيم35591
15317oتجاره القاهرهمصطفى محمود محمد بدران
كلية البنات تربية عين شمسنهله عبدالباسط محروس عفيفي288848
طب بيطرى كفر الشيخمحمد نادى السيد بيومى اسماعيل358499
7126o2نوعية المـــنياريمون اشرف بديع مرجان
اداب حلوانامينه عبد البارى زيدان عبد البارى59144
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقهدى محمد احمد محمد336895
طب اسنان المـــنصورهايناس متولى السيد شعبان578762
33o98تجاره القاهرهرامز معتز فتحى مختار
23o912طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسامه رؤف محمد العربى محمد عبد هللا
اداب حلوانايه رسالن عبدالغفار رسالن199523
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد ممدوح احمد عثمان715342
صيدله بنى سويفدعاء عادل مصطفى علي71175
تربية الزقازيقايه مختار السيد عباس ابراهيم644957
تجاره انتساب موجه المـــنصورهاسراء عاطف محمد محمد قنديل566596
5o9755هندسة الزقازيقمحمد خالد رجب عزب
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم حمدى حافظ مرسى118671
تربية دمـــنهورأمـــنية طارق صادق غانم428219
طب بيطرى الزقازيقمى محمد لطفى حرك498636
اداب الزقازيقدعاء بكر حسن عبد هللا بالل637881
65o361تربية ابتدائي الزقازيقنبيله عماد سيداحمد محمود
صيدلة المـــنياعمرو خالد علي عبد الجواد711586
اداب طنطايوسف ممدوح ابراهيم عبد العزيز361699
طب المـــنصورهمحمد عبد الغفار محمد كيوان565323
تربية الفيومزينب محمد على محمد الطيب76352
49o372هندسة طنطااحمد مجدي عطيه عبدالحميد
صيدله القاهرهشيرين محمد شفيق شحاته144884
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كلية الطب بقناميرنا وجية اندراوس ابو الليف743851
3593o2اداب طنطانيره إبراهيم محمد المطاهر
نوعية اسيوطغاده محمد فرغلى محمد788123
سياحه وفنادق االسكندريهعبدالسالم حاتم عبدالسالم عبدالكريم مغيب426962
طب االسكندريهاحمد فتحى عبدهللا محمد رضوان443371
كلية هندسة الطاقة بأسوانهدرا سليمان سعيد سليمان262172
هندسة طنطااسالم متولى احمد ابوعمر356939
تجاره عين شمسمـــنه هللا عبدالهادى عبدالهادى دسوقي265861
اداب انتساب موجه عين شمسهانى يوسف على عبدهللا عطيه297685
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد سمير حامد متولى294824
2o4491تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد على عبدالقادر مخيمر
اداب عين شمسغاده مجدى عبد العليم دردير36319
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفهبة محمد ابو القاسم محمد62771
نوعية المـــنياسامر سيد سالم سليمان722336
هندسة الزقازيقفؤاد طارق فؤاد محمد مرسي522677
كلية البنات آداب عين شمسامانى مصطفى اسماعيل محمد298216
3o9161اداب الزقازيقايناس عزت محمد محمد احمد
تربية حلواناسراء ناصر عبد الحكيم ابراهيم57843
8o8362حقوق سوهاجياسمين احمد بخيت موسى
8o1988تجاره اسيوطحنان ايوب سالمة حبيش
579o87هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن سمير محمد عبد المطلب البرعي
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمـــنار عبد العاطى سالم مولد667337
81o276تربية ابتدائي سوهاجمحمد فرغلى محمد محمد
تربية ابتدائي سوهاجمها عادل سعد مهدي812257
2915o4كلية البنات آداب عين شمساسماء خالد مصلح مصطفى عبدالهادي
22195oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد رضا عبدالحميد شرف الدين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد مبروك فرج الصبحى194184
5o4793طب المـــنصورهمحمود ابراهيم البدراوى ابراهيم عطية
تجاره بنى سويفوليد لطفى احمد محمد715833
تربية حلوانرضوى ابراهيم محمود محمد142272
2848o2نوعية بنهاياسمين محمد صالح الدين محمد
اداب بنهاعلياء عبدالرحمـــن مدبولى ابراهيم موسى277578
3o5935كلية البنات تربية عين شمسشيماء جمعه سيد عبدالغفار
792o17اداب اسيوطاميره عبد العزيز دياب عبد المجيد
هندسة المـــنيامريام عماد صموئيل زكى714298
8o9o23تربية سوهاجندا على عبد العال ابوضيف
72o918رياض اطفال المـــنيا طالباتريم طارق كيالنى على
هندسة القاهرهاحمد حمدى احمد حسن123772
1361o8اداب القاهرهفاطمه مختار تمام جابر
كلية الفنون التطبيقية ببنهانورهان احمد محمد عبدالواحد282566
طب الفيومعبد الرحمـــن طه كامل محمد قطب77482
71oo3oطب المـــنيازياد ضاحى عبد الباسط محمود
143o38صيدله القاهرهعالء شعبان فرغل ابراهيم
تربية طفوله شبين الكومنيره رمضان عبدالعاطى غباشى222285
1818oاداب القاهرهضحى ابراهيم اسماعيل رفعت
اثار قنا جنوب الوادياحمــد مــاهـر محمــــود اميـن294819
اداب اسيوطيوسف على محمد الكبير796594
739o54صيدلة اسيوطفاطمة فرغل محمد بهلول
كلية األلسن ج أسواننورهان عليوه عبد الرحمـــن مصطفى799776
6525oتجاره بنى سويفمصطفي سليمان قرني طلبة
هندسة اسيوطنادين مجدى عبد الفتاح عبد المجيد16737
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشــام الدين محمد زكريا امين119126

Page 216 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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صيدلة المـــنيابيشوى جرجس سعيد مسعود713272
حقوق جامعة الساداتايه على مدين عطيه234478
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسعبير صالح عبدالحليم عبد العظيم644724
كلية البنات آداب عين شمسداليا محمود سعد الدين ابراهيم15693
2o4369اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةدينا ايمـــن عبدالمجيد مهدى محمد
5o1122هندسة المـــنصورهمرام محمد محمد مرعى
هندسة كفر الشيخاحمد مجدى السيد عطيه217481
65288oتربية االسماعيليهمريم ممدوح ابراهيم ابو المعاطي كشك
طب اسنان طنطامحمود رشدى حسانين السيد حله212112
اداب عين شمسايه محمد السيد عمر297957
تجاره القاهرهوئام خالد ابو السعود سليمان عيد25691
هندسة حلواناحمد مصطفى سيد احمد احمد على458664
5o7999برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسماء عطيه حسنى النجار
تجاره القاهرهساره رمضان عبد العزيز على135926
226o84اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشيماء كرم السيد اسماعيل
341o53تجاره االسكندريهمحمود السيد على عباس على
تربية عين شمساميره محمد فرج محمد شحاته296277
تربية ابتدائي المـــنيامعاذ راضى احمد حسن718872
طب القاهرهرحاب ربيع عبد العظيم احمد57117
اداب انتساب موجه القاهرهزينب محمد حسين محمد44784
تربية ابتدائي طنطاعال سالم محمود جبريل363131
تجاره كفر الشيخيوسف بالل يوسف محمد راجح564153
3oo529اداب بنهانسمه ابراهيم محمد ابراهيم
رياض اطفال المـــنصورهايه رضا محمدعبد المجيد الفقي492251
اداب انتساب موجه االسكندريهخلود خالد عبدالمقصود علي عبدربه415882
583o75صيدله المـــنصورهمحمود محمد احمد المرسي
طب القاهرهعبدالرحمـــن سيد احمد محمد731712
12oo57تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسن عمرو امين حسن
65687oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمصطفى طارق عبدالجواد سيداحمد
طب عين شمسمـــنة هللا اسامه السيد احمد144544
341o98هندسة االسكندريهعلي سمير ابراهيم احمد محمد الديب
19884oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا عدلى صالح حنا
34o8o8اداب االسكندريهمحمد سعيد محمد السيد حسن
هندسة االسكندريهمؤمـــن فارس عبد المؤمـــن السيد456336
اداب المـــنصورهاسالم ناصر عبدالعال ابوالديار495372
تجاره انتساب موجه المـــنصورهاسامه عبد الخالق محمد محمود على565555
هندسة اسيوطمريم محمد احمد سلطان367222
تربية ابتدائي طنطاتبيان مصطفى مصطفى عبده493969
هندسة الزقازيقمحمد طارق حلمى حافظ ناصر586128
7994o2اداب اسيوطايرين وجيه لمعى سالم
293o95تجاره عين شمسمريم محمد عواض سليمان الغنام
تجاره بنى سويفمريم نشــات عيد كمال67854
تربية ابتدائي المـــنصورهعفاف اسعد كمال عبد الحليم حسن591859
طب الزقازيقاالء محمد محمد سليمان الباز637665
طب اسنان المـــنصورهياسمين محمد على ابو صالح494949
363o97تربية طنطاايمان عيسوى عبد الفتاح الخولى
2o5o85هندسة عين شمسمصطفى ماجد محمود محمد فرج
81o8ooتجاره سوهاجعبد هللا محمد فريد احمد عبد هللا
71678oاداب المـــنياصفاء قياتى حاكم ابراهيم
23o941هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد صبرى عبدالمحسن عبدالجواد
كلية البنات آداب عين شمسرانيا جمال فتحى محمد142267
صيدله بنى سويفكيرلس فؤاد ابراهيم حنا64636
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طب طنطامحمد عطيه سالم ابو كحله353126
29879oهندسة شبرا بنهاكرستين رابح امير جارد
65o125تجاره الزقازيقاحمد عبدالمـــنعم حسن احمد
589o26تمريض المـــنصورة ندا جالل السيد العشرى
عالج طبيعى القاهرهسلمى محمد احمد عزيز35749
7317ooعالج طبيعى قناصبري معروف صبري توغان
هندسة االسكندريهاحمد عادل السيد سالم المـــنشــاوى472574
تجاره كفر الشيخاحمد محمد بهزار ابو الفرج589618
تربية ابتدائي المـــنياحمادة صالح طه بريك721469
4511o5طب االسكندريهاسراء عاطف محمد عبد الوهاب عبد الفتاح نصار
63o9oتجاره بنى سويفايرينى عادل فوزى حنا
صيدله القاهرهاحمد السيد محمد السيد ابراهيم146967
8o285oتجاره اسيوطمحمد انور احمد عارف
661o2oكلية أداب بورسعيداالء تامر محمد حسنى حسين
43o6o1تربية الساداتياسمين احمد عطيه عبدالغنى حنوره 
اداب الزقازيقنرمين مجدى مصطفى السيد مصطفى638755
تجاره االسكندريهآالء شريف محمد تحسين سليمان347565
طب سوهاجاسراء محمد عبد الرحيم محمود815548
82o737هندسة اسوانعامر مصطفى عامر اسماعيل
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتايمان عاطف محمود السهيتي225361
تربية ابتدائي قنا ج الواديعلى ابوبكر على محمد739149
طب االسكندريهآية احمد جابر احمد محمد411915
82o9o5هندسة اسوانهدى يس محمود يس
تجاره المـــنصورهحسام محسن حسين صابر سيد احمد589355
هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن ايمـــن سليمان عبدالفتاح حسن287433
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلياء على يوسف محمد134239
513o27حقوق الزقازيقاحمد امجد نعيم على
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد كمال زكى سيد احمد224398
4147o3هندسة االسكندريهاحمد حسن محمد فراج
رياض اطفال المـــنصورهروان مصطفى المتولى مصطفى دياب584496
تربية ابتدائي شبين الكوملمياء رأفت حلمى عبدالغفار219232
طب االسنان المـــنيابدر محى الدين عبد العزيز عبد الجابر751984
فنون جميله فنون المـــنيانها احمد حسن قطب721741
5o4738تربية جامعة دمياطاسراء نشــات ابراهيم حسن درويش
13o873تخطيط عمرانى القاهرههند محمود رمضان محمد الصغير
28o219رياضيه بنات الزقازيقاسراء عبدهللا محمود يوسف
اداب المـــنصورهمحمد احمد محمد عبد الغنى حسن572977
23o395هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد بهجات محمود الجندى
اداب طنطاندا على مصطفى على البرعى365595
تجاره اسيوطمصطفى احمد فوزى عبد الرحمـــن791388
44817oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسماء محمد عبد الفتاح البردان
454o73هندسة االسكندريهعلى عادل على عبد العال محمد
1432o4هندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمد حسن عبد هللا
664o53تجاره بور سعيدمحمد ايمـــن محمود محمود المزاحى
هندسة عين شمسماريهام ميالد جرجس ميخائيل حنا635628
تجاره بنهامحمد وائل محمد سيد احمد297294
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىمى عبد الحكيم محمد ابو المجد743844
8o5776تربية سوهاجابانوب رمزى نجيب مرجان
حقوق الزقازيقايه اشرف عبد هللا عبد المجيد519441
4888o4عالج طبيعى ج كفر الشيخعبدالرحمـــن رضا ابراهيم الدسوقى محمود
6o264تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكيرلس عدلى كامل توفيق
اداب الزقازيقزينب فتحى على رمضان هنمه643857
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82824oتربية ابتدائي اسيوطديفيد عدلى غبلایر رزق
اداب حلوانلؤى عادل سمعه محروس141865
1886o8هندسة اسيوطهايدى سولایر سامى شحاته
46o771هندسة كفر الشيخنيره اشرف عثمان محمود
3574o4اداب طنطاايهاب ايمـــن زينهم شرف السيد
تربية الغردقة جنوب الواديفاطمه عادل عبدالمـــنعم عثمان237174
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةفاطمه عبدالحفيظ زاكى عبدالمجيد خليفه236754
تربية حلوانحسام حامد مـــندوه محمد48981
41649oتجاره االسكندريهنور االمير عاطف محمد بركات
3581o5تربية ابتدائي طنطامحمد رضا محمد مصطفى حجازى
صيدله االسكندريهرنا ممدوح محمد عبد العزيز335116
6563o2تجاره االسماعيليه ج قناة السويسايمان بخيت احمد مرزوق
5o1637تربية جامعة دمياطآيه عبد الحليم امين فايد
كلية أداب بورسعيدياسمين محمد محمد احمد الطوبشى661665
2983o1كلية البنات آداب عين شمسمارسيل جرجس جاب هللا جاد
تجاره القاهرهرانيا نان خليل جيد34332
تربية ابتدائي عين شمسايه هشــام حسن على267737
تربية جامعة السويسمحمد عبدالفتاح عويس عبد الفتاح667132
اداب عين شمسمهاب ممدوح عبد العزيز جمعه135389
64512oصيدله الزقازيقدينا رمضان محمد السيد سمك
22736oصيدله طنطاالسيد شلبى السيد شلبى خليل
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمروه محمد عبد العزيز محمد الشيخ447465
صيدله الزقازيقاحالم عالءالدين محمد محمد ابراهيم647732
58oo97تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةشيماء اسماعيل عبد الشــافى اسماعيل
هندسة عين شمسريم حاتم حنفي محمود114129
تربية ابتدائي المـــنصورهروفان شــاكر عبد العظيم هوى576315
7985o2تربية اسيوطجهاد حسن اسماعيل مجلى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةشروق محمد عبدالعزيز خلف284946
تجاره الزقازيقاحمد رمضان احمد محمد644749
اداب طنطاإيمان حسن سيد رفاعى سليمان364566
تجاره االسكندريهوليد محمد عبدالغنى محمد السحرتى425374
اداب عين شمسدعاء جمال محمد عبدالوهاب265831
266o78اداب القاهرهندى خالد صالح امين سليمان
6591o8تربية جامعة السويسروان السيد حسين عبد العزيز
8o5856اداب سوهاجرفيق وجدى رشدى فرج
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسشروق وائل فاروق احمد27867
589o93تربية المـــنصورهدينا اشرف السيد المـــندوه عبد العظيم السيد
حقوق القاهرهكريم احمد محمود ابو بكر عبد الوهاب الخليفه114654
تربية طنطااحمد الجنيدي احمد صابر محمد الجنيدي495721
2949o1هندسة شبرا بنهاحازم اشرف عبدهللا محمد
صيدله الزقازيقاياد ايهاب محمد عبد الوهاب عبد ربه االشرم513327
تربية المـــنصورهضحى محمد حلمى محمد السالب576336
29o694كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنه هللا محمد مـــنصور يونس مـــنصور
صيدله االسكندريهاية خدرجى على خدرجى ابوالزين444891
7o154تجاره بنى سويفيوسف مجدى صابر محمد
35o77oاداب االسكندريهبسنت طارق عبد الصبور حسن
794o15هندسة اسيوطمايكل عبده جرس عبده
5o6556هندسة المـــنصورهياسمين اشرف السيد عبد العزيز
طب االسكندريهامانى يحيى عبد الغنى مسعود درويش446256
تربية المـــنصورهداليا عماد ابراهيم ابو الوفا مصطفى591844
57o655تجاره المـــنصورهصالح مصطفى صالح مصطفى ابراهيم الشرقاوى
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخسارة على خليفة الشيخ385327
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تربية المـــنصورهمحمود فوزى عبد الفتاح عبد هللا يوسف588347
اداب اسيوطساره عادل خزيم خليل786782
كلية البنات تربية عين شمسنورا محمود محمد محمود195461
هندسة المـــنصورهكريم مجدى محمد محمد عيد562545
تربية ابتدائي طنطانرمين حسين عبدالعزيز محمد خضر سليم368156
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد رجب تقى حسن على242566
تربية أساسي اسكندريةدنيا سمير محمد عبدالقادر بهنسي411697
2619o7تجاره عين شمساميره مجدى يسين يونس
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنهى عبد الشــافى محمد ابراهيم28251
صيدله االسكندريهعبير ابراهيم محمدعلى النجار369391
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو السيد عبدالحميد عمريه235673
فنون جميله عماره ج حلوانعبد الوهاب محمود عبد الوهاب محمد114875
57835oصيدله الزقازيقايه محمود عبد السميع محمود الشبينى
تجاره سوهاجاحمد سعد يوسف محمد816864
هندسة الزقازيقكمال السيد هشــام امين حسانين516324
216o35تربية ابتدائي شبين الكوماسراء صالح محمد عمرة
صيدله عين شمسمريم خالد محمود اسماعيل119952
7293o9رياض اطفال المـــنيا طالباتمروه عبد العظيم خليل عبد الرحمـــن
اداب الزقازيقابراهيم احمد عبد الستار سيداحمد524134
اداب الزقازيقساره رجب محمد احمد فرج511683
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عاطف يوسف شهاب231383
اعالم القاهرهمحمد صالح محمود السيد515616
هندسة الزقازيقعبد هللا السيد شوقى الذكرى اسماعيل564295
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىايمان ناجى محمد السيد حماد567511
تربية طفوله كفر الشيخآيه عادل محمد على الدويك385386
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف اسامه عبد العظيم بكر29993
كلية البنات تربية عين شمسفاطمه صالح محمد على العرايشى275255
268oo9كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيههبه اشرف صالح الدين محمد
7336o4تجارة قنا ج جنوب الواديشيرين عبدالرحيم عبدالقادر هاشم
22o212طب اسنان طنطافاطمه شكرى زكى الطلياوى
كلية البنات آداب عين شمسمى يسرى محمد السيد282922
اداب الزقازيقاالء ياسين عبد الدايم ابراهيم الشوادفى512362
79918oكلية اآلثار سوهاجاحمد محمد مصطفى محفوظ
تجاره القاهرهاحمد شريف نصحى الدسوقى15398
تربية طفوله الزقازيقاسماء احمد محمد ابراهيم محمد514325
إعالم ج جنوب الوادىنوال ايمـــن ممدوح رياض محمد الرشيدى341243
تجاره بنى سويفحسام عمر زكى شرهاوى715788
هندسة المطريه جامعة حلوانهاجر طارق محمود محمد55141
صيدله حلواناميره مصطفى عبدالعظيم صديق278665
76o913إعالم ج جنوب الوادىمصطفى جبريل زكى محمد
طب الفيومامانى عبد الشفيع عبد الهادى عبد اللطيف76714
3oo463نوعية بنهااسراء شعبان نعيم عبدالرحمـــن
طب المـــنصورهسهيله محمد اسعد محمد راشد592948
علوم القاهرهياسمين محمد مسعد احمد18353
تجاره القاهرهيحيى وليد سيد على الشلقانى114844
هندسة عين شمسحسن وائل حسن فهمى192733
718o85هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد شعبان مصطفى احمد
حاسبات ومعلومات عين شمسايناس جمال عبدالمؤمـــن طة296167
5883o2تجاره المـــنصورهعبد هللا السيد عبد هللا محمد السيد مبارك
نوعية الزقازيقعبير توفيق عبدالعزيز عفيفى دياب643337
42o125رياض اطفال االسكندريه طالباتسهيلة عالء عبد القادر السيد
كلية البنات آداب عين شمسرانيا ربيع مصطفى قوشتى28213
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22895oعالج طبيعى القاهرهمريم توفيق فاروق مـــنصور
هندسة الزقازيقمحمد احمد ابوهاشم ابوهاشم523769
تربية سوهاجخلود سيد احمد رضوان812322
هندسة المـــنصورهمحمود الصديق محمد توفيق محمود المتولى588829
تجاره القاهرهعمر عمرو عبده سليم13453
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةياسمين محمود حشمت محمد ابوزيد411753
طب اسنان كفر الشيخاسماء خالد عابدين احمد377924
43o939تربية الساداتنسمة نور عاشور عبيد هللا 
طب بيطرى االسكندريهدينا ماجد محمد محمد عثمان411933
41731oاداب االسكندريهآالء احمد حسن ابراهيم عبد هللا
تجاره القاهرهاحمد اشرف نجيب توفيق155672
اداب طنطامحمود رمزى زكى سليمان محمود497654
573o98كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهعبد هللا مصطفى عبد هللا محمد رميح
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد عبدالفتاح السيد266614
نوعية الزقازيقرنا ثروت محمد كمال سيد احمد647378
تربية الزقازيقحسناء حسنى احمد احمد الجندى511557
اداب المـــنصورهاحمد مصطفى محمد مصطفى قميحه487248
صيدلة بورسعيدنورهان خالد محمود امين789497
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحمى مصطفى محمد محمد335914
تربية بنى سويفمصطفى محمد عبد هللا مصطفى69552
35o951اداب دمـــنهورنورهان محمد احمد محمد احمد
5o8774هندسة الزقازيقايهاب عبدهللا سعيد حامد
تجاره جامعة السويسعمرو محمد يوسف عبد العزيز نخلة659526
اداب القاهرهامـــنيه حازم ربيع سيد31735
56822oكلية األلسن كفر الشيخاسماء عبد الهادى احمد عبد المـــنعم
طب االسكندريهنانسى سمير ميرهم خير بشــاى346472
تربية رياضية بنات المـــنصورةاسماء محمد رضوان القناوى579717
23o62oصيدله طنطامحمد ابوبكر عبدالسالم الفقى
154o16اداب انتساب موجه حلواناسراء على محمد نصر السيد
591o79تجاره المـــنصورهمحمد مصطفى صابر محمد
اداب جامعة دمياطرنيم محمد السيد عبد الحليم العزونى499527
7484o9تربية ابتدائى فرع وادى جديدخلود احمد علي احمد
حاسبات ومعلومات القاهرهيمانا ايمـــن خليل السيد126469
71o525تربية المـــنياامـــنيه محمد أحمد أبو اليزيد
444oo9كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد مبروك محمود مبروك
42321oرياض اطفال االسكندريه طالباتعلياء عالء محمد عيد
587o9هندسة حلوانحسام محمد على عبد الظاهر
تربية شبين الكومعزه جمال عبدالسالم محمد بدوي226561
هندسة الزقازيقيوسف محمود محمد يوسف الجندى571945
5127o1تربية الزقازيقرانيا محمد عبدالنبى خضرى الحفناوى
تربية دمـــنهوراسراء اشرف زكى حشــاد429655
علوم طنطامروة محمود محمود الشيخ364967
7oo95حقوق بنى سويفعلى محمود على امين
تربية طفوله شبين الكومفاطمه جمال محمد رمضان229413
56977oطب المـــنصورهاسراء محمد السيد حجازى فضل
تربية طفوله اإلسكندريةاسماء ماهر سعد محمد حسين423729
4893o4تجاره طنطاميار طلعت عبد الفتاح نصار
627o7تربية بنى سويفسمر خالد نورالدين محمد
السن عين شمسايه سليمان امين محمد59282
هندسة االسكندريهحمزة حماد حافظ احمد اسماعيل414922
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عصام السيد شــاكر محمد139623
669o7تجاره بنى سويفنجالء عبد الناصر محمود محمد

Page 221 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
248o7تجاره القاهرهاالء محمد السيد ابواليزيد
تجاره بنى سويفآية هاني حسن فهيم719562
طب بيطرى االسكندريهمرقص رزق هللا جورجي رزق هللا سعد412895
هندسة كفر الشيخعمر ابراهيم محمد فوزى الليثى ابراهيم381529
71222oاداب المـــنياساره محمد ابراهيم احمد
تربية عين شمساميره ناظمى عبدالباسط محمد274276
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد احمد عبدالحافظ ابو حسن224342
563o99اداب المـــنصورهليلى عادل احمد عبد المجيد طعيمة
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم ياسر كامل عيسى217224
21o935تربية ابتدائي عين شمسمحمد نادى سليمان محمد
5126o9تجاره الزقازيقحسام احمد فاروق احمد النقيب
هندسة المـــنصورهاحمد ابراهيم فتحى محمد السعيد582444
نوعية موسيقيه المـــنياياسمين حسن شحاته عبد الغنى712914
اداب بنهاكريم السيد عبدالتواب عبدالعزيز279791
هندسة عين شمساحمد يحيى جمعه محمد139677
طب عين شمسرحمه محمد زكريا مصطفى821255
طب المـــنياابرام نابليون معاني غبلایر727945
تربية المـــنياعبد هللا خالد محمود عبد العظيم726529
119o22حقوق عين شمسمروان عادل عبده السيد
رياض اطفال المـــنصورهامـــنيه محى الدين على على سيد احمد داود592327
5oo238هندسة اسيوطعصام شريف مسعد عمر
تربية أساسي اسكندريةهنا عصام محمود محمد صقر348937
3452oتجاره انتساب موجه قاهرههايدى ميالد نصر مينا
اداب حلوانعائشه جمال محمد صبحى271654
52o447برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسالم عبدالرحمـــن اسماعيل عبدالرحمـــن سيداحمد
هندسة المـــنيامصطفى طارق صالح طه753546
طب الفيوممصطفي محمود بدر كامل75337
هندسة اسيوطعمر حاتم عبد هللا محمود787434
3815o2هندسة كفر الشيخحسن عابد السيد السعيد
اداب المـــنصورهايمان مصطفى حسنين صالح احمد591837
طب الزقازيقبسمة يسرى عبد هللا سالم511339
تجارة جامعة الساداتعمار جالل عبدالعزيز خطاب221439
حاسبات ومعلومات القاهرهكريم محمود محمد ابو العال125725
اداب بنى سويفتقوي احمد علي محمود66778
اداب الزقازيقرحمه صبحى مصيلحى محمد على278485
8o3515صيدلة سوهاجخديجه حسن تمام محمود
58o828تجاره المـــنصورهكيرلس ريمون سمير عوض هللا
38384oاداب كفر الشيخنورهان عبدالمعطى محمد على ندا
تربية بنى سويفصبحه احمد زكى محمد68849
هندسة المـــنيااسالم احمد محمد فيصل754139
2998o2طب بنهاعصام وصفى عبدالفتاح محمد
51o883صيدله الزقازيقفداء صبرى فتحى السيد احمد شكر
5878oاداب انتساب موجه القاهرهوالء خالد سعيد وردانى محمود
تجاره القاهرهنوران عالء محمد سعيد الدغش35355
تجاره القاهرهمحمد عالء احمد خليل137238
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةميرنا ممدوح جرجس اديب714682
594o56هندسة المـــنصورهمحمود محمد عبد الرزاق عبد الرازق عيسى
28993oتجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد عبدالعال عرفه حسن
585o82طب الزقازيقاالء سامى محمد يوسف عبد الحافظ
تجاره عين شمسحبيبه عيسى عبدالكريم احمد194778
تجاره طنطاعلى احمد على المسنى362589
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهبه النبوى محمود نصار222665
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3o2731هندسة شبرا بنهاندى هانى محمد عبدالمطلب
27oo63تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيحيى مصطفى محمد محمد
483o8هندسة عين شمسمهيتاب اشرف احمد سعيد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةنادر محمد محمد فؤاد دسوقى642377
45949oهندسة االسكندريهتوفيق محمد سعد حشيش
8o6756تربية سوهاجسالى ناصر ظريف قلدس
نوعية الزقازيقايه محمد احمد طه523811
2922o2تربية عين شمسايمان حمدى محمد عوض هللا
السن عين شمسمـــنى عادل اسحاق سكله114264
طب طنطاشروق عبدالخالق عبدالخالق محمد ابوسمك215713
36o747صيدله طنطااسالم حسن حسين الساعى
5o2557عالج طبيعى ج كفر الشيخنوران عبد الوهاب عبد الفتاح عبد الكافى
اداب اسيوطسعيد رجب عبد الرحمـــن عبيد792126
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمريم مانع مرجان دوس799899
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننورهان محمد عثمان خليل156173
38o543طب كفر الشيخعبله عبد الحكيم محمد عبد العزيز النحراوى
46o146تخطيط عمرانى القاهرهمحمد عادل أحمد السيد الحوشى
تجاره القاهرهميار اشرف السيد عبد العزيز151424
4979ooتربية طنطاغادة عبدالمـــنعم محمود عبدالقوى عفصه
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد احمد محمد ابوالفرج565631
صيدله الزقازيقمحمد عاصم عبد السالم الحداد569257
5183o4اداب الزقازيقخلود السعيد على عبد الجليل
طب بيطرى دمـــنهوراحمد محمد السيد زيدان حنوره442782
هندسة اسيوطمحمد شريف ابراهيم على حسن292841
578o3هندسة عين شمسمحمد خالد امين امين
اداب الزقازيقايه ماهر يحى عبدالقادر عمر648437
تجاره االسكندريهسلمى سعيد عبدالستار سيد احمد ماضى348742
2o6819تجاره عين شمسهاجر محمد عامر ابراهيم سالم
5214o2تربية طفوله الزقازيقاالء محمد سامى محمد رشــاد محمد
4431ooكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد عاطف محمد عبد اللطيف الحداد
رياض اطفال المـــنصورهامال ماهر محمد شبانه583656
تربية كفر الشيخاميره عبد القادر ابواليزيد عبد القادر385371
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء شوقى متولى السلكاوى216619
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا مراد يحيي محمد محمد سليمان18275
طب بيطرى المـــنصورهفاطمه عيد شعبان عيد البسطويسى491678
5o7153هندسة المـــنصورهكريم ياسر محمد مطاوع الحسانين
21145oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء رمضان عبدالعظيم سليمان
564o72اداب المـــنصورهعلى ابراهيم على محمود زغمير
هندسة المـــنيامحمد حسام السيد محمود414948
هندسة المـــنصورهمحمد ياسر عبد العزيز شــاهين491992
اداب القاهرهبسنت عاطف هريدى السيد هريدى34148
21o696تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد محمود يسن عبد الحميد سيد
74o676تربية قنا ج جنوب الوادىاسماء محمد مرتضى فرغلى
تجاره بنهاعبدالرحمـــن سعيد فهيم احمد على227937
اداب عين شمسمياده محمد عبدالستار احمد282928
15294oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محمود سعيد مهنى
5o4oo2تجاره جامعة دمياطأحمد زين محمد الشحات عبد ربه
اداب بنهاعبداللطيف عبدالرحمـــن عبداللطيف محمد279782
2o3878تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء على حسن على حسن
هندسة القاهرهمحمد حسن حسنى حسن269886
145o77اثار الفيوماحمد عادل عبد الرؤوف صاوي
47185oهندسة االسكندريهمريم عبد المـــنعم السيد عبد الحميد على الدين
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طب طنطاسعيد رضا السعيد السعداوى358664
هندسة اسيوطمحمد على محمد عبد الغني832757
3o4132هندسة شبرا بنهاعمرو محمد انور رشدى
اداب االسكندريههبة ايمـــن سعد محمد حسين417561
558o7اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةابراهيم سيد عبده احمد
هندسة االسكندريههادي سعيد محمد عبد العال456355
تربية اسكندريةايات عبد هللا حسونة مخيمر حسونه417334
723o65صيدلة المـــنياعزيزه نادى ابراهيم خليل
583o99صيدله المـــنصورهايمان رمضان عبد البر نجا
طب القاهرهرنا عاطف محفوظ محمد14119
1222o9اداب القاهرهندى يسرى عبد ربه يوسف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقسجدة عثمان احمد ابو العنين37361
56o49oصيدله المـــنصورهاحمد سامح ابراهيم المزاحى
51o725نوعية الزقازيقآية حسين محمد السيد مصطفى
صيدلة اسيوطمصطفى عبد الشكور ابراهيم عطا799231
صيدلة اسيوطفاطمة محمود ابراهيم جاد الرب745542
طب بيطرى جامعة الساداتالشيماء خالد على طعيمه226773
373o29تربية ابتدائي كفر الشيخايمان محمد عبد الفتاح محمد الفقى
تربية اسيوطاحمد محمد ابراهيم شــاذلى789569
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةبسنت حسام عبد الرؤوف احمد144533
23969oهندسة المطريه جامعة حلوانعمرو على عبدالرحمـــن محمد
66o9oاداب بنى سويفيوسف راضي قرني شلبي
تربية شبين الكومبسمه جمال ذكى الحضرى228918
38o195كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةآيه عبد النبي صابر محمود
5o6439حقوق المـــنصورههديل محمد على نور الدين
تربية كفر الشيخعبد الحميد الحنفي عبد الحميد الحنفي ماضي384736
2o8159حقوق القاهرهداليا خالد حسن محمد كرم
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىمـــنى حسين محمد على824758
تربية ابتدائي الزقازيقالزهراء خالد محمد الصغير احمد524285
رياض اطفال الفيوم طالباتاشرقت عبد الجواد حسنى عبد الجواد72652
34o311صيدله االسكندريهمـــنه هللا محمد احمد امين
83238oتجاره سوهاجحسناء عبد المحسن السيد طه
455o44هندسة االسكندريهعمر بهجت جابر محمد خير
33o68تجاره القاهرهياسر فتحى عويس محمود
اداب حلوانمـــنى عيد السيد بخيت154345
كلية األلسن ج أسواناحمد اسامه مراد سيد68883
اداب الزقازيقسمر اسماعيل محمد عبد الرشيد511813
2828o8اعالم القاهرهاميره عصام حسن عبدالحميد
64576oتربية طفوله الزقازيقاثار محمد عليوه سليمان
صيدلة اسيوطفلایر زكريا محمد مرسى792854
7282o7هندسة المـــنيانورالدين نبيل فتحي علي
2oo81اداب حلواناسالم سالمه عبد الباقى سليمان
هندسة االسكندريهاحمد محمد محب عبد المـــنعم عنتر محمد337546
269o97هندسة عين شمسبيشوى ناجح بسطا مرقص
3582o9طب طنطاهشــام احمد عبد القوى عريبى
43o494إعالم بنى سويفاسراء رمضان فوزى خير هللا
تجاره انتساب موجه االسكندريهعالء على احمد على خليل جادو411425
تربية ابتدائي بنى سويفتهانى جمال حامد احمد65992
56o826تربية المـــنصورهنها سمير عبد هللا محمد الديوانى
نوعية االسكندريهريهام فهيم اسماعيل عبد الكريم349395
طب بيطرى بنى سويفمحمد عبد الحسيب عبد الحليم عبد الحسيب89148
274o19السن عين شمسنورهان صفوت ابراهيم محمد
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طب االسكندريهايه حلمى عبدالمجيد محمد ابو حسين382167
تربية الفيومجوهرة حسن عبد الراضى محمد72676
تجاره المـــنصورهفادى ميخائيل انور سمعان561969
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد مصطفى سيد السماني13573
تجاره القاهرهمحمد احمد محمد عباس136679
تجاره بنهاحسين سالمه محيي رحيل276271
33589oتربية ابتدائي فرع مرسى مطروحصفية احمد فاروق احمد
تربية ابتدائي بنهااسماء عبدالغفار محمد عبدالغفارهيبه279261
تجاره دمـــنهورمحمد جمعه عيد عطيه الصفتي426136
29894oرياض اطفال االسكندريه طالباتريم عز العرب عبدالرحمـــن محمد جاد
هندسة االسكندريهاحمد رفاعى محمد حسان459884
73611oنوعية قناابتسام عبدالهادي عمر السمان
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفسهام هشــام علي الدسوقي133884
اداب حلوانايمان عاشور محمود عبده54878
تربية ابتدائي المـــنصورهدنيا احمد محمد الغريب احمد582369
اداب االسكندريهأمـــنية عبدالرحمـــن عبدالقادر يوسف423876
تربية حلوانريهام خالد مصطفى ابراهيم56919
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبد العزيز مصطفي محمد موسي علي سليم114936
41o932تجاره االسكندريهروان عادل فرج عبدالرحمـــن
طب طنطاايه عالء سيد احمد محمد236719
76o43هندسة الفيوممحمود احمد محمد محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرانيا هانى ميالد ابو السعد792447
56oo2oاداب المـــنصورهمروه ايهاب الدين محمود المتولى
5195o6هندسة الزقازيقاحمد حمدى خليفه عامر
تجاره اسيوطدعاء كمال محمد محمود788395
817o9oصيدلة سوهاججوزيف صبحى انور بخيت
صيدله الزقازيقمحمد صالح محمد الصادق صالح569256
2725ooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانحازم احمد مصطفى معوض
65665oتربية االسماعيليهاميره ابراهيم جويد اسماعيل
تربية اسكندريةمحمد عادل فتحى مصطفى بسيونى421117
علوم االسكندريهايمان محمود خضر حسين شــاهين437847
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسماء رجب مصطفى محمود653653
2853oعالج طبيعى القاهرهندا فتحى محمد هالل
تربية طفوله كفر الشيخهبة على ابراهيم السيد377862
هندسة عين شمسعمر محمد حسين عباس115814
27o167اداب انتساب موجه عين شمسطارق شعبان شفوق شــاذلى
رياض اطفال المـــنصورهنبيله محمد احمد محمد ندا492175
هندسة المـــنيازياد عبد الحميد على شرف الدين14164
5o1452تربية جامعة دمياطتيسير ايمـــن محمد ابو إبراهيم
377o67كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخيمـــنى محمد عاطف امين جبر محمد
هندسة اسيوطكيرلس فرج ثابت خليل831289
تربية ابتدائي المـــنصورهرحاب حسام الشــافعى عبد المـــنعم محمد581621
حقوق االسكندريهوالء نوفل عيد سالم نوفل432156
اداب المـــنياوالء خلف محمد حسن719984
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسالم جمال عبد الفتاح محمد الهنداوى127239
السن عين شمسمريم محمد على حجاج44593
72o635رياض اطفال الفيوم طالباتمى ربيع محمد يحيي
7378o6كلية علوم االرض ج بنى سويفوسام حسن على السيد
رياض اطفال بنى سويفاسراء مصطفى عويس ابراهيم62953
طب الزقازيقاسالم احمد عطية ابراهيم515641
تجاره جامعة السويسمـــنه هللا حجاج محمد خضارى حسانين657722
هندسة االسكندريهعمر محمود عباس محمود رفعت343487
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تربية ابتدائي بنى سويفياسمين حسن مدكور حسن65387
65o231تربية الزقازيقرضا شحاته عبدالكريم ابراهيم
كلية البنات تربية عين شمسالهام فايز حسين حسن دويدار296273
تجاره االسكندريهمحمود مجدى شبل البندارى338687
هندسة كفر الشيخابراهيم محمد ابراهيم احمد موسى345284
صيدله الزقازيقلمياء محسن مصلحى عبد الرحيم عريشه585141
صيدله القاهرهمريم ايمـــن عبد هللا ابو بكر42714
تجاره الزقازيقمحمود رفعت فهمى عقل512642
رياض اطفال بنى سويفايه رجب على دكرورى721655
تجاره بور سعيدبسنت حسنى حسن محمد جلهوم664532
اداب كفر الشيخهانم اسماعيل مـــندور ذكى377796
123o91إعالم بنى سويفاسراء صالح الدين محمد عز الدين
كلية الصيدلة ج الساداتكيرلس هانى فهمى رزق هللا217376
رياض اطفال االسكندريه طالباتامـــنية محمد حسين محمد حسين415669
5oo496اداب جامعة دمياطوفاء محمد السعيد التومه
7128o1هندسة المـــنياعمرو شعبان محمد قطب
35o5o5طب االسكندريهنورهان احمد عبد المـــنعم احمد حسين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايناس محمد عبد الوهاب محمد ابراهيم43457
عالج طبيعى ج كفر الشيخفاطيما اشرف احمد خنفور347422
2o9549تربية حلوانمحمد سيد سالم سليم
3o1117عالج طبيعى القاهرهشيماء اشرف سعد وهبة
5oo675اداب جامعة دمياطبدر محمد عبد الحميد السعيد
82o583كلية تجارة ج أسوانمحمد مصطفى محمد حسين عواض
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاسراء عبدالمرضى السيد على القاضى216898
هندسة عين شمساحمد محمد عبد هللا حامد24248
هندسة الزقازيقمحمد عصمت حسن زكى عبد القادر511921
رياض اطفال الفيوم طالباتجورجينا اميل زكريا وردخان درياس74342
798o96حاسبات ومعلومات اسيوطمحمد على عثمان سيد
8o8o73تربية ابتدائي سوهاجمحمد اشرف السيد عبد المولى
799o53تربية اسيوطسمر خيرى احمد احمد
57463oصيدله المـــنصورهوالء اسامه سعيد على محمد احمد
صيدله الزقازيقنسمه ابراهيم البكرى عبد السالم583628
41o546فنون جميله فنون المـــنيارضوه على السيد محمد يوسف
58223oتربية ابتدائي المـــنصورههاجر شعبان عابدين احمد العوضى
كلية البنات تربية عين شمساسماء خالد محمد سيد57845
8o4143تجاره سوهاجابراهيم احمد رمضان محمود
هندسة المـــنياحسن زكريا حسن احمد753339
19o9ooاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعبدالرحمـــن محمد سيد غريب حسنين
22737oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد ابراهيم مـــنصور عبدالحميد
تربية بنهاسمر جمال على العتابى232588
تجاره كفر الشيخنورهان محمد حنفى محمد ابراهيم385445
35o932اداب االسكندريهشيماء ضاحى احمد سليم
5o1451اداب جامعة دمياطبسمه اسامة أحمد الزفتاوى
نوعية موسيقيه المـــنياايه اشرف عبد المطلب عبد المجيد726672
28o118اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهاله صبحى عبدالحليم عبدالحى
كلية حقوق المـــنيامحمود علي محمد عطا715348
تجاره االسكندريهجمال قدري محمود مالك425443
7o655طب بنى سويفهند احمد عبد المعطى محمود
22o9o8تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتغاده خالد حسن زنون
تربية ابتدائي اسيوطمحمود حسين محمد رمضان796572
83o244كلية طب االسنان جامعة أسيوطمارى البدرى فتحى زخارى
3o4248صيدله عين شمسرغده السيد عبدالشكور احمد
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اداب عين شمسبسنت اسامه السيد الصادق194776
13o557فنون جميله فنون حلوانيارا عادل مبروك عبد العزيز
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا محمد علي محمد مـــنصور151417
26741oتجاره عين شمسمعاذ ايهاب محمد احمد
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمد عيد عبد النبى51272
هندسة عين شمسنوران محمد نبيل عثمان192441
1254o9هندسة المـــنياانطون عادل كامل هارون
747oo9تربية ابتدائي قنا ج الواديمصطفى عبد الحاكم جبل احمد
تجاره القاهرهسوزان سيد مبروك عبد التواب42495
2o3412تخطيط عمرانى القاهرهزينب مصطفى محمد مصطفى ابراهيم
345o89كلية األلسن كفر الشيخمحمود احمد محمد احمد بدر
64oo56كلية البنات آداب عين شمسيوستينا كيرلس شكرى كامل
5o7o45تجاره جامعة دمياطمحمود عبدالكريم ابراهيم ابراهيم عبد الكريم
338o42نوعية االسكندريههدير احمد السيد مصطفى
424o37تجاره االسكندريهنورهان حمدى محمد حسين تايب
5o1673تربية جامعة دمياطزياد مختار امين عبد ربه
تربية المـــنصورهماجده السيد محمد الغريب شطا شطا594399
431o29تربية ابتدائي دمـــنهورنجالء فوزى الصافى الغنام
اداب عين شمسفاطمه وحيد حسين فرغلى133948
34o774تجاره دمـــنهوراسالم اشرف محمد احمد عجاج
هندسة الزقازيقعبدالرحمـــن سمير على احمد على647189
4962oتجاره القاهرهايهاب اشرف احمد كامل حسين
3o2777اعالم القاهرههشــام محمد محمد محمد الطنطاوى
تربية ابتدائي بنى سويفعمرو على عبود سيد69899
تربية دمـــنهورامـــنية حامد على الصماد429353
هندسة الزقازيقبسمه ماهر جمال عبدالرؤف643125
3828o4اداب كفر الشيخمى عبد الحميد عبد هللا صادق ابوشعيشع
64596oتربية طفوله الزقازيقدينا محمد عبدالرحمـــن مصطفى
تربية الفيوماسماء يحيى جابر رضوان على74931
تجاره القاهرهميان اشرف محمد عبد الرازق حسن35339
21o43oإعالم بنى سويفمارينا مجدى رشــاد خليل
431o33تربية دمـــنهورهاجر هادى فتحى محمد عبدالغفار
19o681طب القاهرهمحمود محمد عبدالرحمـــن محمد سالم
هندسة كفر الشيخاحمد السعيد السيد السعيد الشهاوى488982
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن محمود سامى سعداوى ابراهيم644896
تجاره االسكندريهنوران مصطفى السعيد المرسى351429
58o627طب المـــنصورهمحمد مصطفى عبد الرحمـــن عرفه
813o31صيدلة سوهاجفاطمه خالد محمد زكي قرشي
اداب القاهرهمروه مجدي محمود صادق58978
661o81اداب انتساب موجه بورسعيدصفيه محمد سعد محمد فاضل
64oo95صيدله عين شمسرانيا رمضان مصطفى عبدالعزيز
نوعية الزقازيقمحمد احمد عبد الفتاح عبد الرحمـــن637124
اداب حلوانجورج اسحق لويس جندي يوسف147937
السن عين شمساحمد رمضان ربيع عبد الرحيم136473
تجاره القاهرهميرنا محمد عبد الكريم يوسف22346
طب بيطرى فرع الوادي الجديدإكرام ابو زيد عزمي ابو السعود749791
582o78طب المـــنصورههبه راغب عبد الحفيظ عبد النبي
تربية قنا ج جنوب الوادىياسمين عدلى حسن الطيب743738
صيدله االسكندريههناء عبد العزيز فهمى حيدر مسعود448735
3oo326طب بيطرى بنهانيره محمد طه عبدالعزيز
72o787تربية المـــنيارانيا وهبة حنا وهبة
57127oصيدله المـــنصورهايمان ايمـــن رمضان محمد الليثى
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23348oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا عزت عبدهللا شريف
42914oتربية ابتدائي دمـــنهورريهام أنور السيد سليمان جبر
1261o4تجاره عين شمسساندى سامى بباوى مساك
تربية الزقازيقتسنيم حسام حسنى محمد محمود643552
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةروميساء احمد لبيب احمد عوضين658896
5794o2تربية المـــنصورههدير زكريا السيد السيد على
26586oتربية عين شمسمـــنه هللا عادل ابراهيم محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان سلطان محمد احمد ابراهيم583277
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهند محمود سعد محمود126185
8o23o1اداب اسيوطعبد الرحمـــن سيد عبد الحليم عبد الجواد
اداب عين شمسهاجر مجدى لطفى مبارك193117
تجاره المـــنصورهاسماء سمير السيد زكى ابراهيم566558
نوعية المـــنصورهالبير اشرف عزيز امين574943
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد السيد احمد عبدالحليم222181
51o738اداب الزقازيقخلود محمد عبدالرؤف شكر طه
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمود هشــام حسين مصطفى142976
طب االسكندريهدعاء عبد هللا فتحي السيد عبدالعال452382
كلية األلسن سوهاجشيماء احمد زين عبد الغني795675
حقوق القاهرهمحمد حمدي محمد عبد الفتاح بدر135143
هندسة كفر الشيخحسن محمد جالل أحمد383636
587o17تجاره الزقازيقاحمد ناصر محمد محمد محرم
8o4621اداب سوهاجمـــنى الزوكى قدرى على
كلية األلسن بنى سويفمحمد عبد العظيم حمزة احمد ابو ريه487281
8o7626تربية ابتدائي سوهاجاحمد جمال سراج السيد
عالج طبيعى ج كفر الشيخمادونا الفنص بطرس ابراهيم مونس216999
معهد فني صحى طنطاايمان حمدى عبد الدايم خطابى496767
8o99o2عالج طبيعى قنامحمود محمد بخيت محمد
حقوق سوهاجاحمد عابدين فضل الكريم عبد اللطيف818541
56665oتربية ابتدائي المـــنصورهبسنت السيد فتحى السيد على
طب القاهرهاحمد على الدين ابراهيم احمد116927
طب بيطرى االسكندريهنهله صبره شعبان صبره438644
2212oالسن عين شمسندى عماد عبد الستار محمد
هندسة المـــنيايوسف محمد عباس محمد711976
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةجهاد مصطفى عبدالفتاح المرغني291749
8oo78oتربية ابتدائي اسيوطخالد محمد عثمان سليمان
646o58تربية الزقازيقشروق توفيق سعيد احمد على
5o756تجاره القاهرهياسر محمد عبود شحاته الطيار
اثار القاهرهعبد هللا محمد عبد المولى محمد غيث641869
السن عين شمساحمد محمد سيد حسن211125
 تربية الساداتمحمد يحى حامد عبدهللا211964
تربية رياضيه بنين طنطاعلى السيد على ابراهيم عنب358393
83o891تربية سوهاجحسن على عباس على
اداب عين شمساحمد سامح محمد محمد محمد ناصف131629
هندسة المـــنصورهمحمود جمال يوسف يوسف عبيد568984
71o354تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود محمد فكرى عيد
5o1o48طب بيطرى المـــنصورهنوران على كامل حسين
41188oطب عين شمسزياد عبده محمد محمد الغمري
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسالم انور محمد على سليمان233173
191o3oاداب حلوانمـــنه هللا مدحت على عبد هللا معبد
كلية الصيدلة ج الساداتكريم عادل عبده حسن221553
كلية فنون جميلة فنون اسيوطميرام عالء الدين محمد على793162
224o25طب بنهاعبدالهادى احمد عبدالهادى عبدالرحيم
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43o573نوعية االسكندريهفريده عبد العدل عبد الرحمـــن محسب الصباغ
هندسة الفيوميارا خالد علي حلمي غانم414365
286o35طب بنهاحسناء عبدالرحمـــن حلمى يوسف محمد بدوي
572o29تجاره المـــنصورهايمـــن عادل مأمون محمد احمد سالمه
5115o7تجاره الزقازيقاحمد ابراهيم صابر ابراهيم باز
تربية اسكندريةاحمد عثمان محمد عثمان عبدالغنى415419
362o5اداب القاهرهدعاء صديق على صديق
صيدلة اسيوطريهام اشرف ثابت عبد الحافظ786559
اداب بنهامحمود مجدى عباس محمد ابراهيم276951
41o942فنون جميله فنون ج االسكندريهعال عادل عبد هللا شلبى دسوقى
نوعية بور سعيدشروق جمال عبد الناصر السعيد على مرزوق662112
31o4oتربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتاالء طارق محمد محمد
كلية االثار ج اسواناضواء بكر عبد ربه نور عنانى586957
8o9743تربية سوهاجناديه محمد احمد محمد
تربية بنى سويفاميره سعيد مامون اسماعيل69637
طب االسكندريهمريم محمد عبد الغفار مصطفى العيسوى 437956
5227oاداب انتساب موجه القاهرهاميره سيد محمد السيد
كلية هندسة بنهاايمـــن عاصم سيد احمد عبد المقصود عبد البر228311
تربية طنطاايرينى شــاكر عوض ميخائيل492237
تجاره القاهرهاحمد ايهاب عبد الرازق احمد41353
اداب طنطامى حسن عبدالمـــنعم مقرب364677
7139o2كلية التربية الفنية ج المـــنياسلسبيل جمال يوسف اسماعيل
57oo16اداب المـــنصورهاميره وهيب صبرى عبد المعطي
81o72هندسة الفيوموائل فرحات شعبان احمد
هندسة االسكندريهارسانى عاطف عبده تادرس413724
هندسة طنطاعبدالمـــنعم عادل حامد على جبل365968
تجاره االسكندريهمحمد يوسف خضيرى احمد محمود421455
طب بيطرى كفر الشيخاحمد حسن احمد رضوان373791
هندسة اسيوطمحمد خالد حسنين احمد823362
2o4375اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم طارق نجم الدين محمد عثمان
تربية كفر الشيخاسماء السعيد محفوظ احمد جنيدي374816
هندسة حلوانمحمد زكى احمد الفقى15347
تربية دمـــنهوراميرة سمير نصر عبيد نصر428685
طب القاهرههاجر عبد الباسط محمد ابراهيم سبيع46334
تربية الزقازيقاحمد محمد اسماعيل محمد646117
تربية ابتدائي شبين الكوممحمد عالء محمد مختار شحاته212635
رياض اطفال بنى سويفداليا فتح هللا أنور أحمد724753
صيدله القاهرهمـــنه هللا اشرف عبد هللا غنيم محمد154136
تربية دمـــنهوررانيا عبد الفتاح محمود سليمان429811
تجاره القاهرهنهى عمرو احمد احمد121747
طب بيطرى بنى سويفحسام الدين احمد صالح احمد73937
29113oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعائشه محمود محمد ابراهيم
طب بيطرى كفر الشيخساره محمد عبد هللا احمد عبد هللا377461
هندسة اسيوطمها محمد صديق هاشم816848
تربية ابتدائي المـــنصورهاميره حميده على محمد565287
تجاره المـــنصورهمحمد طارق محمد عبد المجيد564115
21762oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةكريم نجاح عبدالصمد امين
43o859اداب دمـــنهورعبير خالد الهادي حسن الخولي
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم امين عبد العزيز ابراهيم عنبر213776
حقوق عين شمسنورهان هشــام احمد غزالي56988
اعالم القاهرهمـــنى عبدالغنى عبدالسالم محمد بدوي226569
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرقيه ابراهيم عبد الشفوق فرج229489
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تجاره كفر الشيخأميرة عادل السيد عبد اللطيف السيد346549
35o282صيدله االسكندريهاسماء عيد ابراهيم ابراهيم هنداوى
هندسة طنطامحمد اشرف حمدى السيد الشورى497311
3o721هندسة عين شمسمحمد عبد الحميد محمود محمد
نوعية المـــنيامارينا يوحنا بشرى عياد752471
نوعية بنهااحمد عصام شهوان موسي286386
11955oطب بيطرى القاهرهاحمد اسامه سيد على
صيدله الزقازيقدعاء سعيد محمد محمود شــاهين644388
طب الزقازيقاسالم محمد جوده دسوقي642267
حقوق اسيوطمحمد مصطفى كامل عصيمى787341
51272oنوعية موسيقيه الزقازيقمى حسن محمود إبراهيم الجمال
14o59صيدله القاهرهعبد الرحمـــن محمد محمود محمد رحاب
تربية ابتدائي الزقازيقدينا سعيد محمود جودة638999
تربية فرع الوادى الجديدجيهان مـــنتصر سيد حسين749783
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمي ابراهيم جمال احمد653887
كلية هندسة الطاقة بأسوانمرفت مـــنصور حسن عثمان655824
هندسة بور سعيدروفان عطيه امين عبد الفتاح658198
273o87اداب حلواناحمد محمد مصطفى عبدهللا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانايمان احمد عامر محمد على34256
715o78كلية حقوق المـــنيامريم مختار وهيب شــاؤول
هندسة شبرا بنهامحمود محمد احمد صالح رشيد289275
5238o6تربية ابتدائي الزقازيقاسماء السيد محمد عبد العاطى
كلية هندسة بنهاشيماء محمد عبد الفتاح على عبدالمعطى229245
3542o4طب طنطانهال حسن عبدالسالم حسن مغيزل
7996o4هندسة اسيوطاحمد جمال ابراهيم محمد
تجاره القاهرهعمر خالد محمد مدبولى18931
طب بيطرى المـــنصورهندا عبد الفتاح سعد محمد يوسف576658
2o3497اداب القاهرههدير محمد كامل عبدالحفيظ
تربية ابتدائي طنطانورا ابراهيم إبراهيم فودة363412
اداب عين شمسهدير محمد فوزى ابوزيد198349
579o46طب المـــنصورهنورا محمد يوسف رزق
1161o8تجاره عين شمسميار هانى عبد العظيم احمد
صيدله القاهرهمحمد صبحى محمد السيد124658
تجاره بنهااحمد رضوان رضوان محمد ابراهيم285767
طب اسيوطجمعه عبد التواب جمعه سليم826273
24146oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمار محمد عالم اسماعيل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد محمد حسان142884
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنوران شريف مصطفى كامل عبدهللا447166
نوعية كفر الشيخاسماء عبد الستار على سبع377959
طب طنطاندا محمد عبدالفتاح عبدالهادي البدوى368462
75545oصيدله حلوانمصطفي عبدالرازق محمود يونس
419o41تجاره االسكندريهاحمد هشــام ابو ضيف عبد المولى احمد
صيدله حلوانمحمود احمد خيرى عزب عبدالبارى299625
تربية ابتدائي شبين الكومايه محمود اإلمام محمود غنيم236136
29o2o2حاسبات ومعلومات عين شمساحمد مجدى محمد صابر محمد على
28388oكلية البنات تربية عين شمساميره محمد عبدالمـــنعم احمد البنا
اداب عين شمسنورالهدى حسين سيد عبد هللا مراد14577
تربية أساسي اسكندريةايمان محمود سعد محمد348615
64oo48السن عين شمسهاجر محمد عزت عزب احمد
581o99طب بيطرى المـــنصورهجهاد خالد عباس حمزه
56o321هندسة المـــنصورهعمر ايمـــن محمد صبرى موسى خليل
تجاره انتساب موجه قاهرهاالء مجدى جودة ابراهيم الفقى36137
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6586o5اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسحبيبه محمد احمد عبد العزيز
725o44تربية المـــنياتهانى شعبان محمود محمد
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىايهاب رفعت فايز فاوي343143
29985oهندسة شبرا بنهامحمد ابراهيم امين عبدالوهاب
اداب عين شمسايه اشرف صالح حسن268867
تربية ابتدائي بنى سويفعبد هللا على عبد العزيز اسماعيل65634
222o63تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعماد سليمان السيد الهيتى
412o94طب عين شمسمينا فيكتور فهمى حبيب
2365o3طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسلمى عالء مغاورى عبدالعظيم شــاهين
289oo4هندسة شبرا بنهامحمود قدرى سيد عبدالرحمـــن
294o17تجاره عين شمسمـــنةهللا حسين عبدالحميد خليل جندية
359o55طب بنهاامـــنيه رافت عبد المجيد سليمان
23569oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيوسف ابراهيم السيد الدغيدى
8o1747اداب اسيوطمصطفى دياب احمد فرج
طب الفيومعبد الرحمـــن حموده احمد محمد عبد الجيد75315
822oo5تربية اسوانالشيماء جمال محمد ابراهيم
اداب عين شمساسراء محمد احمد عبدالعاطي289294
هندسة االسكندريهنورهان عادل حسنين احمد شريف457546
تجاره المـــنصورهمحمد ايهاب محمد السيد589642
8228o4تربية اسوانناهد صابر جاد الرب محمد
كلية هندسة بنهامحمد عبدالنبى محمد غازى بسيونى228251
اداب انتساب موجه القاهرهياسمين شعبان القطب ابواليزيد46176
21431oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه عويس السيد بصل
5194o9تجاره الزقازيقاحمد عبد الحكيم عبد الحميد عبد العزيز
7977o9اداب اسيوطكاترين عونى هالل شــاكر
719ooصيدله بنى سويفاسراء حمدى احمد عبد العزيز
هندسة االسكندريهاحمد فريد عبدالعزيز محمود يوسف458872
اداب االسكندريهرحمة رضوان يسن رضوان335867
45o293طب االسكندريههبه احمد عبد هللا محمد طمان
طب طنطاايمان سليمان فوزى سليمان عطيه359426
45o634طب بيطرى دمـــنهورهند اشرف محمد محمود الجرادينى
729o41طب المـــنياطارق مدحت عمر رزق
اداب سوهاجمحمود احمد خلف هللا رشوان815833
تجاره االسكندريهاسماء يونس السيد حسن423481
659oo7طب االسماعيليه ج قناة السويسسهيله حسن على عبد الحميد
2955oتجاره القاهرهاحمد عبد العزيز شــاهين سيد نصار
دار العلوم ج القاهرهسحر محمد عبدهللا السيد عبدالعال224878
تربية طفوله سوهاج طالباتكاترين جريس اسكندر جريس829315
اداب القاهرهنهاد نبيل السيد محمد115211
5o3o72سياحه وفنادق المـــنصورةداليا على سعد السيد شمس
تجاره عين شمسنجلة اسامه ركابى احمد143847
5o8923صيدله الزقازيقشــاهيناز احمد صقر شربينى محمد
7oo75كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعادل حسن رمضان مهدلى
هندسة عين شمسمريم عبدالرحمـــن محمود على192137
2o3448السن عين شمسرضوى حربى احمد حسين
هندسة بني سويفمحمود سالمه شفيق محمد69964
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعال سعيد على خليل223223
8o5719حقوق سوهاجدعاء عبد الرحيم على عبد الرحيم
38o718صيدله االسكندريهدعاء هانى خيرى نصر الدين الشــافعى
44o886طب االسكندريهمحمد على محمد سيد أحمد الحداد
23413oتربية شبين الكومعهود عبدالجواد على الخولي
1156ooصيدله عين شمسشيماء احمد محمد السيد متولى
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اداب االسكندريهاحمد جالل عبد القادر النجار337282
تربية دمـــنهورنادية ابراهيم مصطفى خليل جودة429891
هندسة قناحسن عوض هللا محمود على759677
تربية العريشدعاء عدنان العبد سالم665399
تجاره بنهاعلى وليد على سند227459
76o152صيدلة اسيوطايه على محمد محمود
هندسة الفيوممحمد عزت يوسف محمود77241
2o9581طب القاهرهنورالدين كامل حميد حسين
طب عين شمسنوران ايهاب ناجى عبد الحميد121658
42o639حقوق االسكندريهاحمد سامى عبد المـــنصف عفيفى فرحات
5127oتربية حلواناحمد محمد سعد محمد بيومي
5o1815تجاره جامعة دمياطخلود عبد العزيز المهدى السبع
تجاره بنى سويفمحمد سيد راضي محمد718841
تجاره عين شمسشريف عبد هللا محمد عبد هللا119651
تجاره الزقازيقاحمد عبد النبى السيد اسماعيل645629
57o191صيدله المـــنصورهايه السعيد محمد كسابيه
تربية طنطامحمود هشــام مـــنصور فتوح مـــنصور357881
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود شعبان امين احمد224818
كلية أداب بورسعيدعبير عبد العزيز عبد الفتاح احمد السقا661583
8oo543نوعية اسيوطزينب يوسف عبد الحفيظ محمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةحسناء محمد ابراهيم محمد المرشدي216571
اداب عين شمسرحمه احمد عبدهللا حلمى شرف295491
347o73كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندرية/رياضةمى شحاتة قطب محمد
5878o9هندسة الزقازيقمحمد مصطفى محمد عبد المطلب المتاعيشى
8234o8صيدلة سوهاجطارق محمد عمر مغازى
تجاره عين شمسبسنت محمود عبد اللطيف محمود الجيار146156
هندسة القاهرهسمير محمد عبد الحكيم رزق37895
2o749فنون تطبيقيه حلوانعمر سعيد عبده محمد الحواش
صيدلة بورسعيداسراء محمد احمد حسين823484
كلية البنات تربية عين شمسايه محمدى محروس محمدى264859
5o3154هندسة المـــنصورهمحمد نصر عبد الخالق محمد شطا
إعالم ج جنوب الوادىعبدالرحمـــن محمد احمد اسماعيل269983
تربية حلوانمحمد عبد الرحمـــن عطيه حسين145834
رياض اطفال االسكندريه طالباتهايدى حماده السيد على المـــنجى563146
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىفاروق احمد فاروق احمد حفناوى299537
43o226اثار الفيومآالء حسنى جزئى عبد الحليم عاشور الناقورى
تجاره القاهرهشهاب خالد محمد عبد اللطيف55196
1339o5تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواننهله صالح على احمد
اداب القاهرهياسمين محمد احمد جاد المولى39499
65o647اداب الزقازيقوفاء قطب عزاز على القفاص
154o65السن عين شمسهبه عبد السالم السيد سيد ابراهيم
56ooooإعالم ج جنوب الوادىبسام عماد محمد حمدى على عبد اللطيف
إعالم ج جنوب الوادىنهى تيسير عبد الحليم على637972
تربية الزقازيقمياده حسام موسى محمد عبد ربه637952
23o351تجاره بنهامحمد فوزى محمد حماد
تربية طنطاهاجر السيد السيد جابر494722
علوم عين شمسداليا مدحت ابراهيم نجيب116675
18891oطب بيطرى القاهرهساره حمدى حسن ابراهيم
تجاره االسكندريهاحمد رمضان السيد السيد416515
58719oتربية الزقازيقاسماء السيد اباصيرى السيد سعيد
4954o3رياض اطفال المـــنصورهنورا فرحات الدسوقى ابو شلبى
علوم رياضة االسكندريةمحمد طارق محمد فتح هللا تاج الدين454127
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261o17صيدله القاهرهعبدهللا محمد سيد نصر
اداب الزقازيقمريم السيد عبدالعزيز محمد515112
رياض اطفال المـــنيا طالباتزينب سعيد عبد الفتاح محمد712427
497o77تجاره طنطاعبد الحميد احمد عبد الحميد حسن متولى
هندسة المـــنصورهعثمان ناصر عثمان على البدينى569164
تربية ابتدائي كفر الشيخايه محمد عبدالسالم محمود عطيه374159
تجاره القاهرهمهند محمد سعد محمد23421
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرضا انس محمد السيد زيد215635
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسمر عمرو عبدالمطلب عبد الستار نور هللا229652
64o17oصيدله عين شمسايمان ربيع عبدالحسيب مرسى الفخرانى
صيدلة اسيوطهند محمد محمد موسى794567
51o776حقوق الزقازيقهمس علي عبدالصمد سعود
تخطيط عمرانى القاهرهاميره ربيع السيد موسى645622
هندسة االسكندريهمهاب فايز رجب محمود454189
2o454oتجاره عين شمسمروان مجدى صابر عباس عبدهللا
292o42هندسة شبرا بنهاهشــام حسن محمد حسن محمد
طب االسكندريهاسراء محمد محمد شهاوى448559
طب الزقازيقمحمد على حلمى عبد الواحد الشيوى583923
اداب انتساب موجه بنهامحمد صالح محمد عبدالقادر حسن عفيفى284664
تجاره طنطاابراهيم احمد فؤاد عبدالمـــنعم ربيع498128
235o96تربية شبين الكوممحمد حسن محمد حسن سالمان
8oo38oتجاره اسيوطمحمد حمام عبده عليان
اداب حلوانبسمه خالد حسين على135178
طب بيطرى االسكندريهآالء فتحى عبده جمال محمد346586
اقتصاد مـــنزلى حلواناسراء طارق مصطفى احمد عبدالرازق215456
تربية المـــنصورهالزهراء الشحات عبد الرؤف عبده578247
646o6oتربية ابتدائي الزقازيقعبير جميل محمد عبدالسالم
66o653كلية أداب بورسعيداحمد السيد السيد امين الفقي
تربية ابتدائي بنهاهند وليد السيد محمد حسن رشيد285439
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماجد محمد رجب إسماعيل سليمان196774
كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةهاجر محمد طه جبر377113
نوعية طنطامروة نبيل كمال السيد المولد359235
اداب الزقازيقاسماء ناصر السيد السيد متولى649348
1892o9طب القاهرهايهاب السيد محمد السيد حجازى
طب طنطاوالء جمال احمد حمامه368381
دار العلوم ج القاهرهياسمين محمد احمد عبد الحميد عيسى148813
هندسة طنطااحمد محمد ابراهيم سالمه494322
اداب بنهاحنان محمود سعد سليمان297977
58o816اداب المـــنصورهاسماعيل محمود محمد عبده رجب
49o793تربية ابتدائي طنطامحمد عبد المـــنعم ابراهيم محمد شحاتة
تربية المـــنصورهعلياء عزت مصطفى محمد ابراهيم582379
تربية كفر الشيخسلمى عمر ابو زيد الصياد372726
65o6oطب بنى سويفجهاد حسن محمد محمود
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمود فليفل انور محمود738584
هندسة الفيوماحمد عبد الرحمـــن احمد جاب هللا75344
تجاره عين شمسبوال عاطف جرجس سعيد127384
82o943كلية تجارة ج أسواناحمد عبد الحميد مرعى سيد
تجاره القاهرهمصطفى عبد الباسط السيد عبد الحميد49683
صيدله القاهرهاسراء سيد محمد السيد155998
هندسة القاهرههاله محمود امين تهامى155191
424o2oاداب االسكندريهنادين اشرف محمد بدرى احمد
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوانامـــنيه خالد على احمد34133
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طب بيطرى المـــنصورهندى السيد البدراوى يوسف567217
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد صابر ابراهيم محروس152934
2o2728اداب انتساب موجه حلوانشروق ايهاب محمد حسن
تجارة قنا ج جنوب الواديهاجر ابراهيم محمد على238711
هندسة االسكندريهمهند كرم عبد المحسن حسين337588
رياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحمروة طالب صالح مبروك336232
كلية األلسن ج أسوانموسي صبحي ابراهيم متولي بردة379686
اداب المـــنصورهاحمد حسين حسن السعيد العجمى564655
8o7915حقوق سوهاجمصطفى محمود عبد العليم بطران
صيدله عين شمسعادل محمد عبدالحليم احمد262656
37oo1اداب عين شمسفاطمه احمد مرسي ابو العباس
68o5oطب بنى سويفمريم جالل حلمى خليل
تربية شبين الكومداليا محمد على حماد226721
اداب المـــنصورهندا مصطفي مصطفي عبد اللطيف الطنايحى494713
اداب بنهادعاء عادل حسانين ابوالسعود291182
اداب طنطانهال اشرف السيد البدوى الحلو489457
1956o4حقوق عين شمساحمد وليد احمد عبدالحفيظ
هندسة سوهاجبيشوى شنوده القس صموئيل شنوده816372
اداب الزقازيقايه عبد الشــافى الشحات عبد الشــافى عامر584476
134o9اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةندى خالد غريب محمد
طب بيطرى اسيوطرحاب حمدين غالب حمدين791769
139o62تجاره عين شمساحمد وحيد احمد سراج
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةنورهان ممدوح محمود عوض222854
4161o6اداب االسكندريهاحمد ابراهيم عبد الهادى ابراهيم
65999oحاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسموسى احمد محمود عبد الغنى
صيدلة اسيوطكرستين كريم مرزوق زكي799875
2o277oاداب حلوانمروه محمد حسين محمد حنفى
تربية الفيومدعاء محمد حامد على76645
7497oتجاره بنى سويفمريم عادل زكى عطيه
41754oتربية اسكندريةنور عمر محمد سليمان
14o56حقوق القاهرهوليد مختار طه ابراهيم
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد ابراهيم حسين محمد739153
هندسة القاهرهمحمد احمد محمد احمد على14444
هندسة المطريه جامعة حلوانغاده مصطفى حامد سكر144587
السن عين شمسسهيله اشرف على محمد عبد الحافظ144484
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد رضا عبد السالم يوسف بدوى561996
336o51صيدله االسكندريهسارة أبوبكر األشهب دومة
هندسة المطريه جامعة حلواناسالم محمود سيد امين192654
اداب الزقازيقايه محمود سعيد الخولى522868
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاحمد رجب عبدالبصير حامد296752
السن عين شمسساره احمد محمد احمد بيومي128296
21266oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود حاتم محمود سالم
353o42طب اسنان طنطابيشوى اميل وليم اسحق سولایر
نوعية موسيقيه المـــنياانجى عادل حنين بطرس713374
حقوق االسكندريهحسام محمد عنتر محمود مرسى379667
2799o6هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمرو احمد عيسى عبدالحفيظ
كلية البنات آداب عين شمسسمر على محمد على طبل291124
789o5oكلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفرحاب عطيه عبد المعطى محمود
حقوق طنطاحسين محمد حسن عبد هللا جودة373756
اداب القاهرهاسراء عبد الحى محمود الحسينى سالم34217
صيدله القاهرهاحمد محمد عوض الزيدى51414
اداب حلوانرانا عاطف رمضان احمد152218
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52o166تربية طفوله الزقازيقايه رأفت محمد احمد عبد الكريم
11417oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنور الهدى احمد صالح عبد العزيز
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد بسيونى قطب عرفان معروف233162
تجاره عين شمسياسمين حسن سمير حافظ266144
تجاره الزقازيقكمال سعيد محمد عبد هللا محمد511536
581oooتجاره المـــنصورهمصطفى يوسف محمد محمد حجازي
صيدله طنطاعمر عبدالعزيز مصطفى محمد عموش353317
6693ooكلية هندسة الطاقة بأسوانمؤمـــن طلعت عبد الحليم عبد الرحمـــن الربع
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سمير عبدالسميع داود212624
4114o2تجاره دمـــنهورمحمود عمرو محمود عبد العزيز الصفتي
42o7ooتجاره االسكندريهحسن اشرف حسن محمد عبد هللا
5o2241تجاره جامعة دمياطمحمد حسين سعد خضير
3o738oاداب انتساب موجه القاهرهسالم سيد سالم شعبان
فنون جميله فنون ج االسكندريهميار ناصر متولى عبدالعزيز محمد419298
188oo8حاسبات ومعلومات عين شمسندى عصام ابوسريع حسن
1177o9اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةشــاهيناز محسن حافظ محمود
49369oهندسة طنطاعمار حسين ابراهيم سويدان
67oo56هندسة بور سعيدمحمد احمد الحسينى الباير
اداب انتساب موجه االسكندريهمحمود سعد محمود محمد احمد نايل421161
هندسة حلوانرومانى رائف رمزى نجيب14753
431o52تربية طفوله ج دمـــنهورمى سعيد مصطفى كامل زين الدين
5oo42oتجاره جامعة دمياطفاطمه الزهراء ابراهيم ابراهيم الالوندى
اداب طنطااسراء سعد سيد محمد على363299
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةكريم اشرف كامل عتابى223965
تجاره جامعة دمياطاحمد فريد محمد شوقى احمد ابراهيم561882
48827oالسن عين شمسدينا عبد الناصر عمر السيد النجار
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه عباس عبدالمجيد موسى234464
كلية االثار ج اسوانايمـــن طاهر السيد عبد الحميد58838
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى احمد سامى حنفى46912
طب المـــنصورهمحمد احمد مصطفى محمد العرابى487364
5835oتجاره القاهرهمحمود عبد الحميد عبد الرازق اسماعيل
8o9oo5إعالم ج جنوب الوادىسلمى احمد ابراهيم عبد الناصر
تربية بنهاهدى ماهر على مرسى عيش229139
طب طنطااحمد ابوبكر عمر عبدالعزيز عمر442293
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانميرهان مدحت احمد الشــافعى642637
تجاره المـــنصورهحنان فهمى عبد السميع الصديق بكر565293
5479oهندسة المطريه جامعة حلوانعبد العزيز شعبان عبد العزيز على شلبي
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالمـــنعم ربيع عبدالمـــنعم هويدى223711
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمد فرج عبد الدايم154874
57153oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةعمر ابو الفتوح محمد عمر الخوالنى
تربية الفيومفاطمه شعبان محمود عبد الباقي79714
72754oتربية المـــنياشيماء محمد شحاته عبدهللا
تجاره عين شمسعبد هللا محمد عبد القادر شلبى143538
اداب الزقازيقساره نبيل احمد محمد حسن643563
56o422اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمازن محمد احمد الهاللى الفار
رياض اطفال المـــنيا طالباتامل محمد على محمد716672
8o7988صيدلة سوهاجصالح ابراهيم عبد المطلب احمد
785oo1تربية اسيوطاسالم مصطفى جاد هللا مصطفى
تربية ابتدائي طنطامحمد عمر السيد امام الشوره353461
كلية األلسن سوهاجايه حسن عبد الصبور على788833
طب اسيوطريم سمير يحيى صالح788694
38o446طب كفر الشيخنورهان عزت محمد محمد قدادة
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587o5oتربية رياضيه بنين الزقازيقمصطفى ايهاب على محمد احمد
8151o1تجاره سوهاجمحمود عبد العليم احمد محمود
نوعية الزقازيقرحمة شريف على السيد514338
تجاره دمـــنهوراقبال محمد احمد احمد ابو رفيعة466529
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةنرمين المحمدى رمضان جبر578178
تربية عين شمساحمد مجدى حسن محمد148324
صيدله المـــنصورهرحمه مجدى محسن عبد الوهاب581894
36257oاداب طنطااسالم رمضان فتحى ابو اليزيد البشكار
رياض اطفال المـــنيا طالباتفاطمه حسن حسن محمد712881
اداب دمـــنهوراسالم محمد سيد عبد المالك فرج425527
طب القاهرهمرثا بقطر عطيه بقطر825429
تجاره كفر الشيخكمال جابر احمد الغبارى384755
5o3692سياحه وفنادق المـــنصورةشيماء جمال عبد العليم الحسينى المصرى
طب بيطرى سوهاجمارينا سامى نصرى جميل785583
4174o9تربية أساسي اسكندريةروان خالد خميس محمد محمد
تربية ابتدائي دمـــنهورمى محمد محمد شحاته شلبى428752
حاسبات ومعلومات بنهانورهان صبحى محمد محمد عامر368499
صيدله عين شمسياسمين محمد عبدالرحمـــن بيبرس188712
5212o2تربية طفوله الزقازيقرقيه محمد مصطفى احمد
هندسة عين شمسبترا صموئيل فكرى يعقوب271559
تجاره بنى سويفحازم عادل يحي ميهوب64347
هندسة المـــنياعلى محمد على محمد752356
79975oتربية اسيوطمارينا نشــات ثروت حكيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيمـــنى على احمد عبد العاطى مرسى35225
هندسة اسيوطمحمود مـــنير محمود على573645
اداب الزقازيقمحمد حمدى محمد عبد العزيز عماره511797
213o6oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد صالح الدين حبيب
1274o6اداب حلوانعبد الرحمـــن محمد عياد على
اداب عين شمسحنان خالد اسماعيل محمد31746
تربية الزقازيقفريده خالد فاروق حسن الحنفى585291
هندسة المطريه جامعة حلواناسراء ابراهيم احمد محمد265632
52oo44صيدله الزقازيقاسراء حسن علي سليم عبد النبى
اداب اسيوطايه محمود عبد الحميد شحاته792153
تربية حلوانمـــنة هللا محمد عبد التواب عبد هللا الرفاعي15118
119o79تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا صالح سيد عبد العال
41o889رياض اطفال االسكندريه طالباتغاده السيد محمد محمد ابراهيم
اداب انتساب موجه عين شمسسمر محمد محمود عبدالرحيم271839
تجاره القاهرهعمر سيد حسن امين154644
663o44تجاره بور سعيدمحمد طارق السيد مجاهد محمد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمهيتاب محمد يسري رضوان42183
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورشريف احمد محمد عالم441122
تجاره عين شمسطارق عاطف ذكى محمد292998
هندسة المـــنصورهمحمود العربى محمود على اسماعيل571371
2723oتجاره القاهرهبسنت محمد ابو الفتح محمود محمد الشرقاوى
66536oتربية العريشاميره سالم احمد على مطر
288o3اداب حلواندعاء محمد سيد عودة
طب بيطرى اسيوطزكريا رجب عبد الاله عبد الكريم828533
تجاره االسكندريهمحمد يونس محمد مرسى ابراهيم338324
تربية اسيوطهبه احمد زكريا محمد794254
اداب اسيوطمصطفى درويش مصطفى محمود797883
اداب انتساب موجه االسكندريهنانسى طارق محمد عبد هللا حسنى411271
هندسة اسيوطاحمد ابراهيم احمد العربى663248
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تجاره الزقازيقمحمد حسين ابراهيم حسين السيد522366
تربية االسماعيليهاسراء جمال السيد ذكى653973
تربية كفر الشيخايه هنداوى معروف الهنداوى369598
طب المـــنصورهسمير السعيد عيسى عبد العال588399
تربية ابتدائي عين شمسمحمد جميل فهمى محمد141885
طب اسنان عين شمسندى احمد محمد اسماعيل116891
اداب القاهرهامانى محمد حلمى محمد ابوزيد271725
اداب المـــنصورهبسمه محمد محمد حسن احمد المـــنجى563611
اداب االسكندريهمحمود احمد محمد احمد عبدالقادر344348
1194o6حقوق عين شمسرامي احمد مدحت احمد رياض
تربية سوهاجندي عبد اللطيف ابراهيم عثمان831593
هندسة الزقازيقباسم محسن عبد العزيز محمد راشد638918
229o85تربية بنهاايه عبدالحميد الجارحى عبدالحميد عبدالسالم
عالج طبيعى القاهرهاحمد صالح محمد صبحى متولى محمد315438
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم على حسين احمد155397
1478o8تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عصام محمد حرب طايع
237o76هندسة اسيوطسيد احمد حسين احمد عبدالرحمـــن
تجاره الزقازيقاحمد محمد السيد محمد احمد مصطفى518741
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسزياد محمد محمود مهنى664796
اعالم القاهرهامـــنيه احمد عبد العليم احمد45151
طب الزقازيقاحمد عادل محمد السيد523678
تربية عين شمسدينا هشــام حسن حامد36221
تربية ابتدائي سوهاجدميانه بخيت فهمى قلدس811375
66o848تربية بور سعيداالء السيد البهنسي احمد على
كلية هندسة بنهامحمد رضا فريد عبدالرحمـــن276163
صيدله طنطاهاجر علي مصطفي علوش359962
صيدله الزقازيقمحمد خالد محمد السيد حجاج512779
22o568هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد رمضان فايد السيد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةامانى مصطفى محمد تعلب233854
طب المـــنصورهعمرو يس حامد طلبه النجار565988
4437o4كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورإسالم حامد كامل مسعود الكبراتى
37o348اثار القاهرهأسماء نبيه الشحات عامر
تجاره القاهرهنورالدين محمد محمود حسنين23425
طب بيطري المـــنياعبد الرحمـــن ياسر عبد هللا محمد75658
تجاره بنى سويففاطمة احمد عبد الصمد محمد716789
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد جمال شفيق فتح هللا الديب41574
43o382تربية طفوله ج دمـــنهورنرمين السيد عبد الغفار عبد الحميد الشيخ
اداب انتساب موجه القاهرهاسراء عبد الوارث عبد التواب موسى98451
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمروه حسن محمد حسن62733
كلية اآلثار باالقصرمحمود عبدالعزيز سيد على749857
اداب حلوانحسن السيد حسن عبد السالم147712
اداب طنطاسلمى بيومى محمد بيومى محمد364622
طب بيطرى المـــنصورهيارا احمد محمد حسن عامر489695
تجاره عين شمسنهال شعبان عبدالمقصود محمد298137
21355oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن مصطفى محمد الخضرى الشيخ
تجاره عين شمسهدى رضا عبدالعزيز العزب268984
تجاره بنهامحمد احمد عبدالفتاح محمد علي187346
هندسة كفر الشيخحسين طارق حسين عنتر591672
23o896صيدله الزقازيقمحمود مجدى شفيق عفيفى
59o73oطب المـــنصورهمحمود حمدى المتولى احمد مـــنصور
هندسة اسيوطهدير مصطفى عبد الرؤف عبد الحليم153988
نوعية عباسيهايمان السيد السيد سالم خطاب289658
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2o254تجاره بنهامصطفى محمد حنفى محمد
749o9oطب اسيوطأميرة محمد عبد الرحمـــن جبالي
213oooطب بنهامصطفى نبيل محمد محيسن
نوعية اشمونمهند عبدالفتاح احمد قشقوش212695
2665o6حاسبات ومعلومات عين شمسعزه سامى ابراهيم عبدربه
طب اسنان طنطاخالد ياسر عبدالغفار السيد أبوعيد213451
تربية ابتدائي بنهااحمد حسام سالم احمد الشلف279754
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناميره عصام محمد السعيد ابوزيد211686
تجاره المـــنصورهحسام محمد عبد العاطى محمد جباره571132
نوعية الزقازيقايه محمد السيد احمد محمد521668
طب المـــنصورهمايكل ميالد عماره لبيب577746
تربية ابتدائي شبين الكوماسراء سعيد فتحى عبدالشــافى226692
تربية جامعة دمياطمحمد مجدى السيد جوهر499931
57o815هندسة الزقازيقابراهيم سعد ابراهيم على احمد
717oo5صيدلة المـــنيارضوى يحى عويس على
1443oهندسة القاهرهزياد احمد ابوالقاسم مصطفى
73o711تربية ابتدائي المـــنيابدر حماده صابر ابراهيم
8o1872طب بيطرى اسيوطفاطمه عبد الكريم خلف عبد الكريم
هندسة المـــنصورهالسيد رمضان الهنداوى السيد488475
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمصطفى فرج عبدالمـــنعم زين العابدين444114
4197o2تربية أساسي اسكندريةميار حسن محمد حسن محمود
41oo14تجاره االسكندريهزين الدين طارق زين العابدين محمد الملوانى
تجاره القاهرهمحمود محمد السيد خلف صابر32979
هندسة الزقازيقمحمد أمين عمر كامل523773
تجاره القاهرهدينا عادل عبدالسالم محمد العروسى193421
22o198طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسمر مجدى امين الخولى
نوعية فنيه قناسعاد حسنى محمد احمد738537
طب بيطرى المـــنصورهمحمد احمد محمد البسيونى العوضي578576
5oo421سياحه وفنادق المـــنصورةفاطمه محمد سمير مصطفى صالح
صيدله القاهرههدير محمد ممدوح حسن31553
435o81عالج طبيعى ج كفر الشيخساره مـــنير عبد الحميد عبدالسالم عالم
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتياسمين صابر حسين محمد732461
هندسة كفر الشيخكريم بسيوني ياسين حميده محمد378725
كلية الطب البيطرى جامعة أسواندينا حلمى سيد احمد822816
هندسة اسيوطنورهان مرسل سيد الحسينى299482
تربية طفوله طنطااسماء سمير محمد عزيز السحرتى353697
19o849هندسة عين شمسعبدهللا محمد محمود محمد الهراس
82541oهندسة اسيوطبسام عبد المـــنعم عبد الحليم حسين
تربية االسماعيليهنادين سيد حسين محمود654698
1511o8هندسة اسيوطسيف الدين مصطفى عبد المعبود ابراهيم موسى
هندسة اسوانمصطفى عالء الدين محمد حسانين758841
فنون جميله فنون حلواندارين ايمـــن عبد الفتاح احمد116633
8o9713تربية ابتدائي سوهاجايمان احمد حسين عبد الرحيم
تجاره القاهرهساره امين فريد امين48375
كلية األلسن ج أسوانخلود خالد محمود عبدالرازق282217
57982oصيدلة بورسعيدمى مجدى فتحى المحمدى
طب الفيوممحمد رجب شعبان محمود79124
29752oهندسة شبرا بنهامحمود سالمه عبدالوارث عبدالمجيد
72468oكلية حقوق المـــنيامارى مـــنير صموئيل يوسف
2oo227هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةايمان عيد محمد عيد ابراهيم
5ooo61طب بيطرى المـــنصورهلطفى نجيب محمد شطا
كلية اآلثار سوهاجامـــنيه مجدى السيد عبدالمجيد279942
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اداب قنا ج جنوب الوادىكريمه جرفى عبده محمود738934
طب المـــنصورهاحمد على كمال على المالح576228
حاسبات ومعلومات المـــنصورههبة هللا اسماعيل محمد ابوالفضل القصبى567383
تربية ابتدائي قنا ج الوادينادية خالد توفيق عبد الرحيم734471
اداب انتساب موجه القاهرهاسراء خالد محمد سالمه56853
27o863اداب عين شمسمروه اشرف محمد احمد دوش
4978o4اداب طنطااشرف حماد عبدالناصف حماد بالل
42164oاداب االسكندريهعبد العزيز صالح عبد العزيز محمد
823o23كلية االثار ج اسوانزينب خالد احمد ابوزيد
271o96تجاره عين شمسمـــنه هللا حسنى احمد محمود عبدالمغيث
6447o3نوعية الزقازيقناديه ناصر مرسى عبد الصادق
63988oاداب الزقازيقابتسام صبرى محمد محمد فرج
هندسة شبرا بنهااحمد نجم عبدالفتاح عفيفى286177
اداب االسكندريهدعاء زغلول عبد السالم عبد المطلب سالم417124
كلية األلسن بنى سويفايمان محمد عطيه محمد خشــانه653289
382o15اداب كفر الشيخسلمى السيد على المغازى يسن على الطنبارى
كلية السياحة والفنادق بنى سويفشروق عماد سعد عبد هللا67821
اداب انتساب موجه االسكندريهيارا اشرف شفيق محمد علي411323
7477o7تربية ابتدائي قنا ج الواديهبه محمود بكرى ابراهيم
3o2349تربية عين شمسهايدى عصام محمد كامل سالم
طب طنطاعبدهللا انيس الدسوقى مقبل366591
151o5هندسة حلوانمحمود عالء الدين شحاتة علي
طب االسكندريهاسراء عبدالناصر محمد احمد عبده347891
5o9497تربية ابتدائي الزقازيقعمر ابراهيم عمر عطيه
السن عين شمسامير فيليب نصيف امين125117
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن عاطف فكرى عبد الرحمـــن63481
2o2577تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناسراء عبدالقوى عبدهللا محمد عبد الحميد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنهال مجدى محمد فؤاد الرفاعى223356
18oo6هندسة القاهرهمحمد ايهاب يحيى عبد االرؤف العشرى
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد مسعود محمد على733676
8o7o77تربية ابتدائي سوهاجمحمد مصطفى محمود السيد
تربية طنطانوران خالد عبد الرحمـــن الشيخ364697
12o677هندسة عين شمسمادونا مجدى مكرم مقار
هندسة الزقازيقاسالم عالء الدين عبد العال السيد513612
طب القاهرهعلى عبد هللا محمد محمد بدوى13493
اداب عين شمسشيماء جمال محمد السيد265778
تجاره عين شمسنورمان مجدى شفيق عوض114747
صيدله المـــنصورهفاطمه محمد وهدان احمد الدكرورى575362
5o1447اداب جامعة دمياطايه محسن محمود بصل
حقوق االسكندريهعلى محمد على محمد زيد421833
هندسة المـــنصورهمكرم سامى مكرم عزيز ميخائيل489112
صيدله االسكندريههاجر نادر احمد محمد حسن435126
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنعمه عبدالعظيم ابراهيم شــاهين234389
664oo1تجاره بور سعيديوسف السيد محمد محمد الزعفرانى
41912oتجاره انتساب موجه االسكندريهاندرو هانى وليم زخارى
2236o5طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشريف ابراهيم مصطفى عبدالمولى
طب القاهرهنورا احمد محمد عبد الرحمـــن عبيده119835
تربية الزقازيقاسماء قاسم يونس السيد645954
تربية ابتدائي المـــنصورهزينب سامى فوزى سعيد المتولي563863
11493oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانبيتر عدلي يحي عبيد
4445o4طب االسكندريهنادية محروس محمد متولى البنا
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنورهان باسم محروس عبد الحميد سيد341345
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12o472طب اسنان القاهرهياسمين محمود مصطفى ابراهيم غربيه
تجاره بنى سويفناريمان شعبان ابو السعود محمود716837
السن عين شمساسماء عبد المجيد السيد يوسف127759
صيدله القاهرهيمـــنى ياسر محمد عبد المـــنعم118762
49271oصيدله االسكندريهايه محمد احمد السيد ابو ميه
523o34تربية طفوله الزقازيقامانى احمد السيد عبدالعال
تربية ابتدائي المـــنصورهرانيا السيد محمد السيد الشبلى593347
تجاره بنهااسراء عبدالرحمـــن الحسينى عبدالرحمـــن284812
تجارة قنا ج جنوب الواديامجد رؤوف وغريس سدراك734498
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعبير رضا محمود احمد عوض592598
3oo6o9طب بنهاشروق عالء الحسينى حسن
497o34هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد عوض عبد الفتاح السيد سالم
تربية العريشها له يسرى جاسر سالم665483
هندسة االسكندريهمحمد اسامة عبد الحميد حسين الطواب414789
طب بيطرى كفر الشيخوسام عادل إبراهيم إسماعيل الجمال372452
طب طنطافاطمة راغب صالح عطية498624
هندسة حلوانخالد محى الدين ابواليزيد وهبه48587
صيدله طنطامحمد السيد جاد السيد الزيات362518
تربية شبين الكوماسراء سعيد يونس عطا225856
2o2o4oتجاره القاهرهمصطفى مجدى ابراهيم رشدى عبد المحسن
7348o7تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد احمد عبدالمـــنعم على حسانين
تجاره طنطاعبدالرحمـــن عبدهللا علي محمد زغلوله365757
58o4o2اداب المـــنصورهاحمد محمد رمضان احمد
7946o9تجاره اسيوطتادرس جورج فرنسيس شخلول
طب االسكندريهيمـــنى محمود متولى على النادى341653
صيدله عين شمسرنا رشــاد فايق المر191982
132o11كلية األلسن ج أسوانايه احمد عبد الحميد عبد الرحيم
حقوق القاهرهمروان محمد ابراهيم عبد الصمد18148
296o18حقوق عين شمسمحمود رفاعى محمد السيد
5o3639هندسة بور سعيدمحمد ابراهيم ابراهيم امبه
29175oكلية البنات آداب عين شمسرحمه عوده عجمى عودة
تجاره الزقازيقعبد هللا السيد عبد هللا على642175
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىفادى رافت صفوت يوسف736641
تجاره طنطامـــنه هللا مجدى المـــنسى رجب ابوجبل486867
639o3oتربية الزقازيقفاطمه محمود محمد ابراهيم ابراهيم مـــنصور
تجاره انتساب موجه  عين شمسعمر محمد سعيد على حسن189948
8o5359طب عين شمسغاده رزق محمد على
3421o4هندسة االسكندريهاحمد محمد محمد السعيد فراج
57o574هندسة المـــنصورهمـــنه حسام الدين عبد الوهاب محمد
هندسة بور سعيداالء احمد محمد محمد عنانى662231
تجاره المـــنصورهمحمود ابراهيم مصطفى محمد السيد588692
277o2oتربية بنهااحمد عبدالمرضى محمد السيد احمد زين
معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتمحمد عبد الهادي امين محمد الغنيمي459217
تجاره انتساب موجه قاهرهمها غباشى اسماعيل غباشى الشــامى42181
تجاره المـــنصورهرضوى احمد سعيد عبده احمد اسماعيل585266
384o17طب كفر الشيخكريمه محمد يوسف سالم يوسف
2o945oتجاره القاهرهاسالم سعد رجب سيد
صيدلة اسيوطآيه سليمان محمد احمد737744
8o8512تربية رياضية بنين سوهاجمصطفى عبد السالم مصطفى عبد السالم
نوعية بنهارانيا محمد عبدالفتاح السيد284917
تربية طفوله اإلسكندريةايه عمر محمد عبدالرحمـــن محمد417951
577o69هندسة اسيوطمحمد طارق رزق رزق درويش
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66oo84تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسامه محمد السيد الداودى حسن
هندسة اسيوطمحمود عبد الحميد محمد على829548
71o863سياحة وفنادق المـــنيامريام ايمـــن سمير غطاس
19695oاداب انتساب موجه القاهرهنورهان احمد ابوالعال رفاعى
تجاره كفر الشيخحسن عبد الحميد عبد الحميد محمد شمس384934
562o65صيدله المـــنصورهاحمد عبد الستار احمد حسن بدر
 تربية الساداتهدير السيد ابوحامد الحلفاوي226125
صيدله الزقازيقابراهيم حامد محمد على ضبيع497139
819o83اداب اسوانجهاد نورالدين زكى عبد الرحمـــن
هندسة المطريه جامعة حلوانريهام حسين محمد محمد277656
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن مسعد ابراهيم النجار488388
4497o8طب القاهرهنوران محمد علي محمد الشــاذلي
اداب فرع الوادى الجديدامانى محمد عبدالوهاب ابراهيم748372
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانيوليانه ماجد مسعد ميخائيل261837
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحمدى حسام راغب محمد أبوالعنين212289
517o58صيدله الزقازيقمحمد عبد المقصود ابراهيم محمد عبد هللا
3773o9اداب كفر الشيخياسمين السيد عيسوى عبدالمجيد محمد
34o5o2اداب االسكندريهوائل ابراهيم محمد خفاجه
هندسة القاهرهاحمد فيصل شرقاوى محمد59244
63594oكلية السياسة واالقتصاد ج السويسجوليا عاطف جاد عبد المسيح
هندسة سوهاجاسالم رافت على احمد813399
كلية طب االسنان ج بنى سويفابتهال محمد حامد احمد69229
656o47تجاره االسماعيليه ج قناة السويساثناسيوس بخيت جيد جرجس
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناندرو هديه عزيز فرج هللا261586
صيدله عين شمساحمد ناجى ابراهيم عبدالنبى الطوخى287243
تجاره الزقازيقاحمد السيد محمد حسن مـــنصور سعد646659
طب اسنان كفر الشيخنانسي محمد علي سليمان السماحي374457
هندسة الزقازيقعمرو جمال احمد الطنطاوى587517
هندسة الزقازيقساره احمد محمد عبدالحافظ عبدالدايم511768
15o281اداب حلوانمحمد خالد ابراهيم جويلى
اداب المـــنيااحمد طه كامل عبد العظيم718534
تربية ابتدائي عين شمسنورهان مجدى احمد حنفى22139
هندسة طنطامحمد ثروت سعد على أبو صرة487568
59oo86تربية المـــنصورهشيماء عبد الفتاح محمد ابراهيم البراوى
57o723تربية المـــنصورهيوسف سعد االلفى السيد الشــافعى
نوعية الزقازيقمحمد حسن عبد هللا محمد644778
اداب القاهرهسلمى محمد فوزى كاظم ابراهيم123116
هندسة طنطاانس محمد احمد نصرالدين الشرقاوى358263
19o755تربية الغردقة جنوب الواديمريم عادل احمد عبدالصمد
6o359تربية عين شمساسماء شعبان حسين خلف
صيدله طنطامرام محمد حسن غنيم364471
كلية األلسن بنى سويفرضا حسين رجب عبد المقصود السيد638572
هندسة االسكندريهعبدهللا احمد حسين مصطفى القزاز458723
19o39oهندسة شبرا بنهامريم محمد ابراهيم محمد ابراهيم
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسارة جبر محمد عبد المجيد451764
كلية هندسة الطاقة بأسوانحسن سليمان اسماعيل موسى654243
664o55حقوق المـــنصورهمحمد عاطف عبد الرحيم عبد الرؤف جادو
اداب عين شمسجهاد مجدى محمود احمد محمد268586
75199oصيدلة المـــنياخالد شعبان محمد عبدالباقى
تربية ابتدائي طنطاأميره خالد محمد الحاج486653
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمود محمد عبدالمجيد حسن296718
369o72هندسة االسكندريهمحمد عبد العظيم عبد العظيم الشريف
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تجاره بنهااحمد عبده عفيفى عبده286385
صيدله القاهرهبسمه سامى مامون احمد47681
السن عين شمسغدير احمد زين العابدين حسين محمود262746
طب الزقازيقنوران سعيد عبدالحليم ايوب511373
79941oتربية اسيوطصفاء محمد على محمد
تربية اسيوطهدى صالح احمد عبد الحفيظ792181
اداب كفر الشيخمـــنى تركى احمد محمد تركى422972
تجاره القاهرهمحمد محمود عاشور غريب135414
224o74هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسيد السيد عبدالحكيم الشــايب
351o1كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسهام محمد محمود عبد العال
اداب الزقازيقندى محمد السيد محمد حفنى شرف637969
تجاره االسكندريهاحمد محمود عبد هللا عبد الهادى مطاوع416543
تربية العريشمعتز محمد فرج نوفل666255
تربية ابتدائي بنهاهاجر يحيى صالح محمد صالح277792
تربية الزقازيقمها صبحى فرج صبحى645969
طب االسكندريهاحمد وحيد عبدالفتاح ياقوت436439
اداب دمـــنهورأحمد عادل عزوز دويدار426427
هندسة طنطايمـــنى عادل عبد الفتاح سليمان أبو شنادي359745
تجاره الزقازيقاسامه على عبد العزيز عوده جمعه648243
تربية بنى سويفبسمه احمد سعيد جابر64187
7232o3صيدله بنى سويفاسامه عبدالناصر محمد سالم
441o25طب االسكندريهمحمود حمدى احمد رزق المال
48895oكلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةمحمد عصام الدين محمد عبدالخالق
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد مـــنصور رضوان محمود425925
هندسة شبرا بنهااحمد جميل محمد ابراهيم285868
صيدله حلواننورهان محمد محمود العزبي149646
648o28نوعية الزقازيقمـــنى عصام محمود الصاوى
33993oاداب االسكندريهشيماء ربيع ابوالحمد السيد سليمان
8o6942طب اسيوطليزا كمال عطيه مرجان
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةوئام حسن عبدالحكيم ابواليزيد756454
تجاره طنطاسارة حمدي محمد سند فرج495654
هندسة اسوانحسين عبد هللا أبوالمجد محمود822254
73ooo2التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه نادى قاسم عمر
تجاره المـــنصورهاسالم محمد جاد على سليمان588281
تربية حلواننورهان احمد صابر محمد عبد المجيد35356
تربية عين شمسدعاء عادل عطيه على199813
صيدلة اسيوطمحمد عادل سعد عبد النبى786761
7o9o9تربية ابتدائي بنى سويفمرفت عادل عبده عزيز
تربية فرع الوادى الجديدمحمد اشرف حسين آدم748932
اداب حلوانعبد الرحمـــن سامح يحيي عبد الحميد اسماعيل123759
تربية دمـــنهورابتسام عبد العزيز عبد الرازق عبد هللا466447
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةيحيى السيد عبد المحسن عيد امام584335
اداب الفيوميارا سامي توفيق علي76384
7289o6نوعية المـــنياأحمد على موسى على
157o85هندسة القاهرهمروان عاطف انور سيد احمد
هندسة المـــنصورهخالد محمد احمد كمال عبد القادر شرف593254
5ooo4تجاره القاهرهمحمد بسيونى محمد ابراهيم
صيدله االسكندريهلوجينا محمد ممدوح احمد المصرى435624
37894oتربية ابتدائي كفر الشيخمـــنال محى الدين عبدهللا سالمة
طب بيطرى القاهرهكريم محمد احمد عبد الجواد عزام133243
طب طنطاشرين محمود محمود محمد ايوب486112
3814o3كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد احمد محمد الزغبى سليمان على
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662o68تربية بور سعيدغاده جمال عوض محمد عبد الواحد
5o33o4تجاره بور سعيداحمد محمد السيد ابراهيم فرحانه
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد اشرف مدبولى مصطفى266949
اداب طنطاوالء سليمان على عيد على353874
تجاره المـــنصورهمحمد عماد الدين عبده السيد مجاهد592562
2743o4اثار القاهرهبسنت هانى ميشيل معوض
8o7891تربية سوهاجحسين فتحى حسن ابراهيم
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم هانى جالل محمد عامر289813
تربية ابتدائي الفيومساره صابر احمد محمد74998
حقوق القاهرهسومه حربى فرج عبد المعطى44539
51984oهندسة الزقازيقهشــام محمد رشــاد محمد متولى النحاس
434o82صيدله االسكندريهمارينا صفوت صبرى عطيه
طب طنطاهاله فؤاد احمد عامر356365
نوعية فنيه الزقازيقرضوى احمد محمد سليم512383
اداب انتساب موجه االسكندريهاماني سعد حسن علي عبدالتواب422619
هندسة االسكندريهايمان حسن مسعود حسن مسعود457841
عالج طبيعى ج كفر الشيخسارة طارق محمد رشــاد احمد347152
نوعية الزقازيقكريم محمود محمد ابوطالب522823
هندسة المـــنياهادى احمد حمدى سليمان السيد محمد414697
56528oتجاره المـــنصورهوليد مصطفى عبد هللا صالح احمد
524o29طب الزقازيقمحمد علي النجدي علي
2o5558تربية حلوانامير يوسف صدقى ناشد
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عفيفي عبد الحليم محمد58668
حقوق بنى سويفعبد هللا ابراهيم محمدعلى المغربى61358
كلية األلسن ج أسوانمـــنار حسين على احمد819131
52o56oكلية اآلثار سوهاجالسيد ابراهيم توفيق ابراهيم
49915oنوعية طنطاهدير عصام عبد الملك شتا
3762ooطب بيطرى كفر الشيخاسالم محمد راغب محمد مخلوف
هندسة بور سعيداحمد صالح الدين عبد المطلب محمد664214
هندسة الزقازيقخالد احمد حسن احمد االبزاري522625
هندسة الفيوممحمد ابراهيم ذكى عيانه579623
تجاره االسكندريهعمر فتحي محمد محمد ليله416281
إعالم بنى سويفمحمد عمرو عمر احمد715199
طب القاهرهعبد الرحمـــن احمد فؤاد كردى743476
5o8995صيدله الزقازيقماريام فريد عبده جرجس سليمان
تربية الزقازيقالشيماء رضا عزب محمد محمد الباز514525
1163o3تجاره عين شمسمى حسن محمد كمال عفيفى
63669oتربية بور سعيدتقى احمد عبدة مصطفى الرازقى
نوعية االسكندريهايه مرزوق احمد محمد مصطفى419953
تجاره المـــنصورهمحمود طارق محمد عطيه الشرقاوي588345
اداب انتساب موجه القاهرهمـــنة هللا عبد القوى عبد القوى نوح35331
تربية اسوانعبير شعبان نصر سليم821167
385o72هندسة كفر الشيخمحمد عبد الغنى محمد ابواليزيد حسانين
دار العلوم ج القاهرهإبراهيم أحمد سعيد عبدالرازق رمضان425941
188o68اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةرحاب محمد احمد عبد الرحمـــن احمد
82232oتربية ابتدائي اسواناحمد محمد محمود احمد
64725oاداب الزقازيقايه السيد احمد ابو هاشم ابراهيم
298o7oاداب عين شمسفاطمه سمير سيد محمد
تجاره بنى سويفمصطفي نادي جمعه احمد68961
رياض اطفال المـــنصورهيارا محمد حسن ابراهيم حسن521197
134o98صيدله عين شمسلبنى محمد عبد الرحيم سليم
اداب حلوانمهاب طارق محمود عبد القوى127333
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56o529اداب المـــنصورهتقى بالل عبد الرازق عبد الباري
صيدله طنطااسراء طلعت حسن ابراهيم سالم231632
عالج طبيعى ج كفر الشيخدينا اشرف ابراهيم رقيه364419
نوعية عباسيهمـــنى حسام الدين كمال عبدالباقى العوضى289375
572o9عالج طبيعى القاهرهوفاء صالح قرنى سيد عويس
1144o1فنون تطبيقيه حلوانبتول عادل سعد زغلول مبارك
هندسة عين شمسيوسف شحاته السباعى حسن133453
طب اسيوطاحمد حسين عبد الحكيم محمد787378
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسماح محمد محمد البيومى زين احمد231944
تجاره انتساب موجه قاهرهشروق ابوزيد محمود عبد الغفار22286
2o3o54تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهند مصطفى محمد مصطفى عبد الرحمـــن
28o562كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمود كريم محمود محمد
حقوق بنى سويفعبد الرحمـــن احمد عبد الرحمـــن محمد علي73853
71o257التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان طه محمد ممدوح
415o43هندسة االسكندريهندى مصطفى رشــاد صادق عبدالاله
تجاره انتساب موجه قاهرهرحمه مدحت صالح عبد العال39637
اداب المـــنياسلفيا حبيب ونيس حبيب723996
اداب حلوانعصماء محمد يحى محمد الشيمي196692
8o5551تربية طفوله سوهاج طالباتشــاهندة السيد رجب السيد
2o3684طب القاهرهوفاء جمعه محمد رجب عبدالموجود
هندسة المـــنياشيماء تاج الدين محمد عبد العزيز752126
فنون تطبيقيه حلوانندى محسن محمد عباس علي194928
438o4تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الوهاب محمد احمد عبد الحميد
23o25تجاره القاهرهايه طه محمد احمد
79oo92تجاره اسيوطمونيكا ايهاب اسحق بشرى
37o724صيدله االسكندريهايه ابراهيم السيد ابراهيم بن
تربية ابتدائي بنى سويفساره حمدى عبد التواب سالم64953
اداب انتساب موجه عين شمسشيماء امين سيد على الشيخ271851
58o75oهندسة الزقازيقمحمد اشرف محمد الطنطاوى
تربية ابتدائي اسيوطرانيا اشرف انور عبد هللا792779
هندسة طنطاعلي سامي علي عبدالقادر حجازى365969
هندسة بور سعيداسالم حامد مسعد حسن شهاب664235
363o7اداب القاهرهشيرين عزت عبده ابراهيم
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسماء سعد عبد هللا مصطفى درويش653174
اثار الفيومايه محمود احمد زيدان231936
5655o7تجاره المـــنصورهاحمد رشــاد السيد محمد اسماعيل
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد السيد احمد عوض577662
تجاره انتساب موجه  عين شمسرانيا محمود جاد الكريم مرسى265981
4897o6صيدله المـــنصورهاسراء السيد عبد الرازق حماد
تجاره الزقازيقمـــنار عبد الرازق السيد حسن ابو عامر584526
263o68هندسة عين شمسمريم محمود احمد التهامى
طب القاهرهندى عبد هللا محمد عاشور121758
اداب بنى سويففاطمه محمود حسين جوده62547
رياضيه بنات الزقازيقبسمه هشــام عبد المطلب عبد المعطى638299
فنون جميله عماره ج االسكندريهمحمد صادق مصطفى عبد المجيد الشــاعر345626
صيدله المـــنصورهاسراء محمد امين عبد الرحمـــن الديسطى571737
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد صالح محمد امام213287
طب المـــنصورهشيماء ابو غانم عبد الرحمـــن ابو غانم شلبى579466
فنون جميله عماره ج االسكندريهشيماء نبيل حسن محمد عبيد58621
نوعية طنطاشيماء عبدالعزيز احمد ابوزيد عبدالرحيم368188
7158o4تجاره بنى سويفعالء الدين محمد متولى احمد
اداب اسيوطمحمد عبد ربه عبد الرحيم احمد796245
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7291o8صيدلة اسيوطنورا عالء ابراهيم يوسف
صيدلة اسيوطمحمود عبد الحميد حسانى حسين743522
 تربية الساداتفاطمه محمد حسن بيومى216879
729o79نوعية المـــنيافوزية محمد ابراهيم محمد
49o861كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمـــنتصر ذكى مـــنتصر الجعفراوى
كلية البنات تربية عين شمسمى حسين عبدالسالم حسين291758
42211oتربية أساسي اسكندريةمؤمـــن محمد محمد ابراهيم ابوالهيثم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمـــن فتحى على الدرس212124
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدعاء سعيد السيد السيد298251
اثار القاهرهداليا محمد عزوز معاذ حامد126476
طب بنهاهبه محمد ابوالعنين محمود ابو العنين236775
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةرانيا خالد ابراهيم دراز218364
5o1oo2صيدله المـــنصورهمـــنه مصطفى كامل الغباشى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى رضا مصطفى الشــاعر366342
2387ooتجارة قنا ج جنوب الواديمريم محمد شرقاوى صالح
81o124تربية سوهاجسمر خلف على عبد اللطيف
42o722فنون جميله فنون ج االسكندريهعبد الحميد محمود عبد الحميد محمود مالح
8o9775طب سوهاجايه عبد العال عبد اللطيف محمد
طب الزقازيقمحمد سامى احمد رمزى646951
2611o7صيدله عين شمسمحمد صالح الحفنى راشد
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد عابد عبد الغفار محمد اسماعيل588461
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخشروق اسامه عمرمحمود الصردى372333
4958o5تربية ابتدائي طنطافاطمه ابراهيم جوده ابراهيم حميده
نوعية الزقازيقمريم محمد محمد حسين649571
تربية أساسي اسكندريةاميرة محمد رشدى عبد السميع  خليفة415673
اثار الفيوممحمود محمد ابوالسعود احمد284487
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره سعد على عبد الفتاح79289
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناحمد خالد علم الدين محمد الماحى124928
66142oهندسة بور سعيديمـــنى عصام نصر موسى المـــناوى
فنون جميله عماره ج حلوانساندرا فيكتور سالمه كيرلس118399
8o3566طب اسيوطيارا اسامه السيد عبد العظيم
513o28حقوق الزقازيقاحمد انور ابراهيم محمد توفيق
22388oحقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمحمد ابراهيم محمد الفرماوى
14874oاداب القاهرهمـــنى صبرى ابراهيم على
57o631تجاره المـــنصورهاسالم ايهاب محمد رضا عبد الرازق
اداب عين شمسمريم هانى عبدالعليم الشــامى192594
هندسة القاهرهمحمود السيد محمد على سيد135675
تجاره المـــنصورهمينا طارق يوسف فهمى جرجس487229
8o8829كلية األلسن سوهاجايمان جمال شعبان حمدان
تربية ابتدائي دمـــنهورايمان سعيد محمد الدرشــابى428425
3544o7نوعية فنيه طنطاتقوى محمد عبدهللا محمد سعفان
سياحه وفنادق المـــنصورةجمال رجب عبد الخالق رجب رزق589354
35o17تجاره عين شمسايمان اسامه عبد العزيز على صبح
نوعية اشمونياره حمدى محمود عبدالوهاب225498
اداب انتساب موجه االسكندريهمي اشرف عبدالرازق على339523
5o8o22تربية جامعة دمياطساره احمد احمد محمد عرابى
738o11اداب قنا ج جنوب الوادىعال عاطف عبد المجيد احمد
1419o4تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد عبد الفتاح عبد العزيز عبد الفتاح
تجاره كفر الشيخندا مدحت حمدى ابراهيم حسين372136
4894o5تربية ابتدائي طنطاعزة مجدى محجوب ابراهيم
5o9422اداب الزقازيقاحمد سعيد سيد احمد عبدهللا
حقوق القاهرهمحمد احمد فوزي محمد136677
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564o52اداب المـــنصورهحسن مصطفى سعد عبده النجار
السن المـــنياهند محمد نجيب عبد الفتاح احمد715939
427o91اداب طنطاخالد ايمـــن محمد جمال الدين القالع
كلية البنات تربية عين شمسفاطمه محمد عبد العزيز يوسف44562
578o39تربية ابتدائي المـــنصورهمى محمد حمزه على الجمال
تربية ابتدائي الساداتريهام محمدى عبداللـه محمد السرسى215336
صيدله المـــنصورهناهد ابوزيد رزق داود565374
65251oتربية ابتدائي االسماعيليهمريم محمد رجب محمد
تجاره االسكندريهمحمد طارق سالمه السيد421762
تجاره القاهرهمحمد حاتم راضى احمد136436
طب المـــنصورهدينا فطين مجاهد مجاهد مصطفى المدنى592922
حاسبات ومعلومات شبين الكومساره السيد احمد محمد االعصر216535
15o211تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سعد كامل عبد الحكيم
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسروان محمود محمود كريم659942
السن عين شمسرنا عبد المـــنعم عبد الفتاح عبد المـــنعم34933
هندسة االسماعيليةالسيد حسين محمد جوده651758
1147o4هندسة المطريه جامعة حلواندانيال رفيق مفيد عازر
طب طنطاجهاد محمد عبد السالم محمد زين الدين216952
28o6ooتربية بنهاهند عبدالمـــنعم مهدى هنداوي
تربية حلوانسلمى محمد عبد هللا مرزوق21558
نوعية طنطاسهام مصطفى محمود ابوالسعود494129
صيدله الزقازيقايه ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم الشحات299995
نوعية المـــنياعطا محمد عطا نجيب726531
تربية ابتدائي كفر الشيخايمان شعبان محمد عبد الجواد379129
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد طارق محمد حامد محمد126944
تربية ابتدائي الزقازيقايه مصباح محمد محمد648148
دار العلوم ج القاهرهاسراء محمد عبدالعاطى عبدالفتاح194728
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمـــنة هللا عزت ابراهيم حامد شكر446673
2o8434صيدله عين شمساحمد ابراهيم احمد الشريف
تربية بنهاسهيله ياسر عبدالعزيز محمد293332
تربية العريشاسماء على محمد على666735
علوم عين شمسعمرو عزالدين شعبان على289963
تجاره انتساب موجه قاهرهكريم سمير عبد الكريم معوض48991
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويففاطمه على عبد هللا السيد123829
تربية حلواناميره ناصر فضل محمود قطب57863
271o82كلية البنات تربية عين شمسمارتينا مراد رشدى عطيه
تربية دمـــنهورغادة رجب عوض محمود خالف429615
15464oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن محمد فوزى محمود
تجاره كفر الشيخاحمد ماهر صبح المرسى محمد حسن565528
تجاره القاهرهحنان عياد سامى عياد54494
طب المـــنصورهمحمد التميمى عبد الرحمـــن الغندور شتيوى593817
تجاره انتساب موجه قاهرهاسماء عبد العال عبد الهادي احمد39281
كلية البنات آداب عين شمسساره ابراهيم عبده إلياس سيد196973
73o35تربية ابتدائي الفيوملمياء خضر محمد امين
طب كفر الشيخمحمد السعيد ابو القاسم هميسه375424
طب القاهرهمينا مدحت مـــنير سليمان189964
46o713كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخاالء عاطف محمد عبد العزيز الغنام
3oo6o7طب بنهاتقى محمد عادل محمد بيومي
اعالم القاهرهاحمد رضا زكريا احمد شحاته289115
اداب اسيوطدعاء احمد حسين عبد الباسط794137
صيدله طنطاياسمين اشرف عبدالجواد غنيمى278639
36o94تجاره انتساب موجه قاهرههدير عماد على محمد سالم
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311o5تجاره عين شمسرضوى رضا احمد فهمي
اداب دمـــنهورداليا امين محمد السعيد زويل429388
نوعية فنيه اسيوطهايدى ظريف عونى ذكى793423
طب المـــنصورهداليا محمود محمد على اسماعيل581386
صيدله طنطامحمد عبد الواحد احمد عبد الواحد366259
13o98oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانابرام نبيل عدلي حنا
حقوق القاهرهمصطفى على امام اسماعيل57366
هندسة الفيومعبدهللا على محمد يوسف السعداوى213614
7217o3رياض اطفال المـــنيا طالباتعال محمد احمد عبد القادر
2868o1تجاره بنهاعمرو مغربى على محمد
2637o3هندسة حلوانهشــام حنفى محمود عبدالواحد
3oo123تربية بنهااسراء عبدالهادى ابراهيم عبدالعزيز السيد
نوعية بنهانورا ناصر كامل عبدالحميد جاد293621
تجاره المـــنصورهمحمد احمد محمود محمد صابر588317
5o1848تربية جامعة دمياطشروق سمير رشــاد محمود محرم
81o9o5تجاره سوهاجعبد السميع ابوالسعود حفنى محمد
675o9تربية بنى سويفعبد المـــنعم محمد عبد المـــنعم محمد
نوعية بنهازينب محمود على مصطفى على285565
41o6o1اداب االسكندريهريم أكرم محمود فؤاد السيد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخشروق عادل ذكى الزيات218452
هندسة الزقازيقعبد هللا محمد السعيد سالم على باشــا584915
هندسة اسيوطاحمد عامر عبد الراضى عبد هللا41927
74o111هندسة قناإسالم حسن بشير أحمد
اداب اسواناحمد على احمد نصرالدين819722
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايالريه محسن رومانى اسكاروس261533
طب بنهارضا محمد عزت محمد عثمان227615
43o576كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورماهيتاب صفوت عبد الجواد بدر
تربية شبين الكومايمان ايمـــن الحسينى البنا218328
14o544اداب القاهرهمريم عادل فريد جندى
تربية بنى سويفرغده مختار صالح محمد69656
اثار الفيومشيماء عبدالعاطى حسين عبدالحميد225844
طب المـــنيااسراء عالء الدين عبد الباقى عبد الحليم754733
568o85هندسة المـــنصورهبيان محمد الشبراوى محمد الشوربجى
3o4238تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريم صابر محمد حسنين
52495oطب الزقازيقمـــنار متولي معن يوسف
3o1134تجاره عين شمسعبدالحميد اشرف عبدالحميد ابراهيم
حقوق القاهرهدانا ميسور محمد صفوت عثمان18885
كلية اآلثار سوهاجمحمد اشرف سعيد محمد احمد641292
تجاره بنهااسماء سعيد صالح محمد283444
72381oتجاره بنى سويفامل امين خلف جيد
3379o8عالج طبيعى ج كفر الشيخامل خالد محمد وهيب
هندسة شبرا بنهااحمد سعيد بدوى السيد عودة288746
23o398هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عبدالمـــنصف شحاته عبده
اداب حلوانيارا محمود محمد عبد الحليم48785
كلية األلسن كفر الشيخابراهيم حماده ابراهيم محمود صقر375245
58o925طب المـــنصورهمحمد احمد عبد الظاهر محمد ايوب
تربية ابتدائي كفر الشيخليلى السيد السيد القمرى385291
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد ابوبكر محمد حسين الصغير272563
73955oتربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتشيماء ابراهيم فكرى امين
37o34تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواننوران محمود عبد النعيم محمد
طب طنطاوسام ماهر صبحى حسن حميده449748
اداب انتساب موجه القاهرهاسماء اسامه عبد القادر عبد الرحمـــن31596
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كليةاسمجلوس
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفوالء رمضان يونس صالح76382
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمود ياسر محمود عبدربه582844
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود خالد محمد شفيق ابراهيم292553
2948o9تربية عين شمسمصطفى محمود مصطفى عبدالصمد
37o783صيدله االسكندريهنغم سعد سعيد سعد القماح
3625o2اداب طنطاعبدهللا عاطف احمد ابو السعود
تربية ابتدائي دمـــنهورايمان حسنى عبدالسالم محمود بركات429362
صيدلة اسيوطراندا جمال حكيم مسعد791629
هندسة اسيوطاميره عصام اسماعيل احمد828344
65678oتربية ابتدائي جامعة السويساحمد السيد جمعه محمد
كلية هندسة بنهاعبدالمعز ايمـــن عبدالمعز جاد البربرى279228
تربية شبين الكوماسراء وجيه عبدالعزيز الحاجه231846
تربية ابتدائي اسيوطريهام كامل صادق ثابت799716
2o5546تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد سيد يوسف اسماعيل
4147ooهندسة االسكندريهاحمد ابراهيم عمران همام
طب المـــنيااميمه يوسف ضاحى محمد726882
35o862تربية أساسي اسكندريةهاجر عالء على الصاوى على عثمان
صيدله عين شمسهاجر يسرى محمد عبد العال121288
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعماد احمد السيد بربار217195
حقوق اسيوطمصطفى عمر سيد عمر749711
359o4oاعالم القاهرهيمـــنى ايمـــن محمد باشــا
كلية هندسة بنهامحمد ابراهيم سالمة احمد النجار641514
66oooتربية ابتدائي بنى سويفدينا انور محمد عبد الباقى
تربية ابتدائي قنا ج الواديعاصم قناوي عبد الغني قناوي758343
3814o6صيدله االسكندريهمحمد البيلى محمد الزكير البيلى سالم
اداب عين شمسايمان السيد عبدالخبير الخولى282815
هندسة الزقازيقمحمد عبد الرحمـــن محمد محمد512569
كلية األلسن ج أسوانمحمود احمد على محمد العطار522396
صيدله طنطاندى محمد ابراهيم محمد المالح363443
اداب االسكندريهرؤيا ايهاب ابراهيم محمود بشير424291
اداب الزقازيقنورا السيد محمد عيد العبد586222
3494ooتجاره االسكندريهسالمة عادل محمد المرسي القبالوي
2142o9كلية هندسة بنهامصطفى محمد ابراهيم الخياط
2175o7هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن احمد زكريا ابوعلم
515o12تربية ابتدائي الزقازيقامـــنية محسن محمد محمد سالم
طب بيطرى القاهرهساره ربيع عمر برسى142558
299o43تجاره عين شمسهاجر هانى السيد لطفى محمد
487o62تمريض طنطا روان السيد عبدالجواد سيداحمد الصوالحى
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىمارينا شــايب مفدى عدلى743832
1263o1اثار القاهرهياسمين كمال خضر على خضر
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبدالحكيم احمد الزق221455
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنار على جمعه على148728
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد محمود رضوان العدل588675
طب اسنان االسكندريهآمـــنه محمد يحيى عبد الرحمـــن محمود القراقصى438837
38o381طب اسنان كفر الشيخسارة طلعت عبد القادر عبد الوهاب
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمارينا مجدى اسحاق مـــنصور226662
7132o5طب المـــنيامينا عادل شفيق ابراهيم
اداب القاهرهمـــنة هللا زكريا احمد مرسى24753
طب االسكندريهاية محمد حسين محمود عبدالراضى445891
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةجمال عثمان عبدهللا عثمان295377
كلية هندسة بنهامحمد اسامه مصطفى محمد276639
28736oهندسة شبرا بنهامصطفى ايمـــن عرفه ابراهيم الصفتى
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تربية بنهاريم ممدوح على شرارة278156
تربية حلوانسهير سعيد رشدي عبد الرحمـــن59879
179o1هندسة عين شمسعاصم عصام على مسعود
16o529دار العلوم ج القاهرهدنيا رأفت السيد يوسف
تربية شبين الكومامل السيد محمد عثمان225675
34264oحقوق االسكندريهضياء هشــام عبد الجيد عبد العزيز فرحات
5o6988تربية رياضيه بنين جامعة دمياطأحمد ناجح أحمد عوض حسام
صيدله طنطامحمود صابر عبدالحميد جعفر213818
صيدله عين شمسنورهان ماجد نزيه سعيد خليل192556
صيدله المـــنصورهايه اسالم سعد عبالفتاح583713
431o71تربية دمـــنهورأية أحمد حسن القادوس
29o434تربية عين شمسشيماء حسام عبدالعزيز عبدالعزيز حمزة
تجاره القاهرهرفقة سليمان سالمه سليمان36239
512o71هندسة المـــنيازياد وحيد محمد محمد
82o488تربية اسوانمحمود عرفة احمد على
اداب القاهرهممدوح محروس ممدوح محمد272624
79637oتربية اسيوطاحمد حمدى عبد الرحمـــن عبد الرحيم
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايهاب فخرى عبد الرحمـــن محمد654756
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد مخلص محمد محمد على26562
اداب انتساب موجه االسكندريهايه محمود حسين احمد حسين417353
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسايالريه ماهر عبد المالك ذكى636513
8291o3صيدلة سوهاجاندرو نشــات وهبه سعد
227o26إعالم ج جنوب الوادىمحمود محمد ابوالفتوح على مسلم
72238oتجاره بنى سويفاحمد خالد محمد محمد
58o157هندسة المـــنيااحمد محمد على الشحات ابراهيم
هندسة عين شمسفرح ايهاب عز الدين البحيرى114341
اداب المـــنيافاطمه مجدى شحاته سيد713747
تجاره المـــنصورهمحمد نبيل فوزى محمد الخميسى591598
1367o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عزت سعد على
صيدلة اسيوطمريم ناجح ميالد غالى791326
طب اسيوطفريد فتحى وديع دانيال793968
اداب كفر الشيخسلوى جمال ابو المعاطى محمد ابراهيم385129
طب بيطرى فرع الوادي الجديداحمد محمد كامل هاشم749299
732o32تجارة قنا ج جنوب الوادياسراء عبد الرحيم محمد احمد
447o67طب بيطرى دمـــنهورساره عبد الحليم محمد على عيسى
طب الزقازيقأحمد صالح العوضي متولى519365
هندسة االسكندريهمروان عالءالدين عبدالحميد احمد يونس456295
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفايثار سليمان مصطفى حسين19311
صيدله عين شمساسراء عبدالحكيم بدر عبدهللا268658
3o3389حقوق بنهاامين محمد اسماعيل محمد
اداب االسكندريهمصطفى رجب عبد العزيز احمد السيسى344362
السن المـــنيااالء جمال محمد عبد الحليم715378
هندسة الزقازيقمحمود سعد محمد شهدي517163
تربية ابتدائي الزقازيقهاجر محمود فاروق السيد الحداد512725
59o553اداب المـــنصورهاحسان حمدى احمد احمد غزاله
تجاره عين شمسيوسف رجب على اسماعيل ابوزيد272634
22o933اثار القاهرهنيره لطفى صالح فهيم
اداب الزقازيقساره فتحى احمد الصاوى السيد518422
29626oهندسة شبرا بنهامحمود محمد عبدالمقصود احمد ابوالعال
طب االسكندريهعبد هللا احمد محمد محمود جمعه412276
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسعاد رجب عبد الرحيم احمد36988
241o22تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد شوقى محمود حماد
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تربية ابتدائي سوهاجمريم رفعت شوقي جاب هللا785451
صيدلة بورسعيدغاده صالح عطيه اسماعيل581958
اداب القاهرهكريم عبد الخالق حسين ابراهيم147474
هندسة االسكندريهمصطفى مسعود عبدالجيد عبدالرازق عبد ربه344593
تجاره المـــنصورهمحمود عبد الحميد احمد رزق عابدين588346
تربية اسكندريةندى محمد وليد عبد الفتاح سعد الكومي411123
266o31كلية البنات آداب عين شمسصفيه سامى محمود مصيلحي
2246o2اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن محمد امين عبدالهادى
كلية علوم االرض ج بنى سويفمحمد خالف مصطفى بكر297424
اداب الزقازيقبسمه السيد محمود محمد بكري645782
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن حاتم احمد محمد17657
صيدله المـــنصورهضحى عادل السيد حرحور492851
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحيوسف محمد السيد محمد سعد227352
8o1563هندسة اسيوطمحمد حسن كمال الدين عطيه
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمارينا سمير توفيق صالح299145
اداب اسيوطفهد عماد الدين سعد محمد797377
تجاره بور سعيدشيماء عبده المهدى حسين عبد العال592597
السن عين شمساالء ياسر حسن فرماوى144474
هندسة االسكندريهمؤمـــن هشــام رشدى يوسف احمد455285
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانوالء محمد جمال صادق135963
السن عين شمسنورا احمد ابوسديرى جاد يحى192596
5o1251تربية جامعة دمياطامل عامر محمد عامر
735o31حقوق قنا جنوب الواديعبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن احمد
هندسة عين شمسمصطفى عبدالهادى عبدالرحمـــن مـــنسى187161
طب اسيوطكريم احمد حمودة عبد البارى785181
تربية ابتدائي سوهاجامانى خلف على محمد812767
2691o8هندسة القاهرهعالء ابوزيد عبدالحميد محمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسندى احمد حسن عبد هللا635964
57o521صيدلة بورسعيددينا محمد امام محمد عثمان
5o655oهندسة المـــنصورهمها احمد صالح عبد العزيز الردينى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشيماء غريب ماهر غريب232218
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةزهراء سعيد عبدالفتاح الدقيرى222323
هندسة اسيوطندا يحى عبدالخالق عبدالرحمـــن268343
تربية طفوله الزقازيقنورهان محمد محمد حسين غالى646548
2965ooطب عين شمساسراء صالح محمد العاصى
41o563تربية اسكندريةاسماء محمد السيد قبيصى السيد
71972oتجاره بنى سويفمارينا عماد سعد مقار
تربية اسكندريةماجدة محمد عبدالفتاح بيومي348757
تجاره عين شمسمحمد شوقى محمود محمد296685
49829oطب اسنان طنطاتقى عبدالسالم مصطفى المداح
السن عين شمسفاطمه عالء الدين مصطفى درويش27298
359o53تجاره طنطانيرة توفيق محمد توفيق عبد العال
7187o9تجاره بنى سويفرغده عبدالصمد نجيب عبدالعظيم
تجاره طنطانورهان اكرم عمر حسن محمد363417
هندسة عين شمسشــادى خلف يعقوب عبدالمالك269854
تربية كفر الشيخصباح محمد سعد محمد مـــنصور374559
تربية شبين الكوماسماء فتحى محمد الجمل215258
19o256صيدله القاهرهميرنا ناجى احمد الحسينى عبد البديع الصادى
تربية دمـــنهورنوسة السيد عبدالحليم عبدالحميد431479
تربية الفيومايه ياسر صبحى محمد سالم74945
12o61oهندسة المطريه جامعة حلوانمينا اشرف انور فوزى
4279o3تربية دمـــنهورعبد الرحمـــن حسن على السعيد
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كليةاسمجلوس
51o221اداب الزقازيقنورا كامل محمد حسن
اعالم القاهرهعبدالوهاب يحيى على الغرقاوى281871
طب اسيوطحبيبه سعيد احمد حامد193856
عالج طبيعى ج كفر الشيخالسيد شعبان جمعه زايد369744
65oo38صيدله الزقازيقسما احمدجمال الدين عبدالغنى محمود عامر
2326o7اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمـــنار فوزى حافظ توفيق جمعة
صيدله طنطاعمرو محمد على غانم233497
2358o2صيدله طنطامريم عبدالرحمـــن عبدالعزيز عبدالرحمـــن الساعى
36819oاداب طنطامروه سعيد السيد محمد الدندينى
78614oاداب اسيوطحسناء على حسن محمد
اداب القاهرهندى بهاء الدين فتحي ابراهيم44629
تربية حلوانعال السيد حسين السيد حسين22298
اداب حلوانهبة هشــام سيد خليفه44682
صيدلة المـــنياعبدالباسط جمال عبدالحفيظ محمد721499
تربية رياضيه بنين شبين الكوممصطفى خالد شوقى عاصي239938
73oo1oكلية حقوق المـــنيامريم ممدوح عبد الصبور عبد الكريم
3588o2تربية ابتدائي طنطااحمد عطيه سليمان عوض هللا
22o86oتربية الساداتاميره سعد مصطفى السمان 
طب اسنان طنطاهاديه احمد عبدالعزيز عمر216467
58o742هندسة المـــنصورهكريم محمود السيد حسين خطاب
2933o4التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه محمد كمال مصطفى هاني
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء عادل سيد عبدالشــافى218382
كلية هندسة بنهاعبدالمـــنعم رضا عبدالمـــنعم يوسف518478
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد هشــام محمد على296816
كلية األلسن سوهاجسماح احمد احمد محمد811961
2o2151هندسة حلوانامير عبدالودود احمد االمير محمد
641o61كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةجيالن محمود السيد سالمان
4472o3طب االسكندريهسلمى حمدى شوقى الزقيطى
طب الزقازيقاسراء صالح حسين محمد الباز525266
صيدله عين شمسرودينه ياسر انور السيد محمود192157
71o547اداب المـــنيازينب محمد سيد على
هندسة القاهرهدينا ممدوح محمد فؤاد حسن149225
تجاره القاهرهكريمه احمد محمد صابر154338
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورهان محمود جمعه الوكيل222384
تربية ابتدائي دمـــنهورنداء جمال محمد احمد السمالوى428461
67o187حقوق انتساب موجه المـــنصورهطارق محسن عبدالمـــنعم مـــنسى
تجاره االسكندريهرشــاد محمد رشــاد محمد الزهري411388
45922oهندسة االسكندريهمحمد عيد عبد الفتاح سعد هللا
اداب المـــنصورهرنا السيد عبد العزيز العشرى563425
هندسة الزقازيقايمان عبد المـــنعم فريد شرف احمد567292
اداب قنا ج جنوب الوادىاسراء مـــنصور محمد الضوى734286
هندسة عين شمسمحمد هشــام محمد محمد133534
هندسة المطريه جامعة حلوانحازم هشــام محمد عباس119444
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد رأفت عبدالصبور عاشور223887
6397oكلية هندسة الطاقة بأسواناسامه جابر محمد عبد هللا
2o7668اداب عين شمسياسمين عبدالنبى فتحى سيف النصر
15o228تجاره القاهرهمحمد ياسر محمد محمود
اداب المـــنصورهاسراء جمال عبد الغنى سويلم492193
2634o1تربية حلوانعبدالرحمـــن كرم شقيرى كمال الدين
تربية الفيومهايدي علي سعد محمود78669
6366o2حقوق المـــنصورهاحمد عماد عبدالمـــنعم عبدالرحيم عطيه
27oo69تربية حلوانابانوب فكتور البرت القس حنا
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4899oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعماد حمدى عبد الحليم حسنين احمد
اداب القاهرهسلمى محمد سعد ابراهيم39687
ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسنغم خالد فاروق عبد الحميد الدمـــنهورى191957
8o7685تربية سوهاجايه محمد على احمد
8oo46oتجاره اسيوطحسن عقل حسن عقل
592o63هندسة الزقازيقمجدى محمد احمد محمد السعيد
دار العلوم ج القاهرهمـــنار محمد احمد عبد الرازق39766
811o11هندسة سوهاجثروت نجاح فخرى سليمان
صيدله الزقازيقندى على ابراهيم على عبد هللا567916
43o871تربية الساداتندى ايمـــن عبدالهادى امين االشحط 
26412oتربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانمحمد طارق صالح محمد
65681oالسن المـــنياخالد مصطفى السيد احمد
5oo732تربية جامعة دمياطفيروز مختار عبدالحليم مختارجزر
اداب الزقازيقامير سمير هالل على زايد667872
تربية طنطاهاجر حمدي رشــاد عبد الغفار عبد هللا496553
2956o6صيدله عين شمسندى محمد فاروق عبدالفتاح
حقوق بنى سويفشروق محمد عمر عبد المـــنعم713912
هندسة عين شمسحازم مهدى عبد الغنى السيد ابراهيم146764
كلية هندسة بنهامحيى الدين محمد محمود امين الحاج على295732
تجاره عين شمسعبد الرحمـــن عمر رشــاد محمد146873
تجاره االسكندريهمحمود سعيد محمد بركات418737
تجاره القاهرهمحمود الحسين عبد العزيز على154671
حقوق بنى سويفمحمد احمد عبد البديع احمد69534
58o62oصيدله المـــنصورهمحمد سامى محمود محمد مصطفى
42865oتربية ابتدائي دمـــنهورياسمين جمال بسيونى سعد عبده
تجاره االسكندريهحسام الدين هشــام فوزى السيد عبدالجواد421513
حقوق سوهاجمحمود عبد الوارث احمد مجاهد818321
كلية البنات تربية عين شمستسنيم عبد الغنى سيد عبد التواب56153
صيدله المـــنصورهنورا عبد المـــنعم عبد هللا يوسف489246
فنون تطبيقيه حلوانايه عبد العظيم محمد محمد اسماعيل14585
494o1oصيدله المـــنصورهايمان جمال شعبان ابوليله
هندسة بور سعيدمعتز مصطفى مصطفى السيد الشبلى594717
193o2صيدلة الفيومحسام الدين خالد عبد السالم محمد
صيدله حلوانريم ايمـــن السيد محمد طعيمه46633
نوعية بور سعيداسراء هيسم طه محمد حموده661452
43o1o9تربية ابتدائي دمـــنهوركريمان محمود رياض احمد خميس
هندسة الفيومهادى هشــام على جاب هللا عبدالعال414112
تجاره بنى سويفمعتصم محمد عبدالغني علي718874
27o687تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتيارا عبدالشكور محمد جاد الكريم
هندسة اسيوطحسام الدين حامد عبد الاله محمود792732
تجاره عين شمساحمد سامى محمد مجاهد297615
تربية بنهااسماء ابراهيم سالم ابراهيم سويلم293289
فنون جميله فنون ج االسكندريهاشرقت محمد عبد الفتاح مصطفى346931
تجاره طنطامياده سعد رمضان محمد عماشه359262
اداب طنطاهاجر الصاوى السيد حامد السيد الفتى353865
تجاره عين شمسسعيد مصطفى سعيد مصطفى سليمان292491
36o474اداب طنطاايه خالد نبيه عبدالفتاح ملوص
6666o7تربية العريشجهاد غنيم سليمان غانم
صيدله القاهرهعمرو حسام الدين سيد خليفة44122
36246oهندسة طنطامحمد ممدوح شــاكر السعدني
8276o6طب اسيوطماجد مـــنير ونيس مترى
هندسة اسيوطمعتز مصطفى احمد على787721
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5613o3طب اسنان المـــنصورهيمـــنى االمام ابراهيم عبد المجيد االمام
تربية قنا ج جنوب الوادىياسمين حسن هاشم ابوالمجد735825
37o68تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء عالء عبد الحميد محمود
هندسة حلوانضياءالرحمـــن مصطفى شحاته احمد272889
تربية المـــنصورهريهام ابراهيم فاضل عبد الرازق591332
7387oحقوق بنى سويفزياد خالد محمد عبد التواب محمد
2886o5طب اسنان عين شمسبسنت ياسر احمد راشد
هندسة القاهرهمـــنة هللا حمدى محمد ابراهيم42838
27681oكلية هندسة بنهاشــادى جاد عبدالرحيم راشد
تجاره القاهرهعبد المـــنعم محمد عبد المـــنعم محمد علي18988
3o4731صيدله طنطاايه حاتم حسن عبدالجواد عطايا
تجارة قنا ج جنوب الواديرانيا وجيه انيس توفيق813484
5o5121تجاره جامعة دمياطجمال السيد حامد السبع
اداب اسيوطاحمد محمد على محمد786312
2o6653هندسة عين شمسندى محمد صابر ابراهيم احمد حسين
حقوق بنى سويفادهم نور ابراهيم محمد715188
4o496هندسة القاهرهمحمد احمد شوقي توفيق
طب المـــنيامحمود محمد يحيى حسن حسان711636
17o14تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت حسام الدين احمد محمد احمد
3o5359تجاره بنهاداليا عبدهللا صالح محمود البحيرى
41o583تجاره االسكندريهمريم عبد الغنى محمد محمد البيومى
58614oهندسة الزقازيقمحمد محمود لطفى محمد فارس
14o296اداب حلوانبتول بهاءالدين محمود جمعه
تربية بور سعيداحمد السيد ابراهيم سعد رزق663849
عالج طبيعى ج كفر الشيخعمر احمد محمد حمادة441141
5o15o8اداب جامعة دمياطهاجر طارق محمد شواش
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد محمود طايل221982
46o177هندسة االسكندريهاحمد عالء عبد العزيز خليفة
فنون جميله عماره ج االسكندريهنور احمد ايهاب محمد احمد رافت454198
4o745تجاره القاهرهمديحه خالد انور شمس الدين
1391o8تجاره انتساب موجه  عين شمسعبد الرحمـــن سيد محمد موسى
اداب قنا ج جنوب الوادىوالء همام خادم هللا على737234
طب بيطرى الزقازيقدينا رمضان عبد المعبود محمد645119
كلية الطب بقناابتهال عابدين محمود عبدالعزيز735717
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسعبد هللا ابراهيم عبد السالم على عبد العال636755
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه جمال عبد الحفيظ احمد151879
تجاره القاهرهزيدان محسن السيد زيدان58844
اداب االسكندريهكيرلس كميل فريد عجايبى مرجان421953
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنبويه شعبان عبدالحميد البغدادي ابراهيم214234
225o4oتربية ابتدائي الساداتهند مصطفى عبدالرحمـــن فرماوى
655o64تربية ابتدائي االسماعيليهزينب السيد عليوه على
تربية ابتدائي دمـــنهورفاطمة عبدالفتاح محمد محمد محمود428739
تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةفاطمه يحيى عبد الفتاح ابراهيم درويش579992
طب اسنان طنطاايناس عربى عبدالعزيز محمد226199
8o652حقوق بنى سويفمصطفى رمضان فرج خليل
نوعية بنهاهبه جمال السيد مصطفى النجار286489
صيدله القاهرهداليا محمد سعيداحمد كمال الشرقاوى214946
طب اسنان جنوب الوادىكيرلس انسى عبد المالك صموئيل816344
تربية دمـــنهوراية سعد شلبى محمد دسوقى428229
822o32تربية اسوانزينب شحات نجار على
1449o2صيدله عين شمسكريمان عالءالدين محمد خليفه
طب بيطري المـــنيامحمد فايق عبدربه عبدالعال726177
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كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفساره طارق اسماعيل محمود عبدالواحد667264
57888oطب المـــنصورهايمـــن مصطفى محمد احمد الطحان
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد مبروك زيد217424
تجاره االسكندريهورده السيد محمد محمد عبد ربه419934
تجاره طنطامحمد حسام الدين مصطفى على ابو خزيمة426985
274o31كلية البنات تربية عين شمسياسمين عمر دياب مبارك
8o1478تربية رياضيه بنين اسيوطضياء عبد الحارث سيد علم الدين
1167o4صيدله عين شمسمـــنة هللا اشرف عباس رشــاد
2oooo7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا نشــات ابورواش مهنى
هندسة االسكندريهأحمد فرج هللا عبد العزيز غانم337371
اداب الزقازيقندا سعد عبدالكريم السيد638339
حقوق المـــنصورهدينا محمد شحاته محمد عبد العزيز571177
52o582تربية رياضيه بنين الزقازيقمحمد رشــاد الشبراوى فهمى محمد
64686oطب الزقازيقاحمد نادر حماده حسن
تجاره بنى سويففادى حسين عبدالعال حسين717931
السن عين شمسعمر ابراهيم جابر عبدالباري297649
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصرمحمود احمد على احمد االديب561822
56947oطب المـــنصورهاسراء محمد فؤاد مصطفى فرج
اداب سوهاجمحمود عاطف محمد محمود816884
28o378هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد حمدى محمد عبدالرازق
646o65تربية ابتدائي الزقازيقنورهان عصام احمد السيد
اداب القاهرهناديه محمد حسن احمد126275
كلية البنات آداب عين شمسزينب سيد راغب هندى148678
تربية ابتدائى فرع وادى جديداسماء احمد محمد مهدي749428
عالج طبيعى ج كفر الشيخالشيماء عبده عبدالغنى كرم عصر369661
5o89o4طب الزقازيقبسنت نادر عبدالرحيم البرعى محمد
22832oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمهند عمرو ابراهيم الشيخ
طب القاهرهمحمود احمد فاروق عبد العال54739
تجاره الزقازيقعبدهللا محمد على محمد522818
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسسمر طارق عيسى محمود636369
اداب المـــنصورهمحمد احمد الصديق الصديق الفداوى561981
5634o1اداب المـــنصورهزياد حماده محمد محمد ابوعيسى
218oo3كلية الصيدلة ج المـــنوفيةخالد عبدالفتاح عبد الخالق سيد احمد الضرغامى
6616o8تربية ابتدائي بور سعيدمى حسام محمد حليمش
188o32كلية األلسن بنى سويفيمـــنى حمدى سيد احمد ابوالعال
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالعليم محمد عبدالعليم محمد جويلى235518
تربية سوهاجغاده فؤاد محمد ابوبكر817165
5o3o26كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةميرنا محمد محمد الغريب عسيلى
744o12تجارة قنا ج جنوب الواديهاجر رمضان يوسف عبدالرحمـــن
تربية رياضيه بنين حلوانسيف الدين محمد محمدى عبد السالم السيد194412
79o946طب بيطرى اسيوطحماده جالل حسن محمد
تربية اسيوطشيماء غالب عبد هللا سيد797328
السن عين شمسرحمه مخلص حسين كامل117193
تجاره بنى سويفاحمد جمال عبد العظيم محمد717873
طب عين شمسمحمود حمدى محمد مصطفى محمد289198
هندسة المـــنياماريو نظير حبيب عبد722835
تربية دمـــنهورسمية سعد محمد محمد سعد متولي428728
طب بنهاعمر أحمد عبدالفتاح ابراهيم عمر358745
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد نزيه فتحى الدسوقى213585
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء سامى محمد عبد المتعال149291
السن المـــنياسلمى جمال عبد الحميد على29149
طب طنطااميره رمضان محمد ابو العز591145
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56o186طب المـــنصورهمحمد وسيم محمد فؤاد زكى متولى
3o1o11طب بنهارنا عبدالغفار عبدالوهاب ابراهيم
438o85صيدله االسكندريهمـــنة هللا ميمي مراجع حمد يونس
367o57صيدله طنطاخلود طارق جميل السيد يونس
135o63التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةزينب سمير محمد ابراهيم
تخطيط عمرانى القاهرهاحمد عبدالرازق على الجمال459124
اداب القاهرهشــاهنده عاصم محمد عبد الرحمـــن مهران37179
هندسة اسيوطاحمد على نعمان عبد السميع811746
كلية البنات تربية عين شمساسراء عماد الدين عبد الراضى ابراهيم132514
44ooo4طب بيطرى دمـــنهورعبدهللا احمد عبدالغفار راشد نوح
اداب القاهرهايه رضا محمد احمد34917
8o9226طب سوهاجنورهان عادل محمد عبد الرحيم
صيدله طنطاايه عبد الحميد فتوح الجمل496148
تجاره اسيوطراشد محمود عبد الجواد بيومى794618
حقوق بنى سويفاحمد جمال محمد عبد الرحمـــن73485
اداب عين شمسفاطمه يحي حسن محمد شعبان291134
تجاره االسكندريهروان محمد لطفى زكي موسي419274
51517oنوعية الزقازيقهاله زغلول محمد على حسن
3859o1نوعية كفر الشيخايمان سعد الصاوى احمد الحمراوى
اداب طنطامحمود احمد السيد احمد عبداللطيف ابورويحه497833
425o42تجاره االسكندريهاسماء سمير معوض عطيه
38oo43كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمى عبد السالم على عبد السالم ابوشهاوى
1215o7هندسة عين شمسخالد احمد حسين محمد
4375o6طب االسكندريههاجر عصام عبد الونيس على بليدى
3511o7طب االسكندريهاسراء سعيد ابراهيم حسن ابراهيم
122o1oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةهاجر عالءالدين عبد الحكيم امام خشب
تربية ابتدائي بنهامحمد ممدوح عبدالفتاح ابراهيم المهدى279166
44643oطب بنهااية احمد محمد سعد بكر كله
645o79طب بيطرى الزقازيقامـــنيه عادل عبداللطيف محمد
22oo72هندسة اسيوطمحمد محمود محمد طه
هندسة عين شمسبالل محسن محمد محمود139551
هندسة االسكندريهمارك عماد فايز خليل413744
تجاره المـــنصورهعاطف ايمـــن زكريا محمد النجار494971
صيدله طنطابيتر حنا عطيه باسم361828
5o8759هندسة الزقازيقاحمد خالد عبد هللا محمد
السن عين شمسدعاء محمد صادق السيد196541
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانزياد وليد شــاكر خورشيد263929
43o98هندسة المطريه جامعة حلواناالء احمد سعيد اسماعيل ابوحجازه
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن ناجح عبدالعليم عبدهللا خليل311372
5o652oصيدله المـــنصورههاجر ابراهيم المغاورى محمد العلوى
سياحة وفنادق المـــنيااحمد صالح عبد هللا على791474
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن محمود عبد الباري على147745
كلية التربية الفنية ج المـــنيانورهان حافظ ابوبكر حافظ722246
اداب اسيوطاميره عيد توفيق زيدان795368
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساشرقت محمد رضا محمد سليم احمد657311
هندسة عين شمسيوسف خالد فؤاد محمد14997
نوعية طنطاهدير سعيد ابراهيم محمد عبداللطيف فريج354441
637o66كلية السياسة واالقتصاد ج السويسحسين احمد حسين احمد مسلم
كلية رياض االطفال اسيوطوفاء محمد سيد محمد795722
السن عين شمسرضوى عماد محمود محمد على عزب126169
تجاره عين شمسامـــنيه محمد اسماعيل مصطفى283756
تربية فرع الوادى الجديدماريهان محمد خطيب جياب748444

Page 255 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
2958o1صيدله عين شمسجهاد عاطف محمود حسن سرايا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانعمر عادل السيد عبدالعظيم حسن263269
تجاره دمـــنهورمحمد مفتي سعيد محمد الهجين426878
5o8683صيدله الزقازيقيارا عبدالرحمـــن ابراهيم احمد عزب
3oo526تجاره بنهاسندس رضا عمر محمد عمر
اداب عين شمسامل رزق عبدالمجيد امام267711
اداب بنى سويفاحمد اشرف محمود سليم61952
هندسة الزقازيقاحمد صبحى عبد الهادى محمد513484
1142o3اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةميرا ابراهيم حلمى توفيق
اداب حلواننرمين جمال محمد سيف45741
هندسة شبرا بنهانادر احمد محمد محمد297887
نوعية بنهامحمود مصطفى عبدالسميع اسماعيل سالم279818
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمود نصر فرج على737888
علوم عين شمسمـــنةهللا محمد مصطفى محمد مهدى289492
اداب االسكندريههمس ابراهيم احمد احمد دغيم419631
صيدله القاهرهمحمد عبد الحكيم احمد عزات59779
29o273تجاره عين شمسمحمود السيد محمد محمد اسماعيل
طب كفر الشيخشيراز نور الدين السعداوى السعداوى383979
حقوق سوهاجمحمد عمادالدين محمد صابر817362
هندسة القاهرهوسام طارق احمد ابراهيم27658
26o94السن عين شمسعمر مصطفى حسين حسين
264o43تجاره عين شمسعبدالرحمـــن شمس جمال عثمان
424o9oتربية أساسي اسكندريةدنيا محمد رجب ابو الحسن عمران
5o4663طب المـــنصورهشروق هيثم زكريا حامد ابراهيم
42298oاداب دمـــنهورندى سعيد محمد السيد
هندسة كفر الشيخمحمد سمير محمد ابراهيم يوسف572432
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصرفادى عالء محمد محمد البديوى579547
طب المـــنصورهايمان مدحت محمد طلعت معروف الدغيدى592892
تربية طفولة فرع الوادى جديدآية عابد محمد عبد هللا749183
115o15هندسة حلوانشــارل عادل عبد الملك حنين
صيدلة اسيوطساره ثروت فؤاد يوسف785556
3o113علوم القاهرهمحمد صالح محمد عبد الفتاح طنطاوى
هندسة كفر الشيخادهم عبدالرحمـــن محمد عبدالمتجلى381482
طب بيطرى جامعة الساداتيوسف شعبان عبدالبارى راغب223822
52oo43طب بيطرى الزقازيقمحمود نبيل عطية ابراهيم
42o644فنون جميله فنون ج االسكندريهاحمد سالمه عبدالحميد عبدالحميد عشره
تربية شبين الكومايه احمد عبدالجواد خليل234624
تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةمحمود محمد ابراهيم عبده ابراهيم593482
296o36طب عين شمسياسر احمد سعد زغلول محمد
216o37اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء عماد فتح هللا عشماوى
64834oصيدله الزقازيقعمر محمد محمود محمد نضر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسامر يسرى فايز حبيب26653
278o99هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةنورهان السيد عبدالعزيز شندى فرج
نوعية طنطاتغريد عبد القادر فهمى كيالنى364587
22993oكلية هندسة بنهاروان وائل عبدالواحد عبدالحليم
7881ooهندسة اسيوطمصطفى عبد الراضي محمد بخيت
تربية طنطاايمان خضر عبد الفتاح حامد367132
تربية عين شمسدينا طارق عبد السالم محمود133872
23o43oتجاره بنهامأمون جمال مأمون سليمان
األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم 6 اكتوبرمريم عمرو عبد السميع محمد15375
35262oتربية ابتدائي طنطاإسماعيل مصطفي إسماعيل رضوان
هندسة طنطاعمرو انور اسماعيل السيد الشرقاوى355799
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تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء جمال محمد العبد34234
نوعية بنهاشروق عادل زكي بيومي286257
128oo3عالج طبيعى القاهرهسلمى محمد محمود سالم
8135o7تجاره سوهاجمها محمد مهران عبد الرحيم
تربية ابتدائي بنى سويفمحمد محمد سيد جنيدي63692
هندسة كفر الشيخمحمد محمد محمود مصطفى عبد الحليم564649
تمريض المـــنيا هدير عربي محمود عبد الواحد752111
664o22تجاره بور سعيدخالد محمد الغريب رضوان
1174o3تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةسلمى مدحت حسن حسين
تربية ابتدائي قنا ج الوادينعمه حماد على حماد741541
1195o8صيدله عين شمسمارتينا محفوظ فخرى فهمي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر اشرف مختار محمد مصطفى192848
كلية االثار ج اسوانعيشه ابراهيم محمود ابراهيم55762
34327oتجاره االسكندريهسامى محمد كامل عوض ابراهيم البنا
13o512كلية بنات شعبه طفوله عين شمسمياده ربيع احمد عطية هللا
649o7oهندسة الفيومعمر عبدالهادي احمد صالح
تربية ابتدائي اسيوطسعيده شحتوت محمد حسن799277
تجاره انتساب موجه حلواناحمد محمود محمد محمود143515
هندسة االسكندريهمحمد خالد محى الدين شفيق ناصف342252
2o2847اداب القاهرههانم مصطفى محمد الليثى
طب عين شمسياسمين رفعت كمال خليل293692
نوعية الزقازيقسمر توني جمعة عطيه644984
42o727اداب االسكندريهعبد الرحمـــن جابر عبد المهدى جاب هللا
تربية المـــنصورهريم محمود العوضى محمد579735
56o229طب المـــنصورهرنا المتولى مـــنصور العدروسى
صيدله طنطاخضرة حسن أمين الحسنى492739
هندسة االسكندريهعمر محمود عيد مصباح محمد414559
حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمد متولى يوسف امان السودانى586649
791o33التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم عياد غطاس شحاته
129o64تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى ربيع طه على رشوان
هندسة عين شمساحمد صالح علي عبد الكريم محمد144787
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمريم مدحت مصطفى عبد القادرمحمود189692
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرسهيله جمال صالح شلقامى718417
516o69تجاره الزقازيقاميره عبدالسالم السيد عبدالسالم
هندسة المـــنيامحمود ناصر احمد سيف719692
اداب طنطانهلة محمد االمام غانم497915
8o1276سياحة وفنادق المـــنيامحمد عصام الدين محمد محمود
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد احمد على263982
هندسة اسوانعبير صالح محمد احمد738527
5861oطب اسنان القاهرهندا عادل عز الدين عباس
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايات صالح اسماعيل سالم سليمان151754
5834o1تربية ابتدائي المـــنصورهسماء شــاكر على الشربينى
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةساره على محمد خليل السقا635975
صيدله المـــنصورهحنان السيد كمال العراقى محمد588951
27oo8oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناحمد ايهاب عشماوى ابوبكر محى الدين
41o136فنون جميله فنون ج االسكندريهندى محمود مختار محمد يوسف
29o259تجاره بنهااسماعيل جمال حسين جمعه مطر
56o58oهندسة الزقازيقايه وليد عبد الحميد محمد حسن
231o7oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم جمال محمدى زلط
5o9417نوعية الزقازيقاحمد بشير على خليل
صيدله حلوانداليا فريد عبدالغفار محمد عاشور232456
اداب بنى سويفايمان عطيه عيد محمد65531
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كلية الطب بقناإسراء أحمد عبد الصادق غالب739475
طب بيطرى الزقازيقاسماء ابو الفتوح احمد احمد عطية517886
29476oتجاره عين شمسلطفى احمد لطفى طه
19195oتجاره القاهرهمريم عادل حسين احمد جاد
تربية دمـــنهورزهور ربيع محمود محمد ابراهيم429142
فنون جميله فنون المـــنياجهاد محمد فرغلى عبد النعيم713389
377o51طب بيطرى كفر الشيخوفاء سمير السيد السيد قاسم
2o817oاداب القاهرهساره نبيل عطيه عزيز
صيدله المـــنصورهاحمد ابراهيم السيد متولى عوض577297
563o4oتجاره المـــنصورهامل السيد العجمى الشحات
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىعبدهللا طلعت يوسف عثمان745725
تربية ابتدائي االسماعيليهاحمد السيد حسين غنيم654747
تربية حلواناشرف عبد الرحمـــن عبده عطا ابوزيد56699
تجاره المـــنصورهاحمد نعمان رمضان عبد الحى575166
144o17السن عين شمسابتهال سعيد على عبد الرحمـــن
5o8951هندسة الزقازيقفيروز محمد حسين مصطفى جاد
هندسة المـــنيامصطفى محمد عبد المـــنعم السيد ابوالعال413569
طب القاهرهماريا ماهر جرجس هرمينا28435
8o5529تربية ابتدائي سوهاجمها جمال صابر محمود
191oooحقوق القاهرهاريج محمد عبدالوهاب عبدالمـــنصف محمد
285o86صيدله الزقازيقامـــنيه محمد عبدالقوى محمد
تربية بنى سويفغاده مسعود عبد الحليم محمد69185
72o933تجاره بنى سويفايمـــن رجب عبدالفتاح طلب
3o1617تجاره بنهاهمت اشرف مصطفى سليم
293o81السن المـــنياسمر محمد هادى محمد غالب
هندسة طنطامحمد احمد محمد الشيخ366319
799o36كلية طب االسنان جامعة أسيوطهالل سيد على محمد
2357o4التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةريهام فوزى عبدالعزيز احمد
تربية ابتدائي بنى سويفحميده عبيد علي عبد الحليم66785
8o9573اداب سوهاجحاتم اشرف محمود عبد هللا
اداب المـــنصورهدنيا بدر عفيفى عبده على573996
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهيارا عادل محمد ابراهيم583554
5o2478تجاره جامعة دمياطشروق محمد أحمد عبد الرازق
57864oصيدلة بورسعيدمريم احمد محمود عبد الحميد
هندسة عين شمسهانيا احمد ابراهيم على مختار122835
هندسة المـــنياعلي مختار سيد عبد العزيز752211
اداب القاهرهدنيا محمد عوض احمد44483
56631oهندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد المتولى محمد الخواجة
229o46صيدله طنطامى اشرف غنيمى حالوة
7o429تربية بنى سويففاطمه سليمان مـــنهراوى محمد
كلية الطب بقناميرا هانى الفى حكيم761562
1324o6اداب حلوانساره عصام الدين احمد محمود
تجاره عين شمسنورهان عالء عباس احمد142425
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء رجب حسانين على الجزار216896
طب المـــنصورهمحمد ابراهيم السيد يوسف السيد565857
5o5735تربية جامعة دمياطاحمد مجدي مـــنصور ابراهيم
5182o3صيدله الزقازيقيمـــنى محمد على عبدالقادر
نوعية كفر الشيخنورهان محمد حامد سالم384314
7498oتربية الفيومهاجر احمد عبد الحميد جمعه
23116oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود هانى محمود الكالف
94o29تربية بنى سويفمحمود رمضان محمد دويدار
كلية االثار ج اسوانسارة تهامى حمدان محمد725187
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هندسة االسكندريهمحمد مصطفى رمضان على سيد احمد الحطاب456257
تربية طفوله الزقازيقغاده غنيمى محمد غنيمى643866
252o3اداب انتساب موجه القاهرهعلياء سيد سليم محمد بكر
34o6o3حقوق االسكندريهايه مسلم محمد احمد سند
علوم المـــنصورهاسراء احمد احمد ابراهيم العشماوى592841
طب المـــنصورهفاطمه السيد سالم سالم583731
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد اشرف حسن محمد كامل119546
5o3695السن المـــنيامرين إبراهيم محمد أمين محمد الباز
هندسة طنطامحمد موسى ابراهيم احمد حسن576191
هندسة اسيوطهدى عبد الرحمـــن ابرا هيم عبد الغنى118239
كلية رياض االطفال اسيوطسنيه زكريا احمد محمد786484
694ooكلية األلسن بنى سويفاحمد عدلى قرنى عبد الجيد
اثار القاهرهدنيا محمد عبدالمـــنعم خليل267757
تربية ابتدائي كفر الشيخاسراء بدير الغريب محمد متولى381951
تربية المـــنصورهمريم حامد السيد احمد حجازى القاضى579383
تربية طنطانسمه سعيد أحمد كامل عبد الال359286
صيدله القاهرهايناس حلمى محمد كمال146531
8o6721تجاره سوهاجاميره احمد محمد احمد
تربية طفوله ج دمـــنهورنورهان محمد عبدالكريم فاضل المعداوي429498
تربية طفوله شبين الكوماسراء محمد محمود عجلو218654
حقوق بنى سويفمحمد عمر جابر صالح ابو العال75526
تجاره الزقازيقصبحى احمد على عبدالمقصود حسن519211
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةنيره اسماعيل عبد هللا جالل653966
122oo7هندسة عين شمسمريم حسام محمد حلمى محمد الصادق
3oo33oطب بنهاهاجر محمد ابراهيم محمد دحدوح
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتكريمة رمضان أحمد سيد745143
36o791طب طنطاايه محمد رمضان الشنشورى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهبه فتحي حسين قطب128947
8o7738صيدلة سوهاجفايزة محمود احمد عبد الحافظ
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن احمد عبد الرؤف عبد اللطيف121368
اداب المـــنصورهاحمد محمد الدسوقى ابراهيم573356
طب بيطرى بنى سويفهبة مصطفى احمد زيدان76451
هندسة بور سعيدمحمد صابر سليم حامد653641
356o56اداب طنطاسحر عبد المجيد عبد المجيد محمد الصياد
22o83اداب القاهرهمـــنة هللا اشرف عبد المـــنعم بيومى
طب سوهاجيحيى مـــنصور سيد عبد اللطيف811736
طب طنطاياسمين خالد محمد جاد النحاس354994
427o93اداب طنطاصالح حلمى صالح الدين رشــاد الخولى
هندسة الزقازيقيوسف متولى يوسف محمد البرهامى586657
569o44اداب المـــنصورهسهام ثروت جمعه حسانين
هندسة المـــنيامحمد عزت محمد ابراهيم شعيب586134
44o394طب بيطرى دمـــنهورسعيد حازم محمد قطب المغالني
تجاره القاهرهعالء عصام سيد حسن فراج32621
تجاره بنى سويفهبة حسن عبد السميع محمد على99796
تجاره انتساب موجه  عين شمسندى اسامه محمد برعى حلوى121411
631o2رياض اطفال بنى سويفرنا رزق على طه عبد الجواد
نوعية الزقازيقاسماء حسينى صالح الغمرى عبد السميع645329
342oo7اداب االسكندريهيوسف احمد محمد محمود عبد العزيز
82o115صيدلة اسيوطاالء نصرالكريم محمود عباس
824o95تربية نوعية اسواننورهان مجدي حسين عبد الرحيم
هندسة االسكندريهمحمد إبراهيم السيد ابراهيم مرسى455267
كلية رياض االطفال اسيوطريهام عبد العال عيد عبد العال799715
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طب بنهاعبدالرحمـــن على نجيب شــادى217279
2o3129صيدله القاهرهاالء ماجدى فتحى عبدالرحمـــن
73o823طب المـــنياحسام الدين عويس شعبان جاد الكريم
384o9oطب االسكندريهياسمين محمد الزكى احمد
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد سامح طلعت نوح227992
صيدله طنطااحمد نشــات زكريا محمد عيد488668
1884o8تجاره عين شمسياسمين مصطفى السيد صبيح
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد خالد قاسم حسان291666
43oo7صيدله القاهرهفريده خالد على محمدابو اليزيد
حقوق القاهرهسلمى محمد محمد محمد على198554
كلية البنات تربية عين شمسمـــنار احمد محمد الشحات عبدالحميد ابوباشــا287963
5o6617تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتهيام يحيي ياقوت السيد جويلي
هندسة سوهاجكيرلس ثروت ثوفيلس وديع811773
اداب طنطايوسف السيد عوض محمد361697
كلية البنات آداب عين شمساسراء خالد محمد حسن48758
2132o5هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد محمد النبوى ابوزيد
8o7644حقوق سوهاجمحمود على مصطفى ابوالليل
هندسة اسيوطعلى جالل الدين على حسنين787431
نوعية المـــنياحسناء مصطفى عبدالسالم محمد725567
132o58اثار قنا جنوب الواديشــاهنده سامى حنفى امين
57o1ooاداب المـــنصورهمـــنة هللا عبد العزيز مسعد عبد العزيز الشــافعي
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمرو ايهاب محمد الحفناوى362311
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد حسين عبد هللا عايش666246
5932o9هندسة المطريه جامعة حلواناحمد جمال معاطى ابراهيم ابو العز
64733oتربية الزقازيقمـــنى محمد محمد السيد احمد عمر
اثار قنا جنوب الوادياميره عبدالباقى عبدالغنى عباس297927
5oo876صيدلة بورسعيدباسنت طه محمود ابو ملوه
اداب حلوانمحمد محمود نظير رستم153143
طب بيطرى دمـــنهورطارق محمد عبدون ابو المجد443741
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننغم مؤمـــن فؤاد حسن43617
41o653اثار الفيومقصى مـــنير صابر حسن
صيدله الزقازيقاحمد محمد ابراهيم ابراهيم518847
8o3852اداب سوهاجاسماء محمود عويس حسن
8oo431اداب اسيوطعلياء رفعت صالح محمد
8o9187صيدلة سوهاجمريم عز ويصا يوسف
55o2oتربية عين شمسيارا اسامه على على
هندسة القاهرهمحمد هشــام محروس على13364
59o481كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخكرم محمود عبد البديع عبد العال
طب اسنان طنطارانيا عامر محمد اسماعيل225744
3oo5o1تربية ابتدائي بنهاشيماء ابوالعطا محمد زاهر
تربية ابتدائي الساداتدينا فوزى جبر حنطور234481
طب اسنان عين شمسمـــنه هللا خالد سليمان يوسف196274
تجاره بنى سويفعمر حبشى طه محمد711434
السن المـــنيااسالم مصطفى محمد بكر729927
صيدله عين شمسعزيزه السيد فؤاد محمد السيد289692
تربية طفوله الزقازيقاميره احمد السيد مصطفى محمد جبر587824
هندسة سوهاجاندرو صموئيل اسحاق بشــاى829617
تجاره عين شمسمحمد جمال محمد محمد سعد الطوخى142963
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويساميره وصفى ابراهيم عبدالعليم شكر635984
38o537طب اسنان كفر الشيخايمان مصطفى محمد يوسف السيد
اداب عين شمساسماء اشرف سعيد محمد117188
تربية فرع الوادى الجديدوالء جالل ابوالقاسم تميم748474
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اداب بنى سويفسمر فرج ابو المجد عباس67815
طب اسنان القاهرهفاطمه حداد عبد الناصر احمد58131
37o678نوعية كفر الشيخنادين ماهر رجب محمد الصقار
5oo764تربية جامعة دمياطميرنا ايمـــن الغريب الريالى
294o96اثار الفيومماهر عادل حسن السيد عبدالغنى
752o55هندسة المـــنيامحمود سيد محمد حسن
صيدلة المـــنيااسالم حسين مصطفى صبرى عبد العظيم715571
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةرنيم السيد مصطفى عبدالستار215939
تربية طفوله ج دمـــنهوراسراء عبدالهادى محمد عيسى محمد428915
اداب االسكندريهاسراء عبده زكريا مرسى حسن336861
طب المـــنيارامز رجائي اديب ميخائيل729187
صيدله المـــنصورهفادى نبيل احمد الشبراوي569558
طب القاهرهضياء ماهر حسن صالح احمد199387
تجاره الزقازيقمحمد عبد الدايم محمد محمد محمد ايوب517297
426o92تجاره دمـــنهوراحمد حمدي ابراهيم محمد بدر
السن عين شمساميرة عبد الحميد نصرالدين المهدي429916
78684oطب بيطرى اسيوطمـــنار عبد الناصر محمد احمد عطاي
صيدله الزقازيقاحمد عالء الدين محمد سليم ابراهيم512417
هندسة طنطامحمد ياسر محمد عبد الرحمـــن طراوه356993
8oo18هندسة الفيومرويدا محمد محمود محمد
725o63رياض اطفال االسكندريه طالباتمى محمد على ابوالعال
2o7448تجاره انتساب موجه  عين شمسايرينى اشرف عيسى عطا هللا
6442o1هندسة الزقازيقاسالم محمد كمال الدين محمد امام دياب
تجاره بنهامحمد شحات بحيرى ابراهيم141894
7792oهندسة الفيومنوح محمد محمد يحيى
اداب الزقازيقنورا عادل شعبان محمد على637626
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسرانيا مجدى على سليمان635943
هندسة االسماعيليةعبدهللا حسانى محمد بدرى658398
46o79oهندسة االسكندريهدعاء محمد حسن عبدربه الشرقاوى
صيدله طنطاايمان طارق فوزى شحاته215547
تربية ابتدائي بنى سويفامل بشري عزيز رزق هللا67378
2o243السن عين شمسمصطفى احمد درديرى احمد
6617o1كلية أداب بورسعيدجيهان ابراهيم السيد احمد البيومي
تجاره انتساب موجه  عين شمسنورالدين محمد فرج ابراهيم267312
573o43صيدله المـــنصورهاحمد عبد العزيز عبد الحميد عبد العال
هندسة شبرا بنهاقوت رجب عبدالخالق احمد شكر293894
هندسة عين شمسجورج عصام موريس فهيم117547
صيدله القاهرهعال مصطفى فراج سالم بسيونى236227
3835o2كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعبد هللا خالد محمد يوسف
36212oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد سعداوي عبدالقوي
هندسة سوهاجكلوج رزق الويز رزق سعيد785436
293oo4تجاره عين شمسعبدالمؤمـــن احمد عبدالمؤمـــن احمد
صيدله طنطامحمد ناجى مصلحى محمد عيش227381
تربية طنطامحمد ايهاب نعمان احمد361558
صيدله الزقازيقاسالم ناجى عبد الجواد غريب644643
اداب الزقازيقكريم خالد نبيه ذكى محمد511796
3o1865هندسة شبرا بنهابسنت عصام ابراهيم محمد ابوعمو
12o878تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد هشــام عبد السالم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنى السيد حجازى السيد151284
تربية طفوله طنطاتقى توفيق محمد الشحات توفيق494677
2o4459حقوق عين شمسعمر ياسر ربيع السيد محمد
تربية كفر الشيخهند حسن عبد هللا على384319
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كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسراء جمال كمال التمين446946
4952o1سياحه وفنادق المـــنصورةمحمود عصام محمد العشرى
صيدله الزقازيقندى محمد عبد العزيز محمد516791
79o345كلية فنون جميلة فنون اسيوطكريستينا فؤاد بسالى جرجس
118o73فنون جميله فنون حلوانسلمى محمد عبد الحميد عبده
تجاره انتساب موجه االسكندريهاسراء محمد محمد محمد زيدان424246
طب االسكندريهمحمد مسعد زكريا شلبى436511
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةرضوى محمد عبد المـــنعم غانم566672
نوعية الزقازيقعبدالحميد اشرف عبدالحميد محمد حسن646132
2oo245هندسة القاهرهايه هللا طارق محمد صالح الدين احمد
اداب القاهرهاسماء سعد الدين ابراهيم عبده25252
كلية رياض االطفال اسيوطمرسيل عاطف ملك حنا716811
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محسن هاشم ابوسريع58285
3486ooهندسة االسكندريهفاطمة محمد سعد حسين محمد
اداب القاهرهشــادية كمال حسين محمد31139
تجاره بنى سويفحسين محسن حسين محمد61984
صيدله المـــنصورهساره حسن محمود ابراهيم ضيف565169
هندسة عين شمسعلى ماهر محمود محمد فرحات121939
اداب كفر الشيخترك حسن محمد عبدهللا خضر417357
طب اسنان المـــنصورهمـــنار إبراهيم رفعت الجمال492892
58oo77اداب المـــنصورهعلى محمد سمير على ابو زيد
5o1699تربية جامعة دمياطفاتن مؤمـــن صبح السبع
هندسة حلوانمحمد اسامه احمد حسين272974
كلية البنات آداب عين شمسدعاء مهدى محمد مصطفى116191
79o365طب بيطرى اسيوطاسماء انس مصطفى محمد
2984o8صيدله الزقازيقايه جمال احمد ابراهيم
اداب الزقازيقرقيه عبدالرحمـــن احمد عبدالرحمـــن668813
66243oكلية أداب بورسعيدايه أسعد ابراهيم محمد صقر
تجاره بنى سويفاحمد جابر لطفى محمد61662
تجاره انتساب موجه  عين شمسهاجر جالل عشماوى علوان267953
7o79oطب بنى سويفاحمد عبد العزيز صوفى عبد العزيز
تجاره عين شمسهيام عمرو على علي291746
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء حسين عبد الرحمـــن احمد732744
طب طنطابراء عاطف محمود عبدالوهاب486527
تربية طنطازينب سمير حسن خضير364325
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفماريو ماجد فخرى مجلع785185
طب عين شمسمهند سيد سعد على75339
طب الزقازيقايمان محمد عطية السيد516649
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةوالء بهجت حافظ عبد الحميد385453
151o24حاسبات ومعلومات القاهرهاسالم ابراهيم امين محمد حسين
هندسة عين شمساحمد خالد محمد جمال الدين محمد على262663
3565o7تربية طنطاخضره السيد عبد العظيم توفيق مبروك
طب الفيومهاجر خالد احمد عبد العال75434
29322oعالج طبيعى القاهرههبه ايهاب ابراهيم عبده ابراهيم
تربية طنطاصباح خالد مصطفى على شعبان486767
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسين سيد محمود محمد77452
22o51oصيدله طنطاعبدالرحمـــن محمد عبدهللا مرسى
تربية قنا ج جنوب الوادىاحمد على حسن على739132
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةشريف محمد محمد عالم221749
تجاره المـــنصورهيحى محمود محرز عيد592569
حاسبات ومعلومات عين شمساسراء ظريف عبدالرازق محمد299485
59o41عالج طبيعى القاهرهنرمين عدلي صالح على
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حقوق عين شمسشــادى محمد عبدهللا محمد273772
اثار القاهرهخلود مصطفى بكرى محمد احمد638997
19666oهندسة عين شمسمـــنى دياب حماد دياب
81o492تربية ابتدائي سوهاججمال عبد الناصر محمد عبد العزيز
تمريض المـــنصورة اميره سعد عبد الحميد عبد الوهاب عمر579424
65o598اداب الزقازيقاالء الباز السيد عبدالرحمـــن عالم
صيدله طنطاالسيد عبدالحميد السيد فرج223599
641o39نوعية الزقازيقامـــنيه تهامى ابراهيم سالم
هندسة القاهرهمايكل اشرف حليم عبد الملك صالح15985
تجاره القاهرهاحمد محمد عبد الحميد محمد فياض32353
كلية رياض االطفال اسيوطهبه هللا محمد سيد حسن795718
هندسة االسماعيليةمحمد رمضان ابوزيد محمد659434
712o79طب المـــنياعالء سيد عبدالرحيم احمد
طب المـــنصورهرقيه طلعت عطيه محمد غنايم582778
هندسة المطريه جامعة حلوانهاجر فتحى عبد الدايم الصيرفى52257
56o146اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةحازم محمد محمد عبد الفتاح متولى العقده
تجاره القاهرهاسراء ابراهيم محمد احمد28264
تربية بنى سويفمريم محمد خميس محمد71729
37oo81هندسة االسكندريهفؤاد محمد فؤاد محمد حجاج
هندسة شبرا بنهاحسام سالمه محمد مصطفى سعيد295699
226o35حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاسماء محمد عبدالمجيد عبدالحميد
طب طنطامحمد إبراهيم محمد حسين498574
28613oحقوق بنهامحمد مسعد السيد محمد عبدالحافظ
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةساره عبدالرحيم محمود عطيه صقر216649
طب كفر الشيخمحمد ابو سمره السيد السيد على سمرة378667
تربية ابتدائي طنطاهدير عطيه عبدالعال يوسف غنيم496498
تربية بنهافريده جمال عبدالناصر محمد284972
3o474oطب اسنان طنطافرح ياسر عبداللطيف احمد الشيخ
تربية الفيومفاطمه محمود علي عبد المجيد79955
طب بنهاالسيد محمد السيد ابراهيم عبدالرحمـــن285828
216o39تربية طفوله شبين الكوماسراء مصطفى احمد مختار محمود
269o8oطب القاهرهمحمود ياسر سيد سيد بدوى
حقوق طنطامحمد رمضان محمد عثمان دحروج371642
اداب عين شمسمى محمد يوسف فهمى عفيفى191139
56o382صيدله المـــنصورهشروق محب السيد عمرالمـــناوى
تربية عين شمساسماء جمال شوقى فهمى127796
اداب عين شمسنسمه عادل محمد عبدالغنى تركى283859
كلية اآلثار سوهاجاحمد ابراهيم محمود محمد اسماعيل352851
4424ooطب بيطرى دمـــنهورحاتم محمد عبد الوهاب علي حاتم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدى احمد محمد محمد267889
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشيماء محمود لطفى ابراهيم225627
59o843هندسة الزقازيقعالء حسانين عبد الفتاح ابراهيم حسانين
تربية الفيوممحمد هانى محمد ابراهيم73795
66oo64كلية أداب بورسعيداحمد اشرف ملوك السيد يوسف
طب االسكندريهبسنت سمير محمد بسيونى عراقي349695
طب المـــنصورهعلى عالء الدين على الصعيدي578899
هندسة المـــنصورهمحمد عاطف احمد احمد عيد579634
هندسة طنطااالء سعد محمد حماد496867
كلية البنات تربية عين شمسراندا احمد شهاب بكر السيد156224
هندسة عين شمسعبدالرحمـــن ايمـــن احمد عبدالسالم يوسف الصالحي187825
5785o6تجاره المـــنصورهمحمد جابر عبد المجيد محمد االكراشى
اداب حلواناسراء احمد ذكريا عبد الحفيظ59826
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هندسة طنطامحمد رمضان شبانة ياسين366324
8o2592اداب اسيوطاسماء جمال على محمد
456o39هندسة االسكندريهسعد على سعد عامر سالم
اداب دمـــنهورالسيد إسماعيل محسوب إسماعيل عمار426642
صيدلة اسيوطفاطمه سعد ابراهيم عبدالحليم729386
38o5o1نوعية كفر الشيخاية محمد سعد احمد مصطفى
اداب بنهااالء فوزى عبدالغفار عفيفى عالم278129
283o13السن عين شمسسلمى احمد عبدالحميد عبدالعال
5o5319صيدلة بورسعيدخلود صالح حامد احمد نور
65o754اداب الزقازيقنوال محمد فتحى السيد
8oo493تربية ابتدائي اسيوطامانى جمعة جارحى احمد
تجاره عين شمسنهال عاطف محمد كامل وجدى188313
49o991صيدله حلوانمهند ابراهيم محمد السبع
5o8837صيدله االسماعيليه ج قناة السويسنور هللا احمد فكرى محمد مبروك
153o21اداب القاهرهاسالم ابراهيم عبد الحكيم ابراهيم
578o51اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةياسمين احمد عبد هللا على االشرم
216o12هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهبه ممدوح مـــنجد محمد قنديل
طب اسيوطلبنى حسن احمد عبد الرحمـــن795887
تجاره عين شمسشهاب محمد عيد عبدالعزيز297639
1219o5اداب القاهرهمحمد لؤى عبد الظاهر عبد الكريم
57784oهندسة المـــنصورهعلى عبد الحميد السيد عبد الرازق
8o9o18تربية سوهاجمريم عادل موريس ابسخرون
29432oاثار قنا جنوب الواديمحمود اشرف هالل بدوى السرسى
3o3118اداب الزقازيقمحمود تيسير محمود امام عدس
تربية ابتدائي بنى سويفشروق ناصر زكي سيد64196
23o449طب بنهااحمد عاطف عبدالمجيد عفيفى
8o6635كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمصطفى محمود عبد الاله محمد
هندسة االسكندريهاسامه خالد محمد عبد العزيز وفا342725
اداب الفيومامـــنيه جابر محمد عبد الرازق79257
كلية األلسن كفر الشيخيمـــنى محمد احمد الشــافعى216178
تربية طنطاجهاد وجيه محمد امين بدوى486146
4917o2هندسة المـــنصورهاحمد كمال احمد ابراهيم المزين
79o846التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء عبد الحميد ابوزيد احمد
كلية الطب بقناهاله عبد  الرازق اسماعيل محمود739313
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا محمود مصطفي السيد دويدار213311
فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم علي ابراهيم السيد الفرماوي424316
كلية األلسن سوهاجرانيا مصطفى محمود محمد الغمرى188317
3o4685كلية هندسة بنهامصطفى وائل عبدالمـــنعم محمود عواد
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةامـــنيه حمدى محمود الفوالى219269
طب اسيوطمارتينا مـــنور شوقى سعيد793273
طب اسيوطمحمد حمزه ابو الفتوح محمود813343
13o338هندسة عين شمساحمد صابر ربيع محمود
754o16طب بيطري المـــنيااروى محمد محمد ذكي عبد الرحمـــن
27715oهندسة شبرا بنهامازن عارف محمد محمد
طب بيطرى المـــنصورهسمر عوض عمر خطاب582652
اداب بنهاايه محمد عبدالفتاح احمد الفيتورى277312
هندسة عين شمسجون الفريد ادوار كامل192732
5oo393تربية جامعة دمياطرضوى محمد محمد خليل زعتر
هندسة الفيومعبد الرحمـــن محمد ابراهيم ابراهيم74188
هندسة عين شمسساره مصطفى عيسى مصطفى114463
66225oكلية أداب بورسعيدبسمه حمزه محمد الخضرى مرعى
4543o5هندسة االسكندريهسلمى محمد عبد العاطى محمد اسماعيل
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تجاره عين شمسفاتن عبد الحكيم احمد عبد هللا142328
هندسة االسكندريهمروان خليل بدر محمد محمد خليل343875
3o5283طب بيطرى بنهامحمود خالد عزت طه
تربية ابتدائي عين شمساحمد عالءالدين على اسماعيل الشويخ294289
28o354تجاره بنهامحمد محمود شريف احمدشريف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريم مصطفى حسانين محمد39655
2o9945صيدله القاهرهامانى رجب عبدالحميد حسن
584o52هندسة الزقازيقمحمد هالل سعد الدين احمد الغمراوى
فنون جميله فنون ج االسكندريهنور هللا حسن شحاته حسن على417539
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء سمير محمد عبد الرحمـــن48691
215o67اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره ممدوح زاهر ابوالفضل
4947o4اداب المـــنصورهفوزيه على مصطفى مشــاق
تربية ابتدائي المـــنصورهشيماء حسن توفيق ابراهيم574718
اداب انتساب موجه القاهرهنرمين عبد العال عبد هللا العوضى39823
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمعاذ محمد محمد هالل376281
94o84هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد احمد مصلح محمد
صيدله الزقازيقهدى على مصطفى احمد محمد521564
21212oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالحميد محمد سالم
اداب حلوانسماح رضا محمود احمد154323
اداب المـــنصورهشيماء أحمد أحمد عوض هللا495391
28127oتجاره عين شمسحسام سيد محمد السيد
صيدله طنطامحمد توكل صديق ابراهيم227786
هندسة المـــنيازياد محمود بكرالصديق الغباشى499651
اداب االسكندريهمهند ناصر احمد احمد نافع344733
5o2373هندسة المـــنصورهعمرو نبيل احمد عويله
تربية ابتدائي جامعة السويسنورهان فرج دمرانى احمد657942
1323o3حاسبات ومعلومات حلوانساره احمد ابراهيم احمد
82o561كلية تجارة ج أسوانمحمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد احمد امام الغباشى276197
اداب اسيوطمحمد بدرى عرفة محمود797383
تجاره االسكندريهسعد محمد سعد محمد يسن368722
4351o5صيدله االسكندريهمـــنة هللا نبيل محمد عبدالعال
هندسة المـــنصورهعبد هللا عالء الدين عبد العظيم المرسى579614
اداب الفيوممصطفى عيد عبد العزيز محمد71979
حقوق اسيوطمحمد عاطف صالح محمد787337
3o4654طب بنهاعمر عزت فتحى عبداللطيف سالم
424o95تربية طفوله اإلسكندريةرنا محمد أبراهيم السيد محمد
1888oتجاره القاهرهاحمد سعيد زينهم على حسانين
58554oتجاره المـــنصورهمحمود السيد محمد زايد
اداب انتساب موجه القاهرهنانسى يحى زكريا اسماعيل28892
41141oاداب االسكندريهعبد الرحمـــن ماجد محمد محمد احمد
5oo7o8اداب جامعة دمياطريم عبد الرحمـــن يونس خشبه
اداب قنا ج جنوب الوادىامـــنه عيد علي حسين732762
2o1259اداب القاهرهشيماء محمد عيد عبدالحافظ
هندسة المـــنصورهمحمد عالء ابراهيم الشــافعى581161
تربية اسيوطكريم بكر احمد محمد796549
تربية ابتدائي سوهاجكيرلس نشــات اسرائيل دميان815826
تجاره طنطااسراء على السيد البخ489257
هندسة اسيوطعصام ممدوح عبد الحميد فرج826779
هندسة عين شمسفادى هانى فوزى يواقيم117499
5o7o53العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشــاد السياحي مصر جديدهوليد أحمد محمد امين جمعة
هندسة شبرا بنهامحمود على عويس نعمان262378
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41o172صيدله االسكندريهبيشوى كامل يوسف صادق جبرة
هندسة اسيوطعمر صالح فتحى ابراهيم129787
5o3914تربية جامعة دمياطدعاء الشرقاوي موسى موسى
77o84تربية الفيومساره عبد العزيز علي احمد
حاسبات ومعلومات القاهرهاحمد صالح محمود حربى14868
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمـــنة هللا محمد المهدى محمد566758
نوعية طنطامحمد اسامه محمد ابراهيم قاسم366187
تجاره اسيوطميالد فايز حنا ابراهيم794644
تجاره االسكندريهعال على عوض على محمد339796
تربية طفوله الزقازيقريهام عالء يوسف نجاتى514564
هندسة شبرا بنهامـــنه هللا صالح رضا محمد292434
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد حسن السيد حسن عبد هللا579556
58oo52هندسة المـــنصورهمحمود محمد محمدابو العطا الصانع
كلية هندسة بنهاعبدالمـــنعم حمدى محمد زيد223843
65563oتربية ابتدائي االسماعيليهاسراء سيد عبدالواحد احمد
7579oصيدله بنى سويفهايدى عامر احمد عبد الجيد
هندسة االسكندريهسمية ياسر ابراهيم عبدالحميد يوسف347177
66o88oتربية بور سعيدبوسى احمد السيد مصطفى هاللى
64oo12تجاره عين شمسساره عبدالناصر عبدالحكيم الجندى
422o95اداب االسكندريهمحمود احمد محمد عبدهللا المهدى
صيدله المـــنصورهزينب مدحت حسن عبد القادر ابو السعد574234
هندسة الفيومعمر عفيفى حسن عفيفى148252
5o248oاداب جامعة دمياطفاطمةالزهراء احمد عبدالمـــنعم المزين
هندسة طنطامحمود المرسى ابوالعال ابو شــادى353283
664o24تجاره بور سعيدزياد ايهاب رجب محمود الساعى
738o65طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىرانيا ربيع احمد راغب
صيدلة المـــنياتبارك عادل رجب حمزه237554
هندسة اسيوطحسام عطا السيد حسن قديح289651
عالج طبيعى قنامينا مـــنصور جرجس ميخائيل816928
تربية دمـــنهورايه سعيد السيد مصطفى429851
5o9o24هندسة الزقازيقمحمد نصر عطيه عبد الصادق
تربية المـــنياآيه جمال محمد ابراهيم714822
طب بيطرى المـــنصورهاحالم على عمر نصر الطوخى564437
28589oهندسة شبرا بنهاطه مصطفى طه عبدالسالم الخشــاب
تجاره االسكندريهمحمد السيد ابراهيم السيد معاطى418771
342o1oتجاره االسكندريهمحمد ايمـــن احمد فؤاد مرسى
تربية المـــنيامـــنى مصطفى عبد الرسول جوده712443
572o96تربية ابتدائي المـــنصورهاسماء رزق يوسف على يوسف
اداب دمـــنهورنورهان اسامه عبد الستار الصاوى347774
طب اسنان جنوب الوادىفاطمه محسن عبد هللا خليل813596
357o42هندسة طنطاشريف صبرى عبد السيد يوسف
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةخلود سمير محمد على28382
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه خلف شلقامى عبد المعبود27227
19o552هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد طارق محمد احمد احمد كشك
6o5o5هندسة حلوانمحمود احمد محمد محمود
اعالم القاهرهصفاء صبحى عبد المعطى على489136
السن عين شمسايمان عبدالحليم محمد محمد رضوان287746
اداب عين شمسمها محمد يوسف محمد122981
7o251صيدله بنى سويفمحمد ماهر طه بخيت
كلية البنات تربية عين شمسنورهان رضا ابوالعز محمد282682
صيدله عين شمسدينا عادل موسى حامد196257
اداب االسكندريهوسام عادل إبراهيم محمدالخشــاب423714
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429oo9تربية طفوله ج دمـــنهوراسماء رحومة بكر محمد يونس
1339o6اداب حلواننورا بيومى صالح بيومى
816o71تربية ابتدائي سوهاجاحمد هاشم محمود عبد الاله
4254o5حقوق االسكندريهعمر رفاعى عبدالحليم يونس
تربية ابتدائي جامعة السويسشروق محسن محمد خزيم658641
79839oتجاره اسيوطمحمود عبد الذاكر احمد حسن
تجاره انتساب موجه االسكندريههويدا مدحت عبدالمحسن محمد351346
تجاره انتساب موجه قاهرهكاظم محمد محمد جمعه عبد السالم23623
21363oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محمود عيد عبدالعاطى
36o873هندسة طنطاساره سعيد على احمد نجم
تربية بور سعيدسلمى محمود حسن محمد حسن على662267
هندسة الزقازيقمحمود عساف عبدالحميد محمد حسن646249
هندسة حلوانكاترين ابراهيم رفعت ابراهيم37713
423o61اداب االسكندريهروان احمد السيد محمود رحيم
اداب القاهرهرانيا ايهاب نبيل محمد37137
هندسة المـــنيامصطفى محمد فتحى عبدالمحسن211254
8o8984تربية طفوله سوهاج طالباتاسماء احمد يونس قاسم
تجاره الزقازيقاحمد بدر على على محمد الشــامى646661
طب بيطرى المـــنصورهأمينه عزت شوقى المكاوى سليمان492673
375o89تجاره كفر الشيخاحمد رضا احمد اسماعيل عبد النعيم
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد عبدالباسط عبدالفتاح حفنى محمود735484
523o95نوعية الزقازيقايه محمد احمد احمد محمد
اداب فرع الوادى الجديدمحمد عثمان محمدأنور سنوسي749822
6982oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفشيماء شحاته احمد مرسى
طب اسنان طنطاياسمين أحمد السيد أحمد عز493413
تجاره بنى سويفرامي مرقص ابراهيم يوسف67315
5o9537اداب الزقازيقمحمد على يحيى محمد
هندسة حلواناالء عبد المقصود سليم عبد المقصود121448
6463o5نوعية الزقازيقفاطمه ابراهيم حامد ابراهيم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةالسيد شحاته السيد حاتم231292
صيدله بنى سويفعبد الرحمـــن حسن على احمد722354
تربية اسيوطخالد كمال سعد ابراهيم797371
264o92تربية عين شمسمجدى متى ناشد سليمان
14238oاداب القاهرهمـــنى ماهر امين متولى
اداب المـــنياهناء شريف محمد عبدالقادر721572
تربية كفر الشيخإيمان أنور إسماعيل عبد الوهاب فواز374145
هندسة اسيوطاحمد حسين على عبد الراضي237794
3oo138اداب بنهاايمان جمال فتحى احمد ابوالعال
4428ooطب االسكندريهالمؤيد أكرم أحمد دغيدى
6663oاداب بنى سويفمحمد زيدان عبود محمود
عالج طبيعى القاهرهحاتم حسين ابراهيم شلقامي23847
نوعية الزقازيقلبنى طلعت عبد القادر احمد524326
تربية الفيوممريم جمعه عبد الحميد محمد75727
تجاره الزقازيقمحمود خليل ابراهيم عبدالرحمـــن523219
2o8818حقوق عين شمسحنان حمدى عبدالفتاح احمد على
18985oطب القاهرهفادى عونى سليم نجيب
حاسبات ومعلومات القاهرهمصطفى عماد مصطفى عبيد24457
12o4o7اعالم القاهرهروان راجى ابراهيم صالح
اداب االسكندريهمحمد عبد السالم العزب ماجد421364
46o4ooهندسة االسكندريههيثم شحات عبدالحميد عبدالرحيم
13557oهندسة اسيوطعالء احمد هاشم احمد هاشم
هندسة طنطااحمد هشــام محمد يوسف355884
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تمريض دمـــنهورمحمد حماده مرسى الشربينى442892
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الحميد شرف الدين محمد شحات يوسف58428
طب بيطرى الزقازيقندى كمال السعيد طه محمود587343
35955oطب بيطرى المـــنصورهعبير محمد ابراهيم رياض ريشه
صيدلة اسيوطابتسام عبدالرحمـــن كامل امين747726
السن عين شمسمروه مصطفى عبد المحسن موسى27391
817o47تجاره سوهاجكرم رفاعى حفنى على
73o193علوم المـــنيامريم رائد سربانة جرجس
36o781اداب طنطاساره عادل المحمدى مصباح
3oo388تربية بنهامحمد صالح متولى شــاهين
عالج طبيعى القاهرهداليا محمد فرج محمد124185
اداب المـــنصورهتوفيق ابراهيم محمد توفيق اسماعيل572937
49o973طب المـــنصورهمحمود المتولى محمد السبع
تجاره بنهااحمد يوسف البسيونى يوسف281836
15o943طب القاهرهاسالم احمد محمود محمد السيد
116o23اداب القاهرهفيرونيا هاني لميع مينا
43o829تربية ابتدائي الساداتاية اسامة محمد محمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد رءوف محمد بدرالدين235621
59496oتربية المـــنصورهمى محمد محمد عبد المالك على
64844oنوعية الزقازيقخلود خالد محمد الظواهرى
234o13طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفاطمه سمير شوقى الغزالي
نوعية الزقازيقدنيا متولى نصر مختار512378
تجاره طنطاموريس مودى موريس غبلایر356998
5o3145هندسة المـــنصورهعاصم عبد الخالق عبد الخالق على جاد
4885o8اداب المـــنصورهاحمد رمزى فاروق حسن المطحنه
563o64تربية ابتدائي المـــنصورهداليا عبد الناصر محمد نورالدين
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتساره محمود احمد ابوسعده218623
طب القاهرهكوثر مجد الدين محمد السيد الزالط413263
5o1792كلية األلسن كفر الشيخايمان سالمه محمد ابو عبدهللا
صيدله االسكندريهندي مصطفي كامل عبدالرحمـــن السيد412621
35o756تربية أساسي اسكندريةإنجى فوزى حلمى عطا هللا
41921oاداب كفر الشيخيوسف شريف السيد احمد عبد الحليم
3488o4رياض اطفال االسكندريه طالباتهند اسامه كمال احمد الديب
هندسة القاهرهحسام الدين محمد محمد عبد الرازق16878
اداب االسكندريهدينا محمد احمد عبد الرحيم حنفى 423553
هندسة االسكندريهحسن اشرف حسن رمضان ابراهيم414578
7377o3اداب قنا ج جنوب الوادىهالة حسين نصرالدين على
تربية اسيوطهيام على حسن احمد791458
82o278تربية ابتدائي اسوانكرستين اشرف حلمى حنا
هندسة المـــنصورهاحمد نجاح جوده محمود على593651
6463o9تربية الزقازيقمى عبدالباقى طلبه حسن عبدالباقى
حقوق القاهرهنورالدين طلعت امين ابوالعال188951
طب بنى سويفخالد احمد مصطفى احمد66423
هندسة القاهرهمحمود طارق خلف عليوه155586
758o12طب عين شمسعوض احمد بخيت سيد
46o248هندسة االسكندريهاحمد محمد محمود احمد النجار
اداب بنى سويفاميره محمد رجب ابراهيم66752
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسدنيا اشرف مصطفي عبد الحميد21342
66o68oتربية ابتدائي بور سعيدحسني محمود احمد محمد بدوي
اداب طنطاايه هللا وجدي شعبان البنبي365125
هندسة المـــنصورهاسامة حسن مسعد الصعيدى491252
تجاره جامعة دمياطمحمود ايهاب محمد العدوى499512
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5o619oطب المـــنصورهاكرم حسان احمد محمود شــاهين
49o264تربية ابتدائي طنطاندى محمود السيد السعيد السيد
اثار قنا جنوب الواديحسام سامى فوزى الششتاوى234946
كلية هندسة الطاقة بأسوانخالد محمد على محمد مـــنصور233177
تجاره المـــنصورهاسالم مـــنصور محمد السيد عنب573363
اداب قنا ج جنوب الوادىزينب احمد محمد حامد743954
كلية األلسن سوهاجأواب أحمد عبد الوهاب أبو النصر499846
اداب حلوانعلى محمد سيد محمد136512
421o66تجاره االسكندريهزياد السيد زكى دندوح
تجاره المـــنصورهندى ناجى محمد محمد العوضى591875
اداب اسيوطعصام بولس فرح بولس799486
5o3174تجاره جامعة دمياطشريف رضا عبداللطيف عبداللطيف نوفل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر فايد زكي عبد اللطيف44666
نوعية المـــنيارشــا فولى محمد فهمى729289
233oo1تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعمرو محسن مبروك عبدربه
تربية ابتدائي الزقازيقمحمد جمال السيد عبد الاله645666
هندسة كفر الشيخعبد الرحمـــن عادل جابر احمد شمة345592
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةروال مصطفى امين عبدالواحد222789
3oo184تربية ابتدائي بنهامريم رزق عزيز ابراهيم
هندسة المـــنياايمـــن فتحي محمد عبدالرحمـــن727365
تجارة جامعة الساداتعبد هللا سمير مصطفى الخولى427425
طب القاهرهابانوب يوسف عزمى عطيه744926
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسهيلة جمال محمود احمد يونس348749
نوعية كفر الشيخاكرام خالد عبد المحسن حسن عبد المحسن372867
هندسة االسكندريهيحيى زكريا محمد ابراهيم شرف الدين388656
حاسبات ومعلومات القاهرهاحمد شعبان عبد الغني شهاب123773
7351ooهندسة اسوانمكارى مفرح زخارى محارب
تجاره عين شمسهدير محمد السيد محمد127927
35o931اداب االسكندريهشروق محمد حرب محمد محمد مصطفى
طب طنطاهايدى هانى وليم عزت359656
78927oاداب اسيوطاسراء سيد رجب سيد
طب بنهامها عبدالحكيم عباس محمد214774
تجارة جامعة الساداتمجدى النبوى سعد زغلول أحمد427564
اداب المـــنياطارق محمد شعبان عبدالدايم751628
طب حلوانمصطفى احمد سيد سلومة89866
كلية األلسن سوهاجمصطفى ايهاب فوزى محمود26751
6oo43تجاره القاهرهحسن عماد محمود فؤاد
15o94oصيدله القاهرهاحمد محمد سعد على ابراهيم
هندسة حلوانمحمد متولي بالل السيد144363
صيدله المـــنصورهعمار البدوى السيد العيسوى593529
13985oتجاره انتساب موجه  عين شمسالشريف محمد عبد الرحيم محمد
تجاره كفر الشيخإبراهيم السعيد أحمد عبد ربه383419
36717oصيدله طنطاايمان رمضان احمد الفقى
هندسة كفر الشيخعبدالرحمـــن محمد حسن محمود حسن جاد376321
اداب اسيوطمـــنه هللا ايمـــن جمعه صالح791127
1316o6اداب عين شمسابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم
صيدله حلوانسمر احمد عبد العظيم محمد71453
كلية الصيدلة ج الساداتمصطفى خالد حامد محمد عمر233153
27837oاداب بنهادينا عبدالعال احمد اسماعيل
طب عين شمسانطون وجيه جون اندراوس743439
هندسة طنطامعاذ صالح حامد موسى358231
صيدله االسكندريهمـــنة هللا محمد عبد الرازق محمد عبد اللطيف437461
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346o5كلية البنات آداب عين شمسمياده السيد محمود سيد عطيه
43o219تربية دمـــنهوراسماء احمد عبد الحميد سليمان خالد
8264o2هندسة اسيوطمكسيموس هالل عازر اديب
اداب انتساب موجه عين شمسمروه محسن عبدالحميد حنفي265857
تجاره كفر الشيخمحمد على محمد عمر مـــنسى572999
تربية المـــنيااسراء محمد ثابت على722133
193o47هندسة القاهرهندا عادل فؤاد محمد السيد
تجاره كفر الشيخاحمد عصام ابراهيم راجح عبد الغفار373991
طب المـــنصورهاميره السعيد عبد الوهاب السعيد محمد571263
تجاره الزقازيقرضوى جمال فتحى مهدى ميتكيس637891
طب بورسعيدمازن ايهاب محمود احمد هالل664135
5212o8اعالم القاهرهنورا محمد متولى السيد
دار العلوم ج القاهرهندا سيد عمار احمد28247
هندسة االسكندريهمارينا عزت شــاكر غطاس414224
تجاره اسيوطشيماء جمال محمد ابراهيم793392
457o24هندسة اسوانالمعتصم با نميرى احمد عبدالمجيد احمد
تربية ابتدائي طنطامصطفى احمد عبده الحاج على366776
اداب سوهاجشيماء عصمت ابو الحمد حمص811969
عالج طبيعى ج كفر الشيخياسمين خالد دويدار عباس محمد576922
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةياسمين على ابراهيم عمار644575
227o79معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفاتاحمد سليمان بدرالدين السيد حسن
طب بنهادعاء محمد السيد متولى عطية228788
هندسة االسكندريهحسن حسام حسن على السكرى414737
طب عين شمسندى احمد عبداللطيف احمد295278
66212oكلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةندى ممدوح خضرجى شلبى رجب
كلية األلسن ج أسواناميره محمد عبد الصبور محمد744791
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةندا اشرف عبدالرحمـــن محمد229418
 تربية الساداتمروه محسن عبدالعزيز الدعوشى234387
طب اسنان كفر الشيخمـــنار لطفى حسين محمد محمد438622
519o37هندسة الزقازيقاسالم ناجى عبدالمولى الصاوى
3o4452اداب حلوانبسمه احمد هشــام عالم موسى
هندسة اسيوطعبدالرحمـــن رمضان محمد عبدالعظيم273633
تجاره انتساب موجه  عين شمسنورهان هانى عباس احمد239387
3oo7o7كلية هندسة بنهاعبدالباقى شعبان عبدالباقى حسن الزمرى
طب المـــنصورهسلمى احمد محمد بهاءالدين مصطفى563496
تربية الغردقة جنوب الوادياالء حسن محمد امين238654
64961oصيدله الزقازيقراندا محمود عبدالقادر محمد درهوس
716o24رياض اطفال المـــنيا طالباتامانى محمد السيد عبدالسميع
صيدله طنطاهند مفيد ابو الفتوح محمد على عواجه368375
تربية دمـــنهورخلود عبد ربه حسن عبد ربه شتيوى429132
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد ايمـــن عصام الدين السيد محمد عقل345469
1378oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسين مصطفى عبد العظيم محمد
حقوق القاهرهمحمد صالح مصطفي احمد نصار115522
هندسة الزقازيقضياء الدين راتب بدير ابراهيم عجيلة579611
طب المـــنصورهرانيا عبد هللا عبد هللا احمد574217
1432o2هندسة عين شمساحمد محسن حنفى على احمد
3o1592اداب عين شمسمريم احمد يوسف رجب ابراهيم
رياض اطفال الفيوم طالباتاميره حمدى عبد الغني فراج76918
كلية االثار ج اسوانهايدي خالد محمد كامل عمارة47457
صيدله الزقازيقباسم فوزي جمال كيالني517365
اداب القاهرهياسمين هشــام خليل محمد15885
حقوق االسكندريهاحمد نبيل سالمة محمد على416164
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3529o6تجاره طنطاعالء عماد عبد الحميد عبد الرؤف نفادى
اعالم القاهرهمعتز عمرو محمد خليل195767
صيدله المـــنصورهاسالم صبحى ابراهيم عوض581262
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةصابرين جمال عطيه يونس656355
حقوق اسيوطمحمود على سيد عيسي787148
تجاره بنى سويفمصطفي حسين كامل علي754245
8o371oتربية ابتدائي سوهاججهاد عادل شحاته مزيد
2o2849اداب حلوانهبه احمد حسينى الصاوى
59o126طب المـــنصورهسماء شــاكر السيد حافظ جمعه
طب بيطرى كفر الشيخعمر عبدالمـــنعم رزق رمضان على381386
تجاره بنى سويفمـــنى محمود عبد الوهاب صابر66895
523o33نوعية الزقازيقاماني ابراهيم احمد ابراهيم احمد
79945oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد محمود محمد مبارك
تجاره الزقازيقمحمود هانى محمد رزق516195
732o38تربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء محمد بحر عطا
هندسة الزقازيقيوسف محمد عبد الهادى خفاجى563568
643o4اداب بنى سويفنشوى نبيل كمال احمد
اداب المـــنصورهايمان حامد محمد عطية581567
145o12تجاره وإدارة أعمال ج حلوانضياء الدين احمد عبد الحميد احمد احمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةخلود السيد على احمد سويلم278145
15o285تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد صبرى محمد احمد
صيدلة اسيوطريهام جمال شحاته ابراهيم713554
51o56oصيدله الزقازيقندا سامى محمد عبدالحليم ابراهيم
طب اسنان طنطازياد محمد كامل السنباطى352822
تجاره بنهاعبدهللا محمد عتريس مهدى284472
تربية المـــنصورهمياده احمد سليمان علي569722
5218o1اداب الزقازيقيارا عاطف على محمد بدوى
49722oصيدله طنطايوسف عماد الدين عبد هللا عبد القادر
تجاره االسكندريهعمر اسامة محمود حسنى419131
حقوق عين شمسريماز تيسير مصطفى كيالي195399
تربية طنطاكرستين سامى رزق هللا اسكندر359763
2536oاداب حلوانمـــنة هللا احمد محمد على
2852o2عالج طبيعى القاهرهعلياء عادل عبدالسميع ابراهيم حجر
تربية طفوله اإلسكندريةشيماء حسن عبدالكريم حسن السيد424177
8o238صيدله بنى سويفدعاء جمعه محمد عبد هللا
5897o2صيدله طنطاابراهيم اشرف على عبد الفتاح
اداب عين شمسمحمد شعبان فؤاد امام293923
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد سمير المتولى محمد381282
234o55صيدله طنطانوران سمير محمد على
357o1اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسراء سيد عبد الرحمـــن مدبولى
تربية اسيوطشيريهان سمير فرج جرجس794172
اداب االسكندريهانجى نبيل محمد ابوالفتوح348133
5o4o44تجاره جامعة دمياطفاطمه ابراهيم السيد ابراهيم خفاجى
كلية البنات آداب عين شمسمـــنة هللا ياسر محمود عبد هللا146159
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةعال خالد احمد خالد587575
21o361اداب القاهرهانجى على مصطفى محمد مصطفى
تربية ابتدائي المـــنصورهدينا محمد الحنفى رمضان581617
تجاره الزقازيقاحمد محمد محمد عبدالقادر523918
65636oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمـــنى احمد ابوالوفا محمود
هندسة المـــنيامحمد اوسامه ريان عمر729849
5o9418نوعية الزقازيقاحمد حجازى عبدالعظيم محمد
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفريهام رمضان محمد رضوان69297
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تربية بور سعيداحمد خالد سعد سعد امين663856
تجاره سوهاجهشــام عبد العليم هاشم احمد816583
تربية اسيوطعماد ميخائيل وديع حنا793893
3o9645تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد احمد محمود عبدالرحمـــن
415o39هندسة االسكندريهداليا خالد غازى مصطفى غازى
2213o4طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء جمال عبدالمقصود ابراهيم القبيدى
227o98هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسامى سمير محمد عطوة
66o976تربية ابتدائي بور سعيدندى عادل على محمد موسي
2o7o65تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين محمد كامل هريدى
66o157تجاره بور سعيدمحمد رافت محمد محمود الشــاعر
نوعية الزقازيقايمان احمد جالل احمد محمد الحملى644273
اثار القاهرهاسماء اشرف محمد اسماعيل24823
72524oتربية ابتدائي المـــنيانهي كمال عبد الموجود عبد الحميد
هندسة المـــنيانورهان عالء الدين احمد سيد جبالي728535
تربية االسماعيليهفاطمه احمد عبدهللا محمد656664
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعالء عبد الخالق السيد سالم29771
اداب بنهافاطمه محمد محمد عبدالرازق282899
52o169اداب الزقازيقساره وجدى محمد محمد موسي
هندسة القاهرهنور عبد الوهاب تحسين عبد الوهاب16857
تربية الفيومامل ناصر فوزى محمود76338
27993oنوعية بنهااسراء احمد عبدالحميد عواد
هندسة المـــنياوالء عالء سليم حامد516879
تجاره الزقازيقاحمد زكريا كامل عشري514827
8o79o4تجاره سوهاجمحمد جمال محمود عبد الرؤوف
إعالم بنى سويفسهام على السيد مصطفى589683
اداب الزقازيقشروق محمد السيد احمد518334
4292o9تربية دمـــنهورايمان سعد محمد بدر
هندسة حلوانبسام هانى محمد عبد العظيم135554
58o462تجاره المـــنصورهمحمد رجب محمد شعبان عوض
453o8oطب بيطرى دمـــنهورسمر صابر محمد مرعى
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد بيومى محمود خليل196898
هندسة المـــنياعبدالرحمـــن طارق احمد محمد عبدالجليل187151
هندسة القاهرهحسام ياسر يسرى ابو الريش152545
نوعية الزقازيقأمل سعيد زين العابدين صالح احمد511546
27o948نوعية عباسيههدير شوقى محمد سعيد محمد مصطفى
هندسة االسكندريههاجر جمال عبد العزيز محمد على347545
تربية ابتدائي قنا ج الوادينصرة ابو بكر احمد سلطان734339
اداب المـــنصورهساره احمد فرج محمد جبر591849
هندسة االسكندريهكيرلس نبيل عبدهللا حبيب456169
83o217تربية سوهاجكرلس حلمى صادق حكيم
هندسة االسكندريهابانوب أشرف عزت ذكى ميخائيل414566
5o9534اداب الزقازيقمحمد عطيه محمد ربيع عطيه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدير طارق حسن السيد134251
14o497السن عين شمسسلمى ماجد عبد الرحمـــن على
تربية العريشبسمه محمود كامل محمد اآلزرق665387
5o7o48تجاره جامعة دمياطمصطفى توكل نصحى حسن زناتى
هندسة المـــنيامحمد احمد عوض احمد عوض455119
اداب المـــنصورهزينب عبد القادر محمد عبده اسماعيل579369
تربية ابتدائي دمـــنهوراسراء مرسى السيد عريف429332
28628oنوعية بنهاهاجر محمد الطوخى سالم
هندسة االسكندريهعمرو خالد مصطفى الصماد414765
تربية اسوانسحر عبد المـــنعم حمود يوسف821777
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كلية أداب بورسعيدنوران انور يسرى السيد يوسف661123
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد خالد محمد اسماعيل البكل224814
تربية طفوله الزقازيقنهال محمد عطا محمد ابو زيد585583
تربية دمـــنهوراسماء شــاكر محمد عيسى431159
طب بيطري المـــنيامحمد احمد سعيد احمد751855
359oo5هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةنادين محمد صالح الدين السيد فضل هللا
38267oتربية كفر الشيخاسراء جمال عثمان عثمان خضر
اداب كفر الشيخامل محمد صبحى ابراهيم ابو السعود376572
12813oهندسة حلوانمـــنة هللا محمد محمد احمد عبد العال
طب اسنان عين شمسسلمى فكرى ابورواش على299415
هندسة اسيوطمصطفى السيد عاطف السيد عبد القادر453916
السن المـــنيامحمد ربيعى فتحى احمد729721
اداب بنى سويفاحمد جمال عبد الفتاح محمد89517
طب بنهامحمد عبدهللا خيرالدين على خير الدين212926
السن عين شمسخلود محمد حماد عبدالواحد198289
طب االسكندريهاحمد عصام عبد الفتاح محمد رمضان344116
588o11تجاره الزقازيقسعيد حمدى ابراهيم محمد سعيد
تجاره انتساب موجه قاهرهزياد رأفت اسماعيل محمد23347
5o3379هندسة بور سعيدساره انور اسماعيل على القرم
563o53تربية المـــنصورهايه السيد محمد عبد العاطى حجاج
هندسة حلوانمصطفى جمال ربيع محمود محمد153494
تربية حلواناسراء محمود محمد يونس عبد السالم27681
اداب القاهرهفرح محمد حسين حسين قناوى34183
تربية سوهاجرومانى سعيد فوزى جرجس818372
طب اسنان طنطااحمد عادل محمد محمد شحاتة357511
اداب االسكندريهمارينا ابراهيم زيتون قلتة348758
اداب حلوانمحمود طه محمود طه196445
5o33o1تخطيط عمرانى القاهرهوفاء إبراهيم إبراهيم السيد الزير
22558oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةدعاء اشرف عبدالمـــنصف مجاهد
تجاره عين شمسمحمد ياسر عبدالحميد فهيم295411
155o71صيدله القاهرهدنيا محمود احمد حسن
7o872هندسة بني سويفوجدى عماد عيسى معوض
صيدله الزقازيقساره محمد احمد عبد العظيم البطريق637724
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد ايمـــن فتحى ابو حصوه217474
اداب المـــنصورهعوض محمد عطيه محمد574956
222o95هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرضا محمد شعبان الصوفاني
4o664تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانسلمى رمضان السيد فراج
اداب الزقازيقنورهان سعيد نجيب جاد637977
725o69تربية ابتدائي المـــنياهدى سيد محمد محمد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمود مختار عبدالواحد المغازى بدر381653
كلية البنات آداب عين شمسهاجر صالح سعد المرسى192519
تربية حلوانهند خالد فتح الباب محمد51756
طب طنطايارا ممدوح كامل شراره226681
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد جمال فتحى احمد على227678
19oo63هندسة القاهرهعمرو محمد محمد على الجندى
تجاره الزقازيقاسالم حسن توفيق عبدالستار518745
8o743oاداب سوهاجاحمد نور حسن محمود
5o1616تجاره انتساب موجه جامعة دمياطمحمد سادات احمد مسلم
3813ooنوعية فنيه كفر الشيخمحمود عبدالعزيز المتولى احمد المغازى
طب المـــنياعبدالحليم عيسى محمد محمد751997
تجارة جامعة الساداتمحمود محمد اسماعيل خليل427293
صيدلة اسيوطاسماء صابر سليمان عبد هللا834275
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4882o5صيدله حلوانشيماء خالد زكريا السيد الشناوى
181ooصيدله حلوانمى طارق محمد امين
73o467اداب المـــنيااحمد على عبدالحميد مهران
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد العزيز مجدى عبد العزيز احمد26678
تجاره اسيوطايمـــن عالء فرغلى على793654
هندسة المـــنياممدوح فرج السعيد محمد شهاب573319
38o116تربية كفر الشيخصفاء محمود حلمى راشد عاشور
صيدله االسكندريهدعاء عبد العزيز علي عبد هللا433997
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامل طارق فتحى محمود293587
44749oعالج طبيعى ج كفر الشيخمي أحمد متولي الوكيل
هندسة المـــنصورهمحمد على محمد على شهبه579639
تربية سوهاجهشــام عبد الرحيم طنطاوي احمد815846
اداب طنطاسعاد على مرسى على فرج365533
تجاره القاهرهمريم ايمـــن حبيب ابراهيم44587
3oo944اداب بنهاانجى حسين على حسين
65853oهندسة اسيوطارسانى عاطف عبد المسيح عبد النور
تربية طفوله ج دمـــنهوراماني سامي عبدالغني عبدالحميد السقا428681
تجاره القاهرهمعاذ مصطفى عبد الفتاح محمد االعصر146716
رياض اطفال المـــنصورهاسراء بهجت فتحى ابو العزم648136
اداب القاهرهبسمه شكرى على حسن55462
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان محفوظ محمد مصطفى42385
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانصالح محمد عبد السيد جامع135369
اعالم القاهرهصفا كريم حلمى رمضان232793
اداب االسكندريهاندرو عبده شفيق عطا هللا سعيد415546
5246ooطب الزقازيقنادين نبيل عثمان عبد الحميد محمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخسارة جمال محمد عبد الرحمـــن364439
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةداليا عبد الباسط عبد المحسن عيسى788393
658o64هندسة اسيوطسلمى خالد عبد هللا حسين
اداب طنطايوسف محمد شوقى محمد فهمى357482
هندسة طنطااحمد السيد احمد حموده366722
3o2787اداب بنهاضياء طوخى عبدالباسط عواد عيسي
طب المـــنياخالد محمد رجب عبد الفتاح721322
3576o9صيدله طنطامهند محمد عبدالخالق ختعم
تربية شبين الكوموسام نبيل ابراهيم حسن216176
طب بنهاسلمى إيهاب محمد كامل النجار346888
تجاره القاهرهابوسريع انور ابوسريع موسي58876
هندسة االسكندريهمريم احمد قاصد كريم ربيع على346389
42o713تجاره االسكندريهزياد محمد عبد الفتاح حمود عيد
تجاره بنى سويفابراهيم حسن عبدهللا محمد722371
5o6272تجاره جامعة دمياطياسمين ابراهيم السيد السيد الوصيفى
طب اسنان االسكندريهاسراء مصطفى محمد نور الدين امين349662
تربية ابتدائي طنطارويدا محمود احمد السعدني359185
تربية كفر الشيخسعيده أحمد على على غزال372891
نوعية الزقازيقدعاء عادل عبد العزيز سالمه519934
تمريض القاهرة ندى وليد على حامد عيسوى35665
تجاره بنى سويفكريم محمد قرنى محمد66319
تربية رياضيه بنات شبين الكومميار ايمـــن يس حسين شــادى214563
57824oرياض اطفال المـــنصورهاسماء اسامه محى الدين عبده
5oo364تجاره جامعة دمياطايه عاطف مسعد الحطاب
هندسة بور سعيدمحمد عبد اللطيف مصطفى الجراحي664345
هندسة االسكندريهمصطفى ايمـــن عبدالمـــنعم محمد الشــاذلى414899
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن السيد طه على عوضين569645
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طب اسنان طنطاعزه الشحات عبدالجيد زيدان219714
هندسة عين شمسوسام هشــام عبدالخالق موسى272811
تربية ابتدائي كفر الشيخنسرين سامح عبد هللا بدر محمد374649
تربية الزقازيقنواره جالل محمود عبدالحميد شلبى512722
اداب بنى سويفمـــنى ميهوب ابراهيم عبد الباقى89489
هندسة المـــنياعال ياسر محمد احمد حسن638785
2896ooكلية البنات آداب عين شمسهدير سالم احمد بصير
34224oهندسة االسكندريهسيف جمال محمود عراقى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالمتعال فؤاد حسن218284
تربية طفوله كفر الشيخهايدى اسماعيل ابراهيم اسماعيل السواح376668
هندسة سوهاجهيثم محمد عبد الحميد تمام832679
هندسة القاهرهاناسيمون مـــنير جورجى يونان128796
هندسة اسيوطاحمد محمد احمد محمد الجزار491245
هندسة المـــنيااحمد محمد شعبان حفني55325
739o86حقوق قنا جنوب الواديهمام جبريل محمود احمد
3o3o98تجاره بنهاعبدالرحمـــن عبدالغفار على سيد
حقوق عين شمسمحمد شوقى محمد محمود البيطار191576
هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفي احمد قطب محمد اسماعيل16898
تجاره طنطاعبير عاطف عبد الحميد الكومى498533
584o55هندسة الزقازيقمحمود رفعت محمد امين متولى السباعى
15o843هندسة اسيوطمحمد نبيل محمد سليمان
713o5تربية ابتدائي بنى سويفمحمد عبد الجواد محمد متولى
اداب المـــنياامام عادل فهمى محمد729697
2o3526السن عين شمسكريمه محسن يسرى حافظ
هندسة االسكندريهمحمد محمد عبدالحكيم محمد خليل413631
هندسة االسكندريهمـــنه هللا عبد المـــنعم محمد ابراهيم414269
صيدله طنطاايه عصام احمد سليمان رضوان214746
صيدله االسكندريهأصاله ابراهيم عبد الجليل احمد عبدالوهاب435212
تجاره القاهرهنوران عالء السيد الشــاذلى188281
تجاره دمـــنهوررنا نبيل ابراهيم احمد حامد429715
3o4463طب عين شمسايمان رفعت عبدالفتاح محمد العدس
261o8oهندسة شبرا بنهامـــنه هللا مهاب محمد صبحى
58127oاداب المـــنصورهاسماء رجب عوض المتولى
تجاره بنهاجمال طارق موسى عيد عبدهللا299744
664o4oتجاره بور سعيدعمرو عالء سعد محمود شحاته
3o8844نوعية بنهاامجد ايمـــن امين سيد
هندسة الفيوممحمد ياسر صبحي محمد154794
طب بنهايارا حمدى عبدالعاطى عفيفى232755
هندسة كفر الشيخيوسف عاطف الشربينى الشربينى الحلو577881
رياض اطفال المـــنصورهأريج طارق مصطفى عبد الحميد363747
38119oهندسة كفر الشيخحسن السيد محمود عباس أسماعيل
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيوسف محمد يوسف احمد عبيد213249
639o33كلية األلسن بنى سويفمروه احمد سعد صبرى سعد
29563oتجاره عين شمساحمد عبدهللا محمد امبابى ابوسنه
اداب االسكندريهمـــنى عبد الستار زكى ابراهيم424187
تربية رياضية بنات المـــنصورةجهاد محمود عبد الموجود احمد589675
تربية عين شمساسراء حسن حامد امام حسين295741
هندسة المـــنياعمر عادل حسن امين191625
56223oطب بيطرى المـــنصورهمصطفى محمد احمد محمد صادق
صيدله القاهرهرضوى ابراهيم احمد بصار215636
طب اسنان طنطابالل سعد ابراهيم مبروك227242
اداب فرع الوادى الجديدمصطفى مرزوق عبدالاله آدم748781
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هندسة االسكندريهمحمود محمد السيد محمد مصطفى338953
اداب القاهرهكارولين نعيم فهمى عبد السيد128341
طب المـــنيايحى مجدى محمد على722775
طب كفر الشيخمحمد رفعت أحمد حسن لبن375431
14485oالسن عين شمسساره حسن حسين مـــنصور
تربية ابتدائي طنطااسراء وحيد يوسف العطار486271
هندسة اسيوطعبد الرحمـــن محمد محمد عبد العظيم طايل345598
816o43تربية طفوله سوهاج طالباترشــا محمد عبد الاله عبد السميع
3421o2هندسة االسكندريههشــام ماجد شعبان محمد الجنيدي
658o82هندسة االسماعيليةياسمين على عبدالحميد عبدالقادر
هندسة كفر الشيخهشــام اشرف الدسوقى سالمة566456
كلية األلسن ج أسوانندا اسامه سلطان سيد احمد145994
214o1oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر محمد مصطفى قرطام
طب المـــنصورهمحمود محمد ولى هللا البنا578937
تجاره بنى سويفاحمد حامد صالح سيد717294
هندسة شبرا بنهاكيرلس عادل خيرى اسعد192676
إعالم بنى سويفمتولى سيد عيسى متولى727465
نوعية فنيه الزقازيقنيره محمود احمد عبدالمجيد512173
السن عين شمسمريم محمد عثمان مهران35326
نوعية المـــنيادعاء ممدوح محمد ابراهيم715384
تجاره الزقازيقنعيمه محى محمد المـــنيري ابراهيم641644
تربية ابتدائي الساداتدعاء الوهيدى امين البسيونى236879
4267o8اداب دمـــنهورمصطفى اسامه صالح الدين محمد قاسم
تجاره المـــنصورهاحمد محمد ابوالنور ابو النور سليمان593723
تجاره المـــنصورهصالح محمد ابراهيم صالح عباس581428
تربية عين شمسايه عبدالرازق محمد عبدالرازق293783
إعالم بنى سويفاسماء نادى عمر احمد68252
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد احمد محمود سالمة154898
تربية المـــنياامال محمد نبيل محمد زين الدين714814
صيدله طنطامينا ماهر عبده يونان244389
48o76تجاره القاهرهاحمد وليد محمد محمود حسين
645oo5تربية الزقازيقمارينا مدحت ميشيل جرجس
5496oكلية البنات آداب عين شمسلوليانه رفعت فهيم شــاكر
657o69اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويساسالم عبده صبحى عبدالمعين
تربية بنهاجيهان ابراهيم الدسوقى حافظ محمد شحاتة277317
72o25oطب المـــنيامارتينا هاني صموئيل يعقوب
3o2345اداب عين شمسندى محمد مصطفى بيومي
طب بنهااسماء احمد عبدالحميد احمد العكل285461
564o5oاداب المـــنصورهحسام محمد هالل السيد البطه
512o45طب الزقازيقسوسن محمد ابراهيم سليمان
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىعبدالرحمـــن عبدالفتاح سمير عبدالجليل744559
هندسة المـــنياعبدالرحمـــن محمد توفيق بدر726271
تجاره الزقازيقاميره رشدى السيد حسان643541
تجاره عين شمسمحمد ناصر يحيى عبدهللا273396
2921o4كلية البنات آداب عين شمساسماء امين عبدالنبى امين
2926o1تجاره بنهابيشوى صبحى عبدالمالك خليل ابراهيم
9o472هندسة الفيومشعبان جمال سليم حسن
153o23اداب القاهرهاسالم جمعه محمود عبد هللا
تربية طفوله اإلسكندريةإسراء أحمد محمد احمد مرسى422827
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمصطفى محمد محمد امين المصيلحى213412
هندسة حلوانمصطفى عبد الناصر عبد المـــنعم مصطفى24195
813o32طب سوهاجفاطمه عبد الباسط جاد الرب احمد
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7999o6طب اسيوطمـــنال محمد على احمد
8oo741اداب اسيوطابانوب ناصر راضي غالى
اداب اسيوطاميره محمد احمد عثمان799257
3oo8o6صيدله الزقازيقريهام عالء رمضان محمد خميس
حقوق الزقازيقرقيه حسن عبد المحسن زايد665822
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاالء فهمى محمد فهمى هانى374767
كلية الفنون التطبيقية ببنهاريهام محمد حسين عثمان298458
نوعية الزقازيقاحمد صابر محمود خطاب سالم643267
35272oنوعية طنطاعادل مسعود محمد مسعود نعينع
تربية أساسي اسكندريةسعاد زكريا عبد القادر محمد شربف419896
تربية اسكندريةهدير صالح محمد احمد عبدهللا349358
64813oهندسة الزقازيقمصطفى محمود حسن على
291o84تجاره عين شمساسماء حسانين احمد على ابوطالب
تجاره بنى سويفاحمد سراج  الدين لطفي يوسف729684
تربية شبين الكومهند جاد الرب محمد محمد حجازى214239
2o2594تربية حلوانامانى محمد سعيد اسماعيل
8276o1صيدلة اسيوطعبد الرحمـــن عبيد ابراهيم احمد
5887o9طب الزقازيقاحمد محمد رمضان سيد احمد
تجاره انتساب موجه قاهرهشــاهنده طارق احمد حنفى42315
السن عين شمسمريم نبيل غبلایر فاخر128371
تربية طفوله ج دمـــنهورمروه مروان محمد عبد الحليم429617
56o286طب المـــنصورههند ابراهيم حسن حسن القال
تجاره عين شمسسيمون مجدى كامل صليب133813
تربية المـــنيااسماء محمد عبدالرشيد محمد726585
تربية الغردقة جنوب الواديمروه على احمد خليل237179
5737o2حقوق المـــنصورهممدوح عبد اللطيف المتولى السيد
اثار الفيومدنيا السيد صبح داود صبح563416
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهاجر عبدالمـــنعم فؤاد الشــافعى231471
هندسة حلوانعبد الرحمـــن محمد ياسر طه احمد33678
هندسة المطريه جامعة حلواناسماء فؤاد توفيق عبد العظيم65179
هندسة بور سعيدعمرو يسري احمد فؤاد القاضي663138
صيدله االسكندريهجالل اسامه ابراهيم احمد412162
24o38oحقوق جامعة الساداتاسماء نصرالدين ابراهيم نصرالدين
7o4o6تربية ابتدائي بنى سويفرضا محمود مصطفى محمد
4381ooعلوم االسكندريهميار ميالد بدارى جرجس
655o5oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسايمان رضا حسن عبد العال
طب سوهاجعمرو محمد حسن امين813312
تربية اسكندريةهند عبد الرازق احمد على347334
6o795التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةحنان محمد مبروك ابراهيم احمد
238o6اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعمر خالد مصطفى ابراهيم
7651oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاحمد جابر فتحى سليمان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عالء الدين سعد ابراهيم148381
34o963هندسة االسكندريهاحمد يسرى الحسين شمـــندى احمد
5637ooطب بيطرى المـــنصورهاسراء طارق امين محمد عبد العاطى
76o916كلية الطب بقناعبدالمـــنعم خليفه عبدالمـــنعم ابراهيم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةياسمين ممدوح محمد ابوبكر232626
هندسة االسكندريهضحى اسامه عبد المـــنعم احمد نبيه348598
23o261كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهمحمود محمد عبدالرشيد زيدان حميده
صيدله طنطاسمير محمد لطفى العشماوى233461
هندسة الزقازيقاحمد امجد احمد عبد العزيز السالوى643788
216o96تربية شبين الكومريهام رضا عزت الحنفي
حقوق جامعة الساداتمحمود شعبان فتحى عطا223532
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اداب اسيوطسميه محمود طه عبدربه786143
صيدله االسكندريهزهراء عاصم ابو زيد كليب376834
هندسة الفيومامينه رجب مـــنجا احمد68584
تربية رياضية بنين بنهامحمد يسرى محمد ابوالعال276412
43o68oتربية ابتدائي الساداتبسمه عبد الرحيم عطية ميجن
تربية رياضيه بنات االسكندريهفرح ابراهيم محمد ابراهيم بيومى419336
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةلمى ممدوح محمود محمدالشيخ42922
رياض اطفال بنى سويففاطمه سيد سعداوى محمد69188
تربية دمـــنهورايمان اسماعيل عبدالفتاح سعفان429268
علوم الفيومهانى محمود روبى عبد النبى77894
تربية الغردقة جنوب الوادياسراء حسن محمود حامد237997
57o533طب الزقازيقشروق سمير حلمى فوده خميسى
صيدله االسكندريهسندس سعيد قبارى عباس محمد339639
562o53طب بيطرى المـــنصورهابراهيم محمد السيد ابراهيم بشــار
7423o1تربية قنا ج جنوب الوادىمـــنة هللا خالد شيخون احمد
19o627كلية الصيدلة ج الساداتليلى محمد عقل محمد فؤاد راضى
81174oهندسة اسيوطاحمد زكريا لبيب ابودهب
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى محمد سعد امين46117
5853o5تجاره الزقازيقمـــنة هللا خالد ابراهيم السعيد غزال
3o9o71هندسة شبرا بنهاساره محمد محمود على
هندسة كفر الشيخمحمد مصطفى عباس عبدالرؤف سلمان375963
تجاره عين شمسحنان محمد عبد المحسن حسنين127722
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفهدير حماده سيد محروس89676
صيدله طنطاايه السيد يوسف السيد214482
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايمان احمد محمد السعيد الهادى عيد287745
حقوق طنطاروان محمد عبد الحميد الفقى363785
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف محمد فهيم محمد129981
كلية األلسن بنى سويفيارا هانى السيد على عطيتو261639
طب اسنان القاهرهعمر محمد انور هدية115665
35o76oرياض اطفال االسكندريه طالباتاية عالم قطب محمد محمد كشكي
72351oكلية التربية الفنية ج المـــنياهاجر مرسى على مرسى
طب االسماعيليه ج قناة السويسعلى فتحى على عمر796677
كلية البنات تربية عين شمسنورهان محمد عبد الصمد على142427
تربية ابتدائي اسيوطايمان مصطفى محمد ابراهيم794114
287o43صيدله طنطاهميس جمعه عبدالرحمـــن محمد
299o48اداب عين شمسهدى الكحالوى احمد على سالمان
تربية المـــنيانرمين حماده عبد المجيد حسن725655
طب اسنان كفر الشيخحازم اشرف عبد العزيز محمد عبد الرحمـــن436187
تجاره عين شمساحمد محمد مأمون سيف شديد292871
طب االسكندريهزكريا مصطفى احمد فراج سليمان434974
هندسة اسيوطزينب ابراهيم عبد الحميد ابراهيم795481
5624o3تخطيط عمرانى القاهرهاحمد ايمـــن جابر عبد اللطيف الغزالى
تربية دمـــنهوراالء محمود محمد ملوك429529
27oo84اداب حلواناحمد حسن على ابراهيم
5o1925تربية جامعة دمياطيارا اسامه شعبان البكرى
تجاره الزقازيقاسالم فوزى احمد محمد محمد517599
3463o6اداب االسكندريههنا هانىء محمد حسين محمد
هندسة االسكندريهمحمد عادل محمد مصطفى الجناينى458782
48815oنوعية طنطاندا محمد عبدالرحمـــن النمر
3591ooكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةدينا عادل محمد صديق نصار
تربية ابتدائي قنا ج الواديسعدالدين حفظ هللا محمد أحمد746844
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسراء حسين على محمد337794
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5716o8نوعية المـــنصورهاميره عبد السالم فتحى البشير ابراهيم
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةغاده رجب سيد محمود654689
صيدله الزقازيقاالء عبد المـــنعم عبد العال دراج495425
81o131تربية سوهاجفاطمه محمد زكريا احمد
3o3145صيدله الزقازيقايهاب رضا احمد عبدالرحيم على سعد
هندسة الزقازيقساره امين حسن غنيم639495
565o7oتربية المـــنصورهندى جالل حامد نصير
طب طنطااحمد جمال عبدالوهاب سند497934
641o66تربية الزقازيقدعاء السيد احمد عبدربه جلهوم
كلية البنات آداب عين شمسوجيده حسين عبد الفتاح حسين47589
8242o9تربية طفولة أسوانزينب احمد صالح احمد
تجاره انتساب موجه  عين شمسمـــنى سامى ذكى السيد حجازى312671
تجاره بنهامحمد ناصر سيد محمودالخرقانى292626
45878oهندسة االسكندريهمحمد طلعت ورداني محمد شــاهين
نوعية الزقازيقاية عبد المحسن شعبان عبد المحسن511472
فنون جميله فنون المـــنيامروه رجائى كامل محمد عيد148886
81o438صيدلة سوهاجغاده عمر حسين هارون
5o65o3صيدله المـــنصورهمريم محمود صالح عبد العزيز الرديني
هندسة الفيومعبد الرحمـــن عبد هللا عبد الرحمـــن السيد91194
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد حسين زكريا عبد المـــنعم45334
تجاره عين شمسعالء عبدهللا ابراهيم حمودة281432
اداب عين شمسمياده صالح محمد على البابلى274237
39o66تجاره القاهرهمصطفى سعيد عبدربه السيد
تجاره االسكندريهدايسي مـــنير جاب هللا جاد هللا ابراهيم423141
3o58o6هندسة شبرا بنهااحمد حسام الدين احمد فهمى على الشــاهد
2o4449تجاره عين شمسعلى موسى محمد ابراهيم
طب االسماعيليه ج قناة السويسهند يحيى حسنى السيدعلى518624
هندسة اسيوطاحمد مجدى حسن علي محمد748862
هندسة القاهرهعليه نبيل حلمى محمد275129
هندسة كفر الشيخمصطفى اسامه مصطفى على صبح569912
57162oتربية ابتدائي المـــنصورهدينا الشــافعى الدسوقى برهام
تجارة قنا ج جنوب الواديتسنيم نبيل عبدالنافع ابوالسعود743931
5o7557تجاره جامعة دمياطسيف هللا سعيد محمد عبد الحميد  ابو كريمة
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامل محمود عبدالمعز مهنى728841
تجاره المـــنصورهعادل محمد سعد محمد البصى593472
37486oطب بيطرى كفر الشيخرحمه حنفى مجاهد عبد العزيز عطيه
رياض اطفال المـــنصورهنورا امين محمد طاهر امين525296
تربية اسوانمحمد احمد العقيلى محمد ابراهيم785634
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةدعاء محسن على شريف653947
نوعية موسيقيه كفر الشيخآيه سالم محمد حسن عقبه376544
137o11هندسة شبرا بنهامحمد احمد رمضان احمد حسين
21378oكلية األلسن سوهاجامين مصطفى امين مصطفى
هندسة الزقازيقمصطفى خضر المغاورى عبد الحميد التمرجي586415
21o92تجاره القاهرهيوسف جمال سعد شكر
تجاره عين شمسهدى وائل محمد عبد العال سيد188229
طب اسيوطمحسن محمد محسن محمود اصمعى825386
هندسة المطريه جامعة حلوانمينا جميل مفيد شــاكر غالى664387
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندينا جمال عبد اللطيف قاسم119968
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةخالد حمدى محمد عبدة297244
تجاره انتساب موجه قاهرهمروه عاطف عبد التواب فرج31676
3849o1هندسة كفر الشيخعبد الرحمـــن محمد عبد المـــنعم عبدالغنى حنورة
تربية ابتدائي قنا ج الوادينورهان محمد امين محمد737225
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1388o1التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء حميدة مبروك جادالرب
صيدله المـــنصورهمـــنى بشير عبد الفتاح عالم495554
833o17تربية ابتدائي سوهاجوالء عبد الحكيم محمود محمد
هندسة اسيوطاحمد ابراهيم سيد احمد748856
صيدله المـــنصورهاميره احمد ربيع ابراهيم489763
تجاره بنهاالسيد محمد السيد على ابراهيم275832
اداب انتساب موجه القاهرهساره خالد محمد ابو الفتوح خطاب199487
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمايكل صادق صليب صادق191224
اداب انتساب موجه حلوانوليد سعيد عبد هللا عبد النبى57635
1338o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى مؤمـــن محمد الجوهرى
414o5oهندسة االسكندريهعمر محمد عبد العظيم محمد مرسى
2o6813تجاره عين شمسمـــنه هللا محمد محمد احمد السرسى
اداب طنطاداليا أحمد عبد القادر محمد مسلم498191
اداب االسكندريهاحمد رمضان احمد حسين مرسي416123
4172o6اداب االسكندريههاجر محمد خميس محمد ابراهيم
81974oتربية اسوانمحمد صالح احمد محمد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمـــنار عصام محمد احمد653777
طب اسنان القاهرهمـــنة هللا محمد سيد صابر42632
صيدله االسكندريههبه عمرو عبدربه عبدالحميد الصعيدى444984
اداب المـــنيامحمد احمد عبدالوهاب محمد711121
تربية االسماعيليهاسراء موسى احمد موسى654847
اداب المـــنصورهايه محمد احمد محمود احمد 591841
تربية بنهاغاده جمال مـــنصور بكرمـــنصور277579
كلية البنات تربية عين شمسنورهان عالء حسن حسن قمر128419
5o3359صيدلة بورسعيدنهال فوزى عبد العزيز محمد عماره
كلية البنات آداب عين شمسايه مدحت حسين واصيف198543
تربية طفوله طنطااميرة مختار عبد العال تركيه367963
فنون جميله عماره ج حلوانمارتينا ميالد شهدى عبد الملك116759
صيدله االسكندريهصالح اشرف صالح عبد الغفار436571
8o9613حقوق سوهاجمحمود محمد الصغير محمد
عالج طبيعى القاهرهبوال نصحى وليم نجيب517367
تربية بنهاعبدالرؤوف امين خليل حمد حجازى299532
73o43oطب المـــنيااسراء جمال عبدالتواب حسين
46571oاداب دمـــنهورامل فهمى عباس محمد نصار
تجاره المـــنصورهمحمود حماده حسانين حسانين592568
56o746اداب المـــنصورهدعاء رفعت عبد هللا الرفاعى الحمادى
كلية حقوق المـــنيااحمد عبد السالم سليمان عبد السالم711367
تربية االسماعيليهفاطمه السيد عبدالعاطى عبداللطيف654122
28359oاداب عين شمسشيماء عادل عبدالحافظ عبدهللا
37131oطب كفر الشيخحسين سعد عبد الفتاح النصارى
صيدله المـــنصورهايمان ياسر السيد احمد السوالمى574168
تربية ابتدائي سوهاجداليا وجيه انيس توفيق812834
72o537تجاره بنى سويفرضوى حاتم ربيع محمود
136o38تجاره القاهرهرضوى عرفه على محمد على
2835o3كلية البنات آداب عين شمسعبير محمد عارف موسى
تربية اسوانايمان رمضان حامد احمد822353
هندسة عين شمسمـــنه هللا خالد محمد عبد الحميد ربيع188482
8o6289اداب سوهاجرضوه جمال صابر عبد الرحمـــن
صيدلة المـــنيامصطفى احمد على ذكى753785
3o5819هندسة شبرا بنهامحمد محسن كمال محروس
اداب عين شمسايه عاطف عبدالوهاب محمد292117
43o9o8تربية ابتدائي الساداتفاطمةالزهراء عمران محمد محمود
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4568oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانصباح غالب حسين احمد
اداب اسيوطرانيا محمد حسن عبد الناصر794146
2996ooطب بيطرى بنهاعبدالرحمـــن محمد خليل حمد حجازى
تربية الزقازيقمحمد محمود محمد احمد خالف641295
صيدله المـــنصورهليلى ايمـــن رفعت زكى العموشى569971
8o5259تجاره سوهاجلمياء جمال يوسف عبد اللطيف
2o52o3هندسة عين شمسمحمود محمد السيد السيد محمد
374o51اثار قنا جنوب الواديعبد هللا سليمان شعبان سليمان الصعيدى
4227o5حقوق االسكندريهحبيبه محمد يوسف عز الدين حسن
اداب انتساب موجه حلوانهدير رأفت محمد عبدهللا198519
طب المـــنياامير فيلبس عدلى خليل711279
643o64طب الزقازيقهدير احمد عبدالعاطى احمد
اداب اسيوطمرام صالح محمد محمد788466
تجاره عين شمسمحمد على لطفى احمد273736
إعالم ج جنوب الوادىاسماء ابراهيم حسن مصطفى مدنى34998
45616oهندسة االسكندريهكريم محمد عمر عبد اللطيف عبد السالم
علوم القاهرهمريم سعيد فوزى محمد هدى261178
كلية البنات تربية عين شمسرحمه مصطفى عبد الصمد حسن53477
تجاره القاهرهعلى عبد الحميد على محمد56474
13313oتجاره انتساب موجه  عين شمسرامى ايمـــن محمد االمير نور الدين
اداب طنطاابانوب مجدى عطا جرجس361313
نوعية بنهاصفاء محمد عبدالسالم محمد عالم285974
5o788oتجاره جامعة دمياطمحمود محمد احمد احمد الجندى
19o266طب القاهرهياسمين العربى الحسينى اسماعيل
8o7972تربية سوهاجحسام أبو السعود احمد عبد الرحمـــن
تجاره القاهرهفريد احمد على حسن29812
تربية فرع الوادى الجديدحسام احمد عبد الرحمـــن محمد748191
45923oهندسة كفر الشيخمحمد ياسر فؤاد عواد عبده
15oo1تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريهام وليد ابراهيم محمد الصياد
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسنهى عاطف محمد احمد اسماعيل646622
1913o1هندسة عين شمسهشــام احمد جمال الدين عبدالرحمـــن الزقم
4393oتجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى محمد ابو الغيط احمد
صيدله طنطااحمد محمد الشحات هالل عزام366421
تربية ابتدائي عين شمسدنيا ابراهيم طه سيد الحفناوى289332
2379o4تربية الغردقة جنوب الواديعبدهللا محمود احمد عبدهللا
طب القاهرهسلمى احمد عنتر عبد السالم149489
هندسة عين شمساحمد حسين محمود رشــاد عزت114545
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمـــنه هللا حمدى محمد رفعت عزب277763
887o8تربية حلوانايمان عبد الرحمـــن عبد التواب راغب
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمد عبد هللا سيد بركات826135
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننسمه امين عبد هللا ابوتركى137568
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتمريم خالد شعبان امام128958
9o667طب بيطرى بنى سويفنورهان عبد اللطيف عبد اللطيف عبد العزيز
اداب االسكندريهميار ابراهيم محمود عبد المجيد الليثى424189
5738o9هندسة المـــنصورهحسن محمد عبده محمد جبر ندا
تجاره طنطامحمد عادل محمود جمال الشعراوى366194
صيدلة اسيوطاسماء جمال البدرى محمود798928
37o798هندسة كفر الشيخرحمه محمد محمد صبرى محمد الصياد
244o81تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء على مصطفى بدوى
إعالم ج جنوب الوادىسليفيا عماد ابراهيم حبيب64649
12o99oحقوق عين شمسريم خالد ابراهيم علي عيد
45o1o3طب طنطاهاجر محمود عبد اللطيف عفيفى مهنا
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تجاره بنى سويفصالح شكرى فهيم حنين726526
تربية رياضيه بنين جامعة دمياطعمر جمال أحمد الجناينى499886
796o33حقوق اسيوطوفاء رمضان سيد محمد
صيدله االسكندريهياسمين محمد السيد حسن مشــالي413334
تجاره عين شمسمحمد محمود محمد سيد58344
37o631طب االسكندريهمروه محمد عالء احمد جاد
تربية ابتدائي طنطاميرنا جمال على الريس367432
177o7اداب القاهرهنرمين ايهاب ابراهيم حمزه
26911oهندسة عين شمسعمر بالل محمود سيد
السن عين شمسسيف عمادالدين محمد نوار122313
اداب المـــنيااسماء محمود على محمد727681
طب الزقازيقايناس عزت مصطفى محمد خليل646352
38oo17تربية كفر الشيخبسمه محمد سرور بهنسى
صيدلة سوهاجعلى محمد احمد السيد816121
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد عبدالنبى ابراهيم الشوه357326
هندسة سوهاجاحمد حماده صابر احمد816475
تربية أساسي اسكندريةسهيلة السيد رشــاد مهدي محمد423776
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىديفيد سليمان عادلى قليد731693
81o84حقوق بنى سويفرحمه ابو الفضل جمعه عبد المقصود
هندسة الزقازيقمؤمـــن احمد حلمى على644518
6o552تجاره القاهرهمحمد سيد نزيه سيد
58561oطب المـــنصورهاشرقت احمد عبد القادر همام عبد هللا
1234o3تجاره القاهرهاية هللا هشــام محمد عثمان السيد
تجاره عين شمسخلود ابراهيم محمد انور ابراهيم عبد هللا239353
صيدله بنى سويفطارق رشوان زايد حسن89737
8o571oنوعية قنامحمد البدرى عبد الحميد جاد
اثار الفيومامـــنيه عصام ابراهيم محمد194759
تربية حلوانسلمى محمد حسين محمد هنداوى57915
هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن عثمان مختار محمد داود593666
تربية بور سعيدتسنيم محمد فاروق محمد حسن662685
34669oاداب االسكندريهاريج هشــام محمد السيد يونس
اداب بنهابسمه السيد سعيد ابراهيم عبد ربه278461
تجاره المـــنصورهمحمد رفعت محمد حسن محمدين565719
26493oاداب عين شمسرضوى خالد عبدالهادى عبدالرحمـــن
66o24تربية بنى سويفهاجر محمد ابراهيم سالمه
طب المـــنصورهغاده رضا صالح احمد القاضى585421
تجاره عين شمساحمد عبدالرحمـــن جمعه الليثي281395
اداب عين شمسمـــنة هللا محمد ايهاب عبد الستار133834
تجاره انتساب موجه  عين شمسمادونا مسعود ذكرى مشرقى282654
صيدله طنطامحمد عبدالصبور محمد معوض213813
75958oصيدلة اسيوطرحاب صالح عبدالوهاب نصار
هندسة اسيوطمصطفى جمال ثابت عبد الساتر826162
36151oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانكريم احمد رضا عبد الحميد احمد ابو طالب
طب االسكندريهنورين عماد محمد الصفتى413521
38o179اداب كفر الشيخاميره محمد عزت سعد حمد
2o737oتجاره عين شمسمى خالد عبدالكريم حسن علي
تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن سامى محمد مصطفى محمد646424
اداب انتساب موجه عين شمسزينب شعبان قابيل محمد283796
تجاره الزقازيقابراهيم حسن ابراهيم غريب644741
اداب القاهرهفاطمه عبد المـــنعم ابراهيم عبد المـــنعم رويحة154334
فنون جميله فنون ج االسكندريهسماح السيد احمد محمد طه348747
تربية المـــنصورهنسرين محمد محمد على رضوان578545
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29o357تربية ابتدائي بنهانرمين احمد حسين عبدالرحمـــن
1358o8هندسة القاهرهمحمد عبد السالم عبد الحميد على
صيدله بنى سويفياسمين احمد رجب عباس76456
تجاره الزقازيقهاجر غريب احمد ابراهيم حسن638353
هندسة عين شمسعلى محمد حسين شلبى191663
512o79هندسة الزقازيقمحمد صالح بدوي عوضى
741oo4حقوق قنا جنوب الواديخالد جاد بغدادى محمد
صيدله عين شمسمـــنة هللا محمد احمد محمد اسماعيل147323
823o31تربية طفولة أسوانزينب مختار ابوالفضل محمود
41298oطب بيطرى االسكندريهسامر اسامه سليمان قسطندى
14o1oصيدله القاهرهمارينا رأفت فلتس سعيد
344o78صيدله االسكندريهزياد لطفي عطية صيام
هندسة الزقازيقاحمد محسن السيد عطيه المحالوي512543
كلية هندسة بنهامحمود ايمـــن رياض يسن وجيه261832
هندسة اسيوطعمر جمال جالل ابوالمجد787433
7o444التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنجالء عويس محمد عثمان
السن عين شمسهبه محمد حسين محمد على271148
هندسة شبرا بنهانورهان محمد صالح حسينى الشحرى291391
2o7411اداب عين شمسمـــنى شريف احمد ابراهيم
5o1796كلية األلسن كفر الشيخايمان محمد مصطفى بحبح
48556oصيدله طنطاعمرو عادل عيد عبدالسالم الشــاذلي
نوعية فنيه االسكندريههايدى شريف عبد الفتاح امام المكاوى348229
27o743اداب عين شمسايه حمد عبداللطيف حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننور عادل كمال الدين حنفى السيد13776
تجاره بنى سويفوجدى عاشور عبد الفتاح محمد66648
64o28تجاره بنى سويفاحمد انور شحاتة محمد
صيدله عين شمساحمد ياسر حسين الشربيني262634
فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم ممدوح عبد الرحمـــن علي النجار411643
5o3o48اداب جامعة دمياطاحمد جمال عبد الوهاب زيان
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاسماء ابوزيد عبدالغنى كونيه222917
تجاره الزقازيقمؤمـــن عيد على ابراهيم سعيد637114
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةماريو ماجد حلمى رزق74216
تجاره المـــنصورهريم رفعت طلبه علم الدين589677
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةتغريد نورالدين المـــنشــاوى عبدالنبى225888
117oo5تجاره انتساب موجه  عين شمسيوسف محمد عبد السالم محمد شفيق
هندسة كفر الشيخاحمد عطيه السعيد عبدالغفار كساب365945
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان هشــام محمد السيد116815
71o769طب االسنان المـــنيانهى عصام عبد الرحيم حسن
رياض اطفال الفيوم طالباتايه شعبان حسن شعبان محمود74332
تربية المـــنصورهاميره السيد يوسف شــاهين573872
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى يحيى ابراهيم مبارك217583
3o95oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه شريف شعبان محمد
حاسبات ومعلومات عين شمساحمد محمود عبد الحميد ابراهيم114966
72252oتربية رياضيه بنين المـــنيامحمود عبدالرحمـــن عزايم عساف
147o49صيدله عين شمسسندس حسنى هاشم دسوقى هالل
283o49كلية البنات تربية عين شمسنانسى خالد فرغلى حسونة
هندسة الزقازيقمحمد صالح الدين على ابراهيم517531
45o139طب االسكندريهاالء انور سعد محمد مبروك
عالج طبيعى القاهرهخلود صالح محمد حسن653817
هندسة القاهرهمحمد رأفت رجب محمد56841
طب بنهامحمود السيد عبدالمـــنعم عبدالهادى حموده284322
217o96هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمار ياسر محمد عزب ابو العنين
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طب بيطرى جامعة الساداتفاديه رفعت صبحى محمد222338
655o57اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةجهاد صابر حسن على
725o65تربية المـــنياندى عباس عدلى عباس
تجاره الزقازيقمحمد عادل السيد رشــاد محمد643279
1885o2اثار القاهرهلميس حلمى مصطفى محمد حلمي
تربية ابتدائي دمـــنهورأالء صبحى على على العزازى428859
هندسة اسيوطهشــام كمال على حميد785118
تربية طنطاأسماء السيد راغب زغلول494655
صيدله الزقازيقاسراء محمد محمد على زيتون647425
هندسة بور سعيديوسف اسامه يوسف سالم يوسف667227
تجاره المـــنصورهمحمد مصطفى مهدى مصطفى البربرى583852
فنون جميله عماره ج االسكندريهمحمد عبدالقادر امين سويلم463681
36o394صيدله طنطانورا هاشم قمر الدوله كتكت
14713oاداب عين شمسنسمه مدحت محمد فتحى
تربية بنى سويفهبة هللا احمد عبد العظيم احمد64213
صيدلة اسيوطانجى كرم زاخر شنوده825417
اداب المـــنصورهجيهان السعيد صبرى السعيد رمضان571616
حقوق المـــنصورهمحمد هانى السباعى محمد احمد جليلة584166
طب بيطرى جامعة الساداتيوسف سعيد محمد عيسوى233273
اداب انتساب موجه بنهاميخائيل ماجد زكى عبدالملك جرجس276432
هندسة اسوانمصطفي احمد امين نور الدين747366
تربية اسكندريةاميرة عصام محمد احمدحسن ا لعطار423879
طب بيطرى االسكندريهسهيال خالد حمزة محمود سلمان438421
تجاره القاهرهمـــنة هللا احمد محمود احمد دومه48775
9o631طب حلوانسندس مدبولى حسين محمد
411o79تجاره االسكندريهرودينا خالد محمد صفوت إبراهيم الجريدلي
5949o9تربية ابتدائي المـــنصورهاميره محمد مصطفى حسين الخولى
تربية الزقازيقليلى فوزى السيد محمود638466
هندسة كفر الشيخابراهيم وجدى ابراهيم محمد شريف381466
اداب حلوانعمر مصطفى كامل مبروك32684
725o33رياض اطفال المـــنيا طالباتاسراء مصطفى احمد محمد
نوعية المـــنيااحمد مصطفى محمد الصغير محمد712235
5o9o34صيدله الزقازيقعمر بدوى عبد الفتاح السيد قورة
طب اسنان طنطاايمان عبدالمحسن حامد محمد على452295
طب اسنان القاهرهمـــنار محسن محمد احمد15127
نوعية طنطاايه مجدي السعيد عبداللطيف الحلفاوى368126
43o524تربية ابتدائي دمـــنهورايناس فتحي محمد عاطف دغيدي
هندسة الفيومبسمة احمد عبد الوهاب اسماعيل الروبى339429
تجاره المـــنصورهمحمود بكر السيد محمد االنصارى575894
8o1363هندسة اسيوطمريم عبد الرحيم على تسن
اداب دمـــنهورطه عبده محمد عبدالعزيز425911
7o589طب بنى سويفسميه حجازى عبد العظيم حسب النبى
كلية البنات تربية عين شمسبسنت احمد شبل اسماعيل297959
صيدله القاهرهايه عماد محمد جالل احمد21679
تجاره بنى سويفاحمد محمد عبد المعبود خميس728215
82o565تربية اسوانمحمد جابر محمد محمود
149o78طب القاهرهمـــنه شمس الدين محمود شمس الدين
296o68كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاسراء سعيد محمود محمد
صيدله المـــنصورهمحمد ابراهيم عبده عبده العدوى579589
22o82اداب انتساب موجه القاهرهمـــنة هللا احمد عثمان محمد
3o3148طب بيطرى بنهاعبدالرحمـــن مختار السيد احمد حسن ياسين
تجاره بنهامصطفى حسين عبد الفتاح حسين45371
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تربية كفر الشيخغاده جمال عبد العزيز غانم عبد العزيز376622
تجاره عين شمسهشــام رؤوف محمد محمود142981
تجاره القاهرههشــام محمد عبد النبى عبد الغفار53399
41oo77حقوق االسكندريهياسمين شحاته محمود شحاته بكر ابوعمه
تجاره الزقازيقمحمد عادل مصطفى احمد522838
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةتسنيم محمد وصال محمد جاد229643
2o5994هندسة اسيوطهشــام على عبدربه السيد حرب
8o6341طب سوهاجامـــنيه لطفى ابو المجد نور الدين
36o166تربية طنطامـــنار جمال على العجمى
6544o2تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد ابراهيم عبدة ابراهيم
8o4939تجاره سوهاجحسن محمد حسن عمران
هندسة المـــنياأحمد محمود إبراهيم فرغلى752199
22o297تربية ابتدائي شبين الكومفاطمه اشرف السيد الرخ
3624o7هندسة طنطامصطفى طارق عبدهللا عبده
11422oتجاره عين شمسشهرت حمدى عبد الحميد محمد الدمـــنهورى
حاسبات ومعلومات القاهرهسماح حسن عبد اللطيف عبد المقصود122378
2o55o5هندسة المطريه جامعة حلواننورالدين طارق ابراهيم السيد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمود رضا عبدة عبد المـــنعم383324
تربية ابتدائي شبين الكوممحمد هانى ابراهيم ابراهيم محمد212652
السن عين شمسمـــنيره فايز محمد المهدى194813
4543o9هندسة االسكندريهمريم عادل احمد محمودبسيونى
هندسة شبرا بنهامحمد محمد عبدالحميد عبدالمقصود294945
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانعبد الرحمـــن محمد محمود حافظ821518
اداب عين شمساحمد نصر عبدالجليل سيد292596
2o6122تجاره انتساب موجه  عين شمسايه احمد سيد مسعود
طب المـــنصورههاجر حمدى سلطان البسيونى576689
58o38oتجاره المـــنصورهاحمد ابراهيم محمد لطفى عبد الحميد
السن عين شمسهدير سيد طه ابراهيم271968
نوعية بنهااالء هشــام عبدالرحيم عبدالغنى جابر277538
رياض اطفال بنى سويفايمان محمد زكريا محمد788545
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخابراهيم مسعود على ابراهيم574993
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةكريم محمد متولى عبدالمعين523198
تربية قنا ج جنوب الوادىآيه خالد ابو الصفا السايح742714
48691oتربية ابتدائي طنطاياسمين محمد احمد فخرالدين
هندسة االسكندريهاحمد محمود عبد الرحمـــن علي مرسي345319
كلية البنات آداب عين شمسريوان عادل البيومى محمود39657
8o9555تربية ابتدائي سوهاجاحمد رمضان احمد محمد
5o2795تربية جامعة دمياطهاجر زهير محمد الغرباوى
اداب انتساب موجه القاهرهايه صبره ابوزيد عبدالقادر239321
1184o9تجاره بنهاابراهيم وجدى ابراهيم محمد فايز
8o87o1طب سوهاجديفيد ناصر وهيب بشــاى
هندسة اسيوطامـــنيه مصطفى مخيمر سليمان سيد احمد214672
طب كفر الشيخمحمد اشرف السيد شريف371892
341o35تجاره االسكندريهكريم محمد ابراهيم خميس ابراهيم
29176oتربية عين شمسشيماء تونى فرغلى تونى جاب هللا
رياض اطفال المـــنصورهرحمه حسام احمد مختار عبدالعظيم عمرو521694
22o8o2اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن محمد سعيد محمد حبيب
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسفاطمه محمود محمد عطا عرنوس652876
تربية ابتدائي قنا ج الواديهدى عبدالناصر عبدهللا سليمان742735
3o8937تربية عين شمسساره عيد محمد صالح
اداب المـــنصورهياسر محمود محمد عبد الهادى خطاب583862
تربية ابتدائي سوهاجزينب عبد العزيز على ابوالمجد815776
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3o2932تربية ابتدائي بنهاايه احمد ابوسريع عبدالمؤمـــن
579o93هندسة المـــنصورهكريم عادل فريد العفيفي
37o396رياض اطفال االسكندريه طالباتساره محمد ابراهيم سيد عابد
36634oهندسة طنطامصطفى ابراهيم ابراهيم الصعيدى
نوعية طنطااسراء مجدى محى زيدان486141
تربية الزقازيقبدر عبد اللطيف عبد السميع عوض هللا احمد511966
14o5o4تربية عين شمسشيرين مجدى محمد توفيق
طب االسماعيليه ج قناة السويسمـــنه هللا محمد مكرم محمد652739
هندسة المـــنصورهمعتز خالد محى الدين ناصر566186
424o94تجاره االسكندريهرنا ايهاب السيد عبد المجيد محمد
353o52صيدله طنطاحمدى محمد بدوى محمد درويش
هندسة كفر الشيخأحمد أشرف محمد محمد ابوالعنين456384
كلية هندسة بنهازياد حسام الدين عبدالوهاب محمد261822
497o15هندسة طنطاأحمد عزت فرج  بكرى العزب سالم
تربية بنى سويفشروق سمير محمد عبد النبى63114
2o3632صيدله القاهرهتقى وليد مرسى محمدمرسى
41o556سياحه وفنادق االسكندريهميرا جرجس صادق ميخائيل جرجس
تجاره الزقازيقمحمود جمال عبدالرحمـــن ابراهيم646147
43965oطب بيطرى االسكندريهاحمد مهدى أحمد للو
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورغاده عبد الصمد محمد على قاسم448864
علوم اسوانشهندا احمد مكى محمد822738
3o4148حاسبات ومعلومات عين شمسمحمد مصطفى محمد محمد
صيدلة المـــنياشمعه السيد صديق احمد724164
8o9937تربية سوهاجعايده حمدى احمد على
اداب القاهرهايه جمعه امام على199956
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد هللا راشد كامل دياب56548
36o475اداب طنطاأيه عبد العزيز عبد الفتاح السيد احمد بسيونى
28981oاداب عين شمسساره عالء على مصطفى غنايم
طب االسكندريهعبدهللا عصام محمد الهادى السيد الكاشف336777
صيدله االسكندريهندا فتحى محمد حسن824263
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفضحى جمال سيد على34944
352o6اداب القاهرههايدى محمد محمود ذكى
5849o8هندسة اسيوطبوال عاطف سعد ابراهيم عبد السيد
575o22صيدله المـــنصورهمـــنير برهام عبد العزيز ابراهيم
36159oتربية طنطامحمد عادل محمد ابو الغيط الضوينى
46o884هندسة االسكندريهاسماء محمد حموده مصطفى شعبان
اعالم القاهرهداليا ربيع محمد سيد صالح51773
64o911اداب الزقازيقطه محمود تهامى محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهنرمين نبيل عازر مكارى21616
تربية ابتدائي دمـــنهورمـــنار عماد السعيد المقطف429468
5o6582تربية رياضيه بنين جامعة دمياطمحمد محمد ابراهيم عبد العزيزالباز
صيدلة اسيوطرحمه عبد هللا حسين محمد824335
حقوق اسوانعبد الرحمـــن احمد محمد مرسى785632
تربية اسواناالء كمال احمد عبد السند819584
تربية ابتدائي سوهاجسامح سمير قديس زخارى815983
تربية أساسي اسكندريةخالد أشرف الشبراوي رزق حسين421223
8o5266حقوق سوهاجنورهان أبو الوفا طاهر محمد
تربية أساسي اسكندريةنعمه كامل فتحى سيحه339965
65o42oتجاره الزقازيقحسن احمد حامد ابراهيم
5o4oo4تجاره جامعة دمياطأحمد عادل فوزي جبر سالمه
حقوق طنطاعبد الرحمـــن سامى محمد محمد الجمل375144
تجاره القاهرهنورا عالء عبد العزيز محمود عابدين16486
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38o599تربية رياضيه / بنات كفر الشيخوالء فضل عبد الرحمـــن زيدان
صيدلة اسيوطاحمد على عباس احمد828456
64o921تجاره الزقازيقعمرو ايمـــن حافظ عوض هللا عبد هللا
73o579تربية المـــنيااسماء بكر عبد الجواد فنجرى
179o8كلية هندسة الطاقة بأسوانمارك جورج نبيه عوض حنا
صيدلة اسيوطايمان محمد حسين خليل745381
66o739تربية رياضيه بنين بور سعيدمحمود مسعد عبده احمد بدير
58593oطب الزقازيقلمياء عبد المجيد على محمد محسنة
6617o3تربية بور سعيدحنان اشرف محمد محمود الفرا
طب بيطرى االسكندريهاندرو مـــنتصر سالم لبس436167
 تربية الساداتمحمود عبدالرازق كامل قيصر221465
تجاره عين شمسمصطفى محى الدين محمود حامد131118
طب القاهرهحسن أيمـــن حسن عيد749171
38156oهندسة كفر الشيخمحمد عالء عبدالرحمـــن يونس رخا
تربية ابتدائي بنهاحسن فتحى سعد ابراهيم285781
3161oاداب القاهرهايمان خالد عبد السالم سالم
طب االسكندريهايمان محمد احمد  محمد بدر الدين445273
تجاره الزقازيقاحمد فتحى متولى بدراوى عطيه سنجاب583823
هندسة حلوانمارك اشرف كمال ميخائيل18819
هندسة القاهرهحسن محمود درويش عبد المعطى24284
29o36oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياسمين حسين السيد حسانين
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسهدى محمد لمعى محمد658795
السن عين شمسدينا عبدهللا عبدالفتاح محمد274822
تربية بنهااحمد محمد عبدهللا عبدالفتاح279438
حقوق بنى سويفاحمد هشــام عبد العال محمد اسماعيل61445
725o34رياض اطفال المـــنيا طالباتاسراء نصر صابر محمد
رياض اطفال المـــنيا طالباتنرمين طلعت نبيل ناجح716841
122o54هندسة عين شمساحمد هشــام خليل علي الزغبي
تجاره بنهامحمد احمد الرفاعى السيد227559
26732oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف عصام عبدالمجيد على
اعالم القاهرهمها محمد السعيد سيداحمد46462
26o918حقوق عين شمسايه خالد زكريا على الحداد
هندسة عين شمسسلمى عطيه السعيد ابراهيم15735
29o253اداب الزقازيقاحمد ابراهيم حسن ابراهيم عوده مصلح
تربية عين شمسعمر طارق لبيب عبد الهادى127266
235o36هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد حسن احمد الشحات
662o35رياض اطفال بورسعيدايه طارق محمد محمد ابو موسى
2991o4اداب عين شمسدنيا احمد محمد ابراهيم
صيدله بنى سويفايه مجدى امام صادق74528
هندسة حلوانعبد الرحمـــن مفتاح يس ابو بكر64174
كلية أداب بورسعيدايه نصر محمد عبد هللا نصر661696
8o773هندسة الفيوممصطفى حمدى سيد عبد السالم
8o3714تربية سوهاجشيماء على عبد الرحمـــن عبد الحميد
اداب االسكندريهاسماء حمدى محمد مصطفى415658
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةايمان احمد رزق السيد الشرقاوى587826
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمود شهاب ابراهيم هيبة الكبش366714
43o366السن عين شمسعبير عادل عبادة محمد عوض
125o64تجاره القاهرهعلى كامل عبد هللا مصطفي
اداب اسيوطخلود محمد على حسن794133
515oo5اداب الزقازيقآالء عبد هللا السيد حماد
تجاره عين شمسمـــنة هللا عادل رمزي ابراهيم142371
41o939فنون جميله فنون المـــنياسلمى محمد حسن السيد سالم
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كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىنورا حمدى مهدى حسن على291211
اداب اسيوطاحمد حربي محمد احمد797511
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمعتز محمد عطية عبد المقصود البياع472883
طب بنهارغده عمرى قاصد كريم عمرى277912
36o21oتربية طنطايمـــنى مصطفى محمد بسيونى يوسف
صيدله بنى سويفعمر عبد هللا محمد احمد68192
816o83تجاره سوهاجعمر شعبان صديق عبد الحميد
هندسة اسيوطمحمد عوض المحمدى عبد القادر غنيم573287
صيدله المـــنصورهالسيد محمود احمد السيد573739
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةلبنى عبدالعزيز محمد ابراهيم283828
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتمريم اشرف محمد عبد المجيد سيد148723
2861o4برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد اشرف مصطفى شبل
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانايه محمد ابراهيم احمد حسين274211
تجاره بنهامحمد احمد اسماعيل عبدالقادر187417
تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمه احمد محمود محمد745654
4311ooتربية ابتدائي دمـــنهورشيرين جبريل عبدالرحيم عيسى
7126o1فنون جميله فنون المـــنيارفيق فادى يوسف حنين
تربية العريشعبد هللا سالم سعد سالم666426
اداب القاهرهبشــاير شريف محمد سمير15692
8o986oتجاره سوهاجمحمود عبد الرحمـــن قبيصي عبد الرحمـــن
اداب عين شمساحمد رجب محمود الراوى139828
8o9758تربية ابتدائي سوهاجيسرا احمد محمد احمد
تربية كفر الشيخضحى عبدالغنى احمد عبدالغنى شــاهين374191
37o676نوعية كفر الشيخمى رمضان يوسف السيد الغاياتى
تخطيط عمرانى القاهرهندى هشــام يوسف بدر18369
طب القاهرهنورهان حسام الدين مصطفى عبد الواحد135194
حقوق المـــنصورهمحمد ابراهيم محمد ابراهيم على حموده594734
عالج طبيعى ج كفر الشيخرضوي عادل الدسوقي حوام364869
طب اسنان كفر الشيخهبة السيد ابراهيم سيد احمد ابو عيده377577
تربية طفوله طنطامـــنه هللا محمد عبدالهادى غلوش365587
تربية ابتدائي الزقازيقهدى صبرى محمد احمد السيد داود585586
35o844اداب االسكندريهنجالء فوزي احمد المرسى ابوحسين
تربية كفر الشيخمحمد ايمـــن عبدالشــافى محمد المشد381274
تجاره االسكندريهحسام السيد احمد محمد335544
تربية ابتدائي الزقازيقايمان مسعد ابراهيم احمد مصطفى638735
3494o4اداب االسكندريهسلمى هشــام محمد رأفت درويش مصطفى
79o916اداب اسيوطرومانى مـــنير مفدى جرجس
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةيوسف ابراهيم نزيه المسدى217466
كلية طب االسنان جامعة أسيوطيوسف مجدي يوسف مـــنصور787375
تربية بنهايوستينا داود غالى نصر296127
1564o1اعالم القاهرهمـــنى محمود قطب عتابى
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرايه يوسف نياظ جبر عبد الجواد793364
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقوفاء سعيد محمد جمعه643576
2o2398هندسة حلوانمحمد على احمد على
59359oطب المـــنصورهساره احمد محمد احمد حجاج
صيدلة سوهاجمادونا يوسف حنا زكى818287
3613oدار العلوم ج القاهرهاالء شحاتة عبد الرازق عبد الحفيظ
اداب انتساب موجه بنهازينب محمد السيد محمد286247
27489oالسن عين شمسهاجر حسين عبدالعليم محمود
121o22اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمازن طارق سعيد عبد الفتاح الجمال
7695oاداب الفيومسماح محمد سالمه فضيل
تجاره المـــنصورهاحمد شوقى مصطفى شحاته569631
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كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراميره سعيد على زعقوق447297
تجاره الزقازيقعاصم محمد احمد عطيه محمد645253
تجاره بنهامحمد حسام السيد محمود133578
8o1893نوعية اسيوطاحمد هوارى محمد بخيت
هندسة المطريه جامعة حلوانحسن جمال عبد المعبود عطيه139555
تربية ابتدائي قنا ج الواديايه سيد سليم مصطفى733262
تجاره بنى سويفساره طلعت مهدى محمد69661
291o94كلية البنات آداب عين شمسايمان سند محمود احمد
35o848كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةندى على محمد على
8o351تجاره بنى سويفمحمود احمد سليم محمد
تجاره عين شمساحمد عبدالمـــنعم عبدالرحمـــن عبدالمـــنعم294687
6393o9تربية طفوله الزقازيقاسماء عطيه فهمى عبدالهادى محمد
تجاره القاهرهسلمى جمال محمد محمد شحاتة118729
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسن محمد حسن شبانه احمد189521
اداب انتساب موجه القاهرههدى رأفت سيد هندى57969
12264oاداب عين شمسجيالن محمد زكى السيد
641o8oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشيماء جمال كامل محمد برعي
5184o6نوعية الزقازيقاحمد نبيل عبدهللا محمد فرج
6o389تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانرانيا محمدرضا سيد سيد
صيدله طنطادعاء احمد محمد ابوالعنين رحاب354499
5o5956طب المـــنصورهاسماء حسام حسن الباروجى
6593oتجاره بنى سويفعبد العزيز اسماعيل سالم سيد
هندسة المـــنصورهمحمود السيد المتولى محمد المرساوى579645
تجاره طنطامهاب هانى محمد توفيق المصرى358432
تجاره دمـــنهورعبد الرحمـــن خالد محمود كامل عبد الحليم343686
تجاره بور سعيداحمد محمد عبد الفتاح محمد عساف663863
طب اسيوطاسراء محمود عبد ربه على825413
إعالم ج جنوب الوادىاسراء محمد كمال الدين محمد24658
562o36تجاره المـــنصورهمصطفى عبد العال محمد عبد الرحمـــن
2o7149تجاره انتساب موجه  عين شمسثريا حمدى عوض هللا محمد
تربية طفوله ج دمـــنهورندى عادل ابراهيم الخوالقة429485
تربية طفوله الزقازيقأسماء عزت محمد عبد الجواد الواكب641526
تربية ابتدائي بنهاشيماء مصطفى عواد محمد الفار296294
4878o2طب بيطرى المـــنصورهحسام فرج عبد الغفار مره
511o21طب الزقازيقإسراء عاطف السيد عبد اللطيف
138o26اداب القاهرهسلمى مدحت محمود جاد هللا
تجاره القاهرهوالء شوقى محمد شحاته52375
تجاره انتساب موجه قاهرههدير محمد عبد المجيد محمود الغمريني37421
41494oهندسة المطريه جامعة حلوانفتحي باسم احمد محمد الكيالنى
6852oرياض اطفال الفيوم طالباتعزة محمود خليفة عبد العزيز
تجاره بنى سويفزوزو عيد عبد العظيم عبد هللا716749
189o78عالج طبيعى القاهرهسهيله محمد حلمى احمد
اداب الفيومسهام سامى رشــاد محمد78924
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد شعبان كمال عبد الباقى79616
تربية شبين الكومندا عبدالمؤمـــن ابراهيم سعفان232799
كلية البنات تربية عين شمسمـــنا عبدالمعنم عبدالمحسن عويس268489
43o771تربية الساداتهند احمد عبد الجواد روزن 
17o75هندسة القاهرهعبد العزيز محمد فرغل محمد فرغل
44o247طب االسكندريهمينا عادل قزمان عبدالملك يوسف
2o2913اداب حلواناميره عبدالفتاح مصطفى محمد مصطفى
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةساره محمود طه عبدالشــافى229494
كلية الطب بقناايه عالء عبد العال عبد الحميد832627
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5oo745اداب جامعة دمياطمريم هشــام محمد فتحى العراقى
تربية سوهاجورده محمود احمد طه831259
تربية ابتدائي جامعة السويساالء حسين عبد الرحيم محمد657317
كلية البنات تربية عين شمسياسمين حسنى عبدالقادر السيد283613
طب عين شمسوالء وضاح محمد ابودشيش السيد غالى288642
تجاره بنى سويفايمان جمال عبد اللطيف محمد717646
السن عين شمسمارتينا عماد ابراهيم رزق37951
2o7582تربية حلوانمارينا وجيه عشم جرس
تربية الفيومزينب مكرم جبيلى محمد76652
هندسة المـــنصورهمحمد هشــام صالح عبد الفتاح573643
اداب انتساب موجه حلوانعبد الرحمـــن حسام حسن حفنى81965
15o978علوم القاهرهمحمود محمد محمود بكر امين
كلية البنات آداب عين شمسايه عادل الصغير محمود36177
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد ايمـــن محمد السيد المشرفى381322
تجاره المـــنصورهاحمد زكريا عبد الرحمـــن على محمد572897
صيدله القاهرههند خالد عبد الحكيم توفيق46621
45711oهندسة االسكندريهكريم مـــنصور حميدو محمود فرعاسى
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايه سيد عبدالفتاح السيد282827
235o79اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةخالد السيد الليثى إسماعيل ابراهيم
4221o9حقوق االسكندريهمؤمـــن محمد شحاتة احمد ايوب سليم
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةدعاء صالح محمود على657356
اداب القاهرهضحى صالح الدين انور محمد احمد جاويش121879
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسميه ياسر محمد المـــنوفي226264
كلية البنات تربية عين شمسمياده خالد محمد مامون293543
تجاره المـــنصورهابراهيم فتوح الشناوى أبو السعود491834
طب بيطرى المـــنصورهسماح احمد محمد علي588987
حقوق عين شمسساره احمد مصطفى احمد عيسى114217
23o732تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةخالد عادل فتحى اسماعيل
طب اسنان طنطااحمد عاطف عبد الغنى سالم سليم497147
اداب الزقازيقاسماء عادل حسن اسماعيل اسماعيل519674
7o491صيدله بنى سويفاسماء امين رشدى زيان
2o916oتجاره القاهرهبيتر عماد عدلى جرجس برسوم
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره محسن محمد حسين137985
هندسة المـــنصورهمدحت عبد الحميد ابراهيم البيسي579113
طب االسنان المـــنياابراهيم محمد عبدالحفيظ محمد727476
36o317طب طنطاسميه السيد أحمد محمد عشماوى
نوعية المـــنياعلى صالح على عبدالغنى754474
3o4554هندسة حلوانسندس فوزى عبدهللا السيد بركاوى
356o52تربية ابتدائي طنطاساره ابراهيم محمد على صالح
تربية طفوله االسماعيليهاالء اسامه مصطفى ابراهيم ثاقب654664
35o624طب االسكندريهأميمة السيد عبد العزيز محمد السيد
56344oصيدله المـــنصورهاحمد عصام عبد المجيد المهندس
تجاره المـــنصورهامير اشرف محمد صادق محمد العدل569635
8o5822تجاره سوهاجعبد المسيح وديع نصيف اندراوس
27o648كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسسماء عماد محمد السيد احمد
صيدله المـــنصورهاحمد السيد أحمد العربانى499973
طب اسنان طنطاباسم كامل كامل محمد عصفور361823
تجاره المـــنصورهمحمد ابراهيم حامد ابو حلبية578815
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسماء عادل صبحي النحاس369332
175o1طب القاهرهايه هللا ابوبكر مصطفى ابو بكر
هندسة االسكندريهمروان محمد السيد مشرف339162
هندسة االسكندريهليلى طارق محى الدين احمد عالم346388
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كليةاسمجلوس
8o297تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد على عبد هللا على
رياض اطفال المـــنيا طالباتآية مصطفى محمد رفعت عبد المؤمـــن727243
اداب طنطاتقى احمد محمود عبد الموجود عبد العواض353737
5o7979تربية جامعة دمياطعبد الرحمـــن فوزى عبد الباسط عبد العليم الباز
5736o2طب بيطرى المـــنصورههدى على البسيونى محمد
347o12فنون جميله فنون ج االسكندريهنوران مصطفى عبد المحسن السيد عيد
831o7oتجاره سوهاجاحمد جمال احمد مهران
هندسة شبرا بنهااحمد محمد محمد على عجاج287394
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفأحمد مجاهد سعيد القطعانى427345
حقوق القاهرهعمر هشــام جابر بشير16751
592o2تجاره القاهرهعبد الرحمـــن بكر احمد محمد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاميره كامل سيد غريب657329
حاسبات ومعلومات الزقازيقمحمد احمد لطفي ابوهاشم515717
هندسة االسكندريهزياد خليل عبد العال علي محمد342234
حقوق القاهرهمحمد اشرف سيد توفيق58324
56o8o9تربية المـــنصورهمى صديق احمد العوام صديق
تجارة جامعة الساداتمحمد صبرى عبد الجواد قاسم427268
37259oعالج طبيعى ج كفر الشيخعال عبد الحميد احمد محمد جوهر
هندسة المـــنياعمر جمعه سعداوى مبروك68834
تربية الزقازيقمحمد سعيد فتحى السيد517287
طب بيطرى جامعة الساداتجهاد صبرى محمد الدماطى233925
طب بيطرى كفر الشيخخلود محمود محمود محمد ياسين372665
23376oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرضوى عبدالفتاح عبدالفتاح الحبشي
2o62ooاداب حلوانشروق حسين مصطفى بكرى
طب عين شمساحمد محمد ابراهيم زيدان191694
722o35تربية رياضيه / بنات المـــنيامـــنار بهاء عبد المجيد حسانين
تجاره جامعة دمياطمحمد ابراهيم زيدان احمدهيبه573685
تربية حلواناحمد سيد جمعه يحيى141765
طب االسكندريهاحمد مصطفى محمد يوسف حسب هللا443384
45o739تمريض دمـــنهوراالء محمد عبدالاله محمد حسين حسونه
2943ooتربية بنهاخالد عبدهللا حسنى السيد حمزه
8o5o8oتربية سوهاجسهيلة محمد فراج السيد
صيدله القاهرهمحمد جمال عبد العاطى عبد الفتاح سليم56626
517o38طب الزقازيقمحمد اشرف صابر رجب
صيدله الزقازيقاسالم عبدالرازق عبد هللا على موافى649741
تربية ابتدائي بنهاايه سعيد عيد عبدالفتاح286934
7134o9نوعية المـــنياشيماء احمد توفيق عثمان
43o881اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحهاجر محمود ابراهيم محمد
4957o2طب طنطاهاجر محمد عبد العزيز السيد خالف
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمـــنار محمد حسن محمد سيد35329
27o512هندسة المطريه جامعة حلواناسر محمد محمود سالم بدوى
رياض اطفال المـــنصورهرويدا السيد فتحى محمود عبدالعزيز649897
7o917التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياره احمد ممدوح محمد
3o1493كلية البنات آداب عين شمسسلمى يحى كمال محمد
3682o4اداب طنطاوالء خالد مصطفى على مصطفى
اداب االسكندريهسلمى حمدى محمد حمدى على حسن419284
79o65oهندسة اسيوطاحمد مقبولى محمد عبد السميع
السن عين شمسمريم مجدى محمد عبدالحميد عبدالغفار262581
3o664هندسة المطريه جامعة حلوانعمرو صابر سرى امام
43o837تربية الساداتبسمة محمد عبد العليم مسلم 
رياض اطفال المـــنيا طالباتهدير رضا احمد عبدالوهاب718667
37972oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد كمال مسعود محمد حميد
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كليةاسمجلوس
طب بيطرى الزقازيقالشيماء فهمى عبد الغنى باشــا498276
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد اكرم عبدالجليل عبدهللا213471
64o4oتربية بنى سويفمصطفى احمد محمد محمد
381o37تجاره كفر الشيخمحمود ناجى عبداللطيف عوض ابراهيم
طب بيطرى المـــنصورهفاتن شعبان محمد مجاهد588998
21o614اداب القاهرهمحمد رمضان مشرف مهدى
3o1421هندسة عين شمسمحمد احمد سامى طه دسوقي
تربية رياضيه بنين شبين الكوماحمد محمود توفيق بطه219865
هندسة الزقازيقمحمد ابراهيم محمد رمضان ابراهيم513714
645o29نوعية الزقازيقنورهان محمود عبدالمعبود عبدالمعطي
طب عين شمسنورا جمال عبدالرافع يحيى296161
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى عاشور عبد الرحمـــن احمد125968
كلية حقوق المـــنيامحمد ثروت مصطفى محمود721213
تجاره الزقازيقاالء وليد احمد محمد515745
اداب انتساب موجه القاهرهغاده رضا محمد على154331
341ooهندسة القاهرهمحمد عبد العزيز محمد صالح قناوى
رياض اطفال المـــنصورهايمان عبد الوهاب احمد عبد الوهاب مجاهد566631
752o14طب المـــنياعمرو عبد الرحمـــن أحمد عبد الرحمـــن
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىايه اسماعيل رمضان اسماعيل طايل353727
2o7o71اداب عين شمساميره فؤاد حسن صادق
5o3439هندسة المـــنصورهاسامة صالح خاطر محمود حجازي
صيدله طنطامروه عادل سعد سويلم226298
اداب دمـــنهورمحمد على محمد الغريب426251
238o43كلية االثار ج اسوانريهام محمد حسن احمد
كلية هندسة بنهامحمد خالد محمد فريد احمد644912
صيدلة اسيوطديانا نوار اندراوس شنوده798747
5668o8اداب المـــنصورهنورهان حاتم حلمى عطيه السيد خليل
نوعية المـــنيااسراء سالمة صادق سالمة719563
56o371طب بيطرى المـــنصورهاحمد فهمى محمد عبد الجليل عبد الفتاح عكاشه
تربية حلوانهاله محمود فوزى السقا275627
37968oحقوق طنطامحمد محمد السيد عبدهللا بهنسى
رياض اطفال الفيوم طالباتلمياء علي رمضان مفتاح76365
تجاره الزقازيقمرنا محمد محمود حسن الشــاعر584522
82284oكلية تجارة ج أسوانطاهر عادل طاهر محمود
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عالءالدين محمد الجارحى السبكى217321
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةتسنيم اشرف محمد ابراهيم الصباغ349379
4644oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانسالي جمال محمد مصطفي
2754o2تربية حلوانفيرينا سامى صبحى مجلع
طب طنطاايناس عزت محمد رجب هيكل235752
4469o5كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوربسمه ممدوح ابراهيم حسن بطيشه
27o964تجاره عين شمسابتسام بخيت داود بخيت
35o6o8صيدله االسكندريههبه طارق يحيى زكريا الصبان
4421o6طب االسكندريهمحمود عبده احمد درويش اإلبشيهى
3oo865كلية هندسة بنهاندا السيد عرفات حسين العزب
حقوق القاهرهكريستينا سامي نادي نخلة114259
35o216عالج طبيعى ج كفر الشيخسندس فتحى فوزى محمد على
صيدله الزقازيقاحمد طاهر بدر ابراهيم ابراهيم284266
735o97هندسة قنامحمد عاطف جعفر محمد
288o6oطب عين شمسريم محمد عبدالفتاح محمود الشناوى
فنون جميله فنون ج االسكندريهندى بسيونى ابراهيم مصطفى بسيوني348783
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسهيله مدحت محمد عبدالموجود261323
فنون جميله فنون االقصرفادى رأفت قديس ميساك816877
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كليةاسمجلوس
64o139صيدله عين شمسنداء مجاهد ابراهيم مجاهد عبد هللا
56o9o9رياض اطفال المـــنصورهدنيا اسامه محمد رفعت محمد عبد الملك
217o91هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحازم جابر سعيد محمد مبارك
اداب طنطااسماء مصطفى سعد احمد الفار365571
64o242طب اسنان عين شمسنرمين اشرف محمد على
تجاره اسيوطرانيا على عبد الدايم محمد797569
2o1984اثار القاهرهعمر حافظ محمد سبع
2951o3تربية بنهامروه محمد رزق ابراهيم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه رافت محمد محمود عبدهللا285375
إعالم بنى سويفاسامه شعبان عبد القادر محمد63466
تربية المـــنصورهجمال محمد عبد السميع الدسوقى572884
تربية ابتدائي عين شمسعبدالسالم ابراهيم عبدهللا سالم289556
2789o1تربية بنهاكوثر السيد محمود البالسى
43o132تربية طفوله ج دمـــنهوروالء عصام إبراهيم مبروك مرسال
498o17صيدله طنطاداليا شعبان مصطفى بعرة
36339oنوعية طنطامريم مجدي فوزي ابراهيم
هندسة عين شمسمصطفى احمد محمد صالح24193
اداب انتساب موجه عين شمسعاصم سامى احمد حسن142861
19245oاداب حلوانهاجر سعيد عبد العظيم حسين عماره
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد ياسر محمد دبور441511
صيدله القاهرهمارينا شوقى جورجى راغب123278
اعالم القاهرهنسمه ممدوح عبد الحكيم عبد الرحمـــن35189
اداب حلواناحمد خليل محمد يوسف الرخاوى32288
2838o5إعالم بنى سويفساره عابدين محمود صفا
41911oالسن عين شمسهشــام مصطفى يوسف احمد شلبى
هندسة حلواناحمد محمد عبدالرؤف محمد266787
هندسة االسكندريهسلمي خالد محمد مرسى محمد339728
52141oاداب الزقازيقآية سعيد عبد الغنى على سليمان
3613o3تجاره طنطاضياء الدين السيد كمال على المغربي
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةجون لطيف الحافظ هللا جيد198714
397ooاداب القاهرهشذى محمد يوسف مدبولى
4o68oطب بيطرى القاهرهحنين عبد الهادى محمد جاد
28o822اداب عين شمسعمرو جمال عبدالحليم السيد
تجاره جامعة دمياطخالد احمد عبد القوى احمد زيد577637
29o274إعالم ج جنوب الوادىمحمود انور قطب بكرى الحوت
اداب المـــنيارغدة محمود محمد ابراهيم712424
7235o8اداب المـــنيامروة عصام علي سيد
749o54اداب فرع الوادى الجديدمـــنى محمود محمد مهدى
حاسبات ومعلومات المـــنصورههشــام محمد صالح حسن الدسوقى593328
كلية اآلثار سوهاجمحمد حسن محمد حسين749573
هندسة اسيوطايمان جمال البدوى احمد13723
19o79اعالم القاهرهسلمى حسام سامي الشناوي
تجاره القاهرهرضوى عادل طه محمد135914
كلية البنات آداب عين شمسهاجر على صابر السيد52324
حقوق المـــنصورهمحمد عبد المـــنعم عبد المـــنعم ابراهيم النوسانى564366
نوعية الزقازيقامانى محمد على السيد512675
هندسة عين شمسيوسف محمد محمد احمد194657
21219oطب طنطاابوبكر وحيد ابوبكرمحمد ابو سكينة
تربية الزقازيقندى احمد حسين محمد مرسى السقا587254
صيدله الزقازيقساره هشــام احمد فياض642968
كلية طب أسواناحمد مكى محمد احمد746544
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفيوسف رجب سيد سعيد موسى64494
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كليةاسمجلوس
تربية جامعة السويساسماء عدلى غريب احمد657867
تربية ابتدائي المـــنياايمان عزام السيد خليفة718628
23644oتربية طفوله شبين الكومنورا فكرى السيد احمد العشرى
اداب طنطااحمد محمد احمد الجرف361364
51994oنوعية الزقازيقفاطمه رجب محمد المسلمى الشحات
تربية المـــنياسمر حسن عبد الرحيم عبد الواحد726736
79o811تجاره اسيوطمحمد احمد محمد احمد
58oo24طب المـــنصورهشيماء جابر عبده السعيد نصر الدين
562o88صيدله المـــنصورهاسالم حسن السيد البدوى حسن
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود على اسماعيل السيد البيطار212664
36156oاثار قنا جنوب الواديمحمد جمال حجازى عبد الصادق شــاهين
اداب االسكندريهاسالم احمد محمود سليمان مصطفى416452
اداب الفيومشيماء محمد حنفى سليم73229
تجاره طنطاعبدالرحمـــن رضا حسين محمود عياد498858
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد صالح دسوقى على193918
65o141تجاره الزقازيقمحمد حسني نصر مصطفى
تجاره طنطانجوى محمد فتحى ابوغرام356526
تجاره بنى سويفمروه احمد محمد قمرالدوله76667
تجاره االسكندريهبشر احمد محمد بشر احمد ابوالعال344687
19122oالسن عين شمسكريم عمرو احمد محمود
طب طنطامروه احمد محمد يوسف احمد563786
كلية االثار ج اسوانساره محمد حسانين حسانين متولي573441
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةعبد هللا عادل عبد المـــنعم خليل ابراهيم343165
اداب دمـــنهورحنان عبدالباسط محمد أبوقوطه عبد الرحيم428794
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء شريف ماهر عبدالقادر268463
هندسة القاهرهمحمود عادل سليمان احمد الكومي276832
3696o8اداب كفر الشيخرغدا كيالنى عبدالسالم صقر
تربية المـــنيانجالء وصفي محمد ادم729314
اداب االسكندريهجيالن مصطفى مصطفى عبدالحليم خلف411152
تربية اسكندريةروان محمد احمد محمد اسماعيل422732
اثار القاهرهعبير يوسف الديدامونى محمد احمد151241
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىحسناء محمد عواد السيد43612
5o1257رياض اطفال المـــنصورهدينا الكومى قمر الكومى
37o268كلية األلسن كفر الشيخراضى محمد محمد خالف
13669oتجاره عين شمسمحمد خالد توفيق سيد توفيق
تربية قنا ج جنوب الوادىبسمه جابر حسان عبد هللا742265
تربية طنطاندى عالء حسين سالم جبر359282
3647o8اثار قنا جنوب الواديهبه نبيل محمد محمد مسعود
7423o6اداب قنا ج جنوب الوادىهاجر بكري احمد بكري
تجاره اسيوطكيرلس جابر سامى اقالديوس789795
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتزينب مـــنصور عبد المطلب احمد746292
تجاره سوهاجاسالم عاشور الغول احمد814487
825o66كلية طب أسوانمحمد احمد عبد الستار يونس
تربية شبين الكومشروق عبدالعزيز نصرالدين زغلول222554
22461oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد ماهر عبدهللا عبدالهادى
579o58طب اسنان المـــنصورهوالء سامى على على المغربى
تربية طفوله الزقازيقهبه دسوقى عبد البديع عبد السالم ابراهيم523438
حقوق القاهرهمـــنة هللا محمد احمد محمود البطاوي16912
5o4146اداب جامعة دمياطمحمد عماد رزق رزق العساس
هندسة عين شمسعلي طارق عبدالعليم محمد635891
تربية كفر الشيخاحمد شوقى صابر مصطفى عبدالجواد375756
132oo8تربية عين شمسايمان عبد المـــنعم علي حسن

Page 294 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
طب القاهرهمريم عثمان عبد الرحمـــن ابراهيم الحفناوى35629
كلية أداب بورسعيدنور احمد على احمد البغدادى661742
هندسة المـــنصورهايمـــن احمد فتحى السعيد العدل588777
هندسة االسكندريهاحمد سعيد احمد محمد ابراهيم456913
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةرغده عبد المـــنعم عودة عطيه654112
اداب بنهامصطفى مسعد بيومى محمد285816
5o3278هندسة المـــنصورهمحمود السيد عبدالمجيد الشربينى الغريب
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمر طه محمد محمد العنتبلى15226
4291o9تربية دمـــنهورآية عبد الجليل مصطفي عبد الجليل
اداب انتساب موجه القاهرهاسالم عماد الدين ابراهيم محمد46932
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمـــنار شــاكر عبدالهادى الشرقاوي226389
744o22التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةيارا عبدالحاكم بشيرى عبدالحاكم
صيدله الزقازيقايه رضا محمد عبدالمجيد ابوشــادوف285474
29668oتجاره عين شمسمحمد سمير اسماعيل على
71756oتجاره بنى سويفعبد الرحمـــن زكى كامل محمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى وحيد محمود سليمان656872
كلية اآلثار سوهاجاحمد عبدهللا عوده اسماعيل279757
3539oعلوم القاهرهاميره محمود عبد الكريم امين
تجاره بنى سويفمـــنتصر محمد عبدالسالم محمد724287
4269o9تربية ابتدائي دمـــنهورابراهيم على ابراهيم  اسماعيل قريبة
345o78اداب االسكندريهسامر عماد الدين خليفة طه
278o92كلية هندسة بنهارضوى ايمـــن احمد امين احمد
تجاره بنهااسراء خالد جمال عبده127785
371o35تجاره كفر الشيخيوسف بسخرون نصيف جبران بسخرون
طب القاهرهندى عبد الناصر عبد الفتاح عيسى124139
كلية فنون جميلة فنون اسيوطنهى عماد كامل صابر احمد411319
27o664تجاره القاهرهمروه ابراهيم احمد ابراهيم
هندسة حلواناحمد محمد حسن على154743
كلية طب أسواناسماء فؤاد حسن عمر819237
4437o9طب بيطرى دمـــنهورإسالم مصطفى عبدالفتاح على
طب بيطرى المـــنصورهمعتز عصام الدين السيد الفرغلى588456
طب كفر الشيخندى على عبدالسالم الجمال376985
تجاره القاهرهاسالم خالد عبد هللا دسوقى59215
اداب الزقازيقمـــنى محمد محمد فؤاد خليل524763
هندسة اسيوطرومانى رضا اسطورى عطيه ابراهيم586627
تجاره المـــنصورهاسالم عطاهللا ابراهيم محمد السيد572926
نوعية جيزهنسمه محمد الشحات على21458
اداب بنهازينب عبدالحميد محمود عبدالحميد الليثي287931
تجاره بنى سويفمصطفى خالد مصطفى محمد64131
صيدله طنطاعبد هللا رضا عطيه السيد عبدالهادى496952
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن صابر عبدالمجيد طير البر232999
5o3395تربية جامعة دمياطآيه عبد الوهاب عبد الوهاب الطنطاوى على
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورفاطمة الزهراء حفني عبده على وهبه448447
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا ممدوح عبد هللا محمد59698
صيدله المـــنصورهنهى محمد محمد السعيد التهامي561492
رياض اطفال المـــنصورهاسماء فاخر ابخات محمد العلوى577243
277o84تجاره بنهامصطفى عادل عبدالفتاح عزب سعيد
7259ooتربية ابتدائي المـــنياعلى حسن سعداوى عبد المعين
2617o7هندسة عين شمسمحمود مجدى عبدالقادر احمد طه
كلية اآلثار باالقصرمحمود خميس زكي وهبه753327
طب اسنان القاهرهاندرو عادل عبد الملك حبيب114951
تربية حلوانشيماء حربى سعيد محمود59882
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كليةاسمجلوس
طب عين شمسامـــنيه محمد السيد ابراهيم127937
57611oهندسة المـــنصورهاحمد هشــام احمد عوض محمد بدر
36336oتجاره طنطازينب سيد احمد جابر النجار
طب الزقازيقالشيماء صالح ابراهيم محمود حسن525517
تربية بنى سويفريهام خالد على عبد الوهاب67392
12o812تجاره عين شمسسعاد خيرى عبد المعطى محمد حسن
صيدله طنطاحمدى صبحى محمد يونس488442
52o7o5كلية هندسة بنهازين العابدين الطاهر محمد التهامي
1546ooكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانابراهيم عبد الفتاح السيد يوسف
هندسة اسيوطعبد الرحمـــن محمد محمد موسى792418
2o2o27تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود حسام عفيفى محمود
تربية رياضية /بنات قناايمان خير عبدالباسط ابراهيم745322
هندسة االسكندريهحسام ايمـــن علي البلتاجي459157
تربية طنطاوفاء محمد صالح مرسى عياد356634
8oo793تربية اسيوطعبد الرحمـــن محمد سيد محمد
اداب بنهااسماء عيد عبدالحميد ابراهيم285542
تجاره سوهاجعبد هللا ابراهيم عطيه تمام816443
8o3933تجاره سوهاجمحمد السيد عبد الاله احمد
تربية طفوله اإلسكندريةسماح عادل لمعى يوسف423775
اداب حلوانجهاد عاطف عيد مدبولى199962
اداب حلوانهنا ايهاب رجائى عبد العزيز116659
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن احمد فاروق محمود القصاص513659
اداب االسكندريهساره اسماعيل احمد محمد العويضى422939
تجاره القاهرهمحمد يحي حسين ادريس139947
طب اسيوطمرام اشرف زهرالدين على748584
8oo24هندسة الفيومميسه عاشور محمد عبد القادر
3395o2اداب انتساب موجه االسكندريهشيماء جمعة محمد احمد خليل
طب االسكندريهاحمد سامى علوانى مـــناع443174
5o9844تربية طفوله الزقازيقداليا احمد احمد لطفي احمد
صيدله القاهرهبيشوى سمير رياض زكى147968
كلية أداب بورسعيدايه على السيد بكري662678
81373oتربية سوهاجهدير جمال نظير رستم
نوعية كفر الشيخامل فايد عبد المـــنعم غنيم369483
8o2594نوعية اسيوطاسماء عبد الفتاح محمد احمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخمصطفى حسين عبدالجواد السبكى378798
7245ooاداب المـــنياهريدى رجب على عبدالعليم
تربية ابتدائي الزقازيقاسراء عالء عبدالغنى الجوهرى سليم639886
تجاره القاهرهعائشه طارق صالح فرج114488
علوم االسكندريهبدور احمد حسن النحراوى351142
5oo4o2تجاره جامعة دمياطساره طارق السيد ابراهيم مرسى
2413oتخطيط عمرانى القاهرهشريف خالد حماد عبد الرحيم
طب اسنان المـــنصورهايه فراج عوض محمد ابراهيم حجازى593566
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن علي فاروق عبد المعطي41522
تجاره القاهرهمهران عبد الفتاح محمود عبد الفتاح55257
43145oتربية ابتدائي دمـــنهورهالة ابراهيم موحي ابراهيم
تربية المـــنصورهاسماء حليم حسن العرابى حسن593487
29oo38هندسة المـــنيايحيى زكريا نبوى مصطفى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى صالح عبدالعزيز مرسي282323
1141o3حقوق عين شمسفرح وليد ابراهيم محمد الشــامي
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهادى محمود بهنسى محمد217921
هندسة المـــنصورهمحمد احمد مصطفى المغاوري566366
تربية ابتدائي بنهاايمان رمضان عبدالقادر سيد ابوضوه294182
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5o8664عالج طبيعى القاهرهمريم احمد وجدى محمود عبد هللا
تربية ابتدائي سوهاجاسماء رشدى ابوزيد محمود817899
هندسة االسكندريهعمرو محمد لطفى محمود يوسف413742
تربية دمـــنهورإيمان محمد محمد حسن ماضي428236
تربية ابتدائي شبين الكومايمان رضا ابوبكر رجب222262
هندسة االسكندريهوليد مدحت حسن محمد حسن خليل454868
نوعية طنطامازن اسامة السيد المهندس361526
تجاره القاهرهندى جمال عبد الرؤوف الباشتلى56973
51841oحقوق الزقازيقتوفيق هالل توفيق هالل عطيه
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنادين خالد احمد كامل محمد عبدالجواد217118
هندسة االسكندريهاحمد محمد على احمد عبدهللا يوسف459735
طب بنى سويفاحمد عصام عبد العظيم طه61372
هندسة بور سعيدرزق عبد المحسن عبد الباقى رزق577171
568o36طب بيطرى المـــنصورهنجالء السيد صالح عبد الفتاح مرسي
57o725تجاره طنطايوسف عماد عبد الغفار جاد السيد
نوعية عباسيهندى سيد كمال سيد294588
صيدله المـــنصورهاسماء مجدى محمد قرواش489733
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسالم عطيه عبدالتواب على284565
59159oاداب المـــنصورهمى طارق على على عجيزه
74766oتربية ابتدائي قنا ج الواديشيماء السيد الفخرى مـــنصور
5174oكلية البنات تربية عين شمسنورهان احمد سيد حسن
81o92oتجاره سوهاجمحمد على امين محمد
هندسة شبرا بنهاامير وجيه محمد على295441
اداب قنا ج جنوب الوادىبسنت محمد محمد عالم735668
59o452اداب المـــنصورهبسمه احمد محمد احمد رمضان
كلية األلسن سوهاجخالد عبد الرحمـــن ريان حافظ814972
طب الزقازيقهناء ثروت صالح الدين اسماعيل638493
431o95تربية ابتدائي دمـــنهوررؤيا مصطفي عبد العزيز محمد صبرة
3719o9طب كفر الشيخمحمود طارق محمد محمد ادم نويجى
اداب عين شمساحمد يحى عبدالرحيم عبدالحليم297623
422o31اداب االسكندريهيوسف اسامه غريب ابراهيم
تجاره انتساب موجه قاهرههاجر سمير حسن محمد الشحري37262
66339oكلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةسميه جمال عبد الحميد محمود مجاهد
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفكريم ايمـــن عبد اللطيف شرف362516
صيدله الزقازيقمها جمال جميل يوسف رزق563796
46o2o1هندسة االسكندريهمصطفى الشحات لطفى احمد ابو غزالة
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه السيد حسين محمد حسين581574
تربية فرع الوادى الجديدمـــنى فتحى حسنين عبدهللا749613
هندسة المطريه جامعة حلوانادهم عبد السميع ابراهيم البلبيسى517459
43o657تربية الساداترشــا محمد هنداوى محمدهنداوى 
اداب المـــنيامريم مجدى وليم طوسه713933
طب اسيوطمريم رفله عجبان فاخر827727
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد ناجى محمد طه علي71974
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةميرال ياسر نبيل عبد الحميد17744
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةميريت مجدى ادجا تساما117779
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد مصطفي زينهم احمد154668
طب بيطرى القاهرهناردين بولس محروص بولس35652
51986oتربية الزقازيقايناس عبدهللا عبدربه أبوالخير
صيدله حلوانمحمود ابراهيم مراد زهران217294
122o45صيدله عين شمسنديم وليد جمال الدين عيسي عايش
تربية شبين الكومامانى خالد محمد صادق عبدربه214217
1458o8هندسة عين شمساحمد اشرف ابراهيم حسانين
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تجاره كفر الشيخعبد هللا محمد بدير محمد ابراهيم التوابتي384739
طب كفر الشيخمحمد هانى السيد احمد محمد متولى381431
تربية رياضيه بنين طنطارأفت عبد الجواد ابو زيد حامد حسن361436
5625o4هندسة بور سعيدعادل حسن فؤاد الباز السيد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاالء حسن عبد الرازق محمد653654
تربية اسواناسماء فراج احمد محمود822678
13235oتجاره انتساب موجه  عين شمسمـــنة هللا سعيد رزق مدبولى
37o375نوعية كفر الشيخآيه رمضان محمد الصاوى
تجاره سوهاجمحمد خلف هللا عبد العاطي خلف هللا817357
2o5242هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد عبدالسميع عبده
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمى صبرى عبد الرحيم محمد28393
طب اسنان عين شمسمريم الراعى سليمان حسين293246
اداب اسيوطناريمان خير فايز غطاس791274
11546oالسن عين شمسماهيتاب عاصم عبد القادر نصر التوني
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورندى ابراهيم شحاتة على سيف448887
تجاره عين شمسامـــنيه محمد حسين عصران268383
طب اسنان المـــنصورهمحمد شــاكر عبد الرحمـــن السعيد البربر587751
تربية اسيوطانتصار محمود عبد الكريم محمود792434
اثار قنا جنوب الوادياالء سامى محمد امين عيسى277674
اداب الزقازيقياسمين عبد المعطى محمد رضوان639967
نوعية بنهادنيا احمد مصطفى محمد المجاهد231712
58o1o7صيدله الزقازيقاحمد احمد محمد سليمان سليمان
819o61تربية طفولة أسوانامانى محمد لبيب عباس
تجاره جامعة دمياطاسراء احمد حسن احمد574688
8166o3علوم سوهاجاحمد عبد اللطيف انور السيد
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىسلمى عبد المقصود ابراهيم عبدالمقصود على428726
هندسة اسيوطاحمد ميمى السيد رشوان242148
طب االسكندريهاحمد محمد احمد احمد الصباغ441285
اداب عين شمساحمد محمد فتحي محمد خضر295372
28o4o7تربية ابتدائي بنهادعاء عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالفتاح
تربية ابتدائي الزقازيقنرمين أحمد عبد المـــنعم محمد515149
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىاحمد جمال الدين محمد احمد736485
238o47تربية الغردقة جنوب الواديساره ايهاب يوسف محمد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانادهم طارق فاروق شرف الدين15535
تجاره اسيوطعبد السالم ادم عبد هللا ادم721474
565o68تربية المـــنصورهنجاه حمدى رمضان محمد العيسوى
تجاره طنطاعبد العزيز فهمى عبد العزيز حبيب495749
411o16تربية أساسي اسكندريةميار عاشور السيد عبد الحميد محمد
هندسة طنطاحسن رضا حسن درويش353641
تربية ابتدائي المـــنيازينب احمد محمد احمد714844
صيدله المـــنصورهمحمد انور عبد الغفار احمد مكى491779
2651oحقوق القاهرهعلى عبد العزيز على عبد العزيز
12296oحاسبات ومعلومات القاهرهمحمود محيى الدين عبد الحفيظ حسنين
56o822تربية ابتدائي المـــنصورهندى مصطفى يوسف عثمان
اداب قنا ج جنوب الوادىأسماء رزق سليمان محمد737662
3383o4تجاره االسكندريهاحمد فتحى عثمان احمد طايع
علوم رياضة عين شمسخلود السيد محمد احمد283719
13673oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود محمد رشــاد احمد
تربية حلواندينا مشــاعيل محمود محمد152134
56994oتربية ابتدائي المـــنصورهرانيا فريد معوض محمود شحاته
3494o9فنون جميله فنون االقصرغدير سعد محمد محمد الخراشى
تجاره بنهااشرف كمال اسماعيل عطيه حسن275955
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51o992تربية ابتدائي الزقازيقنورهان أحمد شندي مصطفى
792o52تربية اسيوطعبير شريف عبد السميع عبد الفتاح
737o53تربية قنا ج جنوب الوادىمـــنال عبدالهادى عبدالاله خلف هللا
64257oتجاره الزقازيقامـــنيه حمدى عبد المطلب الجندى
تربية أساسي اسكندريةايمان السعيد احمد القاضي428287
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانضحى محمد محمد ابوالعنين السهيت115578
كلية البنات تربية عين شمسنيفين نعيم يوسف فرج154584
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد مصطفى فتحى احمد295439
هندسة شبرا بنهابيشوى فهمى وهيب فهمى261819
صيدلة بورسعيدرحاب رياض عبد هللا خليل565355
43oo19كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةهدير نبيل عبد الباعث محمد الصيحى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد مجدى سيد ابراهيم152939
هندسة حلوانحسام ماجد حسن عبد هللا63717
2362o1طب بيطرى جامعة الساداترانيا اشرف يوسف موسى الصعيدى
تجاره بنى سويفاحمد مجدى محمد محمد61186
تربية فرع الوادى الجديددعاء على محمد محمود749735
حقوق عين شمسعمرو حسين عبدالكريم قنديل191792
رياض اطفال االسكندريه طالباتاميره محمد ممدوح العجمى369443
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عالءالدين على العسيلى214192
57o187طب بورسعيدايمان كريم توفيق عطيه البراموني
368o94صيدله طنطاهبه رجب محمد حسن فلو
تجاره المـــنصورهدعاء فتحى محمد ابراهيم فرج563618
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد الحسين احمد محمد العدل589925
فنون جميله فنون االقصررانيا حمدى نجاح حسن مرزوق411582
36452oهندسة طنطاريم مسعد احمد عراقيب
58237oتربية المـــنصورهذينب عوض عبد القادر عوض الحاوى
تجاره القاهرهسهام محمد فاروق محمود جمعه149388
12o7o7هندسة عين شمسمحمد سامح عبد الحكيم خليل
22o477صيدله االسكندريهاحمد عادل احمد محمد دعبس
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنشوى عبد هللا فتحى ابراهيم سالم451263
تجاره بنهامعاذ محمد محمد احمد جاد637195
1948oهندسة القاهرهعبد الرحمـــن محمد عمر الغباشى
علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةريم كامل احمد عمر223182
تجاره عين شمسميخائيل هانى عبيد عبد المالك143578
تربية طفوله ج دمـــنهورريناد مصطفي طه محمد غانم429411
217o65عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد محمود محمد محمود هدهود
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسلنا محمد جالل محمد محمد نصر659552
نوعية عباسيهعبير عبدالحميد مصطفى عبدالحميد مغيث289358
574o7هندسة القاهرهعبد الرحمـــن فتحى على ابراهيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمار حسام الدين محمد شوقى14938
تربية كفر الشيخاسماء سيد احمد سيد احمد عباس شهاوى385357
8o7692تربية ابتدائي سوهاجريهام على احمد درويش
71151oطب بيطري المـــنيااحمد جمال يوسف جمال
كلية هندسة بنهاايمان هشــام محمد بهاء الدين عبدالهادى516839
عالج طبيعى القاهرهاحمد نبيل عبدالنبى جاد286146
نوعية قنادينا عبد هللا قاسم احمد732782
5218ooاداب الزقازيقوالء رمضان عبدالسالم عبدالمعطي بيومى
طب بيطرى المـــنصورهصباح احمد محمد عبد الواحد489217
هندسة المـــنيااحمد عبد العزيز زكى عبد السميع728279
طب سوهاجمجدى محمود عثمان محمد813336
اداب الزقازيقنورهان سعيد عبدالمـــنعم عبدالاله516567
تربية ابتدائي طنطاامل جهاد محمد عباس الشــافعى492221
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اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى عالء عبدالحميد عبدالرحمـــن235629
تربية طفوله طنطارغده راغب ابراهيم البرلسى494687
371o24اثار القاهرهمايكل مالك يوسف مرقص
4o985تجاره القاهرهمحمد عبد الحليم حسانين عامر
تربية المـــنصورهاحمد محمد حسانين رمضان الطاروطى565535
صيدله الزقازيقاحمد شفيق سعيد موسى فراج285823
اداب فرع الوادى الجديداسماء ممتاز بدير محمد749727
38153oهندسة كفر الشيخعمر عبدالحكيم بدير عبدالسالم عمر
2944ooكلية البنات تربية عين شمسدعاء احمد ابراهيم محمد ابراهيم
1365oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسهيله ممدوح طه ثابت
تجارة قنا ج جنوب الواديابراهيم يوسف محمد يوسف737494
34895oاداب االسكندريهنورهان محمد السيد احمد جاد الرب
تربية رياضيه / بنات طنطااسراء عادل فرج هللا على فرج هللا368116
طب اسنان كفر الشيخساره السيد عبد هللا السيد الشك385517
42o124اداب كفر الشيخساندرا عادل يوسف غالى غطاس
223o47تربية طفوله شبين الكومنورا محمد جابر التفهنى
صيدله المـــنصورهايه يوسف الدسوقى محمد قرمد581847
صيدله الزقازيقعلى عادل على عبدالدايم511577
2o3737اداب حلواناسماء نصرالدين الحاج كرم محمد على
14o953هندسة عين شمسفاطمه عمادالدين ابراهيم عفيفى
تجاره عين شمسفريده مدحت عواد مصطفى الشريف192216
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد عبدالناصر عبدالعزيز البكل224792
كلية االثار ج اسواندينا محمد السيد محمد بدوى285447
كلية االثار ج اسوانمحمود محمد موسى حسن821451
اداب الزقازيقايمان محمد احمد مصطفى الحداد523418
8o18o2اداب اسيوطساره رفعت محمد فرج
اداب المـــنياوردة احمد عبد الباقى ابو زيد756781
صيدله القاهرهريم ماهر محمد على15778
44o389كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوربيتر مخلص جرجس عدس نقوال
هندسة طنطاعلى حسن السيد المليجى357724
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود رمضان رشــاد عسر221968
اداب بنى سويفرحاب سعيد عبد الحميد عمار71414
4265o2تربية دمـــنهورمحمد حسن عبدالرؤف درويش مراد
729o86التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةوالء اسماعيل جابر عبد الحفيظ
732o17كلية الطب بقنااروى خلف اسماعيل احمد
3566o6اداب طنطااسراء محروس أحمد عبد الرحمـــن
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد طارق محمد البلشى حسانين235197
64o873هندسة عين شمسعبد هللا محمد محمد كامل حسين
تربية االسماعيليهانجى جرجس عجايبى روفائيل652996
38ooo1نوعية كفر الشيخأسماء أبوبكر محمد السيد ندير
422o43اداب االسكندريهاحمد محمد احمد عبدالحميد اباظة
تربية طفوله كفر الشيخخلود حسين صالح علي غنيم377182
تربية طفوله شبين الكومشــاهنده اشرف عبدالباسط مصيلحى229658
صيدلة المـــنياجورج عطا هللا سعد واصف722619
5173o2تجاره الزقازيقمحمد علي عزت علي نصار
3478o2طب االسكندريهيمـــنى محمد محمد احمد كمال الدين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسين حامد سيد حامد26642
تجاره بنهاابراهيم حسن على بهى حسن231281
صيدله االسكندريهعمر محمد علي عبد الفتاح الجندي439534
هندسة القاهرهاسماء محمد احمد سعد198415
تجارة قنا ج جنوب الواديكرم خيرى محمد عسران744314
هندسة عين شمسفادى عزت وليم تادرس131319
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3o3o81اداب بنهااحمد سالم ابراهيم السيد يس
2912o8كلية بنات شعبه طفوله عين شمسندى طارق سمير ابراهيم حجاج
حاسبات ومعلومات القاهرهمـــنار ابراهيم عباس محمود28641
اداب االسكندريهسمية السيد ابراهيم مصطفى ابراهيم423195
494o2تجاره وإدارة أعمال ج حلواننرمين على شوقى على حسن
72o342السن المـــنياتيسير محمد محمد عبدالوهاب
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةنسمه احمد فاروق على  إسماعيل217119
8oo285طب اسيوطاسامه حسن محمد حسن
74829oهندسة اسيوطمحمد ناصر عبد الرحمـــن محمد
11811oاداب انتساب موجه عين شمسحسين صالح احمد محمد رجب
عالج طبيعى القاهرهمريم محمد على الدين محمد نور الدين114184
2283o3هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةممدوح نبيل محمد نصر السيد السكرى
29o739نوعية عباسيهعزيزه طارق صالح ابراهيم حسانين
هندسة الزقازيقابراهيم سليمان السيد جاد637391
51276oطب الزقازيقعبد الرحمـــن ابراهيم محمد عبدهللا االلفي
طب المـــنصورهالسعيد مـــنصور محمود محمود شلبى خضير593972
42o685تجاره االسكندريهامير ابراهيم سعيد شعبان رجب
تجاره القاهرهحسام جودة خميس محمود55181
اداب عين شمسرحمه اشرف محمد عبدالوهاب282848
6683oرياض اطفال بنى سويفسعاد اسعد ابوالحسن عبد الحفيظ
5o4199اداب جامعة دمياطندي عبد الرؤف يوسف يوسف فايد
23o871كلية الصيدلة ج الساداتعمر الرفاعى عبدالمحسن البربرى
تجاره عين شمسوليد سليمان يوسف على194433
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرحاب عبدالمـــنعم سعيد مـــنتصر188522
اداب بنهامحمد السيد حسينى ابراهيم279799
5o4o1oتجاره جامعة دمياطخالد محمد محمد التابعى الحادق
563o7oتربية ابتدائي المـــنصورهدينا عاطف محمد عبد العزيز فوزي
5o6367هندسة المـــنصورهعمر طارق محمود محمد عوف
األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم 6 اكتوبرشــاهنده ساهر ممتاز سليمان43547
496oo2تجاره طنطانورهان حسن عبد العزيز عبدهللا سليمان
السن عين شمسدالل حاتم رجاء كمال عبد االخر31633
3o3127اداب الزقازيقمصطفى امين حسن عبدالرحمـــن نصار
57381oهندسة المـــنصورهخالد السيد اسماعيل احمد
26o6oتجاره القاهرهعبد الرحمـــن جمال الدين عبد الستار اسماعيل
28639oتربية رياضية بنين بنهااحمد موسى محمد موسى خميس
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره الصافى عيسى عبدالحميد221235
تجاره االسكندريهرانده ابراهيم ابو المجد عبد الرحيم محمد419666
اداب طنطاصفاء محمد ايوب محمود ابو سالم359219
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةسوزان مصطفي احمد غزاوي77944
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةتقى طارق حسن كامل297967
تجاره عين شمساحمد عبد الباسط عبد القادر عبد الواحد139244
41653oتجاره االسكندريهاحمد محمد احمد حسن معارك
تربية ابتدائي الزقازيقمـــنى ممدوح محمد عبد المقصود523829
3545oطب القاهرهمريم نادى عبد اللطيف محمود
طب المـــنصورهابراهيم عبد العاطى البيومى التهامى493552
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةيارا جمال محمد عبد الونيس52331
صيدله عين شمسشيماء فارس صبحى محمد فضل295258
هندسة المـــنصورهعزت عاصم عبد العزيز ابراهيم الراعي584288
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويساسراء يوسف خضاري يوسف657757
تجاره بنى سويففاطمه محمود صالح خليل719717
تربية ابتدائي بنى سويففاتن احمد رفعت يسن62722
تربية اسيوطاحمد سليمان عبد المحسن احمد799437
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هندسة االسكندريهحسن محمود عبد السالم محمد رجب414876
تجاره المـــنصورهاحمد محمد رضوان سالمة591796
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسساره سعيد السيد عليوه ابوالخير291192
35312oصيدله طنطامحمد عارف حسين البسيونى الشــاعر
39o635صيدله طنطامحمد السيد عبدالفتاح الحوشى
59o398هندسة الزقازيقاسامه محمد محمد معوض ابراهيم
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتهدى عبد الرؤف محمد احمد745514
6112oاداب القاهرهمـــنال عوض محمود المهدي
5861o5هندسة المـــنياعبد العظيم راغب عبد العظيم المرسى الغلبان
تربية ابتدائي كفر الشيخمرام محمد احمد محمد385293
3732o3كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخرانيا على محمد على متولى
اداب االسكندريهشــاهنده احمد طلعت احمد الشوربجى347366
73oo37صيدلة اسيوطآية محمود مخيمر قفطان
اثار القاهرهشروق مجدى عبدالرازق متولى277738
فنون جميله عماره المـــنياعمر حسين شحاتة حسين711757
سياحه وفنادق المـــنصورةاسامه جمال الدين عبد المجيدابراهيم على مشه583828
كلية األلسن كفر الشيخنيرمين عادل عبد الحى العدل الشــاعر346556
21833oتربية ابتدائي الساداتايمان صبحى على البطره
تربية ابتدائي بنهارحاب ابراهيم يونس عبدالرحمـــن279965
5721ooاداب المـــنصورهاالء محمد حسن محمد نور على
نوعية فنيه قنانيرمين سيد عبدالواحد محمد736431
اداب االسكندريهايه ايهاب احمد يوسف ابو العزم347293
تجارة قنا ج جنوب الواديعلى خالد على نوبى744564
هندسة المطريه جامعة حلوانرضوى نورالدين مدبولى ابو رواش28621
345oo7تجاره دمـــنهورابراهيم محمد ابراهيم محمد سالم
231o23هندسة عين شمسمحمد عبدالرحيم محمد صابر نافع
36o842طب طنطالجين خالد احمد عنتر
تربية شبين الكوماالء جمال الدين محمد شحاته232783
تربية اسكندريةمحمد جمال عوض حسين خير هللا344332
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد فريح محمد سليمان666433
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخلواحظ ممدوح محمد حسن الباجوري376913
تربية ابتدائي المـــنياهدير رجب فؤاد عبدالحميد728867
655o41هندسة االسماعيليةمحمد جمال احمد دياب
8117o4طب سوهاجعبد الرحمـــن احمد ابوزيد محمد
3353o3تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحتغريد محمد حسن احمد
اداب االسكندريهكريم مرسى جابر مرسى محمد416641
595o2طب اسنان القاهرهغاده حسن عبد هللا حسن
696o8هندسة بني سويفعمر حامد علي علي
تربية ابتدائي اسيوطعبير احمد فرغلى عبد الموجود796457
السن عين شمسمحمد جمال بيومى حسين227221
15o788هندسة القاهرهبالل هشــام محمد النقراشى
تربية المـــنصورهايمان ابراهيم السعيد حافظ الحديدى591329
19o371صيدله القاهرهمـــنه هللا عيد ابراهيم عيد
375o76هندسة كفر الشيخمحمد السعيد مبروك متولى خليفة
اداب طنطامحمود محمد محمود بدير الحداد357467
رياض اطفال بنى سويفدعاء ابو الخير احمد عويس62274
تجاره الزقازيقمـــنه هللا محمد سليمان زكى516523
587o38تجاره الزقازيقمحمد رضا جوده السيد سليمان
تربية ابتدائي دمـــنهورنورهان نصر شوقى  محمدالسمليجي429933
5916o7فنون جميله فنون المـــنياميار السيد ابو بكر احمد برامه
صيدلة الفيوممى مـــنتصر عبد المـــنعم عبد المعطى72551
2o3757اداب القاهرهريهام سامح سليمان يوسف
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كليةاسمجلوس
اداب القاهرهمريم محسن ابراهيم محمد42521
تربية ابتدائي عين شمساميره صالح محمد محمود292113
كلية البنات آداب عين شمسساره محمود بيومي عبد الكريم142286
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانرنا عثمان محمد ابراهيم عثمان378491
هندسة االسكندريهعمر سمير كمال ابراهيم ابوسماحة459191
56o642صيدله المـــنصورهاسراء ذكريا السيد على راشد
تجاره عين شمسندى اسامه جابر محمود محمد الصغير261531
2o61o5اداب عين شمساالء محمد طلعت عبد السالم سيد
كلية هندسة بنهامصطفى كامل ذكى عماره212315
كلية هندسة الطاقة بأسوانعلى احمد على احمد659984
تجاره االسكندريهاسالم رجب سعد على احمد الشــامى416558
3811o7تربية كفر الشيخسامح المعداوى عبدالقادر احمد عمر
اداب طنطاعمر جوده حسين عطيه الهوارى357432
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمؤيد احمد عبدهللا المسير213384
طب بنهامحمد احمد على شحاته عطيه584872
73994oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسايه ابراهيم السيد ابراهيم
هندسة المـــنصورهاحمد مجاهد طلبه محمد على564942
طب بيطرى القاهرهحسام حسن عبد البديع محمد الموشى82323
نوعية طنطاتقى محمود معتمد ابراهيم الشرقاوى353738
حقوق االسكندريهمحمد ابراهيم عبدهللا الوسيمي426117
3o3142صيدله الزقازيقاحمد وحيد حسنى سرور
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعزيزه مصطفى محمد صابر نافع232398
13556oهندسة القاهرهصالح زكريا عبد اللطيف سعداوى على
2945ooتجاره بنهاعمرو فوزى محمد حسن
28o7o8اداب عين شمساسامه عبدالرحمـــن محمد مهدى
اداب القاهرهعزة عباس اسماعيل عبد العليم31463
732o66تربية قنا ج جنوب الوادىرانيا كرم احمد محمود على
7o358كلية األلسن بنى سويفاسماء محمد حسن احمد
5o7149هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمار ياسر عبد الرحمـــن السيد االجدر
نوعية موسيقيه المـــنياايه اشرف حسين احمد712216
حقوق بنى سويفاحمد طارق مصطفى محمد75284
السن عين شمسرغده راضى عبدالمعطى على199973
طب المـــنصورهاسالم محمد عبده عبد المـــنعم النجار568751
اداب الزقازيقهاجر حسام غانم ابراهيم645821
21797oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محمود موسى غربيه
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديدمحمد مـــنير حسين محمد749577
رياض اطفال االسكندريه طالباتبسنت محمد سالم عوض صابر423325
صيدله طنطااسراء اسامه حسين على السيد364733
81197oكلية األلسن سوهاجعبير خميس جادالرب احمد
تربية ابتدائي الساداتكريمه عبدالفتاح السيد عدوي225151
تربية جامعة السويسايه حسن اسماعيل محمد657878
تربية ابتدائي دمـــنهورحسن سعيد أحمد علي عشيبه427777
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاحمد طارق محمود صالح223578
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمـــنار شــاكر محمد عواد درويش289372
صيدله الزقازيقامل ابراهيم محمد ابراهيم العزب571753
78765oكلية طب االسنان جامعة أسيوطمى على عبد الرحمـــن محمد جاد
هندسة المـــنصورهعبد الحميد سمير عبد الحميد حامد السيد صبيح588544
33oo4تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى جمال مصطفى عبد الحميد
12o648طب اسنان عين شمسريهام محمود محمد مصليحى الفخرانى
266ooتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عز العرب محمد احمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى سالم محمد سالم راشد235553
تربية أساسي اسكندريةشيماء احمد عثمان صالح428446
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كليةاسمجلوس
تجاره الزقازيقعبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد وهبه496217
تجاره عين شمساسراء خالد سالم محمود264775
صيدله بنى سويفيمـــنى جمال يوسف فرج الداعوري19275
79oo79تربية اسيوطرومـــندا رمسيس برهيدى قرياقص
اثار القاهرهاالء موسى محمد موسى512361
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهدير جمال على عطيه46119
تجاره عين شمسرغده سامح محمد نجاتى فرحات192475
6645ooصيدلة بورسعيداحمد جمال فريد محمد خضير
تربية الزقازيقريهام ثروت دسوقى احمد521698
تمريض طنطا اسماء السيد سعيد ابوالشين359784
8o965oكلية الطب بقنامحمد عبد العليم عبد العال محمد
23217oتربية شبين الكوماميره نجاح شحات عبدالرسول
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفايات محمد ياسين حامد799824
تربية ابتدائي بنهامصطفى اشرف مصطفى ابراهيم االشهب279172
اثار الفيومليلى مجدى السيد على الباز383812
188o28اداب انتساب موجه عين شمسنوران محمود امين نجم
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأحمد محمد حسن خطاب441289
23o433نوعية بنهامحمد جمعه عبدالعاطى يحيى
 تربية الساداتايه خيرى عبده عبد التواب السيد226535
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسوالء عصام الدين مصطفى احمد47548
هندسة اسيوطمهاب محمد مصطفى ابراهيم115416
هندسة طنطامحمد محمد مصطفى محمد مصطفى562588
65o156طب بيطرى الزقازيقاحمد محمد اسماعيل مصطفى
تجاره القاهرهايه محمد ابراهيم احمد56894
صيدله القاهرهامـــنيه صالح فايز هاشم18744
تجاره بور سعيدمـــنال عيسى حكيم يوسف663472
هندسة حلوانمحمد محى الدين عبد المـــنعم محمد فياض43446
235o23هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحسن مصطفى حسن ابراهيم عطيه
19289oهندسة حلوانوسيم وليد حسين راشد
345o48تجاره االسكندريهمحمد عزت عبد السالم محمد شحاته
تجاره المـــنصورهاحمد سعد زين عبد المطلب عزيزه577892
نوعية االسكندريهسلمى ممدوح محمد صبحى على411671
تربية طنطاايه جمعه السيد احمد سالمه367235
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد خالد كمال السيد154657
طب بنى سويفميرفت احمد سيد ابراهيم67149
تربية العريشفاطمه محمد سعد الدين جمعه665455
تربية ابتدائي طنطامحمد ابراهيم شعبان ابراهيم352931
اداب القاهرهندى ابراهيم مصطفى اسماعيل199842
كلية التربية الرياضية بالعريش بنينمعاز احمد عيد احمد سليمان664726
عالج طبيعى القاهرهبسمة محمد عبد السميع حجازى146546
تربية عين شمسمـــنار ماجد محمد عواد علي289373
تربية بنهاهدير احمد عبدالخالق محمد277597
36o878هندسة طنطارنا ماهر سعيد الشنوانى
اداب الزقازيقوفاء ابراهيم محمود السيد649581
تربية اسكندريةعلى محمد سالم محمد الشيخ425224
هندسة المـــنيامحمد مصطفى محمد عبدالفتاح برجيس295722
3o4447السن عين شمسندى عبدالسالم على محمد
331o1تجاره القاهرهعمرو محمد احمد عزت
اداب انتساب موجه االسكندريههدى جابر رجب سعيد ابراهيم419851
طب بيطرى بنى سويفياسمين سليم قرني عبد العليم65897
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخحسام زكريا محمد ابراهيم سليمان381632
3737oتجاره القاهرهعلياء عباس عبد الرحمـــن الصهبي
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طب عين شمسفاطمه سويلم ابراهيم سويلم295265
اداب المـــنيااسماء هالل عبدالحكيم مرسى725155
تربية كفر الشيخاسراء عاطف رجب محمد فرج هللا376555
771o8طب بيطرى بنى سويفهاجر حسين كامل محمد
35o528صيدله االسكندريهاميرة عبد المالك زكى عطيه
تجاره المـــنصورههشــام السيد عبد الحميد عبد العال579713
صيدله طنطاغاده جمال محمد المصري خضر236649
اداب الزقازيقامينه صالح عبداللطيف محمد الصفورى521659
تجاره بنى سويفاحمد اشرف محمد عبد المـــنعم717871
اداب انتساب موجه عين شمسمارينا اسامه شفيق عبدالنور بولس275186
هندسة المـــنصورهعلم مصطفى محمد البدوى خليل594677
طب المـــنصورهماجده الصباحى عبد العزيز عبد العزيز569972
هندسة شبرا بنهابوال لطيف نصحى عزيز بشــاى262797
4696o4كلية الصيدلة ج الساداتحاتم عادل السيد عبد الرحمـــن
46o195هندسة االسكندريهمحمد صالح محمد عبدالنبى
تربية ابتدائي المـــنصورهامانى عصام عبد الرازق عبد الحميد583393
تجاره بنهاجابر عادل جابر عفيفى275957
اداب عين شمسنبيل حمدى عطيه السيد195626
صيدلة اسيوطمارينا رأفت أبادير بسطا786798
طب سوهاجمحمد نبيل اسعد محمد816715
38123oنوعية كفر الشيخاسماعيل حسن اسماعيل السيد الشحات
7236o4اداب المـــنياسمارى خالد محمود محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره مجدي سيد اسماعيل153746
اداب عين شمسكاترين كميل شحات مرزوق275185
8o3589طب القاهرهعبد الرحمـــن محمد احمد عبد العال
تجارة جامعة الساداتزياد احمد عبداللطيف مكى221428
5132o9طب اسنان المـــنصورهحسام حمدى محمد حلمى هيكل
صيدله المـــنصورهايمان طه طه الباز566993
411o55رياض اطفال االسكندريه طالباتهدير خالد عوض حنفى
اداب بنى سويفوالء محمد فاروق قرنى65385
3468o7صيدله االسكندريهاميرة ايمـــن محمد عبد النبي محمد حيدر
3513o7هندسة االسكندريهساندى نبيل مجلع خليل بشــاى
تربية دمـــنهورإسراء شداد عبد الحميد موسى466499
هندسة المطريه جامعة حلوانباسم مجدى دميان جوهر127641
تربية المـــنصورهمروه محمد صديق عبد الحميد القط571643
21o458اداب انتساب موجه حلواننرمين محسن عطيه حسن نصار
22214oصيدله حلوانمحمد صبرى محمد خليفه
818o71تربية ابتدائي سوهاجفاطمه طلعت صابر احمد
27322oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم هشــام سعيد سيد
تجاره انتساب موجه قاهرهتسنيم احمد محمد كامل149753
525o63هندسة الزقازيقاحمد فريد ابراهيم خليل ابراهيم
44o273عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد عادل محمد ابراهيم خضر
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةعرفات احمد حامد على سيد احمد496336
صيدله طنطاخلود خالد عبدالرؤف موسى364843
اداب االسكندريهاحمد فرج محمد احمد337327
هندسة بور سعيدمحمد نصر عبد هللا خليل653462
هندسة طنطااسماعيل اشرف اسماعيل شبانه496356
192o73هندسة عين شمسندى يحيى محمد محمد فايد
11725oهندسة عين شمسرشــا محمود احمد مرسي
29oo85تجاره بنهاعبدهللا احمد حسن ابراهيم
41oo94اداب االسكندريهمريم سمير عبد الرؤوف أمين ابوحسن
487o98عالج طبيعى ج كفر الشيخماهيتاب محمد بدر محمد المكاوى
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2oo249هندسة القاهرهساره حسام مرزوق الجنزورى
22643oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحنان صبحى ابراهيم ابو مصطفى
75o32صيدلة الفيومالزهراء عمر يوسف عبد الغفار
64694oطب الزقازيقمحمد السيد حسن صدقى احمد
كلية البنات آداب عين شمسميان حماده محمد ابراهيم شومان287973
تربية نوعية فنية اسوانايات احمد حسنى سعد819976
كلية البنات آداب عين شمسمياده حمدى احمد البدوى293542
هندسة طنطاسعد ايمـــن سعد رمضان224253
2238ooطب بنهااحمد عبدالهادى عباس دومه
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عصام اسماعيل فاضل118419
تربية كفر الشيخرقية عادل على عطية385278
7o962صيدله بنى سويفهاجر رجب ناجى محمد
اداب عين شمساشرف مـــنصور محمد محمد281413
هندسة القاهرهامـــنيه خالد مرزوق محمد153964
صيدله االسكندريهندى اشرف محمد عبد الوهاب438638
فنون جميله فنون حلوانمها محمد السيد محمود36382
43o29oتربية ابتدائي دمـــنهورشيماء فراج محمد محمودمقلد
نوعية الزقازيقامل السيد محمد عبد السالم649238
4o769هندسة القاهرهتقى محمود عبد الحكيم عبد السالم
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمعاذ محمد احمد ابو العز499948
اداب طنطادعاء السيد محمد اسماعيل سالمه364593
تجاره عين شمسمـــنه اشرف فاروق السيد188278
هندسة شبرا بنهااحمد جمال عبدالفتاح عبدالتواب االسود284741
تجاره عين شمسنورا جالل فارس جالل133959
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةجيهان صبحى احمد محمد احمد21955
طب الفيومياسمين احمد محمود عشرى75437
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةعبدالصمد خالد عبدالصمد زيد223777
66oo94نوعية بور سعيدايهاب السيد السعيد ابوزيدالدسوقى
3o191oتجاره بنهاعادل محمد عبدالمفيد عبدالراضى
71831oتجاره بنى سويفعبدهللا خالد احمد محمد
طب االسكندريهوفاء عبده محمد ابراهيم432995
3o3114تجاره بنهامحمد ماهر محمود على بحيري
21712oحقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةهديل عاطف محمد راشد الفقى
هندسة االسكندريهمروان ياسر مصطفي مصطفي الصيرفي342129
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبداللطيف احمد عبداللطيف حامد223432
طب بيطرى الزقازيقشهاب الدين سعيد محمد سمير السعيد الشهابى513219
كلية رياض االطفال اسيوطمريم متى جلوعه فرح798732
هندسة حلوانمصطفى على صبرى محمد ابو سيف عبد هللا13811
564o13تربية المـــنصورهاحمد جمال محمد البسه
طب اسيوطمحمد سميح على ابراهيم795255
هندسة عين شمسمحمود محمد محمود رشوان121888
768o6طب بيطري المـــنيايارا حماده رمضان عاشور
كلية هندسة بنهاعامر محمد عبدالمـــنعم محمد جمعه279671
6364o5هندسة االسماعيليةمحمد عويضة سليمان ربيع
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشيماء محمد عاشور محمد نورالدين285575
56o118تربية رياضية بنات المـــنصورةنورهان محمد مكرم عبد الوهاب مجر
749o75صيدلة اسيوطالشيماء أحمد عبد الجواد محمد
تجاره جامعة دمياطمعتصم با محمد احمد رزق499949
هندسة بور سعيدابانوب صبحى إسرائيل رزق651314
هندسة طنطامحمد اشرف احمد على خليل497621
اداب انتساب موجه القاهرهصابر خالد محمود محمد 93782
644o26نوعية الزقازيقاسراء جمال جودة بيومى سليمان
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5434oتجاره القاهرههشــام حامد سعفان بدوى
65o591هندسة الزقازيقمحمد ابراهيم احمد محمد
37o664تربية ابتدائي كفر الشيخساره احمد ابراهيم على مقدم
اداب المـــنياميادة اشرف احمد عشيرى725223
طب االسكندريهاندرو اميل الفى بطرس443922
8o6266تربية سوهاجاسماء مـــنصور بخيت محمد
اعالم القاهرهاميره محمد عبدهللا حسن265749
526o4هندسة القاهرهربيع محمد سالم محمد عبدربه
اداب بنى سويفزياد احمد احمد حسين61985
اثار الفيوماالء طارق موسى عبدالسالم عيسى285942
اداب انتساب موجه االسكندريهنورهان محمد السيد شحاته347285
1196o7اداب عين شمسنهى ايمـــن عبد الفتاح الفيل
تجاره عين شمسروزمارى سمير اسعد سكال119971
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد طارق محمد الدالى212379
تجاره عين شمسعلى السيد محمد السيد رفاعى138988
5o9616صيدله الزقازيقامير الشهيدى عبدالحكيم محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانليلى خالد حسين محمد28835
هندسة الزقازيقمصطفى فؤاد أبو العنين إبراهيم519144
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمينا وجيه صادق سليمان213896
796oo8حقوق اسيوطدعاء جمال نصر ابراهيم
نوعية كفر الشيخاالء احمد عبد هللا عبد الجواد374538
8o9o14تربية ابتدائي سوهاجمارلين حشمت رزق هللا غالى
اداب دمـــنهورحازم ايمـــن فاروق قمر شعبان صقر425534
43o966تربية دمـــنهوربسمه جمال محمد لبيب سويدان
تربية ابتدائي طنطاريهام خيرى محمد عبدهللا486762
تربية الفيومرحمه على عبد الجواد محمد76349
اداب طنطاايناس جمال الرفاعي محمد المالكي363762
كلية هندسة بنهامـــنه هللا ناصر عدلى مصطفى اغا278768
13385oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهاجر محمد ابراهيم على
كلية أداب بورسعيدايه هللا غريب محمود عمر الوالى661487
طب عين شمساالء مصطفى محمد سالمه قطب289848
تربية رياضيه بنين المـــنيااحمد حمدى زكريا كامل711362
8o1418تربية اسيوطنورهان صالح فوزى محمد
هندسة المـــنيااحمد ماهر شوقى محمد722789
79373oاداب اسيوطايه وحيد محمد عبد الجواد
تجاره بور سعيدمحمد محمد ابو المجد احمد رفاعي663691
59469oهندسة المـــنصورهمحمد احمد ابراهيم الحديدى مشميش
طب المـــنيامـــنة هللا على احمد عبد الرحيم727144
نوعية الزقازيقبسمه ناجى فتحى غزالى على644288
 تربية الساداتساره خالد عبدالحميد محمد نورالدين215341
71393oكلية حقوق المـــنيالوجين اسامه فتحى عبده
تربية ابتدائي االسماعيليهحسن محمد حسن احمد653575
تجاره بنى سويفمحمود احمد صالح محمود69549
هندسة االسكندريهحنان عبد العزيز شعبان اسماعيل خلف455419
348o1oهندسة االسكندريهندى احمد ابراهيم خليفة عبدالعال
5o121oتجاره جامعة دمياطيوسف فهمى احمد ابو عرام
 تربية الساداتفاطمه ابراهيم يحيى حسين226743
اداب حلوانمريم محيى الدين محمد سليمان37381
49713oتجاره طنطاعلى حسن محمد ابو طالب
26oooتجاره القاهرهاحمد مجدى محمد على
تربية ابتدائي المـــنصورهصالح محمد عوض حسن عوض564812
58o666هندسة المـــنصورهاحمد ابراهيم محمد محمد ابراهيم
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اداب عين شمسخلود محيى السيد محمد عامر267928
52oo39طب الزقازيقمحمد ابراهيم محمد ابراهيم
حقوق طنطارمضان أنصارى عبد المجيد عبد النبى حمودة355531
7754oتربية الفيومايه عبد الباسط جنيدى احمد
27978oتجاره بنهاعبدالحميد طلعت عبدالحميد محمود
عالج طبيعى القاهرهأالء حسام محمد سليم محمد عبد الرحمـــن515248
21248oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى يحى عبدالغفار محمود
هندسة اسيوطعبد هللا محمود ثابت صالح785195
4196o6تربية أساسي اسكندريةمـــنة هللا محمد على السيد عبدالرحمـــن
هندسة المـــنيااحمد عيد ضاحي محمد721418
تجاره المـــنصورهسمير السيد ابو مسلم محمد588295
2o6o15كلية البنات آداب عين شمسساره محمد عبدالحميد المـــنوفى
اداب اسيوطعبير صابر حسن محمد799993
2o3452اداب انتساب موجه القاهرهسلمى محمد سعيد محمد محمد
49o85عالج طبيعى القاهرهعلى عزت محمود على الحده
إعالم ج جنوب الوادىاسماء عبدالموجود النبوى سيد احمد شلبى279262
اعالم القاهرهمياده محمود على محمود268219
2o4549تجاره عين شمسيوسف محمد حسن على حسين ابوعنابه
حقوق طنطاعبد الرحمـــن اشرف محمد احمد البسيونى488585
تربية طنطاايه رضا مكاوى احمد االخرص359147
طب الزقازيقرغاد عبده عبدالرحمـــن عبدالعال523354
283o87طب عين شمساسماء خالد مختار الحسينى
اداب االسكندريهعلياء زغلول محمد ابراهيم ايوب423974
38o449طب كفر الشيخنورهان مدحت محمد فتوح عامر
اداب االسكندريهعاصم مـــنتصر عبد الموال الصعيدى343274
تربية ابتدائي بنهااحمد فريد ابراهيم مـــنصور279759
دار العلوم المـــنيااسماء حمزة احمد محمد فرماوى638968
تجاره عين شمسمريم هاني رشدي جابر132733
طب بنهامصطفى جمال الدين عبدهللا على224246
تجاره القاهرهصالح عادل صالح حامد هليل55199
اداب القاهرهكريم يسرى عبد الكريم سنوسى53721
تربية الزقازيقزينب هاني فتحي محمود644689
37216oتربية ابتدائي كفر الشيخهانيا مدحت عبد المحسن حسن غنيم
298o5oكلية البنات تربية عين شمسشروق محمد سالم محمد احمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخفاطمه جمال السعيد عبد الباسط591433
661o89كلية أداب بورسعيدمريم اشرف السيد احمد صالح
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر بهاءالدين الحنفى محمد الحنفى228215
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عادل احمد مصطفى198645
اداب الزقازيقالزهراء سليم ابراهيم جبر سليم512673
نوعية بور سعيداالء احمد فاروق حنيدق663323
3o311oتربية بنهامحمد صالح حسن محمد بهلول
اداب عين شمسمريم عبد المسيح فرج عبد المسيح129893
58451oتربية ابتدائي الزقازيقسهام عبد اللطيف محمد البلكي
كلية االثار ج اسوانعبدالرحمـــن حمدى عدلى عبدالحميد يوسف281282
22315oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةخلود عالء محمد جوده
نوعية موسيقيه المـــنيامارينا ماهر اسحق خليل723296
اداب دمـــنهورمحمود محمد على موصلى426551
هندسة المـــنصورهمحمد السعيد احمد السيد السيد سالم593678
65299oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةامانى ابراهيم احمد عليوه
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد شرين احمد124779
59o652تجاره المـــنصورهحسام حسن رجب حسن الشربيني
اداب كفر الشيخبالل محمد ابراهيم محمد السيد محمد421693
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تمريض طنطا عبدالرحمـــن عماد محمد عبد الدايم محمد361875
إعالم بنى سويفمحمود احمد السيد عطوه657221
56o129صيدلة بورسعيداحمد عبد الناصر محمد على محمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخاميرة رشــاد عبدالسالم محمد القراجي445187
اداب القاهرهدنيا عاطف عيد نصر56426
5o774oتربية جامعة دمياطآيه محمد حامد محمد الرازقى
5o4543تجاره جامعة دمياطاسالم على على على اللبان
79978oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنيرمين نشــات فهيم سعيد
تجاره الزقازيقشهدان طه مصطفى السيد مصطفى645344
هندسة القاهرهمحمد شعبان عبد القوى مرسى15573
طب الفيوممحمود محمد عبد هللا ابراهيم75334
تربية ابتدائي المـــنصورهسالى عصام ابراهيم ابوالفتوح عياد576325
42o74oتربية اسكندريةعبد الرحمـــن يحى السيد احمد ابراهيم
12o273فنون جميله عماره ج حلوانمريم مصطفى كامل عبد ربه
353o38طب طنطااسالم عبدالعظيم محمد عبد القادر سالمه
35o367هندسة االسكندريهنوران اشرف محمد محمد شريف
5o1698اداب جامعة دمياطغادة شلبى ماهر العطوى
195o78تجاره انتساب موجه  عين شمسزينب محمد مصطفى رمضان حموده
58o824تربية رياضيه بنين المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد محمد حامد حشيش
تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمه عبد الدايم احمد عثمان745995
711o98صيدلة المـــنيامياده ضاحى رشــاد مرسى
21486oتربية شبين الكومندى اشرف احمد عيسى
رياض اطفال المـــنصورهاسماء هشــام شيخ العرب محمد مصطفى563598
طب بيطرى دمـــنهوراحمد رجب ابراهيم عبد الفتاح443651
58o496 تجاره المـــنصورهحسين السيد ابراهيم حسن
اداب طنطاايمان عادل حلمى الحنفى سالم497858
234o4تجاره القاهرهمحمد محمود محمدى عبد الفتاح
تربية حلوانايمان انور محمد ياسين273989
485o9oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةميرا مصطفى محمد الفراش
356o88تربية ابتدائي طنطاميرهان اسامة حسن علي خلف
هندسة حلوانزياد عمرو سعيد اسماعيل16416
31o55تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايريني عاطف كامل نجيب
41416oهندسة االسكندريهشريف رفيق خليل اسكندر
تربية حلوانوسام احمد فؤاد عبده43259
5o44o8هندسة المـــنصورهمحمد عاطف عبد العزيز الششتاوى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبيشوي فؤاد فايز فؤاد115911
7875o8اداب اسيوطاميره عادل مصطفى نصار
تجاره بنى سويفمـــنى جمال شحاته عثمان محمود66894
تمريض طنطا ايمان عاطف محمد السدودية363197
13o184تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسين محمد حسين يونس
كلية البنات آداب عين شمسنورهان فهمى سيد احمد142143
كلية اآلثار باالقصرتقى حماده خضر محمد218335
656o78تربية ابتدائي االسماعيليهعمر محمود عبد الكريم ابو المجد
5845o7تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةسماء احمد محمد نصر عبد الواحد
كلية هندسة بنهاطه محمد امين رفاعي288761
3oo775صيدله الزقازيقاسماء ابراهيم عبدالعظيم شريف
268o96كلية بنات شعبه طفوله عين شمسندى ناصر حسن صبحي
حاسبات ومعلومات القاهرهحاتم طارق محمد رضوان16877
تربية أساسي اسكندريةاحمد شعبان عبدهللا طلبه حسن416128
2317ooتربية بنهاايمان احمد مـــنصور مدبولى
اداب الزقازيقاسماعيل محمد اسماعيل مـــنصور279767
طب اسيوطفاتن سمير مالك ناشد788172
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التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرحمه صبحى محمود عبدالرحيم668246
351o67صيدله االسكندريهمها محمد نشــات محمد
498o7كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىايمان محمود سنوسى سالمان
41936oاداب االسكندريهيمـــنى طارق عبد الصبور نصر سيد احمد
59185oالسن عين شمسسماح محمد ابراهيم ابوالعنين
السن عين شمساحمد زينهم حسن على33117
تجاره عين شمسشــادى السيد محمد عبدالنبى296628
تربية ابتدائي عين شمسهدى صبره مـــنصور عبدهللا266135
تربية شبين الكوممها اشرف محمد الشعراوي222429
65o198تجاره الزقازيقاسراء صبرى عبدالفتاح حموده
35o423حقوق االسكندريهرانيا عبد السالم هالل عبد السالم النقيب
إعالم ج جنوب الوادىاسالم مجدى محمد ابراهيم عبدالسالم281839
6375oتربية ابتدائي بنى سويفايه سامي علي عزام
طب عين شمسدورلين كمال فكري كيرلس134767
صيدله القاهرهايه محمد محمود احمد35396
رياضيه بنات الزقازيقمـــنار على محمد الشــاذلى ابراهيم649919
تربية المـــنصورهياسمين جمال ابراهيم السيد ابو الروس571451
طب المـــنصورهاحمد محمد احمد ابراهيم582719
83448oكلية طب أسوانامل امين حسن حامد
اداب المـــنيابركسام عزت ونيس حبيب723978
صيدله الزقازيقنورا حمدى محمد ابراهيم277979
49o962طب بيطرى المـــنصورهمحمد سعد عبد العظيم العزب
تربية ابتدائي بنى سويفريحاب زيان علي عبد القوي68511
2o3478اداب القاهرهرانا اشرف محمد طه
8155o7تربية ابتدائي سوهاجسهير حمدي السيد عبد الرحيم
تجاره عين شمسمحمد يوسف احمد خليل حجاج127291
هندسة اسوانمحمد خالد عبده حسين823363
عالج طبيعى القاهرهتسنيم جمال احمد حراجى653115
فنون جميله فنون ج االسكندريهأنطونيلال جورج يعقوب ابراهيم 423488
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء حسن حسان حسن733967
صيدلة المـــنيااحمد جمال عبد الجابر احمد729753
تربية ابتدائي االسماعيليهمحمد احمد عامر سعد656595
طب اسنان المـــنصورهمادلين وائل محمد محى الدين ابو الوفا591651
2o966oهندسة القاهرهابراهيم على نصر سالم
حقوق بنهااحمد جميل فرج حسن276677
صيدله االسكندريهاميره جمال عبد الكريم عبد الناصر446978
تربية ابتدائي المـــنيامحمد عاطف محمود اسماعيل715547
5o3481تربية جامعة دمياطآالء محمد عبد الرازق مرعى
1899o6هندسة عين شمسماريو مكرم نصيف حنا
فنون تطبيقيه حلواننيبال خالد شعبان حسن28654
5865o8تربية الزقازيقمونيكا نائل كامل حبيب
29o568طب اسنان عين شمسشروق ايمـــن احمد عبدالمقصود
نوعية طنطاتقى عبد المـــنعم محمد ابو دبش494679
صيدلة بورسعيدعبد هللا ثروت عبد هللا سالم على562317
تربية المـــنياناديه مصطفى عبد الجليل عبد القادر754942
7o4o4رياض اطفال بنى سويفرحمه احمد عبد العزبز على
2886oاداب انتساب موجه القاهرهنورهان طارق عبد هللا احمد
تجاره طنطاميار احمد عبد المجيد الشــاعر359264
تربية المـــنصورهعلى احمد على على ملح589634
صيدله المـــنصورهايات هشــام محمد على على593558
 تربية الساداتايهاب محمد عبدالحميد جداوي224757
تربية سوهاجسمر ناجح على عيسي812333
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2946o2تربية عين شمسشيماء سالمه مصطفى محمد
هندسة بور سعيداحمد حاتم محمد محمد خليفة588478
41487oهندسة االسكندريهأحمد حاتم عبد المـــنعم محمد طبانة
هندسة االسكندريهزياد هشــام علي عبد الحميد سعد414626
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسعمر احمد فهمي احمد عبد الحميد635831
3o5o13حقوق عين شمسمحمد سيد محمد سيد
362o85صيدله طنطامينا امير نوارسعد عبده
هندسة االسكندريهحازم مجدي احمد محمد حسنين345577
8o9958تربية ابتدائي سوهاجياسمين احمد على محمد
82253oتربية ابتدائي اسواناسماء مـــنصور احمد قناوي
تربية ابتدائي دمـــنهورعزيزة زغلول موسي كيالني محمد429158
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنهى مجدى عبد هللا رشدى133845
صيدله المـــنصورهايه صالح حسن ادريس494178
15o433هندسة حلوانمحمد خالد فتحى ذكى حسين
هندسة قنامحمود طه محمد عبدالحميد742866
هندسة القاهرهاحمد اكرام سعد زغلول عرابى121925
هندسة اسيوطعبدالعزيز فريد حنفى محمود يوسف198959
رياض اطفال المـــنصورهأيه لبيب مصطفى عنانى519597
هندسة طنطاهاجر محمد فهمى محمد رمضان359742
اداب المـــنصورهمحمد سعد ابراهيم ابراهيم التالوى488614
حقوق القاهرههدير شعراوى سيد عامر25391
اداب المـــنصورهضياء السيد سيد احمد على سيد احمد575798
تربية أساسي اسكندريةاسالم على اسماعيل ابراهيم421329
تربية ابتدائي دمـــنهورسمية سعيد فتوح غباشى هيكل428443
58o835تجاره المـــنصورهمحمد جمال حسين مصطفى الزلفى
2o5549أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرمصطفى جمال على محمد فرج
هندسة عين شمسعمر خالد عبد المـــنعم طه محمد قراعه193396
تجاره االسكندريهجيداء حسنى إبراهيم أحمد السخاوى415251
13o6o9صيدله عين شمسسلمى احمد رفعت عبد الوهاب
48896oهندسة المـــنصورهمحمود اشرف محمود عبد الحليم
تربية ابتدائي سوهاجمارينا ناجح عوض جرجس811397
5o6297طب بيطرى المـــنصورهاالء عاطف عبد الحكيم سالم
تجاره طنطامحمد خالد جمال ابو على366189
هندسة االسكندريهايمان رفيق عبد القادر محمد على347191
تربية حلوانعمر يسرى عزت محمود125154
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنة هللا محمد مرسى حسن126262
591o4oهندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن يونس سالم يونس
اداب عين شمسروان وائل محمد جمال محمد فهمى122452
هندسة الزقازيقمحمد صباح عليوه صباح حسن511438
هندسة االسكندريهسهيلة ابراهيم درويش مصطفى348597
تربية ابتدائي عين شمساماني محمد زكى قناوى39291
8o4172حقوق سوهاجعمرو زغلول احمد محمد
صيدله عين شمسرضوى ماهر احمد محمود115757
5oo9o5صيدلة بورسعيدرحمه محمد عبدالفتاح المياح
52o669طب الزقازيقمصطفى عبده محمد محى الدين
صيدله االسكندريهرجاء حسن ابراهيم محمد شحيت438539
2772o8نوعية بنهاايمان محمود حامد علي
338o21تربية اسكندريةاميرة صالح رشــاد عبد الهادي
1219o2اعالم القاهرهحسن محمود حسن متولى سالم
16o38هندسة حلوانحسن شعبان احمد عبد العظيم
66oo75تجاره بور سعيداحمد فوزي دياب حفني احمد
تجاره انتساب موجه المـــنصورهعبد هللا محمد امين حسن العربى565643
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731o7اداب الفيوممحمد رجب فرحات احمد
نوعية المـــنيااسالم خلف على كامل714536
اداب بنهاتقى محمود عبدالغفار احمد278357
اداب بنى سويفعمر عبد الكريم عبد العظيم فيصل64124
14o612تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهاجر حسن محمد عبد الفتاح
2o6752اعالم القاهرهزينب محمد احمد محمد
اداب اسيوطاسماء ممدوح ابراهيم عبد العال786135
اداب القاهرهكريم فارس حسن امام59367
3398o9سياحه وفنادق االسكندريهندى حسين سيد مرسى حسين
38o627طب االسكندريهإيناس أكرم محمد مصطفي عبدالباقى
8o245طب الفيومساره رمضان احمد عيسوى الشريف
اداب القاهرهمصطفى رمزى عبد الغنى واعر58353
تربية شبين الكوممـــنى حمدى عبدالستار حسين عامر215398
6366o6حقوق المـــنصورهعبدالمجيد محمد عبدالمـــنعم فكرى عبدالمجيد
صيدله االسكندريهاحمد محمد عبد الرحيم على412913
71458oنوعية المـــنياامـــنيه رمضان مرعى محمد
28235oاداب عين شمسهدى عبدالعزيز محمد عبدالعزيز علي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن وجيه علي حسن124634
نوعية الزقازيقنورهان محمد عبد هللا عبدالسالم648164
طب بيطرى اسيوطسمر حمدان محمد عبد الشــافى788488
7o4o5تربية بنى سويفرحمه احمد فهيم عبد السميع
14o358تجاره عين شمسندى خالد محمود محمد
صيدله االسكندريهروان محمد عبدالفتاح عالم مصطفى412552
51o898صيدله الزقازيقياسمين طلبه على محمد السيد
طب القاهرههبة هللا عصام الدين محمد ناجي محروس149462
5o3638هندسة بور سعيدكريم ناصف عبد المقصود بركات
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاالء ابراهيم عبدهللا ابراهيم الصفتى288484
تربية طنطاشيماء جمال فوزى ابو هبل364332
تجاره بنى سويفعبد هللا صفوت محمد امين61474
65488oتربية االسماعيليهريهام عادل عبد الرحمـــن خليل
7o417رياض اطفال بنى سويفسمر جابر صابر محمد
4412o4طب بيطرى دمـــنهورمروان هشــام محمد رفعت ابو الخير
طب القاهرهايه محمد احمد عبدهللا299237
تربية اسوانشيماء محمود سليمان احمد823623
65o248نوعية الزقازيقنهى محمد محمود محمد
5895oتربية حلواناميره خالد سعيد محمود
تجاره انتساب موجه  عين شمسرجب فرج سالم محمد193928
49o554اداب المـــنصورهمحمد خالد داهش حامد
اداب المـــنصورهشروق اشرف ابو الفتوح عوض592596
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةهدير على عبدالهادى علي درويش215239
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايرينى جورج عوض هللا ابراهيم اسعد452287
طب االسكندريهاية رمضان على ابراهيم الديب446539
اداب بنهافاروق محمد رمضان محمدى276384
8o2186تربية اسيوطهبه عباس محمد عباس
اثار قنا جنوب الواديندى رضا على سيد128181
58o476تجاره المـــنصورهمحمود عبد الباسط جميل عبد الفتاح
336o59صيدله االسكندريهسلمى جالل محمد ابراهيم البالسي
37o423تربية كفر الشيخناريمان السيد بدوى حسن دويس
سياحه وفنادق االسكندريهدنيا هاني أحمد حسني محمد حلمي411156
456o17هندسة االسكندريهخالد احمد محمد محمد محمود عراقى
اداب انتساب موجه االسكندريهإيمان حمدى موسى محمود رحاب423744
تجاره االسكندريهجوفيناد حسن إبراهيم على كامل346551
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هندسة االسكندريهعبدالحليم موسى قاضى حسين337567
512o87اداب الزقازيقأمل محمد عبدالعال إسماعيل
هندسة االسكندريهمحمد فرج محمد زغلوله458567
طب بيطرى المـــنصورهشيماء عوض عبد المالك اسماعيل574845
6394o3تجاره انتساب موجه الزقازيقاحمد حسنى عبدالعزيز السلمى
8o57o9تجاره سوهاجعمر عاطف عبد السالم محمود
كلية هندسة بنهاعلى مجدى على عبدهللا276213
اداب دمـــنهوروائل شهاب حسين شهاب ابراهيم427814
7266ooتربية المـــنياغاده مدحت محمد عبد الحفيظ
747o68كلية االثار ج اسوانايه سالم جادالرب محمد عبدالمـــنعم
اداب حلوانرانا عصام محمد محمود154225
6o363تربية حلواناسماء مهدى احمد سيد احمد
تجاره القاهرهمريم احمد سعد احمد عبد الجواد18998
3o6995اداب عين شمسكرم سيد فرج اسماعيل
367oo2تربية طنطاشيماء نبيل على راجح
طب بنى سويفاحمد جمال محمد احمد67582
5o7873تجاره جامعة دمياطمحمد عمرو محمد رمزى الشهاوى
234o65صيدله االسكندريهنورهان وائل محمد موسى
57687oاداب المـــنصورهياسمين شلبى عبد الحميد احمد هاللي
51831oاداب الزقازيقدنيا شريف كمال الدين محمد
هندسة عين شمساحمد تامر حمدى مرسى117911
تربية العريشياسمين عز الدين سالم سليمان666783
1542o8اداب انتساب موجه القاهرهايه حسن رزق ناجي
طب بيطرى جامعة الساداتاحمد عبدالحى عباس زهران223422
طب اسنان المـــنصورههند زكى سالم صالح الجندي576798
5oo325هندسة كفر الشيخنادر محمد طاهر األسمر
582o8oتربية المـــنصورههبه صالح معوض سرحان
تجاره القاهرهبوسى اشرف اسماعيل محمد18533
57o636تربية المـــنصورهاسالم وائل سعد ابراهيم رمضان
صيدلة سوهاجغاده رشــاد محمد حسين814434
تربية ابتدائي بنى سويفساره فتحى احمد سيد65545
طب المـــنصورهنهل نضال السيد على البنا488738
492o51طب اسنان طنطامحمود محمد المأمون الجمال
اداب حلوانممدوح عبد الكريم عباس محمود153173
64896oاداب الزقازيقمحمود سعيد فتحى محمد
طب بيطرى المـــنصورهابراهيم محمد عبدالرحمـــن ابراهيم محمود491866
صيدله االسكندريهغادة عصام أحمد محمد علي438334
746o71صيدلة اسيوطايمان محمد عبدالعال كامل
كلية البنات تربية عين شمسوالء شعبان عبدالهادى عوض295554
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود رأفت عبد الرازق احمد56499
19155oتجاره عين شمسمحمد احمد على شعراوي علي
هندسة طنطااحمد محمد احمد عبد القادر الخواجه353378
اداب عين شمسكرستيان جودت عبدالمالك باسيلى191123
طب سوهاجايه محبوب فتحى عبده816252
744o52كلية الطب بقنااسماء عبدالنعيم محمود عبدالنعيم
823o27تربية اسوانزينب عبد الحميد جالل حسن
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةندى محمد مصطفي محمود115183
طب االسكندريهنهلة تمام عبد التواب شرارة451299
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسليلى محمد حسين عبدالغنى524824
هندسة الزقازيقاحمد رجب محمود عبد المجيد باشــا497247
طب طنطاأيه طارق محمد الرفاعي مرعي حسين449479
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعمر سعيد محمد عبدالبارى213378
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تربية ابتدائي شبين الكوممحمود حسانين يوسف النمس224689
طب بيطرى دمـــنهورأروى خالد محمد ضياء الدين البوالقى446944
8o14o6تربية اسيوطايه عبد العزيز على حسين
7149oاداب بنى سويفكامل ربيع كامل جوده
تجاره الزقازيقمحمد قدرى عبد الفتاح ابو هاشم587432
497o63اداب طنطااحمد محمد احمد محمد سليم
268o74تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرضوى حسام ربيع امام
طب اسنان طنطاسميه أسامه أمين محمدالبرماوى364169
هندسة الزقازيقعمر عبد الرءوف عبد الوهاب عمر خطاب586992
19671oهندسة عين شمسانجى اسامه كمال الدين حسن
52o628صيدله الزقازيقشــاهر السيد عبدالسالم على محمد
كلية األلسن بنى سويفاحمد صالح يوسف يوسف محمد589615
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبد هللا سند ابراهيم احمد الشيخ343971
صيدله حلوانعمر محمود يس عباس189831
66o898تربية بور سعيدرقيه جالل محمد محمد سيد احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخالد بهاء محمد فتحى عبد الخالق47825
41438oهندسة االسكندريهندى احمد هشــام السيد مرسى قطب
هندسة اسيوطمينا عادل عدلي نعام787287
كلية الطب بقنامحمد عبد الناصر الخضرى مصطفى731767
58oo91تربية المـــنصورهدينا عباس محمد على مصطفى
56ooo4إعالم ج جنوب الوادىنور الدين غريب حسين محى الدين محمود حجازى
صيدلة المـــنيارحاب محمد احمد شمس الدين728338
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخبسنت محى الدين عبدالحميد احمد233922
تربية بنهامها جمال عبد السميع بيومى يوسف229128
7189o5صيدلة المـــنيااحمد نور ذكى السيد
تجاره جامعة دمياطمحمود على محمد محمود حجازى591827
طب بيطرى دمـــنهوربيشوى كمال وهبه ابراهيم443929
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا حسين عبد العزيز السيد فهمي118375
حقوق المـــنصورهنيرا حسن محمد شوقى عبد الحميد جبريل566815
تربية ابتدائي طنطامـــنار وهبه االمام محمد رمضان368191
5o94o9تجاره بنهااحمد اسماعيل احمد فريد محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء محمد ابراهيم عبدالصمد صقر284819
السن عين شمسنادين محمد عبد اللطيف الحنفى الشريف359271
تربية عين شمسمحمد طارق محمد ابراهيم139773
72o278طب المـــنياميرنا هاني جاب هللا بدروس
هندسة المـــنصورهايمـــن محمد المرشدى القلفاط495154
28o779اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن جمال عبدالعاطى محمد
291o55هندسة شبرا بنهافاروق احمد عبده عبده مصطفى دنيا
3674o4تربية طفوله طنطاخلود رأفت احمد القاضي
21o727طب القاهرهرمضان سيد عبدالتواب محمدعلى
تربية رياضيه بنين طنطامحمد عبدهللا االحمدى البحيرى493346
اثار قنا جنوب الواديمحمد خليفه على محمد العرند352727
283o15اداب عين شمسسلمى جمال احمد محمود
361o86اداب طنطااسراء عبدالرحمـــن محمد محمد ابوسكين
طب االسكندريهعمر مدحت عبدالهادى عطية هللا على436477
فنون جميله فنون ج االسكندريهسحر أحمد محمد قنديل صقر457578
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخعالء أبو الوفا مختار السبيعى384985
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء طه عبد الحميد شعبان733137
تربية طفوله شبين الكومايه عبدالجواد لطفى محمد عمر236624
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقساره عمرو كمال محمد عبد المـــنعم36268
22o685هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمـــن عبدالعاطى ابراهيم حجاج
2172ooتربية شبين الكوممصطفى خليل سمير نايل
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كليةاسمجلوس
رياض اطفال بنى سويفهيلن سعيد ناجح فهيم716874
8o8o71اداب سوهاجمحمد احمد عبد الرحيم محمد
تربية الزقازيقانهار محمد محمد على644952
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىرنا عصام الدين على عبده785714
13722oتجاره بنهاماجد محمد كامل محمد كامل مرسى
حقوق سوهاجابراهيم على محمد عثمان818447
نوعية طنطامياده عبد القادر مصباح عبد القادر486874
تربية الفيومشيماء احمد حافظ عبد العال78655
هندسة المـــنصورهعبد هللا محمد ظاهر السيد المتولى563543
تجاره سوهاجعادل محمد احمد على812521
تربية االسماعيليهبسنت احمد لطفى حسين653665
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمـــنال زكريا حامد محمود221387
هندسة المـــنيامايكل توفيق حنا سليمان717444
26765oهندسة عين شمسعبدالهادى رفاعى عبدالهادى محمود
6o169تجاره القاهرههند عبد الناصر مبروك محمد
49638oكلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىعادل احمد هاشم فتوح موسى
اداب سوهاجامل على السيد حمص811931
صيدلة اسيوطرانيا حربى محمد على732531
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود سمير الصياد انور محمد موسى311288
هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن محمد عبدالحفيظ محمد صالح457213
56o76كلية اآلثار سوهاجفتحيه انسان محمود عبد المجيد هالل
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمحمد جمال احمد عبد الحميد عبد هللا638878
تجاره بور سعيدعبد هللا حسنى على بهنوس على663197
صيدله طنطاناهد أحمد عابدين عويس449681
تربية حلوانهاجر رفاعى عبدالدايم جهالن273967
8o5o76كلية األلسن سوهاجساره خالد عبد المجيد مـــنصور
تجاره انتساب موجه قاهرهمـــنار حسن عيساوي محمد151823
طب عين شمسفاتن عبدالمـــنجى عبدالخالق محمد298667
423o94اداب االسكندريهاالء اشرف حسن شوقى السيد علي
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةبسنت مختار عبد القادر محمد516851
تجاره عين شمسايه فتحي احمد سيد146379
صيدلة سوهاجايمان طه احمد محمد811443
هندسة كفر الشيخجيهان عبد الحميد جالل ابو العز377766
51734oتربية ابتدائي الزقازيقوليد محمد السيد متولى أحمد
اداب اسيوطمصطفى عبد الصبور حفني احمد827162
335o66فنون جميله فنون االقصراسراء أحمد محمد عبد العال
تربية ابتدائي دمـــنهورفاطمه الزهراء رجب على السيد اسماعيل429996
5827o9رياض اطفال المـــنصورههبه طارق عبد العزيز عبد الهادى
13o447اداب انتساب موجه عين شمسرحمه حسين لقمان سيد
تجاره بنى سويفكريم مسامح عبد الحميد سيد725918
حقوق سوهاجمحمد عبد الخالق كمال كامل817813
2686o7اداب حلوانسماح عوض حامد عوض
5o25o6طب المـــنصورهاحمد نجدي طه سليمان عبدهللا
طب بيطرى المـــنصورهروان موسى موسى موسى شبكه576541
138o81طب بيطرى القاهرهفاطمه مجدي سعد الدين ابراهيم
تجاره القاهرهمحمد اشرف محمد محمود29834
44o138كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد عبد العزيز السيد سعد جاد
741o12تجارة قنا ج جنوب الواديعبد الحميد سيد عبد الحميد حماده
هندسة بور سعيداحمد ابراهيم سليمان احمد656212
تربية ابتدائي المـــنيااسحق مرزوق اسحق يوسف717298
تجاره االسكندريهيوسف عادل عيسى خلف عويس338444
تربية ابتدائي قنا ج الواديأيات محمد يوسف عبد الغفار745958
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كليةاسمجلوس
هندسة شبرا بنهااحمد صابر محمود ابراهيم286171
35o46oتربية اسكندريةنغم احمد عبد هللا بسيونى الفخرانى
6617o5تربية ابتدائي بور سعيددعاء عماد عبده عبد الرازق
اداب المـــنصورهياسمين شعبان عبد اللطيف عبد اللطيف الجالدى567874
عالج طبيعى القاهرهيوسف خالد انور عطيه16869
صيدله الزقازيقسميره مهران عبدالشكور محمد642764
94o46كلية طب االسنان ج بنى سويفعلى محمد عطيه معوض
اداب الفيومايه محمد ربيع فهيم73394
اداب عين شمسدنيا عبد الحميد كساب زيدان132396
كلية الطب بقناباسل ناجح عوض راتب785519
8o2o18تربية اسيوطوالء معتصم سيد حسين
فنون جميله فنون االقصرميرنا محمد عبد الرحمـــن على عبدهللا المسيري411345
15o662تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى هشــام فتحى حمزه
تجاره المـــنصورهندى احمد عبد الفتاح محمد السترى566579
3o15o7كلية البنات تربية عين شمسمـــنه هللا محمد محمود بسيونى
2991o7تجاره بنهادينا خالد سعد السيد
طب الزقازيقمحمد سمير السيد محمد على عماره513416
هندسة االسكندريهبيتر العازر شحاته خليل455992
22o563هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد خالد صابر فنجري
تجاره بنى سويفمحمد ناجح جابر عبد الحى715817
طب عين شمسامينه جميل كردى احمد291586
هندسة القاهرهزينب وليد عمر انور حسين118911
تربية ابتدائي جامعة السويسرنا امين محمود امين658618
تربية العريشريم ابو الوفا سليمان حسن665416
5o1262تربية جامعة دمياطرويدا السيد السيد محمد مجاهد
79o9o8تربية اسيوطامجد محروص رسمى زكى
589o92تربية المـــنصورهخلود ناجى عوض حسانين
طب بيطرى بنى سويفالشيماء محمد عيد معوض بطران75378
35o617طب االسكندريهيمـــنى على عبد الغفار بخيت
صيدله االسكندريهمى عبدالفتاح محمد عبد العاطى369475
55o43طب بيطرى القاهرهايمان سمير محمد صبيح
اداب انتساب موجه االسكندريهميار جمال ثابت عمر عبدهللا419611
36637oتجاره طنطاهشــام عبد المـــنصف محمد رمضان
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسجهاد اسماعيل على احمد153711
79o272تربية اسيوطايرينى فايز فوزى واصف
طب بيطرى المـــنصورهمريم احمد محمد الساكت492553
طب الفيوممروه صالح مرسى عبد العال77995
34o836تجاره االسكندريهاحمد سمير وهب هللا عبد اللطيف
تربية ابتدائي بنى سويفرحاب ناصر سعد محمد71227
طب اسنان طنطارانيا سعيد السيد مـــندوة على يوسف364862
7484o3تربية فرع الوادى الجديدتسنيم حمدي محمد إبراهيم
8292o7كلية الطب بقنامادونا دانيال جندى ابراهيم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم ناجى عبدالفتاح احمد279443
3766o6اداب كفر الشيخسالى ابراهيم احمد عبد هللا محمود
اداب المـــنياهناء نبيل خلف شحاته726822
65o24oإعالم بنى سويفشروق محمد محمود عبدالفتاح
72o8o4اداب المـــنياماجدة أبو غنيمة توفيق دسوقى
طب كفر الشيخاسراء عصام ابراهيم ابراهيم صالح372632
2o7425السن عين شمساسراء محمد محمد ابراهيم السيد
741o57اداب قنا ج جنوب الوادىمحمد سليم فريد محمد
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمريم حسنى عبد الحكيم خليل787535
تجاره الزقازيقايهاب محمد السيد ابراهيم علي522287
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كليةاسمجلوس
كلية االثار ج اسوانمريم احمد عبدالمـــنعم يسن نجيدة512717
اداب عين شمسشروق ابراهيم احمد حلمى264725
تربية طنطانهاد رضا عبدالعزيز حسين تمراز496548
عالج طبيعى القاهرهايمان رجائى محمد على رضوان521493
تجاره الزقازيقاحمد نبيل السيد عبدالغفار645636
طب اسنان طنطااالء يسرى ذكى داود ريه236162
64357oتربية الزقازيققمر شحات عبدالحميد احمد
442o14طب االسكندريهابراهيم مصطفى ابو اليزيد التركاوى
71655oرياض اطفال المـــنيا طالباتهاجر فوزى حسين السيد
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد اسامه عباس العزب234859
تربية رياضيه بنين شبين الكوممصطفى جابر احمد ابوذكرى احمد213698
اداب الزقازيقدنيا محمد عبد اللطيف على668243
59467oهندسة حلوانعبد الرحمـــن احمد احمد عوض الحنفى
74o87oهندسة اسوانعمر رمضان محمد عبد الالهى
هندسة المطريه جامعة حلوانتوماس وجدى وديع غالي119459
81978oكلية تجارة ج أسوانعبد الهادى عادل عبد الهادى اسماعيل
تربية طفوله كفر الشيخايمان محمد على مرزوق محمد377158
8o629حقوق حلوانماجد عبد هللا عبد العزيز سنوسي
5o96o8صيدله الزقازيقاحمد ماهر السيد حسين
57682oتجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد اسامه عوض خفاجة
اداب عين شمسيمـــنى نورالدين عبدالسميع السيد282365
تربية رياضيه بنات االسكندريهمـــنه هللا فتحى محمد محمود حسنين423528
عالج طبيعى القاهرهخالد محمد نصر محمد الطنطاوى519467
5o1919تربية جامعة دمياطهبه ايهاب احمد شوقى سليمان
358o91تجاره طنطامازن صالح الدين الدمرداش السيد رجب
8o9748تربية طفوله سوهاج طالباتهاله السيد حسن السيد
اداب المـــنصورهرزق محمد احمد ابراهيم صلى572945
34o856اداب انتساب موجه االسكندريهكريم احمد ابراهيم احمد محمد
كلية البنات آداب عين شمسندى طه محمد اسماعيل294589
كلية هندسة بنهاعال حماده عبد العال السيد تهامى مراد641259
هندسة الزقازيقبكر هشــام عبد الرحمـــن بيومى513621
382o21اقتصاد مـــنزلى حلوانشروق الشــافعي شعبان الشــافعي الزغل
تربية دمـــنهورمحمد ناجي عبداللطيف عطاهللا426372
صيدله االسكندريهريهام رضوان محمود محمد 437379
6486o7اداب الزقازيقمحمد عبدالمـــنعم على محمد
136o55اداب حلوانفاطمه وليد ابراهيم محمد
3844o6كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخآيه عبد المـــنعم محمد عبد المـــنعم جوهر
صيدله القاهرهندى عبد المقصود رجب عبد المقصود128687
هندسة عين شمسداليا ايمـــن امين خالد196312
طب اسيوطمينا جرجس جاد جرجس794682
نوعية الزقازيقزينب محمد محمود احمد سيد احمد641397
طب بيطرى االسكندريهياسمين خالد محمد احمد عوض349833
تجاره بنى سويفايمان سيد ابراهيم محمود68496
497o78تربية ابتدائي بنهاعبد الرحمـــن اشرف ابراهيم عبد هللا
تجاره اسيوطشريهان فخرى محمد عبد الحكيم792262
كلية هندسة بنهاعبدالرحمـــن على زينهم محمد293958
تجاره عين شمسمى محمد سعيد محمد يوسف114161
تربية الزقازيقشيماء ماهر توفيق محمد ابراهيم519354
هندسة قنامحمد سليم محمد سليم742696
نوعية المـــنياحنان شعبان مصطفى عوض724669
صيدله االسكندريهياسمين هانى عفيفى محمد الوردانى412696
6414o8اثار القاهرهعبير عطيه على عطيه موسى
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كليةاسمجلوس
تربية رياضيه بنين بور سعيدمحمد السيد محمد السيد العتباني663944
هندسة اسيوطاحمد اشرف احمد طاهراحمد453713
6o266تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ابراهيم عبد المطلب محمد دريوه
24o3o1تجارة جامعة الساداتاحمد رمضان موسى احمد
كلية هندسة بنهامحمد جميل محمد عبدالعليم223865
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساماني رجب محمد احمد59841
إعالم بنى سويفريهام ايمـــن على الحفناوى499531
22o55oصيدله حلوانعبدالرحمـــن عبدالمجيد انصارى عبدالمجيد
نوعية المـــنيافاطمه زين العابدين بدوى على712882
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتاميره عبدالنبى صالح سالم211685
حقوق بنى سويفريم علي حسين محمد725582
كلية االثار ج اسواناسراء خالد ابراهيم محمد محمود636934
376o68هندسة كفر الشيخمحمد عبدالوهاب محمد عبدالعزيز ابراهيم
فنون تطبيقيه حلوانمـــنة هللا خالد الدسوقى القلماوى35455
علوم القاهرهايه محمد سيد محمود عبدالعزيز188174
8o6811تربية ابتدائي سوهاجميرنا ماهر دانيال اسكندر
5o3238صيدله المـــنصورهفريده رضا محمد إبراهيم عياد
تربية طفوله اإلسكندريةمارى عادل توفيق نقوال336889
19o871هندسة عين شمسيوسف يحيى زكريا احمد الجندى
هندسة بور سعيدنوران محمود محمد محمود جليل663835
هندسة عين شمسنسمه محمد عاطف احمد134376
طب االسكندريهايات احمد فؤاد حسن451973
5o9576تجاره انتساب موجه الزقازيقمصطفى اسامه محمد الهجرسى رزق
تجاره عين شمسميخائيل رومانى ذكى قرقار126886
14445oهندسة عين شمسيوسف ابراهيم احمد ابراهيم ابو العمايم
اداب الزقازيقلمياء حاتم عبد الصادق سالم643197
2262ooكلية الصيدلة ج الساداتايه احمد عبدالعزيز التريسي
تربية ابتدائي دمـــنهورعمرو محمد حسين الشقرا426215
اداب قنا ج جنوب الوادىسارة عيد محمود احمد747183
7423o9تربية قنا ج جنوب الوادىهند محمد على محمد
5832o3هندسة المـــنصورهاسامه محمد احمد عرفه حسن
28o576هندسة شبرا بنهامحمود عالءالدين محمود عبدالغني
اداب انتساب موجه حلوانحبيبه مختار السعيد زيادة152129
29o444كلية البنات تربية عين شمسمروه ماهر محمد عبدالشــافى محمد
74912oطب اسيوطشيماء محمد كامل محمد
285o18اداب الزقازيقهايدى خالد محمد الدسوقى السيد
هندسة القاهرهاحمد شريف محمد رجب خليل192878
43o926الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفايات عماد الدين عبد المجيد بهلول عبدالمجيد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةبدر ماجد بدر ذكى راتب228169
طب بيطرى المـــنصورهساره مصطفى موسى شرف569128
اداب عين شمسعلى سيد على دسوقى علي295869
هندسة اسيوطروماريو هالل حلمى عياد792733
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةريهام عالءالدين السيد السيد الشرابى215335
اداب القاهرهنورهان عمرو محمود مصطفي مدين239277
71625oكلية حقوق المـــنياحنان محمد فتحى عبد الرسول
تربية الزقازيقاسراء محمد السعيد احمد محمد649856
28623oنوعية بنهاايه جمال نبيه السيد
تربية كفر الشيخفريدة عبد العزيز عبد المقصود بسيونى السيد377789
4294o7تربية طفوله ج دمـــنهوررنا نبيل سعد محي الدين
تربية طنطامـــنار هشــام محمد صالح الدين مصطفى مصطفى364667
49779oكلية هندسة بنهامصطفى ابو الفتوح احمد  بدوى عبد الرحمـــن
22o75التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم حامد محمود حامد
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تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد غازي يوسف عبد العزيز651166
اداب عين شمسبسنت محمد شوقى ابراهيم188261
حقوق عين شمسمحمد عادل عبد الصبور محمد116127
656o53حقوق الزقازيقاحمد كحالوي عثمان ابو القاسم
5o6611تربية جامعة دمياطسامية محمد السيد السيد سليم
3o279oنوعية بنهامحمد احمد اسماعيل كامل اسماعيل حمادة
هندسة عين شمسمحمد وليد محمود امام187621
كلية البنات تربية عين شمسهاجر سمير صبحى محمود ابراهيم295544
هندسة حلوانكريم فؤاد حمودة محمد26393
24o717اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةخلود عبدالمحسن عبدالعزيز الحبشى
تجاره عين شمسهنا خيرى عبد الجابر عاشور114514
كلية رياض االطفال اسيوطحليمه سيد احمد حسين799699
64o227صيدله عين شمسفدوى محمد عكاشه محمد عوض
5o5169سياحه وفنادق المـــنصورةمريم ايمـــن سعد عبد المحسن بركه
64o579اداب عين شمسمريم صبحى انور جبره
283o2oالسن عين شمسسميره احمد شــاكر عبدهللا
719o57كلية هندسة الطاقة بأسوانايهاب ابراهيم رزق وهبة
2o3416هندسة عين شمسسماح عشرى عبدالرحمـــن عمر
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانناديه مصطفى عبد الحميد حسن59136
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةايهاب محمود امين الخولى227849
8o1739اداب اسيوطمحمد رمضان محمد احمد
15213oاداب حلوانخلود محمد عبد العزيز محمد
هندسة اسيوطساهر سامى فوزى غطاس261428
تربية ابتدائى فرع وادى جديدهيام خيرى محمد حسن748319
5o292oتجاره جامعة دمياطاسراء نبيل نعمان شتا شتا
تخطيط عمرانى القاهرهمحمود حافظ محمد حافظ محمد564986
طب اسيوطندى محمود عبد هللا حسن785626
صيدله االسكندريهأميره محمود محمد يوسف شعبان449417
اداب اسيوطايه مصطفى محمود محمد797935
28282oكلية بنات شعبه طفوله عين شمسايمان شريف حلمى محمد
5832o2هندسة اسيوطاحمد هشــام عبد السالم اسماعيل الجندى
5o6117هندسة المـــنصورهمحمد حمدى سليمان محمد سليمان
تجاره االسكندريهعلى سامى حسن على فرحات425338
اداب االسكندريهمريم محمد عبد الهادى ابراهيم متولى419832
57o717تجاره جامعة دمياطهشــام نصر عبد الغنى محمود الحكيم
تربية بور سعيدرويدا محمد السيد محمد الفطايرى661537
حقوق القاهرهميار محمد مدحت اسعد19192
36323oطب طنطاروجينا مالك فرج الملح
تربية اسيوطميرنا عزاز صابر ثابت786861
1361o5دار العلوم ج القاهرهسهيله جمال عبد الناصر حسين
اداب القاهرهدينا عادل متولى محمود24585
65694oهندسة االسماعيليةاحمد محمد شوقى محمود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدير خالد انور حسانين27353
اداب المـــنيامياده على عبدالرحمـــن حسن716619
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةخالد احمد عزت أحمد عشماوى234727
اداب حلواناميره عبد الجليل توفيق عبد الجليل83312
56o449عالج طبيعى ج كفر الشيخمـــنة هللا طارق محمد محمد كامل مقبل
5o3541صيدله المـــنصورهامير احمد على بدر الدين
تجاره طنطامحمد احمد غريب الدسوقى غياض499336
طب بيطرى القاهرهيوستينا سامح فايز بقطر بطرس124382
37o136تجاره االسكندريههشــام عاشور احمد محمد الصاوى الحشــاش
طب اسنان االسكندريهعلياء ابراهيم محمد محمد السيد445561
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كليةاسمجلوس
حقوق القاهرهاميره طارق ابو بكر محمود36153
كلية هندسة بنهامحمد خالد عبدالفتاح محمد سالم278869
6386o9اداب الزقازيقانتصار رأفت رشــاد حسين ابو الخير
هندسة كفر الشيخمحمد محمود الطنطاوى عبدهللا373665
5o7592طب بيطرى المـــنصورهعمار أيمـــن راغب عباس عضام
655o23تربية االسماعيليهمصطفى محمود محمد مصطفى
صيدله طنطاحسناء سمير السيد عبدالسالم489183
تجاره بنهاعلى سعيد عبدالسالم سيد احمد284172
2o2175هندسة عين شمسمحمد مصطفى محمود مصطفى
253o5تجاره القاهرهرنا ماجد محمد سعيد حسن
736o12تربية قنا ج جنوب الوادىايه عبد الخالق على رمضان
5888oصيدله القاهرهاحمد خالد عبد الفتاح صادق
29647oتجاره بنهااسماء صبرى محمد عبدالغفار
38o445طب كفر الشيخنوران صالح الدين سعد خضر عبد الرحمـــن
تجاره عين شمسمحمود عزالدين امين على غالى294793
49o585تربية ابتدائي طنطاابراهيم محمد ابراهيم البلتاجي
حقوق عين شمسيحيى وليد حسين على امين187363
72o5o9تجاره بنى سويفمحمود طه جمعه سعيد
صيدله المـــنصورهحبيبه ياسر مصطفى الطوبجى561373
42oo27تربية أساسي اسكندريةنورا ابراهيم محمد ابراهيم سالم
ع.دولى اعالم مدينةالشروقمحمد احمد عبد هللا عبدالرحيم651841
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد جالل محمد عطوة سعده487595
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود محمد ربيع عبدالوهاب محمد753366
صيدله الزقازيقمحمد محمود غريب السيد649167
تربية بنى سويفمـــنار فتحى عدلى على67857
طب القاهرهاحمد عبد المـــنعم عبد النظير عبد السيد792539
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخلؤى مصطفى ابراهيم الزهار499713
طب بيطرى بنهااسماء يوسف محمد على شــاهين295782
تربية عين شمساحمد خالد حامد عبدالفتاح289113
486o3oتجاره طنطااحمد محمد عبد الفتاح سعد عالم
تجاره القاهرهرحمه فوزى عباس على27257
هندسة كفر الشيخالسيد سعد ابو المكارم عطيه395839
7o884رياض اطفال بنى سويفاسماء محمد عطيه حسين
58363oصيدله المـــنصورهنيره محمد السيد حسين
27o93oتجاره عين شمسنورهان ايهاب محمد عبدالرازق محمد
3851o8تربية كفر الشيخاميرة احمد يوسف احمد الحمراوى
8o8271نوعية قنامحمد السيد على السيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى مجدى الصاوى عبدالمجيد الفقى187889
14o248إعالم ج جنوب الوادىضحى شريف حسنين عبد الفتاح
رياض اطفال بنى سويفاسراء احمد راضى احمد65655
35o973طب بيطرى االسكندريهاسماء جابر السيد حامد
طب بيطرى المـــنصورهمحمود صبرى مصطفى خليل588445
49o954صيدله المـــنصورهمحمد جمال حسين الجوهري
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةإلهام ماهر محمود على محمد348126
تربية ابتدائي الفيومنوال محمد عبد السالم محمد78454
8o3854تربية سوهاجامانى عاطف عبد الكريم محمد
تربية رياضية بنين سوهاجمحمد محي الدين عبد الظاهر حسين817364
تربية الزقازيقدعاء سامى السيد عبدالحليم511558
2276o9كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد مصيلحى عبدالعليم مصيلحى
هندسة االسكندريهخالد جمال الدين احمد عطا السيد414893
طب القاهرهاحمد صالح الدين جالل مراد748794
تربية ابتدائي كفر الشيخعبد الجواد محمد محمد عبد الجواد محمد رجب369936
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هندسة الفيوممحمود طه سنوسى طه73193
تربية اسيوطشنوده رزق بشــاي شنوده825112
2o2943اداب حلوانرانا طارق رفاعى على
كلية األلسن بنى سويفموسى خميس عبد المعطى احمد73124
5o5443طب بيطرى المـــنصورهجهاد عزب ابو الخير عريضه
7377o6تربية قنا ج جنوب الوادىهبه صالح الدين محمد نور الدين
8oo786تربية رياضيه بنين اسيوططارق جمال عبد الرحيم عطيه
طب طنطامحمود محمد موسى راشد223455
تربية شبين الكومايمان سعيد عبدالرؤف سعيد محمد214685
نوعية الزقازيقبسمه حامد محمود عبدالرحمـــن649241
تربية المـــنصورهايه طارق ابراهيم محمد581577
صيدلة اسيوطوالء عبدالرحيم فتحى محمود746211
تربية االسماعيليهاسراء على محمد احمد656337
81186oطب اسنان جنوب الوادىمحمود خلف ابراهيم السمان
تربية طفوله اإلسكندريةغيداء خالد صبحى ابراهيم الدسوقى 423414
5oo742تجاره جامعة دمياطمريم السيد مصطفى فلفل
3493oكلية األلسن ج أسواندنيا اسامه مصطفى محمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةالسيد محمد السيد محمد سلطان212152
23331oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد شوقى محمد حسن علم الدين
422o27تجاره االسكندريههشــام مصطفى فتحى محمود موسى
57817oتربية المـــنصورهغرود على احمد سعد
تربية حلوانساره ياسر احمد يس134267
تربية أساسي اسكندريةأميرة فؤاد محمد حسين شعبان415672
3492o1هندسة االسكندريهاسراء كامل محمود كامل سراج الدين
66265oحقوق المـــنصورهاشرقت عادل السيد حسن العربي
تجاره عين شمسرنا اشرف جابر محمد الطنانى195435
238o37تربية الغردقة جنوب الواديدينا غريب عبده عبدالرحيم
كلية البنات آداب عين شمساليزابيث حنا نجيب ملك126472
طب الزقازيقمـــنار محمد احمد محمد حفناوى515434
هندسة القاهرهابراهيم مجدى ابراهيم عبد المجيد115169
كلية البنات آداب عين شمسمريان نزيه صبحى شحاتة154266
هندسة شبرا بنهاعبدالوهاب عصام السيد على الجندى262413
7433o7حقوق قنا جنوب الوادياحمد محمد أحمد عبد الرحمـــن
صيدله القاهرهنانسى محمد صالح الدين ابراهيم محمد سكينه37953
2865o1صيدله الزقازيقامانى اشرف احمد احمد الدرديرى
طب بيطرى دمـــنهورفؤاد محمد محمد على الفيومى441917
اداب دمـــنهورندى محمد على حسن الهندى349339
582o64طب الزقازيقنورهان عبد المـــنعم السيد العوضى
تربية بنهاامـــنيه عاطف السيد حفنى السعدنى279941
اداب االسكندريهنجوى فؤاد عبدالنبى صالح335395
صيدله طنطاعبير عبد الغنى محمد شحاته354842
46oo17هندسة طنطامحمد سعيد محمدأمين الكفورى
4693ooطب االسكندريهاحمد فرحات محمود خالد محمود
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعمر احمد ابو الفتوح محمد ابراهيم816588
تجاره القاهرهمـــنار محمد كامل محمد البحراوى44595
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر سيد خليفه عبدالوالى282342
اداب المـــنياعلي فتحى زهني محمد724986
3oo9o1طب بنهااحمد محمد عبدهللا محمد
صيدله طنطاايمان رجب المتولي ابوالعزم364799
55o25تجاره القاهرهياسمين مجدي محمود اسماعيل
76o757هندسة اسوانمحمد نور الدين مصطفى ابراهيم
3o4o95هندسة عين شمسخالد حاتم محمد شعبان
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اداب انتساب موجه القاهرهمريم برسوم فخرى عبد هللا34441
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخزينب اشرف على محمد بالل372585
36o865طب طنطانورهان محمد السيد عبد العزيز بسيونى
تربية الفيوماسماء جمال علي محمود72648
3o999التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى احمد سعد الشربيني سيد
هندسة عين شمسمحمد عماد ابراهيم سليمان119251
3o4oooاداب حلوانرحاب حسن ابراهيم محمود
علوم الفيوممـــنة هللا فايز تهامى فاضل74687
حقوق المـــنصورهاشرف حبيب حبيب رزق الباسل593727
هندسة المـــنياعلى عزت امين على711756
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاميره محمد محمود البيومى582259
417o88تجاره االسكندريهاسراء صبحى توفيق عبدالرازق
3o4155هندسة القاهرهمصطفى عبداللطيف السيد سالمة
35343oاداب طنطاحسن محمد حسن ابراهيم الشيخ حسن
36o271صيدله طنطاايمان رضا احمد على النجار
3o5367كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننرمين عبدالمحسن فيصل عبدالباسط
31o39تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء طارق عبد العظيم احمد
تربية بنى سويفحنان حسن محمد محمود71881
195o27اداب انتساب موجه عين شمستقى سعيد سيد احمد عامر
تجاره طنطاابراهيم حمدي اسماعيل اسماعيل اسماعيل358616
134o12السن عين شمسنورهان محسن عبد الرحيم ابراهيم
تخطيط عمرانى القاهرهاحمد عبدالعزيز جوده عبدهللا379726
5838oطب القاهرهعبد الرحمـــن محمد سيف النصر عثمان
347o11تجاره كفر الشيخندى محمود عبدالمـــنعم محمد مصطفى
كلية البنات تربية عين شمسندى عبدالعزيز عبدالرحمـــن الحفني268164
هندسة االسكندريهنانسى رضا محمد على شعوط349849
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمـــنة هللا محمد على عبد اللطيف عبدالرازق المالح347517
هندسة شبرا بنهااحمد ماضى سعيد عبدالحميد شــاويش294372
تجاره بنى سويفاحمد خالد محمد سيد722379
تجاره بنهااالمير خالد صالح رمضان حجاب286782
كلية البنات آداب عين شمساسراء حسن احمد على47549
تجاره بنى سويفايهاب احمد سيد محمد السيد العطفى73679
طب القاهرهمحمد يحيى حنفى محمود16521
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسلمى جمال احمد عبد الجليل142293
اداب بنى سويفمحمود عويس محمود عويس65248
كلية هندسة بنهامحمود محمد محمود عبده244527
 تربية الساداتنورا محمد مبروك التلوانى233785
تجاره الزقازيقاحمد محمد محمد على المليجى524996
اثار القاهرهرانيا جمال فؤاد يني143824
تجاره بنهااحمد عادل عبده حسانين513835
5885o6هندسة بور سعيداسامه بسام على محمد السيد
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةشرين نعيم عبد الوهاب ابراهيم الحنجور586211
41374oهندسة اسيوطعمر فتحى كامل عبد المقصود
74o358تربية ابتدائي قنا ج الوادينجالء متولى محمود عامر
تجاره عين شمساالء فوزي عيد عفيفي121638
كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديدمـــنار بخيت عبد السالم مبارز749874
3514o4كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسمية احمد محمد احمد شرف
تربية الزقازيقيارا بالل رأفت محمد على643888
طب الفيومداليا صبحي يوسف اسماعيل74555
تجاره انتساب موجه قاهرهمها صبرى كمال طه حسين غالب197551
411o18رياض اطفال االسكندريه طالباتميار هشــام عبد العزيز على شعبان
اعالم القاهرهمحمد عيد نصر هللا عبدالحميد284212
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اداب بنى سويفسميه احمد عبد التواب بيومي65547
6o387اعالم القاهرهدنيا سمحى فرج مبروك
حقوق بنهاابراهيم حمدى ابراهيم محمد279638
تجاره الزقازيقعمر ميمى اسماعيل حنفى على644772
8o5778تربية ابتدائي سوهاجكيرلس موسى فوزى سدره
تربية ابتدائي المـــنيااية سلطان احمد عثمان712414
صيدله المـــنصورهايه عبدالفتاح عبدالفتاح نوفل494179
هندسة القاهرهيوسف محمد احمد داود درويش189593
تربية فرع الوادى الجديداهداء كرم احمد محمد748383
74o497صيدلة اسيوطزينب مهدي احمد سعيد
هندسة المـــنصورهمحمد وليد عبد الحميد عثمان488959
13252oالسن عين شمسايمان امين محمد احمد
تربية االسماعيليهفاطمه طارق عبد العزيز محمد654693
8o4725تربية ابتدائي سوهاجسهام فتحى احمد مهنى
السن عين شمستقى عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح639998
نوعية طنطاود محمد محمد ابوذكرى على492189
3463o3فنون جميله فنون االقصرنور نضال السيد عبد الموجود
27o6o9هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف ناصر سعد محمود
طب االسكندريهنورين سمير فؤاد على الخولى433835
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد جابر طه على76239
تربية ابتدائي قنا ج الواديحنان محمد عبدهللا على739532
نوعية اسيوطياسمين هنى نتعى عبد هللا791744
1338o6تربية حلوانريم علوان محمد عطا شــادى
هندسة االسكندريهمايكل فهيم عطية عبد المالك حنا456932
تجاره االسكندريهمحمد عبد الزين فرج عبد الزين337298
2o8498هندسة عين شمسابراهيم محمود ابراهيم احمد
سياحه وفنادق االسكندريهاحمد ايمـــن حافظ عبد السالم عبدالرحمـــن411444
هندسة االسكندريهمحمد احمد محمد ابراهيم مرسى455121
5o28o9صيدله المـــنصورهاحمد حسن البدراوي عبد الغني
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد عبد السالم على عبد السالم421118
44669oطب االسكندريهندى خالد احمد كمال عمار
1521oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعمر خالد ابراهيم عبد الرحمـــن
تجاره انتساب موجه  عين شمساكرم سعيد محمود مصطفى273224
8o7266صيدلة اسيوطماريو سامح يسى مسعد
هندسة شبرا بنهااسراء خيرى عزيز محمد عبدالكريم288375
هندسة اسيوطاحمد صبرى جابر عبد الرحيم811742
طب اسيوطمصطفى جمال عاطف السيد791698
اداب قنا ج جنوب الوادىاخالص محمد محمود محمد734566
23o536تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد عبدالغفار احمد مرعى
28o577كلية هندسة بنهامحمود مصطفى كامل درويش
تربية ابتدائي سوهاجانوار محمد عبد الحميد محمد816185
اداب قنا ج جنوب الوادىرانيا سراج الدين يوسف محمد736418
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عالء عبد القادر عبد الرحيم122888
صيدله القاهرهازهار محمد محمد ابو عرب233798
193o43فنون جميله عماره ج حلوانساره ماهر حسن عبدالحفيظ
صيدلة المـــنياسلفيا عزت مكرم سليمان729376
تربية ابتدائي اسيوطياسمين محمد حسن محمد788553
تجاره المـــنصورهاسالم ناصر محمد الشبه565567
تجاره بنهادينا جمال سعيد عبدالجواد محمد288441
7173oتربية ابتدائي بنى سويفمـــنار سامى سيد صالح
تجاره المـــنصورهمحمد احمد عبد الرازق محمد مرسى572975
اداب انتساب موجه القاهرهايمان محمد كمال حلمي149351
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2o7795صيدله القاهرهاسراء سيد عبدالعظيم سيد
اداب عين شمسوسام رمضان محمد عبد الرحمـــن142456
هندسة الزقازيقعمر طه عبدالقادر عبدالرحيم644899
عالج طبيعى القاهرهسلمى مدحت حسين عبد الحى116685
3o4456تجاره عين شمسمى اشرف عبدالعظيم الشيمى
144o73تجاره عين شمسسلمى احمد محمد رسالن
45o761تمريض دمـــنهورنجوى رمضان اسماعيل يونس
تربية ابتدائي اسيوطاميره جمال غيطي سدره799684
648o69اثار الفيوماحمد محمد محمود عبدالمعطي
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمحمد شعبان امين احمد749392
كلية البنات تربية عين شمسمروة حسنى السيد على ابو غزالة294225
64o359السن المـــنيااحمد حسام الدين عبد العزيز محمد
تجارة قنا ج جنوب الواديعبدالحميد إبراهيم عبدالحميد حسن739146
3383o5تجاره االسكندريهاحمد محمد فريد السيد ابراهيم
طب بنهازكي ابراهيم زكي رضوان362652
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسندى فراج موسى مصطفى658945
12o434طب عين شمساية هللا مصطفى الهادى متولى على
485o67صيدله المـــنصورهنهلة سامح مصطفى الشريف
تربية ابتدائي قنا ج الواديتغريد السيد نورالدين السيد736255
اداب حلوانمحمد على عباس على54658
كلية هندسة بنهامحمد سعيد محمد السيد النجار235528
تربية ابتدائي المـــنصورهيارا مجدى ابراهيم احمد الحلو578299
5o8918طب الزقازيقسارة محمد بهاء الدين عبد الهادي حسن
تجاره طنطاامل هشــام ابراهيم محمد البسيونى489263
نوعية موسيقيه المـــنياايات ابوبكر عبدالحكم محمود712411
تجاره عين شمسيوسف عطيه حنا فلتس263921
22o926تربية الساداتنرمين رزق زكى حامد زنون 
طب طنطاعصام عالء لطفى دسوقى355595
تجاره االسكندريهمحمود يحيى احمد شرف الدين عطا421789
طب القاهرهانجى رمضان سليمان محمد146236
اداب سوهاجنورهان حاتم عبد العال على815254
رياض اطفال االسكندريه طالباتزينب اسامة سليمان على قشطه417796
تجاره كفر الشيخاحمد ماهر عبدالحميد احمد الصعيدى381221
64456oاداب الزقازيقمـــنى نبيل عبد اللة ابراهيم عكاشة
5o6763تربية جامعة دمياطدنيا السيد عبد الهادى السيد المتولى
تربية كفر الشيخايه نعمان محمد رشوان369597
تجاره عين شمسمحمد اسامه محمد احمد سليمان292618
اداب بنهاهانى نبيل عبدالحميد مرسى عبدالحميد275979
736o62تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد سيد صديق محمد
اداب طنطااسماء كمال عبد اللطيف عنتر طوالن485326
تربية ابتدائي عين شمساحمد ممدوح سيد محمد موسى136485
صيدله طنطادينا جابر محمد السعيد حسن عبد الهادى571291
11496oطب القاهرهمصطفى احمد عبد الحميد متولي
28o551تربية ابتدائي بنهامحمد عبدالعزيز عبدالمجيد محمد
تجاره عين شمسمريم خالد عبدالصبور كيالني282293
8o6546صيدله االسكندريهكيرلس اميل شــاكر ابوعوض
5o2225تجاره جامعة دمياطكريم مصطفى عبد اللطيف عبد الفتاح
صيدله طنطازكريا مجدى سعيد عبدالقادر227483
حقوق اسيوطساره عالء يوسف حسن788658
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد جمال محمد مصطفى749255
215o98تربية طفوله شبين الكومهبه رضوان النبوى محمد شــاهين
هندسة القاهرهاندرو حليم زكريا بولس115691
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هندسة طنطاياسمين محمد ابراهيم احمد احمد364281
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةابراهيم شوقى عبدالرحمـــن بده212736
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابوبكر عبد الغنى ابوبكر دسوقى141747
6o91oاداب حلوانعصام عيد سيد مصرى
5667o7تجاره المـــنصورهسما محمود محمد توفيق
227o94كلية هندسة بنهاجالل خالد جالل بيومى زهرة
تربية ابتدائي بور سعيدخالد محمد السيد حامد ابو عبده636749
كلية البنات آداب عين شمسهدير محمد عبدالعليم ابراهيم295551
7977o2اداب اسيوطريهام امير فرغلى محمد
تجاره عين شمسكريم اشرف امين ابو الوفا139911
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن حامد احمد حامد غنيم342276
63875oتربية ابتدائي الزقازيقساره عادل حلمى عرفة محمد ابو طالب
572o79تجاره المـــنصورهمحمود عبد الغنى عبد الجليل محمود حسن الحداد
اعالم القاهرههاجر مجدى عويس عزب642532
8ooo22تربية اسيوطياسمين رضوان زكى حسن
هندسة شبرا بنهاسمر عبدهللا عبدالحكم ابراهيم عمر296546
هندسة عين شمسخالد محمد سمير عبد الرحمـــن محمد على139562
3oo591طب بنهامى جمال شفيق محمد
15o3oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه عصام محمد احمد
24o682التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء محمد حسين السباعى حسبو
تربية ابتدائي كفر الشيخمريم حسن عبداللطيف عبدالمقصود شحاتة382536
تربية ابتدائي شبين الكومعماد فتحى على شلبى217232
37731oتربية ابتدائي كفر الشيخياسمين عبده عبدالعزيز احمد سعيد
71oo89طب المـــنياناردين ممتاز رمزى تامر
كلية البنات تربية عين شمسمروه احمد نفادى عبد الجواد144858
تربية رياضيه بنين المـــنصورهالحسينى حمدى احمد السيد589622
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفرحاب محمود حسين على64948
64918oاداب الزقازيقاسراء الشــافعي يوسف على
تربية أساسي اسكندريةابراهيم حسن ابراهيم سيداحمد421379
3o4916اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحذيفه رمضان ابراهيم محمد
تجاره القاهرههويدا نبيل رجب عبد الرحيم55446
علوم القاهرهدولت محمد محمد حسن266338
كلية البنات تربية عين شمسحسناء علي عبده علي58489
صيدله الزقازيقايه خالد فتحى محمد ابراهيم278216
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن عادل عبد الشكور محمد حسين567715
نوعية اشمونسمر صبرى محمد القبانى226143
تجاره عين شمسشريف احمد خليفه متولي297248
5o4292طب بيطرى المـــنصورهآيه محمد ابراهيم الدسوقى عوده
طب اسنان القاهرههدير مؤمـــن محمود عبد السالم58166
هندسة المـــنصورهاحمد جمال احمد ابراهيم احمد584893
192o81هندسة عين شمسايمان محمد محمد احمد بركات
صيدلة بورسعيداسماء محمد عبد التواب حسن795744
8o879صيدله حلوانايه معوض ابوشناف احمد
ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسبسنت حمدى عبد القوى احمد28282
366o46اداب طنطاحمدى ابوالمعاطى حمدى البحيرى
3o3774اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةساره عصام الدين فؤاد ابراهيم
56o17oطب المـــنصورهكريم ياسر احمد محمد الطوخى
اداب اسيوطعبد الرحمـــن على محمد على787312
طب بيطرى القاهرهسوسنه كمال صادق موسى46229
طب بنهاداليا نجيب سعيد سليمه233938
578o33تربية ابتدائي المـــنصورهلمياء طلعت محمد حسن البنا
هندسة المـــنصورهعمر المـــندوه احمد العزونى493423
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هندسة عين شمسايه محمود جمعه محمود سليمان36854
433o38طب القاهرهصفاء مسعود علي محمد
هندسة االسكندريهسامح محمد درويش البطش459163
تربية كفر الشيخهاله إبراهيم على ابراهيم الشــامخ374227
8o4o39تربية سوهاجاميره شعبان محمد حسانين
تربية رياضيه بنين شبين الكوماحمد محمد قطب صهيون222197
3o986تجاره القاهرهغاده جمال حلمي رمضان
اداب المـــنصورهرغده السيد ابراهيم فؤاد573713
طب بيطرى جامعة الساداتاسراء فتحى محمد العزب عبدالجواد235896
235o97تربية ابتدائي شبين الكوممحمد سامى محمد محمد الهوارى
6457oطب بنى سويفسهاد سعد قرنى محمد
579o6اداب انتساب موجه القاهرهريم ناصر نورالدين عبد اللطيف
طب بيطرى بنهاايه صابر سالم ابراهيم عرابى278218
26916oتجاره عين شمسرومانى جرجس فوزى مينا
هندسة القاهرههنا ابراهيم جمال الدين الشيمى114474
351o4اعالم القاهرهشذا ايهاب عبد المـــنعم احمد بدر
طب بيطرى جامعة الساداتمحمد على ناجح احمد ابو النجا212929
هندسة الزقازيقسلمى فهمى الشبراوى فهمى525612
66o55اداب بنى سويفاحمد جمال بكرى ذكى
تجاره دمـــنهورمحمد السيد فؤاد االبيض426226
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمد اسماعيل محمد اسماعيل666297
طب بيطرى القاهرهمحمود احمد كمال طه محمد حسن16411
صيدله االسكندريهمحمد خالد احمد السيد المـــندوه345261
اداب بنهااميره صبرى حسن محمد عبدالمجيد288419
8o8126هندسة اسيوطمحمود احمد محمود احمد
694o2تجاره بنى سويفاشرف فارس سيد عبد الهادي
اداب اسواناحمد حمدى عبدالفتاح درويش238525
8o1972تربية ابتدائي اسيوطاسراء ابو زيد محمد سالمه
369o12طب االسكندريهمحمد على أحمد على زايد
هندسة القاهرهعاصم ايمـــن على محمد سليم15425
طب بيطرى القاهرهشروق عادل صالح عبد العزيز55547
14696oتجاره عين شمسعمر احمد سيد محمود
اداب الفيوممـــنة هللا احمد محمد محمود السيد72372
تربية بنهاجهاد حجازى احمد على حجازي284797
السن عين شمسسلمى عبد النبى الحسينى مصطفى السيد496461
292o25هندسة اسيوطمحمد عمر ابومسلم حسن نعامه
صيدله المـــنصورهيحيى محمد عبد اللطيف محمد العليمى493788
طب طنطاوالء محمود طلبة القاضي486735
28o297صيدله الزقازيقايمان احمد السيد احمد مقلد
5o982oتجاره الزقازيقإيمان صال ح عبد الكامل ابراهيم ابراهيم
تجاره كفر الشيخمحمد سعيد محمد مرعى368857
هندسة االسكندريهايناس جابر امام على حسن349915
2o9617اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرمضان عيد عبدالحفيظ عبدالوارث
7o448تربية ابتدائي بنى سويفنهى عوض سيد محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء اشرف حسنى محمد267693
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمى صبحى سيد احمد محمود على652885
السن عين شمسرضوى احمد محمود محمود132337
تربية أساسي اسكندريةفاطمة محمد على ابراهيم حسن423785
هندسة بور سعيدحسين سامى محمد مـــنصور سليم664514
2o8253اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةياسمين احمد محمد سيد عبد الحى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم هانى جرجس صليب128372
14931oاداب انتساب موجه القاهرهصباح اسامه سيد حسين
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59o451رياض اطفال المـــنصورهايه حسنى زين عبد القادر محمد
صيدله عين شمسدعاء احمد عبدهللا احمد261921
تمريض طنطا احمد مسعد ابو الحسن سعيد488771
33o86تجاره انتساب موجه قاهرهيوسف عثمان يوسف عثمان
اداب عين شمساسراء سعيد صابر محمد265893
1166o4هندسة القاهرهعبد الرحمـــن ايمـــن محمود محمد مسعد
8o3862تربية ابتدائي سوهاجايمان مراد شعبان محمود
7o168علوم بنى سويفاحمد عادل عبد المؤمـــن عبد المقصود
8o1o59نوعية اسيوطمياده محمد فتحي محمد
56oo79حقوق المـــنصورهاحمد مصطفى احمد مصطفى مقبل
اداب حلوانياسمين محمد عبد الرحيم عبد الناصر28364
تربية العريشاميره فضلون شبانه نوار جمعه666115
تجاره اسيوطعبد هللا محمد عبد الرحمـــن محمد797866
19o543كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد فؤاد عبدالحليم سعود
41o31oهندسة كفر الشيخاحمد عمرو فريد السيد خطاب
نوعية طنطاأميرة كرم بدر السيد التالوى485286
3o4698هندسة شبرا بنهامحمد فتحى محمد كمال رمضان
صيدله القاهرهسلمى عصام على محمود154376
حقوق القاهرهابراهيم اشرف ابراهيم تونى ابراهيم56691
صيدله طنطااسماء اشرف هاشم عبدالعزيز232636
6559oصيدله بنى سويفخلود عبد الحميد محمد عبد الحميد
1393o9دار العلوم ج القاهرهلؤى احمد عبد هللا عبد المـــنعم
هندسة الفيوممحمود محمد حسن محمد حسن64518
اداب انتساب موجه االسكندريهمارينا ميشيل صموئيل يعقوب بخيت419695
حقوق القاهرهعبد هللا شكرى فتحى عبد العاطى57568
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه صابر عبد المعين احمد155944
هندسة الزقازيقابراهيم وائل عبد الرؤف عبد الكريم518991
371o49طب كفر الشيخمحمد مدحت السيد محمد القرضاوى
صيدله االسكندريهبوسى محمود يونس أحمد339598
تجاره االسكندريهندا احمد ابراهيم صبرى احمد اسماعيل346788
19o956هندسة شبرا بنهامحمد فاروق عبدالعزيز ابوالفضل
رياض اطفال المـــنيا طالباتنجوي فايد صالح مفتاح712445
طب بنهااسالم محمد عطيه محمود227482
اداب طنطابسمة رجب محمد عبد الرؤف احمد367136
تجاره طنطاحسام الدين يسرى عبدالرحمـــن ابراهيم عبدالرحمـــن498898
تجاره المـــنصورهاسالم نبيل فتحى احمد الشرم588282
تربية حلوانندى عادل السيد احمد136152
هندسة المطريه جامعة حلوانماريو ماهر بخيت مسعد26397
23o1o2طب بنهاشيماء على عفيفى على
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمهاب حماده محمد محمد الخولى371916
تربية شبين الكومفاطمه بيومى عبد هللا على شوبه231946
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد خالد عبد الرؤوف محمد148259
صيدله االسكندريهمايكل بشرى صياد نسيم بشــارة411891
طب بيطرى دمـــنهوراالء سالم فرج محمد واعر451124
2355o6هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد مصطفى ذكى المليجى السبكى
3o4o86صيدله حلوانمحمد نبيل عبدهللا عطيه
طب بيطرى المـــنصورهمحمد محمد محمد ناصف593535
عالج طبيعى ج كفر الشيخآالء عاطف عبدالفتاح عبد ربه شمسيه447266
215o8oتربية شبين الكومرضا ابوالمعاطى الشربيني ابوالمكارم
تربية بنى سويفعبد الرحمـــن محمد عبد المجيد عبد الرحيم68921
طب بيطرى بنى سويفايه رمضان حسان محمد62376
اداب الزقازيقايه احمد على احمد646282
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هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد السيد صالح ابويوسف243742
طب الزقازيقاالء احمد السيد محمد محمود مرسى518584
اداب القاهرهنوران صالح كمال احمد195116
نوعية فنيه كفر الشيخنهاد حسنى عبدالسميع ابراهيم378947
صيدله االسكندريهجهاد متولى السيد ابونعمة بركات433857
رياض اطفال الفيوم طالباتساره رجب احمد شعبان73223
795o29نوعية فنيه اسيوطدينا شــادى شحاته ميخائيل
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسالم محمد احمد طه656581
72oo91رياض اطفال الفيوم طالباتفاطمة عبد الرسول عبد الرحمـــن عبد الرسول
تربية طنطاآيه عبد السميع عبد الفتاح المرحومى359752
اداب حلواناشرقت هشــام فهمي مصيلحي137823
كلية البنات آداب عين شمساالء حسن ابراهيم احمد283878
طب اسنان طنطافاطمه عبدالموجود عبدالواحد عبدالرازق214998
تربية اسيوطايمان وليم فايز شــاكر792765
اداب القاهرهايه عادل ابراهيم عبد الحميد21933
تربية أساسي اسكندريةايه محمد جاد عبد القادر حسن419787
3oo673طب بيطرى بنهامحمود فارس حافظ مصطفى شريف
اداب عين شمساحمد عاشور عبدالخالق عبدالمقصود281238
السن عين شمسهاجر عصام احمد عفيفى سيد278529
36497oصيدله طنطامريم جمال فايز رزق
42863oتربية طفوله ج دمـــنهورندى على فتحى حسين الشيخ
السن عين شمسبسنت نجيب عجيب غطاس283476
66o895رياض اطفال بورسعيدرضوى محمد محمد السيد الشعري
7446o3تربية قنا ج جنوب الوادىمصطفى محمود عبدالعزيز محمد
هندسة القاهرهمـــنة هللا نائل سمير احمد سليط123438
كلية رياض االطفال اسيوطرويدا محمد عبد الحميد يونس792259
229o8اداب القاهرهكريمه النوبي بشــاري محسن
علوم المـــنصورهاميره محمود محمد يوسف خليفه574155
صيدله طنطانورهان محمد عبد هللا مـــنصور علي359644
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى اشرف محمد شحاته طه147931
12966oفنون جميله فنون حلوانمحمود عادل رياض عبد العليم
تربية االسماعيليهايمان فهمي حسن محمد رمضان652857
نوعية المـــنيااسراء مصطفى حسن احمد713865
حقوق المـــنصورهاحمد خالد احمد السيد جعفر561688
تربية ابتدائي اسيوطمـــنه هللا عبد الوكيل سليمان عمر786498
تربية ابتدائي بنهااحمد جميل عمادالدين دوله محسب276924
58o694هندسة المـــنصورهاسامه جمال اسماعيل محمد النص
365o87هندسة طنطااالء وليد مصطفي ابو هاشم
هندسة بور سعيدمحمود حسن محمد عبد الفتاح ابو العنين596871
تجاره بور سعيدعصام السيد كمال محمد محمود663198
729o65اداب المـــنيادعاء عمر شــاكر احمد
هندسة الزقازيقابراهيم عبد الحكيم عبد السالم ابراهيم محمد522557
اداب المـــنصورههدى لطفى عبد العظيم سليمان492415
تجاره القاهرهميرنا مجدى نعيم مزيد38732
3o1986إعالم بنى سويفانطونيوس الفى راجى عطا هللا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن صفوت عبدالشــافى محمد263396
طب اسيوطاسامه كمال عبد هللا محمد799216
8o2518تربية اسيوطسمر على قاسم احمد
تربية ابتدائي بنهااميره محمد السيد السيد عبدالمجيد287874
36237oهندسة طنطامحمد سمير ابراهيم الدسوقى محمد مكى
13o245اداب عين شمسعبد الرحمـــن ابراهيم صالح عبد الرحيم
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلواننوران محمود ممدوح محمود نديم43272

Page 328 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى جالل احمد وصفى195754
57o782صيدله المـــنصورهعمرو نجاح السيد محمد السيد
رياض اطفال االسكندريه طالباتسارة السيد أحمد محمدأبوبكر424228
حقوق الزقازيقاسالم احمد سليمان محمد احمد الجمل635692
اداب الزقازيقهاجر عبد العزيز متولى عبدالعزيز ابوالعال637632
طب طنطاايمان شبل محمد زايد222459
صيدله المـــنصورهآية مسعد غازي نده493158
اداب المـــنصورهميسره احمد محمود على فراج563121
8o3658تربية ابتدائي سوهاجاحمد السيد محمد ابراهيم
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسلمى صالح عبد الحليم حسب النبى359199
4243o3حقوق االسكندريهشيرين طاهر سعد على شحاته
71299oصيدلة المـــنياشيماء محمد عبد الرحمـــن ابو اليزيد
حقوق سوهاجياسر عبد العليم امين محمد818618
28966oاعالم القاهرهحنان السيد محمد حسن سالمه
اداب عين شمسرضوى سامى نعيم احمد298936
21213oهندسة كفر الشيخمحمد رمضان صالح محمد تعيلب
تجاره المـــنصورهمريم عالء الحسينى محمد عبد الملك566571
64o867هندسة عين شمساحمد محسن حسين حافظ صبره
225o12تربية شبين الكوممريم السيد عبدالوسيع ادريس
3o1497حقوق عين شمسشروق عالءالدين السيد عبدالرازق
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسدنيا هانى اسماعيل السيد عبد الغفار636161
8o6346صيدلة سوهاجانجى رفعت بطرس لمعى
اداب حلواننادر عبدالرحمـــن عبدالغنى طلب266736
665o22هندسة االسماعيليةعمرو احمد سمير عبد الهادى
641o52تجاره الزقازيقايه عادل محمد محمود اللبودي
هندسة القاهرهمارك رأفت هندي مـــنقريوس16787
445o22طب االسكندريهياسمين محمد عبد المـــنجد النظامى
7873o5هندسة اسيوطمينا كرم ثابت يوسف
4877o5تربية ابتدائي طنطافايز عالء فايز الطليمى
64579oتربية الزقازيقرنا ايمـــن السيد محمد عبدالعليم
74154oتربية ابتدائي قنا ج الوادينجالء محمود طه عبدالعزيز
4471o8طب االسكندريهغاده محمد غازى محمد بالل
8o9733تربية سوهاجعبير محمد السيد محمد
كلية الطب بقناتسنيم صالح عبدالستار عبدالعليم محمود735753
تربية ابتدائي الزقازيقماجده سعد الدين عثمان محمد سلهابه515766
22o35oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةضحى عبدالمـــنعم عبدالحميد الزناقيرى
طب االسماعيليه ج قناة السويسريهام عبدالقادر محمد محمد654963
تجاره دمـــنهورإسالم غنيم مصطفى غنيم بيان426443
اداب اسيوطابراهيم احمد عليان عبد الناصر793829
كلية البنات آداب عين شمسدينا مجدى السعيد ابراهيم298928
تجاره االسكندريهمحمد طارق محمد صابر حسن342314
تربية ابتدائي طنطامروه ممدوح محمد السيد الجندى365141
حقوق القاهرهنيره احمد لطفى عبد الرحيم48675
طب بنهامـــنار محمد مـــنصور مطر232727
طب عين شمساحمد محمد رشــاد شحاته اسماعيل825358
طب بيطرى الزقازيقمصطفى احمد مصطفى عمر خطاب513453
هندسة المطريه جامعة حلوانتقى ممدوح مصطفى مصطفى121774
اداب المـــنصورهندى سمير احمد صادق متولى566785
صيدله المـــنصورهساره حمدى سعد مـــنصور568513
5oo8o4تجاره جامعة دمياطهاجر نبيل عبد الخالق محمد
746o87صيدلة اسيوطد ينا النوبي ابو الوفاء مدني
786o71حقوق اسيوطمحمد فاروق سيد محمد
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اداب حلوانسلمى طارق عبدالراضى ابراهيم274355
14o461السن عين شمسدعاء محروس مصطفى محمد
4o6o6اعالم القاهرههدير عبد المـــنعم حسانين اسماعيل
3o3481تربية بنهارباب سيد احمد السيد اسماعيل
كلية البنات تربية عين شمسرانيا احمد ابراهيم محمد محمد291724
تجاره الزقازيقاحمد شحته ابراهيم محمد514829
صيدله بنى سويفياسمين عامر محمد سيد89388
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاالء هشــام محمود خطاب198588
19ooo7هندسة عين شمسيوسف عماد يوسف علي عامر
حقوق بنى سويفمحمد عصام ابراهيم على64475
تربية ابتدائي كفر الشيخنوسه محمود علي اسماعيل378952
هندسة حلوانعمر محمد سعيد حسنين122188
صيدله حلوانيارا طارق عبدالحكيم محمد حسن195214
498oo5طب طنطاايمان عصام رفعت محمود الحارتي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخالد عادل بركات عبد الواحد23535
58625oطب بيطرى المـــنصورهمحمد عماد الدين مـــنصور محمد حامد
219o6oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةياسمين مصطفى ابراهيم سيد احمد
8o5741اداب سوهاجشيماء فؤاد احمد السيد
تربية ابتدائي المـــنصورهايه حامد عبد القادر حامد الزينى569689
رياض اطفال بنى سويفميريت موسى نصيف عزيز718658
تجاره المـــنصورهاحمد عبد الفتاح السيد عبد السالم564797
27o862اداب انتساب موجه عين شمسمارينا سامح سمير نصير
هندسة القاهرهعلى ناجى عبد الهادى حسن49758
هندسة طنطامدحت محمد ابراهيم محمود356994
كلية األلسن سوهاجندى هشــام مصطفى ايوب265871
هندسة القاهرهمازن عبد هللا محمد جمعه على24158
تربية حلواناسماء سيد خميس نعمانى211631
448o28كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنورهان عاصم عبد المـــنعم مبروك
طب الزقازيقاسراء محمد محمود يوسف على الضرف645837
تجاره بنى سويفطه وائل طه محمد722451
152o58هندسة حلوانايه احمد عبده حسين
4539o5هندسة اسيوطمحمود هشــام احمد عبد الحميد بيومى
السن عين شمساسالم محمد عبد الدايم احمد144993
تجاره القاهرهعال ماهر مصطفى حسنين27143
523o37اثار القاهرهرانيا محمد الشبراوى عبدالسالم
28885oكلية البنات تربية عين شمسهاجر سيد عبدالعزيز سيدناجي
تربية ابتدائي قنا ج الواديغاده فاوى مبارك محمد733731
صيدلة اسيوطمونيكا رأفت نظير شــاكر819364
هندسة شبرا بنهامحمد خالد عطيه السيد الحلوانى292968
اداب القاهرهرانيا حمدى محمد عبد المجيد57899
653o17تربية االسماعيليهعال شعيب المتولى على طه
49733oهندسة طنطامحمد مجدى فتوح احمد لقمه
هندسة حلوانمريم ثروت على ابراهيم188615
هندسة الفيومزياد هشــام احمد حسنين191658
تجاره المـــنصورههند حسام السيد مصطفى566834
صيدله عين شمسمى محيى حسن سلطان121556
السن المـــنياامال محمود عبد الحفيظ حسن795367
3586o4هندسة طنطامصطفى عالء السيد على نافع
7482o4اداب فرع الوادى الجديدمحمد اسماعيل محمد حافظ
تجاره انتساب موجه االسكندريهاحمد ناجي احمد عبدالحافظ344755
798o47طب بيطرى اسيوطابانوب عاطف شحاته اسكندر
هندسة القاهرهمحمد عمرو عماد زكى عباس114732
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كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد ياسر محمد فوزي امين224352
اداب االسكندريهمحمد حسن توفيق موسى416334
3432o3تجاره االسكندريهمحمد هشــام على عبد الحميد خميس
725o37رياض اطفال بنى سويفايالريا اسحق مالك صليب
صيدله عين شمسالشيماء مصطفى محمود على حموده288138
هندسة بني سويفمصطفى احمد سيد احمد64893
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتهدير ناصر عمر حسيب744391
27oo4oتجاره عين شمسمحمود جالل محمد عثمان
هندسة شبرا بنهامحمود احمد كمال يوسف117391
تربية ابتدائي الساداترمضان عبدالحكيم حنفى محمود224598
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناستيفن اشرف رفعت ابراهيم19676
216o71تربية طفوله شبين الكومايه سمير ابوالفتوح السنباوى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةزينب ياسر ابراهيم حافظ121848
صيدله المـــنصورهمحمد ابراهيم محمد السيد العوضى588422
نوعية موسيقيه المـــنيارؤي محمد محمد حلمى فرغلى712864
نوعية طنطامصطفى محمد احمد شعبان القرضاوى488648
طب طنطاحسن اشرف حسن محمد المملوك352759
طب بنهاجهاد ياسر محمود عبدالقادر228785
اداب المـــنصورهعواطف مصطفى على مصطفى أبو الجمل493984
اداب الزقازيقانجى عالء الدين عبدهللا السيد سليمان514536
49o792تجاره طنطامحمد عبد المقصود لطفى عفيفى
طب سوهاجمروه محمد محمد الصاوى811492
497o75تجاره طنطاشريف خالد عبده الدغيدى
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد عصام محمد احمد267393
12o6o7هندسة عين شمسمصطفى محمد حسين على
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان حسين احمد احمد الحديدى593765
طب القاهرهامانى حجازي عبد التواب عبد الباقى ابراهيم153892
تجاره عين شمسبوال فرح نظير اسكندر126866
8o3634طب سوهاجمحمد عالء يسرى فهمى
تجاره االسكندريهساهر شريف عبد القادر عبد هللا343271
2824oاداب حلوانمريم محمد عبد الحميد على
8182o2هندسة سوهاجاحمد محمد عزت محمد
تربية ابتدائي الساداتساره سعيد مبروك السيد234628
36o734تربية طنطاجهاد محمد الرفاعى الربيب
اداب الزقازيقعال احمد حلقات عبد الرحيم الكاشف514582
تربية المـــنصورههايدى وائل محمود عبد المـــنعم سعفان569445
اداب الزقازيقايه محمد فرحات سالمه على643175
1299o6اداب القاهرهنهى احمد محمد محمد
تربية شبين الكوماسماء ناجى فهمى رزق231929
265o71تربية ابتدائي عين شمسمريم رافت شوقى بسالى
641o64نوعية الزقازيقخلود حمدان احمد احمد عجالن
39o4oاداب القاهرهمحمد حسن ثابت حسنين
تجاره عين شمسيارا حماده فريد عامر262929
اداب عين شمساحمد محمد على اسماعيل263332
تجاره الزقازيقحسن محمد حسن ابوالسعود644765
3718o9تجاره كفر الشيخباسم عبد الشــافى محمد عبد الشــافى عبد هللا
هندسة طنطااحمد حسام محمد محمود ناجى357614
صيدله المـــنصورههايدى عبد الغفار محمد شعيب شرف الدين489687
هندسة عين شمسرامى هانى فؤاد اميل شنودة117485
4o737أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرنورهان محمود عبد العظيم احمد
تجاره انتساب موجه االسكندريهحسن شعبان ابراهيم شــاويش415553
تربية ابتدائي شبين الكومنورهان عصام فاروق عبد الحكيم طلبه232429
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6571ooتربية جامعة السويسمحمود ابراهيم محمود عبدالفضيل
5oo986كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهمريم محسن عبد العزيز الدغيدى
5o2459اداب جامعة دمياطإيمان جمال صالح الدين مريل
2854o5تربية ابتدائي بنهاشيماء صبحى بخيت محمد تبري
714o55السن المـــنيادينا جمال خليل محمد
2474oاعالم القاهرهعال ناجى عبد الرحيم عبد العظيم
صيدله حلوانسماء عزت بيومى ابراهيم شحاتة288218
طب عين شمسمحمد حسين مرغنى مرغنى تاج الدين291958
حقوق الزقازيقتقى شحاته ابراهيم شحاته سالم653387
كلية البنات تربية عين شمسعلياء اشرف علي علي25335
اداب طنطاسلمى السيد زكى احمد بركات359196
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد هانى عبدالحى ناجى213289
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرحاب رجب عبد الحكيم ابو طالب153998
طب القاهرهعمر مختار محمد محمد58899
3o5744اداب بنهامحمد وحيد عبدالواحد سيد احمد المـــنياوى
تربية ابتدائي دمـــنهورعمر محمد جمال حامد الشــاذلى425579
2o7o9oتجاره عين شمسريم هشــام السيد عناني عبد العزيز
تربية اسيوطمارينا رؤف ثابت غبلایر798913
3o2792تربية ابتدائي بنهامحمد السيد عبدالحميد عبدهللا شلبي
هندسة المـــنصورهالسعيد عبد الهادى محمد عبد الهادى577822
4o945تجاره القاهرهعبد الرحمـــن محمد مصطفى اسماعيل
41o438هندسة االسكندريهمريم سمير السيد مصطفى محمد
448o92فنون جميله فنون ج االسكندريهنهلة حسن محمد النحاس
هندسة حلوانحسين عالء قرنى عبد المجيد محمد193246
هندسة شبرا بنهامحمد عبدالمعطى عبدالعظيم محمد الهارونى289261
اداب فرع الوادى الجديداحمد ناصر مـــنتصر علي748692
تربية ابتدائي المـــنصورهشــاديه رضا حامد العيسوى574716
تجاره عين شمسمروه عادل عبدالجابر جودة262472
تجاره عين شمسمحمد احمد حنفى نصار السنجراوى292617
هندسة حلوانعبد الرحمـــن عصام الدين عبد المـــنعم حسين66528
نوعية فنيه طنطااسراء رشدى فهمى المليجى عيسى367725
648o97السن عين شمسمحمود محمد محمد عبدالعزيز
صيدله طنطااحمد خالد مصطفى عبد الجواد361757
345o29اداب االسكندريهزياد طارق فؤاد محمود مرعى
صيدلة اسيوطبوتامينا سامح ماهر مرقس761582
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد رأفت عبدالرحيم سعفان212171
6o913اداب حلوانعيد حسنى حامد حسانين
335o73فنون جميله فنون ج االسكندريهروان عصام محمد قطب محمد
71oo5تربية بنى سويفايمان محمد محمدشهاب الدين اسماعيل
طب الزقازيقنورهان محمد طه فرج524636
641o92تربية ابتدائي الزقازيقمريم احمد السيد الدهشورى
5o6o6oصيدله المـــنصورهيارا العربى فرحات القصبى
29466oاداب بنهاابراهيم احمد ابراهيم محفوظ
734o92اداب قنا ج جنوب الوادىصالح محمد صالح على
277o9oتجاره بنهاهشــام ابراهيم صبحى ابراهيم عيد
تربية االسماعيليهايه السعيد عبدالمـــنعم حسن653943
23o168تجاره بنهااحمد عاطف محمد العباسى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعال حمزاوى صقر محمد716271
784o9اداب الفيومرشــا نزالوى سالم حميده
طب المـــنصورهاحمد محمد محمد الشماع493529
5791o4هندسة المـــنصورهمحمد صبرى على عبده
46o898هندسة كفر الشيختقى محمود سعد محمد غريب شلبى
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تربية ابتدائي المـــنصورهعمر رضا فتحى احمد فواز محمد572963
اداب حلوانريهام يحى سيد عبد الرحمـــن27268
14378oاعالم القاهرهدنيا احمد صبري مرسي
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسندى محمد ابراهيم سيد احمد الدالى518136
2o7o64تربية حلوانياسمين احمد ادريس عفيفى
5o53o4طب بورسعيداسراء محمود محمد على األمير
تربية طفوله طنطاايه صبحى عبدالحليم محمد العرجه354887
5o146اداب عين شمسندى محمد طه صالح جاد
عالج طبيعى ج كفر الشيخابتسام مجدى عبدالمجيد محمد جال218738
عالج طبيعى ج كفر الشيخمصطفى عبدالحميد عبدالواحد الشــاذلى233562
هندسة حلوانخالد سيد مبارك سليم57782
هندسة الزقازيقاسالم محمد سالم محمود محمد637436
741oo1تجارة قنا ج جنوب الواديحماده محمد حماده سعيد
3o6315تجاره بنهامحمود عويس شعبان بهنساوى
22o435كلية األلسن ج أسوانمحمد سمير محمد الجمل
64o876هندسة الزقازيقمحمد سعد عبد العزيز السيد
43o653تربية دمـــنهورآية سامي عبد الرحمـــن الفيل
3o5336هندسة شبرا بنهامحمد عبدهللا زيد عبدالعزيز فرجاني
58o93صيدله القاهرهرحاب سيد احمد محمد محمد
65o686كلية اآلثار سوهاجمحمد عبد هللا محمد زيدان
تجاره عين شمسمونيكا سامى فرح عبد هللا133836
تربية حلوانفاطمه احمد محمود احمد مهران148711
5o6o65علوم رياضة جامعة دمياطخالد السيد ابراهيم المـــنسى سليم
2o6225اداب حلوانفايزه اوسامه ثروت العزب
هندسة المطريه جامعة حلوانكريم حسام الدين محمد مراد مغازى342732
2127ooنوعية اشموننورالدين صالح انور ابراهيم النجار
58o43oتربية المـــنصورهدسوقى سعيد دسوقى عوض رمضان
هندسة المـــنصورهمحمد احمد ابراهيم الغريب ابراهيم592188
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايمان عبدالحميد محمد شلبى211495
طب الزقازيقسارة اشرف السيد محمود519566
تجاره عين شمسزينب مدحت على محمود282246
تجاره بنى سويفعمار محمد رجب عبد الخالق73349
طب الزقازيقسلمى احمد محمد محمد إسماعيل645146
592o88هندسة المـــنصورههيثم المتولى محمد المتولى محمد
اداب حلوانمحمد احمد محمد جابر141874
تربية االسماعيليهماجده محمود على احمد654273
تجاره بنى سويفمحمد عبدهللا محمد سليمان724718
تربية ابتدائي بنى سويفياسمين عثمان قرنى عثمان65568
فنون تطبيقيه حلوانفريده وليد انور محمد قلج123695
هندسة المـــنصورهاحمد محمد مصطفى يونس الهنداوي491368
56o139طب المـــنصورهاحمد هشــام عبد الفتاح عيسى خفاجى
3o741هندسة شبرا بنهامحمد محمود عباس مرسى
13o472تجاره عين شمسشروق هانى عبد القادر عبد الرشيد
تجاره القاهرهمعتز جمال جمعه ابراهيم124544
تجاره دمـــنهورشريف اشرف عدلى ملك بخيت411497
تجاره القاهرهرنا ناصر عبد الفتاح مدبولى محمدين13854
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآية السيد عباس محمد  قطرية448789
هندسة حلوانمحمود علي محمود ابراهيم حسن55349
568o69طب طنطايارا ايمـــن شحاته عبد العزيز احمد
تجاره عين شمسمحمد عاطف عبدالبارى مرزوق272586
صيدله الزقازيقاحمد خليل شعبان السيد516988
57468oتجاره المـــنصورهمحمد محمود احمد المغازى

Page 333 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
حقوق القاهرهمحمد ايمـــن محمد السيد58855
5o36o4صيدله المـــنصورهميرنا مجدى السيد بصله
81176oهندسة سوهاجشهدي فوزي شهدي حكيم
تجاره عين شمسمحمد مجدى حلمى صالح147912
تربية عين شمساسراء محمد شكرى تركى121524
طب حلوانايمان عرفات عبد التواب احمد79976
تجاره كفر الشيخابراهيم رأفت محمد محمد مرعى371586
هندسة الزقازيقمحمد حمدى محمود عبدالسميع الخولى639298
تربية طنطاسلمى سعيد عبد المـــنعم عبد المقصود على363365
تجاره الزقازيقياسمين وجيه اسماعيل خليل644577
اداب عين شمسدينا صابر عطيه حسن298258
71326oسياحة وفنادق المـــنيامايكل صفوت قطيط استمالك
582o61طب المـــنصورهنورهان ايهاب شعبان عبد الباقى
هندسة االسكندريهاسراء صالح محمد الصغيرحسب هللا 457672
صيدله عين شمسعالء عادل محمد ابراهيم جاد287196
تربية شبين الكومايمان محمود جابر شديد225125
اداب االسكندريهمريم يسرى محمود عليوة  حسن423997
طب بنى سويفمـــنة هللا طارق مخيمر عبد التواب16127
67o63طب حلوانرحاب سليمان خليفه سليمان
57o57o هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبير صبرى حلمى السيد السعيد
اداب عين شمسندى اشرف عبدالغفار محمد265123
35918oتربية طفوله طنطارنين محمد سعيد محمود ابراهيم
صيدله القاهرهنورهان جمال فاروق محمد225275
هندسة القاهرهاحمد سعيد مغربي حرز17366
378o94طب كفر الشيخعزة محمد فاروق طلبه ابراهيم غزالن
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمود هشــام صديق رضوان الكاشف187629
هندسة القاهرهاحمد سيف الدين سيد طه57398
372o35نوعية كفر الشيخاية السيد السعيد محمد عرفه
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد وفيق احمد بطيخ عزوز639584
هندسة الزقازيقعبد المطلب محمود السيد محمد سليمان588222
طب عين شمسمحمد نبيل محمد علي احمد ناجى187133
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفنورا خلف جالل ابراهيم67169
اداب اسيوطمحمد ابراهيم حسين محمد796553
اداب انتساب موجه القاهرهنورهان عصام حسن عبد الحليم39463
تجاره القاهرهاحمد جمال احمد السيد حربى32272
طب الزقازيقاحمد عبد هللا محمد صابر محمود642234
44891oطب بيطرى دمـــنهورنيره احمد سعيد شبل ابراهيم عقاب
2o2556التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهند الشــافعى محمد عطوه
تربية اسوانندا مصطفى عبد الرحيم نور824718
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبد الرحمـــن عبد التواب حسن محمد56677
تربية حلوانمحسن حمدى حسين اسماعيل32761
2437o8كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمصطفى سامى محمد عفيفى احمد
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسرحمه جمال احمد عبدالاله657894
فنون جميله فنون حلواناالء عثمان حسن محمد سلطان13626
42822oتربية أساسي اسكندريةاميرة احمد على على خلف
كلية اآلثار سوهاجاسالم عثمان محمد على797514
اثار الفيوممصطفى احمد شفيق احمد295417
تجاره القاهرههدير سالم سعد حسن126297
تربية ابتدائي سوهاجهاجر كامل السيد عبد الرحيم816821
نوعية االسكندريهمريم مصطفى محمود ابراهيم348769
59o355طب المـــنصورهعزه احمد شلبى الشربينى السواح
كلية األلسن سوهاجرحاب عصام عبد الرحيم عبد الرحمـــن815492
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اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره محمد صابر حجازى215271
تجاره انتساب موجه االسكندريهاحمد حسام الدين عصفور سعيد415411
حقوق القاهرهمحمد مبروك البيومى عمارة54436
72244oتربية ابتدائي المـــنياسامح مرزوق صادق مكسيموس
تربية ابتدائي عين شمسابراهيم محمد فتوح محمد292443
صيدله عين شمسماريو ماجد حبيب دوس191244
4149oالسن عين شمسحسن محمد حسن محمد فهمى
اداب اسيوطحسناء حسن محمد سيد794945
35876oطب طنطامحمد عالم سعد عالم
هندسة طنطااحمد ماهر بسيونى ابواليزيد358691
صيدله عين شمسايه احمد السيد احمد275282
587o32تجاره الزقازيقسعيد محمد سعيد السيد سعيد
59o212صيدله المـــنصورهندى عبد الخالق احمد عوض احمد
طب الزقازيقماريام سامح جرجس ميخائيل511355
علوم سوهاجصفاء حسن محمد على813756
فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم السيد صالح الدين السيد محمد الطويل411341
كلية الطب بقنايمـــنى الخطيب حسن على744871
فنون تطبيقيه حلوانميار حسام بدر محمد عبد هللا149137
تربية كفر الشيخعبدهللا على عبدهللا عبدالرحمـــن نجم373691
اداب عين شمسايه حسن محمد سنوسى271753
2o3294طب القاهرهسمر احمد عبدهللا ابراهيم محمد
2o4199تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوانماجده احمد محمد حسنى احمد المولد
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفنجالء نبيل عبدالرحمـــن حسن727599
طب القاهرهآيه سمير حسن محمد الخولى449474
تربية ابتدائي طنطامـــنه هللا سامى محمد عبد هللا مـــنسى364673
56o349هندسة المـــنصورهايه محمد فرج الوردانى ابراهيم البدرى
صيدلة بورسعيداحمد عبد العال محمد احمد هاشم588369
تجاره بنى سويفمصطفى سيد خلف ابراهيم754794
كلية أداب بورسعيدسجود محمود رزق محمود همام661548
435o85طب القاهرهسلمى ياسر عباس أحمد محمد
اداب انتساب موجه القاهرهايه كمال سليم موسى44451
57o975هندسة المـــنصورهنجاح السيد نجاح ابو االسعاد الحوفى
اداب اسيوطرنيم اوسامه محمد احمد789287
كلية هندسة بنهااحمد مصطفى عفيفى عواد284612
اداب حلوانمهرائيل سمير شهدى اسحاق132585
طب طنطااسماء محمد علي كيوان374654
تجاره بنهازياد رجب سيد عبدهللا294495
38538oتربية كفر الشيخآيه هللا مسعد محمد عبد التواب شبار
43o755اداب دمـــنهورراندا جمال محمد جابر فؤاد
تربية دمـــنهوربسمة صالح رمضان القسطاوى429273
حقوق الزقازيقمحمد السيد احمد مرسى السيد655473
34o777تربية اسكندريةجالل احمد جالل على رمضان
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالمقصود نبيل عبدالمقصود مساور235613
هندسة القاهرهايه هللا محمد محى الدين محمد زكى نعمان14185
تربية رياضيه بنين المـــنصورهخالد مـــنصور ابراهيم مـــنصور577638
هندسة عين شمسنورهان محمود محمد محمود117247
صيدله المـــنصورهاسامه محمد محمد الموجى487794
3o4552هندسة المطريه جامعة حلواندعاء محمد مصطفى ابراهيم مرسى
تجاره انتساب موجه  عين شمسعبد الرحمـــن احمد سيد محمود146955
رياض اطفال االسكندريه طالباتمريم طارق محمد نصر محمد419913
طب المـــنصورهاسماء محمد احمد عبد النبى سيد احمد572818
طب كفر الشيخاميره صادق اسماعيل صادق حسن الجندي377369
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734ooتربية ابتدائي الفيومفاطمه طه هاشم محمد
2346o1كلية الصيدلة ج الساداتهيام رضا سعد عبدالعزيز السالمونى
1423ooتربية ابتدائي عين شمسسلوان محمود عبد الحكيم محمود
71oo27كلية حقوق المـــنياحسام الدين شعبان محمود أحمد
صيدله طنطاامـــنيه سمير نبوي إبراهيم مشعل363623
7443o6تربية رياضية بنين اسوانابراهيم عياد طنطاوى عبدالرحيم
تجاره انتساب موجه الزقازيقمحمود صالح سالمة احمد644792
تجاره بنى سويفمصطفى محمود عبد الفتاح محمد718871
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد على حداد احمد733657
حقوق القاهرهدينا عمرو محمود مصطفى مصطفى الجندي193422
نوعية بور سعيدخالد احمد مـــنصور صالح حمزة663889
38128oتربية ابتدائي كفر الشيخمحمد رضا محمد محمد ابوالعطا
هندسة القاهرهنعمات سيد عبدالحميد عبدالرحيم274165
تربية ابتدائي الفيوماسراء على عبد المـــنطلب على76331
8166o7طب سوهاجاحمد محمد عبد العال احمد
السن عين شمسكرستين وجيه حناوى شنوده عبد هللا126178
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحبيبه اشرف يوسف حسن شطا188343
29646oهندسة شبرا بنهامحمد مصطفى خميس سليمان الشرقاوى
اداب سوهاجيسرا ابراهيم صدقى محمد818522
28o6o2تربية ابتدائي بنهاياسمين صبرى على الجمل
هندسة قنامحمد خالد احمد خليل811779
2o6o17اثار القاهرهسلمى اكرم محمد عباس
صيدله االسكندريهأحمد محمود أحمد عبد العزيز443553
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانروان عادل ابراهيم محمد34161
1986ooحقوق القاهرهابراهيم احمد محمد سليم
تجاره عين شمسميريل رأفت صادق ميخائيل188221
كلية طب االسنان ج بنى سويفدينا مجدي محمد شحاتة63943
429o15تربية دمـــنهوراية محمد سعد بكر
64o383تجاره عين شمسبيشوى نصر صبرى نصرعوض
5o414oتربية رياضيه بنين جامعة دمياطعمر محمد ابراهيم السيد صبره
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفروان عبد الرؤف محمود احمد787532
5o413oحقوق المـــنصورهجمال على حسين على غانم
66372oهندسة بور سعيداحمد السيد محمد محمد المصرى
496oo6رياض اطفال المـــنصورهيمـــنى ابراهيم محمد احمد السويسى
27671oحقوق بنهاعزالدين عبدالفتاح عز الرجال عبدالفتاح
حقوق بنهامحمد عبدالمقصود فتحى عبدالمقصود279648
صيدله المـــنصورهزياد رمزى الخضرى محمد عياد595327
35o891اداب االسكندريهاميرة ابراهيم نوبى حسن
تربية ابتدائي جامعة السويسسهيله سيد حسن على658912
12572oكلية هندسة الطاقة بأسوانفادى كمال ثابت نصر
علوم بورسعيدمريم محمد احمد طه النمس661852
28383oكلية البنات تربية عين شمسماجده اشرف انور عبدالواحد
486o46تربية طنطاسمر احمد محمد احمد السباعى
طب المـــنصورهاحمد مـــنصور مـــنصور جاد المولي578875
تجاره بنهامى عاطف عمر علي283522
هندسة االسكندريهمارينا روفائيل ابراهيم روفائيل457715
3oo753نوعية بنهاشيماء حامد محرم حسن
تجاره كفر الشيخأمير سمير عبدالعليم مصطفى جلو384721
5o4164اداب جامعة دمياطآالء احمد عطيه حسن
صيدله القاهرهاالء حسن ابو بكر محمد58578
77o74رياض اطفال الفيوم طالباتايه محمد كامل سليمان
طب المـــنصورهنهله فاضل عبد ربه االمام قبيه592991
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41o763حقوق االسكندريهمحمد سعيد سعد حسن خطاب
8o1724تربية ابتدائي اسيوطاسماعيل احمد عبد الرحيم عامر
43oo28تربية طفوله ج دمـــنهورإسراء أحمد يوسف احمد العيسوى
كلية البنات تربية عين شمسهاجر شريف ماهر محمود فتيح288475
8o9556تربية ابتدائي سوهاجاحمد كمال احمد ابراهيم
تخطيط عمرانى القاهرهمحمد عبد الحميد محمد على محمد غيث587999
تربية طفوله الزقازيقاسماء مصطفى محمد حفنى642417
طب بيطري المـــنيامـــنة هللا ايهاب محمد عبد الرحيم727141
صيدله طنطاعبد هللا خالد الدسوقى نجم497165
5673o2هندسة المـــنصورهمها محمد محى الدين محمد جانو
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالفتاح رمضان عميره217856
تربية حلواناسماء سعد عبد الحميد سعد هللا44376
حاسبات ومعلومات شبين الكومنهال صبحى صابر ابراهيم225528
7o997هندسة بني سويفمحمد ياسر فاضل صابر
هندسة طنطاعبد العزيز خالد عبد العزيز سالم رحاب353568
4257o5سياحه وفنادق االسكندريهمحمود محمد عبد الحميد علي طلحة
2924o7طب اسنان عين شمسهيام محمد حسن محمد السروجى
اداب اسيوطوفاء طه على محمد795721
تربية االسماعيليهايه صابر على سالم656652
هندسة المـــنياابراهيم حسن هاشم حسن61834
3o4651صيدله طنطاعبدالرحمـــن احمد شوقى عبدالعزيز بيومى
نوعية عباسيهاسماء محمود رجب حسن عبد ربه295744
4484o2طب القاهرهزينب السيد على شهاوى
49249oطب طنطارانيا عبد الفتاح محمد حرحيرة
648o12اداب الزقازيقبسنت محمد عبدالقادر حسين
566o15طب اسنان المـــنصورهمحمد السيد محمود زيدان فزاع
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتايمان ربيع عبدالعاطى عبدالعال221197
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياسمين فرج عبدالمطلب خطاب215446
81o49كلية طب أسنان الفيوممحمود سيد احمد هليل
طب االسكندريهدينا ممدوح السيد لطفي السيد346887
12791oاداب انتساب موجه القاهرهنسمه محمد محمود محمد
طب بنهارضوه هشــام محمد توفيق يونس232693
795o37تجاره اسيوطصفاء عامر عبد الراضى محمد
56o22oطب بورسعيدحسناء عبد هللا محمد البيومى البديوى
8o9855حقوق سوهاجمحمد عاطف الزمزمي ابوزيد
411o62تجاره االسكندريهأفنان ممدوح حسن مصطفى خالد
48915oصيدله المـــنصورهاسماء رمضان السيد ابراهيم
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفامـــنيه احمد عبدالعظيم جابر716931
هندسة طنطاايه ايمـــن محمد ابراهيم579964
هندسة االسكندريهمروان السيد عبد الوهاب على فرج344169
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسنوران احمد عبد المـــنعم القاضى636728
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسخالد ابوزيد محمد عطيه باشــا639251
اداب عين شمسهايدى خالد شعبان محمد188584
عالج طبيعى القاهرهمريم محمد عبد الحميد محمد48868
تربية ابتدائي كفر الشيخهويدا فؤاد عبد اللطيف الشــاعر372822
هندسة عين شمسعمر على عبدهللا عبدالعظيم262613
هندسة القاهرهجيالن باسم محمدى مدبولى16448
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمود احمد محمد السيد قنديل213692
21o583تربية حلواناحمد سيد عبدالعظيم محمود
تجاره القاهرهاالء رمضان عبدالفتاح ابوهشيمه195421
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد محمود رضوان محمد احمد قنديل565747
1361o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق سيد عبد السميع السيد
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طب سوهاجكيرلس هاني سمير صدقي832118
218o97هندسة المـــنيامصطفى عبدالمقصود ابراهيم وهدان
صيدله طنطاحسناء طارق عبدالقادر سند277379
اداب الزقازيقمحمد حسن عبدالعزيز محمد644779
نوعية قناياسمين ناصر محمد محمود739117
تجاره كفر الشيخاحمد سعد محمد الشهاوي393788
415o77هندسة االسكندريهفرح حازم شعبان دغش
هندسة شبرا بنهاندى عصام عبدالعظيم مـــنصور ابوداغر299478
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناوفميه جورج يوسف جورجى115738
تربية ابتدائي المـــنصورهمى اسماعيل عبد هللا مروان579756
اداب سوهاجايمان عبد الناصر عبد الهادى اسماعيل812222
اداب عين شمساسراء اسامه على محمد الشــافعى264773
تجاره الزقازيقعبدالعظيم حمدى فوزى عتمان642178
56557oتجاره انتساب موجه المـــنصورهاكرم الهنداوى محمد الهنداوي
34257oهندسة االسكندريهمحمد احمد عالء الدين حافظ محمد
تربية ابتدائي المـــنصورهجهاد اسامه مصطفى حسن567787
طب القاهرهلؤى شريف عبد الجليل ابراهيم المليجى37842
1143o9تجاره عين شمسكرستينا بيرج نوبار اندرسيان
صيدله الزقازيقنورا مـــنصور عبد الحميد على وفا567917
كلية رياض االطفال اسيوطاميره عبد الجيد عبد الحكيم محمد786448
43o696تربية ابتدائي دمـــنهورمـــنى صالح محمد فريج
اداب عين شمسياسمين اشرف فتحى على شلبي293574
تجاره عين شمسعبد الرحمـــن نبيل عبد الرحمـــن حامد32141
297o43هندسة شبرا بنهاكيرلس مجدى عبدالشهيد سعد
تربية المـــنيامها محمد عبدالمـــنعم صالح728957
تجاره االسكندريهآية نبيل عبد العزيز احمد يوسف424262
14883oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانانجى حسن السيد محمد عبد القادر
تربية المـــنصورهنورهان حسن محمد محمد على النعمانى594425
5o6o52عالج طبيعى ج كفر الشيخهاجر عماد الدين عبد الرازق محمد ابراهيم
صيدلة اسيوطشيماء مجدى ابو العطا عفيفى238439
هندسة االسكندريهسالم احمد سالم محمد ابراهيم414928
اداب االسكندريهعمر احمد على علي سالمة344315
8o7o45تجاره سوهاجحسام احمد عبد الاله احمد
8o2o12اداب اسيوطهدى رمضان همام عبد المـــنعم
28776oكلية البنات آداب عين شمسجهاد محمود يوسف محمد
429o17تربية ابتدائي دمـــنهورايمان اشرف محمود عوض هللا
كلية هندسة بنهاعلى سعيد على مامون279525
81o454صيدلة اسيوطنجالء ناصر عبد الراضى محمد
15426oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمارينا سعدهللا بشــاى سعد هللا
37883oطب اسنان كفر الشيخعالء عبدالباسط محمود محمود
تجاره االسكندريهروان يسرى محمد صبرى عبدالرحمـــن346539
طب المـــنصورهايه جمال محمد محمود االودن492466
1935o7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم مصطفى محمد محمود
سياحه وفنادق االسكندريهدوالجى فتحى زاهى شفيق411581
تجاره القاهرهمحمود عادل عبد الفتاح الصيفى57362
اداب انتساب موجه القاهرهندا محمد محمد عليوه197562
طب الزقازيقتسنيم سليم طلبه سليم رزق517993
طب القاهرهلميس وائل حسن احمد حسين46236
هندسة الفيومسيف اإلسالم عبدالحميد حامد العرابى حماد381192
1291o1عالج طبيعى القاهرهعلياء عبده على موسى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةأمل صبرى السيد عبد هللا457562
73o324تربية المـــنيااسماء محمد عبد الحميد محمد
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5o9445تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسالم العربى عبدالعزيز مصطفى عيسى
56744oتربية ابتدائي المـــنصورهفاطمه اسماعيل حسن ابراهيم حسن
طب طنطانادره مصطفى مصطفى احمد عرفات563257
3oo8o2صيدله الزقازيقدينا عارف حمدى شريف
كلية طب االسنان جامعة أسيوطمريم رفعت تناغو ويصا748134
تربية بنهاايناس ايمـــن عطية حسن495852
295o53نوعية عباسيهريم رمضان محمد عباس مـــنصور
صيدله الزقازيقاسماء سمير عبد هللا حسن عبد الوهاب645842
اداب المـــنصورهايمـــن ابراهيم احمد ابراهيم االقطع583834
طب طنطامروة ابراهيم ميهوب المليجي الشيخ368453
كلية هندسة بنهامحمود محمد عبدالحميد ابراهيم643658
حاسبات ومعلومات المـــنصورهمى طارق محمد عبد المجيد563576
تربية ابتدائي عين شمساحمد خالد شعبان حسن147673
هندسة القاهرهمحمد عبد الرحمـــن عبد الرازق محمد87449
28774oاداب عين شمساالء زكريا محمد امين رضوان
اثار القاهرهمى محمود القطب السعودى363145
43o744تربية ابتدائي الساداتإلهام أمين عبد الصادق أمين هندى
692o9تربية بنى سويفندا سامي نافع عبد هللا
رياض اطفال الفيوم طالباترابعه خالد حبشى عبد هللا713397
تجاره طنطاعبدهللا مصطفى الششتاوى  الششتاوى بلح486188
48676oاداب المـــنصورهروان محمد احمد مصطفى الششتاوى
تربية العريشايمان محمد حسين حسن ابو على665368
طب بيطرى جامعة الساداتبسمه محمد ابراهيم دعبس216292
تجاره عين شمسايه عبدالرحمـــن محمد احمد بحيري296281
35o564طب بيطرى االسكندريهشروق أشرف محمد المهدى
حقوق جامعة الساداتاحمد عبدهللا بسيونى عامر217645
54o75السن عين شمسمحمد رمضان محمد شــاكر
24o676نوعية بنهاهانم سالمه عوض هللا عطيه محمد
اداب حلوانياسمين جمعه محمد الصاوي حباظي196531
اداب طنطاسهى صبرى احمد محمد عليوى419572
28973oتجاره عين شمسمصطفى صالح عبدالعظيم احمد العبيدى
5886o4هندسة طنطامحمد ماجد محمد رشــاد بدوى
هندسة المـــنصورهأحمد سامى كامل أبوسعده492111
عالج طبيعى ج كفر الشيخعمر جمال شــاكر عبد الرازق487345
235o67إعالم بنى سويفاحمد محمد ابوالعنين محمد ابو العنين
تجاره المـــنصورهيوسف محمد عبد الحميد مصطفى عبد الرحمـــن البياض583864
22o911تربية الساداتفاطمه محمود على الشــاذلى 
اداب عين شمسريم حسين عبدالمـــنعم احمد293136
3o1778طب عين شمسهدير يوسف على يوسف اسماعيل
تجاره كفر الشيخأحمد محمد على محمد سعد373684
124oo2تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد خالد محمد فؤاد
37o149طب االسكندريهاحمد سعيد عبده يوسف السرنباوى
تربية فرع الوادى الجديدياسمين صابر إبراهيم عبدالرحمـــن749472
تجاره المـــنصورهمحمد محمد الجبرونى الجبروني578821
587o71طب بنهاعبد الرحمـــن اسماعيل محمد عبد العظيم محمد
3o1476كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاميره اشرف محمد حسن ادريس
هندسة المـــنصورهحسام حامد عبد الجواد على راضى566279
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد امير كمال ذكى664742
3o7684اداب انتساب موجه عين شمسسيد جمال محمد محمود
8o7428تربية ابتدائي سوهاجاحمد عبد العزيز محمد شبيب
46932oطب االسكندريهمحمد مسعد محمد يوسف مرعي
422o11تجاره االسكندريهمصطفى اسماعيل ابراهيم حسن ابراهيم
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تجاره االسكندريهسلمان محمد سيف النصر راشد حراز425325
27895oكلية هندسة بنهااالء مصطفى سليمان السيد
5o4718كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيه/رياضةدينا فرج السيد أحمد عبد الدايم
72362oرياض اطفال المـــنيا طالباتغدير ممدوح خلف هللا هديه
64215oتجاره الزقازيقابراهيم عبدالعزيز محمد ابوعبله ابا زيد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنيره عبدهللا على السيد224886
صيدله طنطامـــنى ايمـــن محمد عمار232481
5657o7تجاره المـــنصورهمحمد جمال محمد المرسى
صيدله الزقازيقاالء احمد عبدالرحمـــن على عيد646562
اداب طنطامحمد سعيد احمد محمد قمح357147
طب اسيوطمينا ايمـــن وهبه جاد الرب797534
اداب حلوانمصطفى محمد مصطفى عبد الرازق23736
8oo433اداب اسيوطمرينا اسرى حنا جرجس
81o738صيدلة اسيوطاسراء السيد عبد اللطيف مهاود
صيدلة المـــنيامى مصطفى محمد رشوان717141
صيدلة المـــنيااماني طه كامل عبدالحكيم728974
السن عين شمسمياده حسن عبدالمجيد عبدهللا298113
تجاره عين شمسمريم هشــام محمد ماجد سالمه الجنيدى114376
34666oفنون جميله فنون ج االسكندريهدينا محمد اسماعيل السيد على
طب القاهرهمروة محمد محفوظ المزين448462
43o762تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتفاتن على حسن عبد العال البلكى
7887o1طب اسيوطشذى عالء عزت عبد المـــنعم
15369oتجاره القاهرهاالء خالد فكرى محمود
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد محمد عبد الغفار السيد639582
تجاره انتساب موجه  عين شمسسيف حسام خالد عبد الحليم142949
هندسة عين شمسيحيى مصطفى كامل فؤاد صالح195866
تجاره كفر الشيخاحمد محمد توفيق متولى زيدان375761
1153o6تجاره القاهرهمارتينا مجدى شحاته مترى
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن محمد مـــنصور على غزال342115
تجاره بنى سويفمحمد احمد محمد احمد718325
57477oطب بورسعيدالسيد الشحات السيد الشربينى علي
5o3422صيدله المـــنصورهسارة حسن حسن حسين
69o36هندسة بني سويفاحمد عادل محمد محمد الصاوي
37889oتربية طفوله كفر الشيخاالء مجدى صبحى جادهللا
5o1167تجاره جامعة دمياطإسالم أسامة عبدالعزيز أبوإسماعيل
تجاره القاهرهاميره جمال الدين شعبان حسن17253
2o2819تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورالهدى محمد محمود عبدالواحد
تربية دمـــنهورمحمد حسام محمد عبد الرازق شكر426873
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد امام قطب سالم224258
8o23o3تجاره اسيوطعبد العال عمر عبد العال محمد
564o47اداب المـــنصورهجمال عبد الناصر السيد عبد الهادى
564o17تربية ابتدائي المـــنصورهاحمد سمير الشحات محمد فيصل
تربية ابتدائي الزقازيقحجاج السيد حسن عبدالحميد669593
طب طنطااميرة حمدى امين ابو اليزيد عيد367659
اداب القاهرهنورهان محمد احمد محمد31718
طب بيطرى الزقازيقامـــنيه محمد السيد احمد مصطفى584776
58oo85تجاره المـــنصورهمصطفى اسماعيل فرج حسين فرج
طب المـــنصورهمحمد عوض عوض السيد العسكرى595353
السن عين شمسريهام صالح الدين احمد عبد الفتاح46489
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرحمة عادل محمد على716738
73676oهندسة اسوانفادي شمعون لبيب عبد السيد
2o7428كلية البنات آداب عين شمساسراء مصطفى احمد السيد
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اداب االسكندريهدعاء اشرف دسوقي عبد الستار424161
تربية طفوله ج دمـــنهوررحمه سمير محمد الشرنوبى مسلم429584
تربية قنا ج جنوب الوادىحنان محمد الصادق حسن744974
حقوق قنا جنوب الواديمحمد خيرى حباشى احمد733933
صيدله طنطانوران عادل عبد الحميد عبد الحميد شــادى364133
78867oصيدلة اسيوطهبه هللا محمود السيد سليمان
66389oتجاره بور سعيدخالد السيد احمد السيد المالح
5o365oهندسة المـــنصورهوليد محمد محسوب احمد عثمان
طب طنطااسالم جمال محمد السعيد عباس خليل357895
صيدله طنطاخالد على عبد الرازق مرزوق العربى366782
السن عين شمساسماء عبد المعطى عوض القناوى عوض639976
تربية دمـــنهورصابرين يحي محمود سليمان429611
تربية كفر الشيخمحمد عادل جابر عبدالسالم القاضى373542
5912o9صيدله المـــنصورهياسمين محمد عبد الشكور محمد
هندسة طنطامحمد احمد عبدالحميد حجازى358355
هندسة الزقازيقعصام الدين السعيد السيد محمود519514
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعطيه عادل عطيه عبدالسالم ابو رواش443765
تجاره عين شمسيوستينا هانى ميالد عبيد مرقص293123
تجاره بنهامارينا سالمون عزيز سالمه283834
طب المـــنصورهسالى محمد فهيم مـــنصور564744
طب طنطاامانى محمود محمود على حسنين353936
هندسة االسكندريهعمر عصام محمد رمضان342731
اداب االسكندريهروان محمد انور حسن احمد424288
6889oتربية بنى سويفاحمد عمر جوده احمد
43o327تربية ابتدائي دمـــنهوراية عبدالعزيز علي حسن السيسى
2372o1تربية الغردقة جنوب الواديهند احمد على حامد عيد
524o4oطب الزقازيقمحمود حسين عبد المجيد متولى محمد
طب بنى سويفنورهان وجيه رياض سعيد65161
تجاره اسيوطشحاته محسن شحاته سيد791673
1462ooتجاره عين شمسنورهان حسام محمود محمد
3o6723نوعية بنهامحمود احمد انور احمد
58589oصيدله الزقازيقايه سمير محمد ابراهيم سليمان شرشور
28o398حقوق بنهامـــنى فريد محمد محمد
13o66كلية البنات آداب عين شمسعال سيد محمد على سالمه
تربية طفوله طنطااميرة محمود محمد البلتاجى498173
661o15كلية أداب بورسعيدياسمين ياسر مصطفى محمد السادات
712o67صيدلة المـــنيارسمى ميالد رسمى عبدالسيد
3oo834صيدله الزقازيقنرمين عادل عبدالمعطى احمد مصطفى
36o147اداب طنطاشيماء رضا سعد السيد الرفاعى
تجاره الزقازيقاحمد سعيد محمد ابراهيم517185
هندسة االسكندريهبالل محمد محمد علي مسعود حجاج458676
تربية طفوله شبين الكوممـــنار عبدالعليم محمد عبدالعليم داود215395
5oo792تربية جامعة دمياطنوران ايمـــن السادات الكيكى
7o639طب بنى سويفنرمين كرم ايوب عياد
هندسة عين شمسمحمد محمود محمد سيد59815
417o97تربية اسكندريةاالء مصطفى عبيد عبدالنبى حمدان
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانفاطمه رمضان عبد الدايم حامد132571
2652oتجاره القاهرهعمر عادل محمد على
تجاره بنهااحمد صبرى حامد محمد سالم285769
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد اسامه فؤاد على155442
اداب المـــنصورهمروه عبد الحكيم محمد محمد الهواري576351
تربية طفوله اإلسكندريةروان مـــنصف خليل ابراهيم صالح419889
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طب المـــنصورهغاده حسن عبد العزيز عبد الحميد582784
51351oهندسة اسيوطخالد ايمان السيد ابراهيم
4364o3طب االسكندريهيوسف حسن علي علي عبد القادر
79o588اداب اسيوطاسالم جمال الدين انور على
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايمان طارق فريد عثمان275152
هندسة القاهرهفاطمه ادريس محمد عزت سعيد197687
تجاره المـــنصورهدنيا محمد محمود السيد هيكل566563
641o93نوعية الزقازيقمريم عزت محمد محمد عثمان عمر
اداب القاهرهنهى يسرى محمد احمد39833
تربية ابتدائي كفر الشيخخديجه عبدالعزيز عبدالعزيز عصر385272
طب اسيوطرحاب صفوت حمزة حسين786169
5o3177تجاره جامعة دمياطعالء محمود صابر البجالتى
2123o8هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عباس مـــندور العبد
تجاره القاهرهسهيله محمد حازم حسن عرفات123648
اداب الزقازيقمصطفى احمد الشحات ابراهيم281925
هندسة طنطامحمود طارق توفيق عبدهللا يوسف358945
8o9928تربية سوهاججهاد حسن محمد حسن
صيدله القاهرهاحمد طارق على عبدالغنى189826
علوم القاهرههادي محمد بهاء راغب سيد18447
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننورهان محمد حسن علي ابو جبل37257
صيدله االسكندريهعهد علي حسن علي محمد341619
تربية اسكندريةاية محمد هاشم عبد الظاهر417713
تجاره بنى سويفاحمد عويس مسعد عيد73662
42oo61فنون جميله فنون ج االسكندريهاية محمود حامد عبد الحميد غباشى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدير محمد حنفى محمود267893
نوعية الزقازيقأحمد عبد الباسط السيد شلبى511116
357o51هندسة طنطامايكل رامز نظمى عبد الملك
اداب انتساب موجه القاهرهسهير خيري عبد الغنى عبد السالم155961
7429o9تربية قنا ج جنوب الوادىهبه عبد الرحيم فكرى عبد الاله
رياض اطفال المـــنصورهزمزم احمد الراعى محمد حافظ517771
اداب القاهرهمحمد خالد محمد عبد اللطيف محمد47959
اداب عين شمسمحمود على محمود على188943
طب اسيوطمحمود حمدى عبد العزيز سيد788618
8o38o5تربية ابتدائي سوهاجامل محمد صابر صبره
3267oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر عالء الدين عوض هللا محمد
كلية البنات آداب عين شمسريهام محمود شحاته محمود31117
66o521كلية أداب بورسعيدعمر عصام على السنوسى حسن
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويساسامه محمد غريب حسونه645637
5867o4تجاره الزقازيقمحمد مصطفى كمال مصطفى
2779o8صيدله طنطارؤى محمد ايمـــن يوسف عثمان عيد
723o82طب االسنان المـــنيافاطمه طارق عبدالفتاح محمدين
السن عين شمسرحمه ناصر عثمان محمد حسن187983
816o48صيدلة سوهاجاسراء محمد احمد على
2214o4كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاحمد خالد صبرى الخضراوى
صيدله االسكندريهفاطمه عبد هللا حسين محمد حسين348511
تجاره بور سعيدسلمى السيد السيد محمد يوسف663383
5o9917اداب الزقازيقوالء جمال جابر محمد عطية
نوعية فنيه االسكندريهعبد  هللا محمود احمد جمعة345717
تربية ابتدائي بنى سويففاطمه عماد عابدين امين66179
3o3932اداب عين شمسبسمه غازى حمد حامد
تجاره كفر الشيخعبد هللا سعد أحمد ابوحامض373763
724o54سياحة وفنادق المـــنياهنرى هانز رزق هللا رزيق
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كليةاسمجلوس
4457o6طب اسنان طنطاندى محمد ابراهيم عابد خربوش
تجاره القاهرهنورهان محمد فاروق سليمان199622
طب اسنان كفر الشيخاسماعيل عالء اسماعيل السيد نور الدين379698
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسساره اشرف محمد زين سليمان652151
تربية ابتدائي شبين الكوممرفت السيد على عامر225699
رياض اطفال بنى سويفساره عثمان احمد عبد هللا67811
6463o1رياض اطفال المـــنصورهشيماء خالد سعيد ابوالسعود
8o4o77تربية ابتدائي سوهاجمريم كمال عبد المسيح تاوضروس
تربية ابتدائى فرع وادى جديدشريف حامد السيد أبو الحسن749212
نوعية المـــنياهشــام محمد احمد محمد711935
هندسة االسكندريهاحمد محمود ابو اليزيد احمد العباسي337548
تربية اسيوطناديه محمد احمد درويش786499
كلية األلسن بنى سويفشعيب مصطفي عليان علي58297
3469o9هندسة اسيوطملك هشــام عز الدين عبد الرحمـــن
هندسة الزقازيقاحمد عصام عبدالنبي يوسف مرسي639795
41941oاداب االسكندريهسلمى محمد عبد هللا المغاورى
صيدله القاهرههند على عبدالحميد محمد الحسينى216612
369oooصيدله االسكندريهعلى عبدالسالم محمد عبد السالم المصرى
65o193هندسة الزقازيقمحمد عبد الكريم عبد العزيز عبد العاطى احمد
تجاره سوهاجمصطفى محمد رفعت طه عبد الرازق815843
73o234طب المـــنياهاجر محمد نبيه عبدالظاهر
حقوق القاهرهعبد الرحمـــن كمال ابوالعز محمد32565
تربية ابتدائي طنطامصطفى عبد هللا مصطفى شــاهين362612
56o9o7السن عين شمسدعاء جمال الدين السيد الحفناوى
7196o8تجاره بنى سويفعلى احمد دياب احمد
2996oتجاره القاهرهمعاذ محمود النحاس عزوز
45o4o1كلية الصيدلة ج الساداتياسمين عصام حامد حمزة ندا
5721o4اداب المـــنصورهاميره عبد العزيز محمود ابراهيم شعبان
تربية االسماعيليهسلمى نصر غريب عنانى653953
هندسة شبرا بنهااميره محمد حامد ندا283698
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتاسراء خالد عبد الفتاح عبد المجيد737138
64o57كلية طب االسنان ج بنى سويفمحمود عيد لطيف علي
طب بورسعيدمريم عبد المقصود ابراهيم ميخائيل574313
السن عين شمسساره مدحت فؤاد دوس114144
تجاره بنى سويفمروه جمال عبد الرحمـــن محمد72718
تربية ابتدائي المـــنصورههدير يوسف محمود البحراوى563678
12oo29صيدله عين شمسنانسى نبيل ثابت ارمانى
طب بيطرى بنهااميره اشرف محمد سليمان الجندى353952
طب االسكندريهنرمين رضا محمد حماد337722
صيدله االسكندريهياسمين احمد سعد خليل اللبانى444543
تجاره عين شمسسيبل نيروز فريد فؤاد عبدهللا191118
3o2755كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسيف الدين احمد حسين علوان
3o2457تجاره انتساب موجه  عين شمسهاجر عبدالرحمـــن عطيه محمد
7957o3نوعية اسيوطمـــنى حامد على عبد العال
56o753تجاره المـــنصورهدينا حسين كمال حسين محمد عبد هللا
51o994صيدله الزقازيقأحمد رمضان محمد عباس
تجاره كفر الشيخمحمد عطية حسن عطية خميس375813
تجاره دمـــنهورمصطفى جمال محمود محمد البطش426276
طب عين شمسمحمد سعيد طوخى فرج هزاع289188
تربية كفر الشيخمحمد معروف زكى حميدة عبد العال373781
تربية قنا ج جنوب الوادىهبه بسطاوى احمد محمود746916
تجاره انتساب موجه  عين شمسهدير عالءالدين على عبد الظاهر143848
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي اسيوطنرمين فنيار وديع بسطا796312
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد العزب احمد عبدهللا744677
هندسة القاهرهيوسف طارق بدر على18825
22121oاثار قنا جنوب الواديمارينا فريد سعد ناشد ابراهيم
11455oاداب القاهرهميار طلعت محمود محمد
3oo643اداب بنهاكريم عادل عبدالحكيم على الجوهرى
صيدلة اسيوطاميره عيد محمد حسين822292
7188oاداب بنى سويفايمان محمد على عبد الباقى
اداب اسيوطسمر مدحت عبد الصابور سليمان796943
28o455طب بنهاحسام اسالم محمد صالح الدين سالم
43o876تربية دمـــنهورنهى خالد محمد صبري الصباغ
كلية البنات تربية عين شمساسراء محمد عبدالرحمـــن محمد294988
هندسة عين شمساحمد شعبان عبدهللا عبدالعال189535
كلية فنون جميلة فنون اسيوطنهير احمد ياسر محمد صبرى المسيرى411615
اداب حلوانعزالدين محمد طارق رشــاد هارون مصباح272419
8oo847تربية اسيوطمينا سامي داود يسى
3oo124نوعية بنهااسراء محمد عبدالقوى عبدالمقصود
اداب انتساب موجه عين شمسمـــنة هللا على بسيونى على144246
اعالم القاهرهمروه احمد حسن سيد55487
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد رمضان محمد الوصيفى217475
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصرمحمد مسعد محمد امين284482
8292o1صيدلة سوهاجشيماء على احمد محمد
تجاره بنى سويفيمـــنى ايمـــن على محمد722259
تجاره الزقازيقحسن سعيد حسن حسانين642171
51o666اداب الزقازيقاسامه علوى احمد محمد على عطيه
صيدله القاهرهعبدهللا خالد سعيد فرغلى264296
كلية البنات آداب عين شمساسماء عبد الرحمـــن حامد عبد الحليم42418
طب المـــنيارفيده صبرى محمد عبد الدايم727435
عالج طبيعى القاهرهمحمد عادل محمد عبدالمـــنعم276984
طب عين شمسمحمود على امام محمد الزياتى291964
اداب انتساب موجه القاهرهاسراء محمد عيد على محمد34997
59o527تربية ابتدائي المـــنصورهابراهيم سعيد محمد ابراهيم مصبح
 تربية الساداتزينب عبدالعزيز سعد الشقيدى219378
هندسة طنطاامانى ربيع شبل ربيع محمد359698
74o58oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهيا احمد حسن احمد
طب الزقازيقعبد هللا امام ابراهيم عوض648334
حقوق القاهرهنهى محمد اشرف عزت156172
فنون جميله فنون المـــنياسلمى على محمد البحيرى489386
تجاره انتساب موجه  عين شمسنورهان احمد امام ابراهيم الثقبى291213
اداب االسكندريهغادة محمد عبد الفتاح البكر422764
تجاره دمـــنهورحسن السيد حسن السيد ابراهيم418568
37o177عالج طبيعى ج كفر الشيخعبد هللا عادل حسن حسن المالحه
اداب انتساب موجه القاهرهتحيه خالد كمال محمد51619
5o37o8عالج طبيعى ج كفر الشيخإسراء الدياسطي زكي الشناوي
اداب انتساب موجه القاهرهحسين رضا سليمان فراج152856
طب سوهاجيوسف صابر محمد فاضل817432
تجاره عين شمسنادين اسماعيل ابراهيم اسماعيل287976
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عادل عبدالحميد عبداللطيف267277
27o657كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسضحى محمد نزهى عباس
152o7oهندسة القاهرهسلمى خالد فوزى جمعه
طب طنطااميره احمد عبد الحميد السيد354924
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسسمر محمد عبدالمعبود عبدالفتاح288831
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كليةاسمجلوس
37o13تجاره القاهرهمـــنة هللا سامح محمد احمد
38478oكلية األلسن كفر الشيخمحمد محسن عبدالحي عبدالحي حسنين
6455o4حاسبات ومعلومات الزقازيقمحمود حسن عبدالمعطى عبدالستار
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنهال طارق عبدالمولى محمود225849
صيدلة اسيوطسمية عبد الرازق نصر الدين عبد الرحمـــن749495
اثار القاهرهسماح محمد على محمد شحاته572538
42ooo1اداب االسكندريهلينا احمد عبد الرحيم محمد عمر
3oo512تربية ابتدائي بنهامى اشرف محمد اسماعيل
طب طنطاوالء السيد ابراهيم رمضان عزام449752
هندسة عين شمسفادى محمد حسن محمد122337
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخنورا محمد احمد عبد الوهاب محمد382653
طب االسكندريهريهام حمدى محمد الغمرى369229
79844oطب اسيوطمايكل كميل سند موسى
السن عين شمساسالم ابراهيم حموده عبدالرحمـــن281838
صيدله طنطاحسناء عبدالمـــنصف حنفى عبد المجيد سالم356259
هندسة الزقازيقاحمد سامى محمد حسن عبد الفتاح584898
5o8151هندسة المـــنصورهرانا عصام ابراهيم محمد عنانى
طب المـــنصورهاميره سامى نصر محمد خضر584581
358o14سياحه وفنادق المـــنصورةابانوب سعيد يعقوب عبدالقدوس
اعالم القاهرهمارينا شريف ثابت مرقص116649
السن المـــنيامريم نادر ثابت فرج725642
66198oهندسة بور سعيدسلمى يوسف فرج متولى الوكيل
تجاره القاهرهمحمد احمد محمد قطب32774
تجاره عين شمسنورالدين طارق السيد احمد ابراهيم طعيمه292575
صيدله حلوانمحمد طارق الششتاوى محمد السيد الشرقاوى587752
22243oتربية ابتدائي الساداتهاجر مصباح محمد الصعيدي
هندسة االسكندريهسمية عادل محمود عبد الجواد أبو كيلة457511
فنون جميله عماره ج حلوانندى غازى حسن المهدى الغريب43125
تربية طفوله جامعة السويساميره على محمود على عيسى658867
طب بيطرى اسيوطابراهيم عادل احمد محمد794785
اداب انتساب موجه عين شمسكريمه محمد زكريا السمور268844
اداب بنى سويفجورج ميالد سعد ميالد69516
اداب طنطاندى حاتم محمد محمدحموده353839
14o6o4تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواننورهان طارق سليم المليجى
4116o8فنون جميله فنون ج االسكندريهمـــنة هللا حسام محمد عزيز الدين
58796oتجاره المـــنصورهفوزى محمد احمد مصطفى شعبان
5o5128تربية جامعة دمياططارق رأفت عبد الحليم عسل
صيدله الزقازيقاحمد خيرى الشحات مرسى641928
23337oتجارة جامعة الساداتمحمد صبحى باب الفتوح الشــاذلى
كلية هندسة بنهاسامح ياسر ابراهيم فتحى سليم228314
هندسة اسيوطمريم هاشم احمد عبد الغفار عماشة576767
71oo63صيدلة اسيوطاسراء محمد صفوت أحمد طه
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةزينه خالد حسن خميس191943
كلية اآلثار سوهاجماجد احمد احمد عبده493231
5o1279سياحه وفنادق المـــنصورةنسمه محمد محمد الغريب عبدهللا
7983oتربية الفيومحسناء محمد حامد احمد
2ooo69تجاره انتساب موجه قاهرهفاطمه طارق احمد فؤاد
58815oطب الزقازيقايمـــن عبد هللا محمد احمد عريبة
طب بيطرى بنى سويفمحمد رجب عبد هللا عمر سيد72175
صيدله بنى سويفاسامه ياسر حلمى محمد714433
تجارة قنا ج جنوب الوادياسامه مهران محمد محمد739766
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةحسناء مجدى محمد عزعبد العزيز637876
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كليةاسمجلوس
كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس باالسماعيليةعمار اشرف الشــافعى محمد651834
اداب الزقازيقاألء عمادالدين احمد مهدى514522
191o14اعالم القاهرهسامـــنتا مـــنصور محفوظ سعد هللا
تجاره بنى سويفحسن ابوزيد ابراهيم حميده71821
735o1oحقوق قنا جنوب الوادياحمد السيد احمد السيد
51o721اداب الزقازيقأمـــنية بدر محمد طلبة فرج
2o1732تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حسن يوسف احمد
طب طنطامحمد على عبد الرازق الجمال366135
22474oتخطيط عمرانى القاهرهمعتز مجدى عبدالعليم محجوب
هندسة المـــنيااحمد محمد بكرى جاب هللا89753
1232o8إعالم ج جنوب الوادىاية هللا مجدى مصطفى احمد عبد الرحمـــن
52486oنوعية الزقازيقوفاء صالح الدين على اسماعيل عبدالعال
تربية اسكندريةآالء سليمان كريم سليمان كريم417311
515o78تجاره انتساب موجه الزقازيقرحمه محمد فتحى السيد
كلية األلسن ج أسوانمصطفى ابراهيم عبدالسميع محمد عبدالجبار358798
57o86طب القاهرهامـــنيه حسنى محمد حسانين
19o912تجاره عين شمسمرقس زكريا ذكى بشــاى
هندسة حلوانندى ياسر محمد محفوظ122383
تربية أساسي اسكندريةآيه صالح سعد غانم محمد341382
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسصفاء صفوت حسن سيد288866
82o534اداب اسوانعبد الرحمـــن محمد احمد محمد
تجاره الزقازيقدينا احمد صالح ابراهيم محمد648445
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةباهر عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالبر213643
طب اسنان طنطاايه جمعه عبدالجيد عبد الرحمـــن تركى232662
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمريم محمد عبدالحميد اسماعيل339379
6417oهندسة الفيوماسامه كمال سيد امام
44o591طب بيطرى دمـــنهورفارس أحمد إبراهيم سعد الهندى
اعالم القاهرهحبيبه محمد فهمى عيسى128264
29o882تجاره عين شمسمجدى خالد شوقى محمد رضوان
573o14تجاره المـــنصورهمصطفى حسن عبد القادر نبيه المشد
تربية ابتدائي شبين الكومفاطمه سامى محمد العزب عبدالجواد235716
646oo7سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويساسامه السيد ابراهيم مصطفى
طب اسنان القاهرهمهند سعد محمد سعيد114961
29571oهندسة شبرا بنهامحمد ابراهيم عثمان ابراهيم عثمان
29o311تربية ابتدائي عين شمساسراء حلمى محمد فتحى حلمى الحجار
كلية البنات آداب عين شمسخلود محمود عبد الوهاب حسن ليمود49267
3538o7تربية طنطافلایر عبد السميع عبد الشــافى اسماعيل
5oo378تجاره جامعة دمياطدعاء سمير مصطفى الخضرجي
هندسة الزقازيقشريف ابو العال سالم ابو العال سالم643991
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةمحمد ابراهيم حسين فودة494233
29o767تربية بنهادنيا محمد رجب ابراهيم حفنى
تربية دمـــنهورمحمد فوزى قطب محمود حشيش426843
6o328هندسة القاهرهاحمد خالد فتحى شــاكر
28o728تربية ابتدائي عين شمساندراوس مدحت رزق هللا خليل
اداب انتساب موجه عين شمسمى حسن محمود بريك283842
تربية االسماعيليههدير عادل عبدالمـــنعم حسن653969
19312oطب القاهرهرنا محمود عبدالظاهر عبدالفتاح
اداب الزقازيقمحمد يحيى محمد ابراهيم ابراهيم667633
5o1697تربية جامعة دمياطعزة مـــنير أحمد فودة
عالج طبيعى ج كفر الشيخمرفت يوسف حنا يوسف337964
تربية ابتدائي المـــنصورهابراهيم عاطف فوزى حافظ البيطار575721
األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم 6 اكتوبرهمس ايمـــن عزت محمد دياب114386
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8242o1برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننيفين حسام عطا هللا اسطفانوس
2o2o31كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمود طارق محمود احمد السيد
تجاره جامعة دمياطسها فتحى السيد الباز499533
581o14تربية المـــنصورهايمان ابراهيم على حسنين بحيرى
تربية شبين الكوممحمد عبدالنبى على الفيشى223526
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى محمد فاروق محمد145592
7256o4تربية المـــنيافاطمة عبدهللا محمد عبد هللا
79o271هندسة اسيوطمينا مجدى سليمان صموئيل
721o5اداب الفيوماسالم ناصر حسين فرجاني
1331o8تجاره عين شمسمحمد زكى محمد حسين
3o1775صيدله عين شمسهدير سالم امام امام
صيدله الزقازيقفيرينا هانى رفعت سالمه عطية563181
اداب المـــنصورهشيماء الهادى جمعه محمد برهام591337
تربية ابتدائي بور سعيدامـــنيه فتحى احمد امين663334
12838oاداب انتساب موجه عين شمسمونيكا اميل عطا هللا عزيز
طب المـــنياسلمى ناصر محمد زغلول714115
42o89oسياحه وفنادق االسكندريهاحمد محمد ابوالخير مهران حسنين
هندسة االسكندريهمحمود حامد ابو المجد عبد الرازق455223
تجاره سوهاجمحمد عبد الراضي عبد المجيد على818478
هندسة حلوانايه حمدى احمد فرغلى146452
تجاره بنى سويفمصطفى محمد مـــنازع عالم729165
23o213تجاره بنهامحمد شعبان مختار عبدالعزيز
اثار قنا جنوب الواديامـــنيه حسن عبد المـــنعم محمد126493
تربية كفر الشيخهدير ايمـــن سعيد فريد ابو مـــندور374229
5o6oooصيدله المـــنصورهزينب سمير الباز الصواف
6382o4طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسندى طارق احمد عبد الحميد عريف
نوعية الزقازيقهاجر محروس محمد احمد عوض637986
تجاره عين شمسمحمد محسن نورالدين رياض297289
2348o5هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالعاطى محمدالسعيد بده
7o718كلية األلسن بنى سويفشيماء جمعه عبد العظيم معوض
كلية أداب بورسعيدمايسه محمد محمد عوض شعبان664542
هندسة المطريه جامعة حلوانسلمى ايمـــن عبد المجيد زكى121186
7323oاداب الفيومصباح محمد خالد سليم
طب طنطامى سعيد زكى جاد364481
حقوق االسكندريهايمان رضا السيد عطية ابراهيم428691
تربية شبين الكومفاطمه محمد عبدالحكيم حسن225148
8o8o64اداب سوهاجفادي اسعد رزق عبيد
14o498تجاره عين شمسسلمى محمد ابوالعباس ابراهيم
اداب انتساب موجه القاهرهصافيناز رفعت عبد هللا بخيت34383
3374o9طب االسكندريهاسامه صبرى على عبدهللا
1457oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا وائل حسن ابراهيم
تربية قنا ج جنوب الوادىايمان عاطف طاهر ابوالعال737157
41oo57فنون جميله فنون ج االسكندريهاسراء عماد سعد مهران صالح
هندسة االسكندريهعمرو فرج محمد عوض453834
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى سيد سلطان احمد139338
741o78تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود أحمد محمد ابراهيم
طب بيطرى االسكندريهميار صالح صابر احمد سليمان349793
تجاره االسكندريهزياد هشــام احمد محى الدين محمد345713
737oo5تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتايه عاطف زكى ابوالعال
371o2كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايه ممدوح حنفي ناجي
طب القاهرهندى احمد على نمر728432
5o7869تجاره جامعة دمياطمحمد حمدى عبدالرازق كسبه
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تجاره بنهااحمد محمد ابو الهدى سليمان حجازى644121
طب اسنان طنطااسراء عبدالناصر مجاهد الشرخ215486
اداب انتساب موجه عين شمسبسمه رمضان طلخان محمد264865
8o9682هندسة اسيوطعلى اسماعيل السيد احمد
562o4oنوعية المـــنصورهمينا ايهاب البير سعد
اثار قنا جنوب الواديمروان صبرى قبارى عبد النعيم416391
22o763تجارة جامعة الساداتبوال سعد مسعد سعيد جرجس
تجاره عين شمسوسام احمد جابر احمد298186
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمحمد حامد محمد البق748278
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد شبل ابراهيم العيونى472674
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسراء بغدادي مـــنصور محمد654845
43o467تجاره دمـــنهوررانيا زغلول إسماعيل عجمي عبد الغفار
تجاره عين شمسايمان طلعت عزت السيد297936
13o25oاثار الفيومعبد الرحمـــن فتحى محمد فرغلى
56o4o7طب المـــنصورهاحمد السيد عبد العزيز عبد المطلب يوسف
هندسة عين شمسعبدالعزيز عادل عبدالعزيز عبدالفتاح187319
43o344تربية دمـــنهوردنيا رمضان عبدالحفيظ خضر
تجاره الزقازيقاحمد محمد رضا محمود على محمد العادلى583825
هندسة حلوانعصام بهاء الدين محمود عبد اللطيف136991
اداب المـــنصورهاسراء محمد فهمى عطيه طباجة489335
5o7231كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخياسر أكرم عبد المـــنعم رزق السلسيلى
تربية ابتدائي سوهاجمحمد مصطفى محمود على815995
تربية جامعة السويسشروق ايمـــن عبدالحميد السيد659462
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخأسماء شريف محمد عبدالمجيد أبو رية374258
15o215اداب انتساب موجه حلوانمحمد صابر رمضان محمد
تربية ابتدائي كفر الشيخسلمى ناصر سعد سعيد ابراهيم376613
تربية ابتدائي كفر الشيخريهام صابر عبدالقادر عوض مـــنصور383766
3o1591كلية البنات آداب عين شمسمروه ماهر محزم احمد طه
كلية البنات آداب عين شمسنهال كمال محمد امين261713
تجاره عين شمساسالم محمد ابراهيم محمد187287
تربية طفوله اإلسكندريةميرنا خميس عبد المعطى جوده نصر348112
645o3هندسة الفيوماحمد عبد العظيم جابر حسين
عالج طبيعى القاهرههبه عاطف عبدالكريم محمد ابوعرب296533
طب المـــنصورهمى فايز سيد احمد مشعل494464
24o965تربية طفوله شبين الكوممياده توفيق حسن الجمال
13644oتربية عين شمسمحمد سيد مسعود السيد
تربية أساسي اسكندريةمحمد سالمة محمود كيالنى421113
تربية حلوانسلمى محمد سليمان احمد268456
1232o2حقوق القاهرهسما ايمـــن ابراهيم السيد ربيع
تجاره القاهرهرويدا انور شفيق احمد على14761
تربية الغردقة جنوب الواديدنيا زكريا محمد مصطفى238677
طب اسنان طنطامرام حاتم السيد ابراهيم الصواف358974
64o6o1طب عين شمساميره اسامه يوسف ابو النصر
تجاره القاهرهايه حمدي السعيد محمد115469
تربية ابتدائي الزقازيقامـــنيه عبد المـــنعم سعيد محمد644535
2845o8اداب انتساب موجه بنهاعبدالغفار نبوى عبدالغفار عبدالجواد على
تربية ابتدائي شبين الكوممحمد طه احمد عبدالرحيم213288
اداب بنهاايه السيد محمود عبدهللا محمود278345
22o723تجارة جامعة الساداتمصطفى بسيونى عبدهللا عبدالحميد يوسف
تجاره طنطااحمد عبدربه محمد احمد ناصر352669
تجاره طنطامى محسن عرفان عرفان ابو العنين589691
هندسة طنطاحسام محمد محمد عبد المجيد562481
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اداب حلوانهدى سيد على حمدان143764
تربية المـــنصورهمها محمد صالح امين573723
8o6177صيدلة سوهاجايه مصطفى ابو خضير محمد
3o2119عالج طبيعى القاهرهشنوده مـــنير بخيت بخيت
حقوق اسيوطحسام صالحين عبد البديع عبدربة792195
58o747هندسة الزقازيقمحمد احمد محمد عز الرجال
تربية ابتدائي قنا ج الواديساره محمد عبد المجيد محمد739242
12139oهندسة القاهرهعمر جمال الدين حسن حسن
تجاره بنى سويفهاجر جمال صبرى محمد فرج62342
1169ooهندسة عين شمسساندى ثروت شكرى نعمان
تربية ابتدائي بنهامحمد سمير محمود محمد العش227338
هندسة حلوانمؤمـــن عالء محمد مصطفى على حجي659332
طب اسنان طنطامحمود اسامه احمد فاضل213488
 تربية الساداتامينه هالل عبدهللا عيد234241
49o286صيدله الزقازيقعصام احمد محمد علي رجب
تجاره كفر الشيخاحمد جالل محمد رضوان379659
طب االسكندريهسامح يحى سليم محمود خميس439944
صيدله القاهرهنادر السيد عاشور محمد23896
65882oهندسة بور سعيدساره خالد مصطفى محمد
3o3473تربية بنهاامينه عبداللطيف سعدى عبداللطيف
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةحبيبه سالم عبدالحميد سالم283479
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود على عبده النعمانى213593
6411o3تربية طفوله الزقازيقنهى احمد السيد عبد اللطيف خليل
41o927حقوق االسكندريهدنيا عصام السيد محمود عويضه
83ooo3صيدلة سوهاجعالء عنتر مختار كامل
طب المـــنصورهايمان اسماعيل عبد الفتاح ابراهيم سند579243
تجارة جامعة الساداتايمـــن وحيد يوسف شتات212332
اداب القاهرهسلمى عماد صالح على صالح24726
تجاره طنطاحنان ناصر جبر محمد سلطان367968
3616ooاإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحمحمد على الشحات الزواوى
اداب المـــنصورههاجر حمدى يونس حسن مـــنصور571197
تجاره بنى سويفوليد زغلول قرنى محمود69425
نوعية الزقازيقمى جمال شوقى نوار فرج644332
طب اسنان عين شمسعمر محمد على عبد الفتاح عمر144427
طب اسيوطشيرين احمد عالم احمد798979
2948o1تجاره عين شمسمصطفى سيد شعبان سيد
7577o5طب القاهرههاله ابو السعود نظير على
تربية ابتدائي الساداتاسماء حسنى رشــاد احمد225353
23o333تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عاطف عبدالمـــنعم عبدالحميد
عالج طبيعى القاهرهأميمه محمود اسماعيل محمود519384
تجاره بنى سويفزياد احمد فاروق علي61515
نوعية المـــنياريهام سيد على سلطان712426
231o29كلية هندسة بنهامحمد مجدى احمد كمال موسى
تربية اسكندريةمصطفى عبدالفتاح عبدالحكيم احمد344822
اداب المـــنصورهمحمود اسامه محمود حسين565763
تجاره بنى سويفاسماء جوده محمود عبد الحميد76624
65649oتربية االسماعيليهنجوى كمال حنيدق احمد
طب كفر الشيخرمضان عبد الهادي نبيه عبد الهادي375997
66o3o3هندسة بور سعيداسامه سمير سيد احمد عبد العزيز
5o7o35تجاره جامعة دمياطمحمد محمود بكر محمد سالم
هندسة حلوانابراهيم عالء ابراهيم سليمان491239
طب بيطرى بنهاماجده احمد عبدالظاهر محمد ايوب289485
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تجاره بنهاحنان محمد اسماعيل خميس262477
حقوق بنهاروان اسامه خيرت عبدالعزيز راس278487
4o861تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد سليمان ابراهيم علي
59o689رياض اطفال المـــنصورهنيره خيرى على محمد الدسوقى
122o33حقوق عين شمسيوسف مراد مـــنير ميخائيل
42oo47اداب دمـــنهوراسماء عبد الباسط سعد الحمزاوى
هندسة المـــنياريمون عماد عزيز جرجس715368
هندسة شبرا بنهااحمد حافظ طه عليوه297786
اداب انتساب موجه عين شمساسراء عصام اسعد محمد122742
662o28تربية بور سعيداسماء يوسف السيد السعيد مرسال
7o11oتجاره بنى سويفمحمد سعودى بكرى على
656o71حقوق الزقازيقعبدالرحمـــن قوشتى محمود محمد
2187o6تربية ابتدائي شبين الكوممـــنى السيد محمد سلطان
3848ooكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفيحى محمد محمد محمد جعوان
السن عين شمساميره عبدالدايم عاطف حميدة497854
52o453نوعية موسيقيه الزقازيقاسراء عبدالباسط عبدالجليل محمد برعي
السن عين شمسهبه حمدى احمد محمد عاشور293835
3oo79oطب بيطرى بنهاايمان محمد احمد عبدهللا احمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةتسنيم طه خطاب خطاب234291
هندسة شبرا بنهاعبدهللا محمد السيد عبدالرحمـــن288765
طب بنهاايه اشرف محمد بدر285116
5o625oاداب جامعة دمياططارق عباس عباس القبرصلى
تربية كفر الشيخسارة مصباح محى الدين حسين عماره382689
اداب عين شمسمحمد مصطفى محمد محمد129651
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد ناصر انور احمد سليمان573486
3432o4تجاره االسكندريهمحمد يسرى محمد حسن زيتحار
64621oهندسة الزقازيقاحمد مـــنصور نجيب على
صيدله بنى سويفهبة صالح حجازى عبد الفتاح71214
57944oطب بورسعيدايه سعد ابو الفتوح محمد الشويخ
اداب االسكندريهروان احمد محمدمحمود الطنوبي417243
تربية طفوله طنطامـــنة هللا السيد محمد احمد عجوه363829
64oo81صيدله عين شمسايه سمير سيد عابدين محمود
297o37هندسة شبرا بنهاعمرو حسن مصطفى ابوتركيه
تجاره القاهرهرنا اشرف محمد عبد الحكيم مدكور13629
6o894تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عبد الحليم عبد الرازق رياض
تجاره االسكندريهسهيلة سامي عبدالسالم إسماعيل412567
تجاره عين شمسساره سامى سيد احمد عبدالرحيم شحاته292132
صيدله طنطاسماح سعيد يوسف العريف236374
تربية ابتدائي طنطامها احمد محمد الحنفى الحوفى363139
تربية حلواناحمد محمد عبد المتوكل رفاعى55165
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرانيا اشرف عبداللطيف محسب عبدالدايم279283
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحيى محمد بسيونى عيسى212311
8o5717تربية سوهاجاسراء رفعت محمود احمد
تربية ابتدائي المـــنصورههبه عبد العاطى عبد الفتاح ابو المعاطى العدل569728
نوعية كفر الشيخاية فتحى على ابو كرات372718
2o26o3اداب القاهرهاميره طه ابراهيم حسن
تربية طفوله سوهاج طالباتفاتن خالد ابوالحمد عبد الحميد815513
طب اسنان المـــنصورهحسناء عماد الدين عبده البقرى578359
27o118تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم سيد اسماعيل فارس
262o66حقوق عين شمسخالد عالءالدين عبدالرحمـــن محمد
82o782كلية االثار ج اسوانمحمود محمد عبد الحى احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننيان جمال فتحى على قطب195119
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58o387اداب المـــنصورهاحمد رجب مصطفى السيد
46o14oهندسة االسكندريهمحمد خالد محمد سيد أحمد حسنين
81o8o9تربية ابتدائي سوهاجمصطفى عبده احمد السيد
هندسة االسكندريهمحمد ضياء الدين السيد عبد الرازق عبد المجيد454124
نوعية كفر الشيخمحسن متولى محمد متولى ابوعريضه379885
72555oرياض اطفال المـــنيا طالباتامانى حمادة محمد مهنى
صيدله عين شمسسلمى عماد الدين فاروق محمد144537
8oo676طب بيطرى اسيوطنانسى موريس بولس عطا
اداب االسكندريهمي سامي محمود بشر سعيد البنا422887
اداب طنطادينا محمود سعد عبد الفتاح المزين356419
اداب المـــنياعلى مصطفى توفيق احمد714954
34o217تربية طفوله اإلسكندريةامـــنية اشرف محمود على ابو طالب
كلية البنات آداب عين شمسنور محمود محمد بركه117597
19948oاداب عين شمسحمديه حمدان عطيه عبدالرحمـــن
صيدله طنطاحسن محمد بسيونى عبدالبارى488441
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى ايمـــن محمد حسنى عبدالمقصود271923
4o591اداب حلوانمريم صالح على حسن
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمـــنى ربيع لطفي محمد667272
2785o5تربية بنهامـــنار على عمر السيد علي
طب القاهرهامل عبدالتواب على محمود عالم211493
طب اسنان جنوب الوادىسيد احمد زين العابدين سيد822246
هندسة بني سويفمحمد مـــنتصر توفيق جمعه62169
65o614اداب الزقازيقرحاب احمد حسن محمد محمد
71o169صيدلة اسيوطماريو جرجس بطرس يعقوب
تجاره عين شمساحمد يوسف اسماعيل على267339
اداب طنطامحمد مصطفى كامل احمد361614
تجاره عين شمسكريم محمود محمد السعيد114939
نوعية بنهاعلياء عاطف عبدالمقصود بدير232598
نوعية الزقازيقغاده جمال نبوى سالمه644693
تربية ابتدائي الزقازيقهاجر محمد مصطفى سعيد514611
7482o2تربية فرع الوادى الجديدمحمد احمد علوى احمد
هندسة عين شمسكريم اكرم صالح الدين محمود عبد الباقى191759
213o84هندسة كفر الشيخاشرف لؤى جمال الدين محمد طير البر
طب طنطامحمد اشرف السيد المرسى الزفتاوى358186
519o54كلية هندسة بنهازياد نشــات جوده مفرح
فنون جميله فنون حلواناسراء فاروق صادق حسن142165
663o7oتجاره بور سعيدمصطفى محمد احمد محمود خضر
تجاره القاهرهدنيا ايهاب محمد شريف13377
12oo19صيدله القاهرهمونيكا ثروت صبحى روكس
19o349اداب حلوانسلمى غريب عبدالسالم عماره
35846oطب طنطابالل فتحى مصطفى عبد العال خلف
رياض اطفال المـــنصورهاسراء سامر حمزه محمد سالم577241
كلية البنات آداب عين شمستقى صبري فتحي عبد الصمد44461
42o9o1نوعية االسكندريهاسامة السيد فراج موسى
اداب طنطامجدى السيد ابراهيم عاصم497477
صيدله المـــنصورههاجر احمد محمود عاشور492979
22oo29اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد السيد زين العابدين جمال الدين
3o3769اعالم القاهرهامـــنيه خالد ابوالفضل مصطفى
اداب القاهرهايه على السعيد محمد24684
طب بيطرى االسكندريهمحمد يونس محمود يونس محمد433558
اداب الزقازيقمريم محمد عثمان عبد الرحمـــن محمد حسن521738
 تربية الساداتنهال عبدهللا مصطفى ابو ذكرى229579
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8978oصيدله بنى سويفاالء طارق عبد العال محمد
طب طنطاشيماء عبدالمـــنعم عبدالعال علي محمد494758
4596o4هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن حمدي امين ابراهيم عمر
5oo477تربية جامعة دمياطنيره عبد الحليم محمود عتيم
صيدله القاهرهمـــنة هللا محمد احمد سعد124363
تربية ابتدائي بنهادعاء احمد عثمان فوزى محمود278363
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانمارى مجدى مكرم جاد819349
14o421حقوق عين شمسايات رضا العربى طه
447o16طب االسكندريهآيه مصطفى السعيد القماحى
37o651نوعية فنيه كفر الشيخاكرام عبد الحميد احمد مختار محمد دياب
82141oكلية تجارة ج أسوانمؤمـــن اشرف مصطفى عبد الحليم
218o6oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد اشرف ابوالحديد البقلى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسهيله محمد شبل عطا229574
تربية ابتدائي قنا ج الواديمريم جابر سيد محمد736892
تجاره اسيوطمحمود رجب محمد جمعة749282
نوعية موسيقيه المـــنياندى هشــام محمود محمد725236
هندسة اسيوطمصطفى عادل احمد سيد785125
563o21تجاره المـــنصورهاسراء خليل السيد خليل محمد
279o29نوعية بنهااسراء عفيفى صابر محمود
هندسة عين شمسمحمد الشــاذلى محمد سالمه135588
434o9اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعلى ايمـــن على ابوالعال
222oo1اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى محمد محمد مصطفى
هندسة شبرا بنهافيلوباتير صفوت يحيي حنا24523
48929oرياض اطفال المـــنصورهسلمى محمد محمد عطا على العقيلى
تجاره انتساب موجه  عين شمسابانوب فتحى جاد هللا جرجس281221
تربية كفر الشيخسمر ابراهيم رجب ابراهيم احمد369451
تجاره بنى سويفاحمد عامر احمد عامر715979
تجاره الزقازيقمحمد عادل سمير محمد الكاشف641496
فنون جميله عماره المـــنيامصطفى محمد عبد الحكيم عبد الباسط752218
هندسة شبرا بنهاهشــام محسن محمود يسرى296468
422oo5اداب االسكندريهمروان على مصطفى احمد صالح
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةبسنت محمد احمد السيد ابراهيم521676
3558ooهندسة المطريه جامعة حلوانفادى الدين محمود عبد الهادى مـــنصور
اداب حلوانعبد هللا محمد سيد محمد142957
كلية اآلثار سوهاجاميمه االمير السيد محمد812312
تربية بنى سويفسمر مصطفى يونس اسماعيل67816
هندسة االسماعيليةهشــام اشرف حفناوي عبد الرازق656211
طب االسكندريهمحمد احمد رفاعى محمد بالل413472
3723o8طب بيطرى كفر الشيخريهام سعيد احمد خليل النحراوى
تجاره القاهرهشهد محمد محمود محمد الذكى17697
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانايمان حلمي ابوالمعاطي ابراهيم13369
5oo423كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمارينا انيس حنا فهمي لوايه
23o75oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةفادى مالك عزيز بطرس
اداب المـــنصورهاالمير حمدى السيد ابو هيف493474
تجارة قنا ج جنوب الواديايه رافت جالل طه743923
22o93اداب القاهرهمـــنى مصطفى احمد ابراهيم
حاسبات ومعلومات شبين الكوممحمد محمود محمد عبدالجواد231264
اداب االسكندريهرامى شريف سليمان مصطفي سليمان418828
تجاره عين شمسيوسف سامى يوسف يوسف281942
تربية ابتدائي بنى سويفسميه قرني محمود قرني66168
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه جمال صبرى عبد هللا البلتاجى236785
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه محمد على صبره226474
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2836oتجاره القاهرههايدى جمال عبد الرحمـــن على
تجاره المـــنصورهاحمد السيد محمد ابراهيم شمسو594445
اداب اسيوطابراهيم عمر احمد سيد793831
طب اسنان القاهرهبثينه محمود البدرى عبدالمطلب746375
8o8o77تجاره سوهاجمحمود مصطفى عبد الحافظ قاسم
52418oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنصور محمود مـــنصور مـــنصور
3o2891تربية بنهازينب حلمى السيد محمود حمادة
تربية ابتدائي المـــنيافادى نبيل لبيب فهيم715431
هندسة اسيوطمحمد احمد ابراهيم سيد احمد السلمونى379929
27417oتربية عين شمسايه جمال فتحى عبدالجليل
صيدله عين شمسسماح مصطفى عبدالفتاح احمد294643
كلية البنات آداب عين شمسنورا محمد ابراهيم محمد على639953
نوعية موسيقيه قنامحمود حمدى شكرى عبدالهادى742565
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد رمضان احمد ابراهيم148376
حقوق طنطااحمد عبدالحكيم محمود محمدصبره426918
8o9874صيدلة سوهاجالسيد محمد السيد عبد الاله
تربية ابتدائي اسواناسماء كمال احمد محمد خليل824614
تجاره عين شمسمحمد على محمد على خليل296688
طب بورسعيدسميه ماهر على محمد المالح576571
اداب االسكندريهنرمين سعيد محمد خليفة على417193
1141o4فنون جميله فنون حلوانفيرينا موريس فاروق شحاته
تجاره بنهاعبد الرحمـــن عادل عبداللطيف السيد مصطفى517245
صيدلة سوهاجكرمينا عاصم مكارى زكرى785569
اداب بنى سويفاكرم ابراهيم علي عبده61452
نوعية بنهااسماء حمدى عبدالوهاب عواد عويس296268
تربية طنطايمـــنى عادل محمد عبدالعزيزعلى486912
2o6818اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنورهان ناصر ناجى دله
5o4189تجاره جامعة دمياطسميه صالح محمود عبد الدايم احمد
2482oاداب انتساب موجه القاهرههند محمد مصطفي صديق
19o726تجارة قنا ج جنوب الواديحازم سعيد محمد على
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدير ابراهيم عبد هللا احمد النحاس18462
تجاره كفر الشيخرامى عبدالرازق السيد عبدالعزيز البدوى384727
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتفاطمه سيد عطا محمد733819
صيدله الزقازيقالسيد مـــنصور عبدالسالم محمد523848
21239oطب طنطاحازم عالءالدين محمد حسن أبو السعود
79184oتربية ابتدائي اسيوطمى حماد عبد التواب حماد
رياض اطفال المـــنيا طالباتفاطمه محمد عبد العزيز عبد الرحمـــن728394
8o5o68تربية طفوله سوهاج طالباتحنان كامل محمد عبد الرحمـــن
51o3o3اداب الزقازيقساره ماهر مصطفى شعبان
22827oكلية هندسة بنهامحمود اسامه احمد على شوالق
كلية األلسن بنى سويفسماح مسعود سعداوى عبدربه72695
81o989طب بيطرى سوهاجمحمود رمضان السيد احمد
السن عين شمساحمد عمرو عبد المـــنعم ابو اليزيد عبد العال352861
حقوق بنى سويفاحمد اسامه محمد محفوظ75517
2272o5اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحمدى نبيل حمدى عمران
اداب كفر الشيخمحمود السعيد فؤاد ابراهيم وحد371657
365oo6طب اسنان طنطاميار محمد مجدى عبد المـــنصف علي دغيم
تجاره عين شمسمـــنة هللا احمد بدر الدين احمد119619
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانحازم حمدى محمد مرسى296776
هندسة الزقازيقجمال محمد جمال عبد هللا519511
صيدله طنطاهاجر محمود السيد السحيمى278629
219oooكلية الطب البيطرى المـــنوفيةمـــنه هللا خالد مسعد سمينة
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51o715تجاره الزقازيقالشيماء محمد حامد عبد العال مـــنصور
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن محمد حسين محمد حسين342728
56o585صيدله االسكندريهمينا نادر ايليا عبد هللا
كلية طب أسواناحمد حسنين محمد حسنين747268
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةبسمه محسن محمد محمود198283
اداب كفر الشيخسماح شريف صابر السيد عيد383779
تربية طنطااحمد محمدالسيد عبد الهادى على358374
هندسة المـــنيامحمود محمد محمد ابراهيم719113
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى صبرى يوسف على137153
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتساره شعبان لبيب عطيه225372
1319o6برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمصطفى سعيد عبد الحليم احمد
اداب طنطاهدير هاني السيد النجار354616
تجاره القاهرهمـــنار محمد حسين حسن126122
تربية قنا ج جنوب الوادىساره طه السيد مرسى738865
هندسة المـــنصورهشــادى جهاد السيد محمود على المغازى573627
صيدله االسكندريهمحمود محمد محمود المكى439728
284o8طب بيطرى القاهرهايمان طلبه فهمي طلبه
419o29تجاره االسكندريهمصطفى عصام جابر محمد احمد
صيدلة الفيوماسراء محمود محمد خليفه77324
هندسة طنطااحمد حسني مجاهد شعيب358775
29257oتجاره عين شمسمصطفى سمير فتحى سعيد محمد
647o49طب الزقازيقمهند نبيل السيد احمد
نوعية الزقازيقنرمين طلعت محمد سليمان ابو رجيله642514
2o6283تجاره عين شمسميار حسن عبدالنبى اسماعيل
2669o7تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد السيد محمد السيد راشد
نوعية المـــنياسميرة جمال عياد حبيب714848
اداب المـــنصورههند جاد احمد عبد الوهاب566586
2o5277هندسة المـــنيااشرف محمد محمود طه
 تربية الساداترقيه رجب عبدالعزيز رجب226547
51o78oتربية الزقازيقيارا أشرف محمد محمد شهوان
تربية ابتدائي بنهامحمد اشرف محمود محمد275876
2744o6تربية حلوانمريم ماجد ميخائيل حنا
تربية أساسي اسكندريةمحمود محمد عبد الوهاب محمد415521
السن عين شمساسراء حافظ شكرى حافظ محمد294977
2217oاداب انتساب موجه القاهرههدير محمد عبد الشكور عبد الحكيم
5o4o65صيدله المـــنصورهالشيماء نعيم عوض مصطفى نعمان
تخطيط عمرانى القاهرهاحمد جمال احمد حسين154735
هندسة القاهرهاميره سيد سالم سالم152458
تربية المـــنياايه عيد عبدهللا مشــاضى724552
كلية هندسة بنهامصطفى رافت عبدالمجيد على شيحه299873
2136o1هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمـــنير صابر عبد العزيز ابراهيم شــاهين
كلية البنات تربية عين شمسهانم محمد عبدالرحيم عبدالرسول298166
اداب اسيوطاسماء عبد الفتاح محمد عبد البديع792148
41o973اداب االسكندريهبسنت أحمد عبد الجواد فرج هريدى
تجاره القاهرهاحمد محمد سعد العطار51269
حقوق اسيوطايه عصام محمود عبد الحافظ789279
اداب انتساب موجه االسكندريهسلمى احمد محمد ابراهيم على341441
3852o1كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخساره السعيد عبدالمـــنعم القاضى
صيدله حلوانمـــنه هللا محمد زكرى عرابى723125
تجاره عين شمسمصطفى محمود حامد محمد سعيد131116
5o7848تجاره جامعة دمياطاسامه عادل جاد عبدالرحمـــن البطوطى
فنون جميله عماره ج االسكندريهاشرقت محمود مرسى محمد شكر457822

Page 354 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
نوعية اشمونامانى سعيد مصطفى بيومى224865
59oo25هندسة الزقازيقالسعيده على المغاورى جمعه احمد
تربية طفوله طنطااسراء خليفه رابح حامد على363749
تربية طنطاثريا اسامه عثمان حامد عبد الرحيم489273
هندسة االسماعيليةمصطفى احمد مختار مسعد657293
31o436تجاره عين شمسمحمود لطفى ابراهيم حافظ
اداب انتساب موجه عين شمسهاجر عبدالرحيم مصطفى عبدالخالق261328
2793o9تربية ابتدائي بنهانورهان عبدالقادر عبدالستار سعيد
247o5اعالم القاهرهرانيا احمد عطيه احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان حسين جميل حسين حموده148776
تربية ابتدائي الزقازيقهدير محمد محمد احمد العايدى512727
تربية جامعة السويساالء محمد على شــاذلى659242
41ooo2تجاره االسكندريهاحمد مصطفى محمود مصطفى راضى
تجاره المـــنصورهحسن ممدوح عبد المعين عبد المطلب571556
اداب الزقازيقساره هشــام عبد هللا حسن على587573
حقوق طنطامحمد السيد عبد الوهاب عبدهللا خلف361551
5162o8تجاره الزقازيقايه السيد احمد احمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةشيماء سامح محمد الجعبرى232595
6616ooاداب انتساب موجه بورسعيدمـــنه هللا احمد على محمد ابو العنين
721oo3حاسبات ومعلومات المـــنيامبارك اسماعيل سيد عبدهللا
اداب الزقازيقريهام سعيد حسن محمد عطيه511973
طب بيطرى االسكندريهماريو يسرى حبيب فجرى339226
تربية أساسي اسكندريةرانا محمد عبد العال ابو ضيف339897
تربية بنهاعالء عزت يحيى احمد281872
اداب حلوانمـــنه هللا عبدالناصر عبدالجليل عبد الفتاح الحدا199568
43o72صيدله القاهرهياسمين ايمـــن عفيفى عفيفى
21o14تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم رجب محمد عبد الراضى
76o29هندسة الفيوماحمد محمد فتحي عبد التواب
65679oتجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد شعبان داود
34o196اداب االسكندريهنهال سليمان سليمان محمد العسال
اداب القاهرهشروق ثروت حسن كامل118171
8o3657هندسة سوهاجمروان محمد على صبرى
تربية شبين الكومانجى عصام سعيد شــاهين228914
65o241اداب الزقازيقمحاسن محمد سعد عبد هللا
طب بيطرى المـــنصوره وفاء حمدى عبد الغفار السيد صبيح589137
عالج طبيعى ج كفر الشيخهشــام خالد محمد محمد ابوطالب358914
اداب طنطاعبد الرحمـــن محمد عبد العزيز رشدى عسكر357425
تربية ابتدائي بنهاايه سمير عواد بيومى ابوطالب278457
اداب اسيوطهند محمد على داخلى793428
8o5o8تربية ابتدائي الفيومياسمين سيد حمدى مصطفى
5o2946تربية جامعة دمياطغاده رفعت مجاهد عبد المـــنعم رفاعى
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىمروة رمضان بغدادى محمود746162
34324oاداب االسكندريهاحمد عبد الحليم سعد جوده ابراهيم
3o5363تجاره بنهامـــنار سعيد عبدالسميع حسانين حبيب
4666oتمريض القاهرة اسراء حمدى السيد محمد بسيونى
4o418اداب القاهرهاحمد على عبد الهادى بيومى
طب سوهاجمريم مدحت صبحى بسنتى816415
هندسة االسكندريهأحمد عماد على سليمان على خليل413624
تربية ابتدائي المـــنياسالى فايز مسعد يس722195
فنون جميله فنون المـــنيامريم يوسف ميخائيل ناشد716819
1141o8حقوق القاهرهنور هشــام محمد محمود عبد الباقى
تجاره االسكندريهمصطفي رأفت محمد احمد عبد العال343997
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صيدله االسكندريهانجي ايهاب محمد فؤاد عبد السميع437313
إعالم بنى سويفسماح محمد عبد الصادق عبد الحليم69811
هندسة شبرا بنهاياسمين رضا عبدالعزيز على285347
1827oتجاره القاهرهنادين ياسر ابو الفتوح عبد الجواد
تجاره القاهرهعماد عبد المعطي السيد عبد المعطي58316
496o7تجاره القاهرهاحمد مجاهد محمد يوسف
سياحة وفنادق المـــنياماريو هانى فاروق بهنام193761
طب اسنان المـــنصورهتسنيم محمد على المرسى السماحى579443
432o8oالسن المـــنيااريج محمد عبدالحميد مسلم
نوعية المـــنيامحمد على حامد عبد هللا715197
45o3o7طب االسكندريهياسمين خالد محمد عبد الوهاب قنبر
 تربية الساداتمحمد عبدهللا سيد احمد الجمال222182
719o37هندسة المـــنيااحمد رضا ابراهيم عبود
حقوق طنطاابراهيم محمود ابراهيم غازى احمد361328
تربية ابتدائي بنى سويفاسماء محمود حسن محمود63572
19683oهندسة القاهرهزياد محمد حامد عبدالتواب
تجاره الزقازيقمحمود حسن محمد عبد القادر517664
8o23o5اداب اسيوطعبد الوهاب خلف محمد هاشم
347o5oطب االسكندريهنوران معتز فؤاد عبد الفتاح
عالج طبيعى ج كفر الشيخعبد المـــنعم صابر عبد المـــنعم المزين358337
264o33تجاره انتساب موجه  عين شمسسليمان سعيد عبدالكريم علي
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره حنفى رويشد حسن124173
تجاره دمـــنهورمحمود صبرى محمد ابراهيم خضر425633
تربية ابتدائي الساداتمحمد نبيل عبدالرحمـــن رمضان224518
طب الزقازيقندى خالد محمد لطفى احمد عبد هللا588198
79oo2oتجاره اسيوطكيرلس ماجد صبحى روفائيل
هندسة االسكندريهمحمد خلف محمود محمد أحمد453455
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةصفاء فتحى عبد القادر محمد55482
اثار قنا جنوب الوادينسمه احمد سعيد سليم649364
5656o9اداب المـــنصورهسامح عوض صبحى ايوب ميخائيل
هندسة حلوانباسل السيد محمد عبد اللطيف43418
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشيماء عويس محمود مصطفى69466
2239o5طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو احمد فهمى شنب
نوعية فنيه اسيوطمى سرى كيرلس حرز792473
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتيرى عادل لويس ناشد كيرلس116632
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورلمياء محمود عبدالحميد محمد سالم452126
تربية فرع الوادى الجديدامـــنية حسن ادم محمد748373
1167o3صيدله القاهرهمريم عادل مسيحه فلبس
صيدله بنى سويفعمرو متحت عبدالقادر عبدهللا721355
تربية ابتدائي بنى سويفوفاء على حسن مرسى65383
طب الزقازيقعبد الرحمـــن محمد عبد العزيز احمد زيدان517377
طب الفيومسندس عاطف عبد الفتاح مرسى74622
27oo37تجاره عين شمسمحمد نصرالدين عبدالمـــنعم محمد حسن
4o845تجاره القاهرهعبد هللا احمد امبيشي فرج
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمود رضا محمد سالم213492
حقوق طنطاتقى محمد السعيد حافظ ابراهيم492146
اثار القاهرهمـــنة هللا مدحت شــاكر عليوه149414
تجاره بنى سويفتامر توحيد تامر علي722881
584o1oهندسة المـــنياعمرو محمد حافظ محمود الكيال
تجاره عين شمسنورين وليد صالح الدين بخيت196239
تجاره عين شمسمحمد اسماعيل السيد محمد اسماعيل295878
اداب عين شمسفاطمه عبدالعليم ابوالعز عبدالمعز196595
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5146o5دار العلوم ج القاهرهنوف صابر عبد الحكيم ابراهيم شحاته
فنون جميله فنون حلوانكيرلس لطفى مرقص راغب192677
451o55طب االسكندريهايه شكرى عبدالعزيز على كريته
تجاره سوهاجمحمد رشــاد محمد هاشم811259
3825o8كلية األلسن كفر الشيخآيه احمد محمد السيد محمد ابو العطا
اداب حلواناحمد محمد رشــاد محمد حسن29391
تجاره عين شمسرضا ابوالحديد ابراهيم عبدالغني294726
3o667هندسة القاهرهعمرو محمد محمد محمد احمدين
273o49هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى احمد سيد احمد حسب هللا
اداب القاهرهنانسى نجيب موسى ايوب ميخائيل13972
رياض اطفال المـــنصورهياسمين احمد محمد احمد سعد574752
5883o8تجاره المـــنصورهعمر مجدى محمد حسنين فوده
56o333هندسة طنطامحمد حسن محمد البدوى
اداب القاهرهنورا احمد مصطفى حنفى198339
السن عين شمساميرة عبد اللطيف حسن عبداللطيف مصطفى346397
صيدله عين شمسعال عالءالدين رمضان محمد282441
صيدله بنى سويفالهام هاشم سيد عثمان16118
5223o3تجاره الزقازيقعادل محمود برى محمود الغريب
نوعية الزقازيقعماد عبده احمد على عيسى669111
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء محمد عبدالمحسن قابل233829
تجاره المـــنصورهعصام راضى على محمد حسين593475
كلية البنات تربية عين شمسشروق محمود سيد محمد126546
4695o3عالج طبيعى ج كفر الشيخايهاب توفيق توفيق عبد الجواد اسماعيل
2o4372التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسهام محمود محمد على
اداب الزقازيقندى حامد عبد الجواد االمام حسون588256
إعالم بنى سويفايه محمد غنيمى محمود األسود642442
792o15اداب اسيوطامانى محمد على عبد الحافظ
2472oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره احمد عبد العزيز محمد
27881oاداب بنهاابراهيم عبدالحليم ابراهيم سليمان
64631oتربية الزقازيقندا عمر زكريا عوض
تجاره بنى سويفامـــنيه احمد محمد احمد66745
تجاره كفر الشيخمحمد تقى الدين احمد ابو زيد381126
هندسة القاهرهمحمد اسامه محمد احمد123366
تربية بور سعيدمحمد مصطفى جلبي محمد الدبياوى663978
28184oالسن عين شمساسالم محسن محمد برعى
7o898التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسماح محمد عبد الشــافى محمد
5o66o4تربية جامعة دمياطرانيا عبد الحافظ حافظ محمد عطا هللا
52oo33تربية الزقازيقفينا سمير اميل فارس
تربية ابتدائي بنى سويفهانى خميس امين متولى64134
715o41تربية المـــنياأسراء فتحى سعد أدريس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان كمال عبدهللا عبدالمـــنعم225679
نوعية اشموناسماء صالح محمود الشقلة226696
هندسة حلواناحمد يوسف حسنى زغلول133362
نوعية الزقازيقعلى عبدالرحمـــن عبدالرحيم على523294
تجاره عين شمساشرف مجدي محمد احمد116416
طب اسنان االسكندريههاجر السعيد أحمد عبد الفتاح أبوغنيمة447543
تربية ابتدائي طنطافوزيه حمدان عبد اللطيف كريم367768
تربية طنطااسماء صابر محمود عبد العاطى رميح354586
3o45o3طب عين شمسرانيا سامى عزالدين عبدالخالق
5o7o88طب المـــنصورهعمر عطية مسعد عطيه الحسانين
طب بنهاوالء عبدالعال السيد القاضى277485
3o489oتجاره عين شمساحمد ممدوح عيد احمد

Page 357 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
57974oتربية المـــنصورهسماح محمد رمضان محمد شوشه
طب اسنان االسكندريهسلمي طارق محمود محمد بدر 437951
اداب المـــنياوالء مختار عيد شحاته723511
56oo24طب المـــنصورهاحمد اشرف على فؤاد المغازى
تجاره عين شمسكمال مصطفى كمال كيالنى288723
تربية طنطاأيه محمود احمد محمد عبد هللا489357
57216oتربية ابتدائي المـــنصورهعهد وائل شكرى عبد اللطيف محمود
تجاره المـــنصورهرنا احمد ابراهيم ابراهيم محمود584495
رياض اطفال الفيوم طالباتسمر محمود احمد محمد76355
طب عين شمسكريمه ابو العنين ابو العنين عبدهللا بركات444795
تربية دمـــنهورخلود عبد الفتاح محمد صبحى عبد الفتاح429854
496o42عالج طبيعى القاهرهمـــنه هللا محمد عبدالجيد الشوربجي
هندسة عين شمسسلمى على عبدالحليم عوض هللا196332
طب الزقازيقعبد الرحمـــن مصطفى ابراهيم مصطفى سريه579585
تجاره بنهاايه سامى عبدالغنى الهدهد277692
تجاره انتساب موجه قاهرهرانيا مؤمـــن توفيلس مريد21977
49397oتربية طنطادينا زغلول زغلول خليفه
صيدلة المـــنيامحمود ابوالعيد سليم عبدالعاطى755145
تجاره المـــنصورهمحمد احمد عبد الستار بدير احمد572976
79oo3oهندسة اسيوطروالن رودلف يسى ميخائيل
تجاره بور سعيدبسمله حسام معوض احمد السيد663343
هندسة عين شمسعمر عبدالباسط عبدالمقصود عبدالفتاح263816
اداب طنطارضوى شوقى زكريا جابر365133
تجاره طنطاأنس احمد حسين احمد مصطفى البيطار426938
3o2343تجاره بنهامارينا رفعت خليل مسعد
سياحة وفنادق المـــنياسالم احمد سالم عثمان799188
هندسة القاهرهايرينى عادل شفيق رفله توما118398
تجاره االسكندريهنورهان المعتز با محمد خليفة  المسيرى347377
هندسة المـــنصورهاحمد سعيد محمد محمد فرج هللا591667
تربية بنهااميره عصام عفيفى عمر279268
حقوق عين شمسمصطفى محمد عبدالعزيز محمد266731
829o45طب اسيوطاحمد عامر محمد السيد
265o68اداب عين شمسمريم احمد ابوالعال احمد
2o2o9تجاره القاهرهمحمد عبد الرحمـــن محمد سيف النصر
اداب بنهااحمد محمد جوده محمد شــاهين279135
تربية ابتدائى فرع وادى جديدنجالء فتحى شحاتة اسحق748458
5o8246تجاره جامعة دمياطمحمد محمود محمد الحفناوى
14233oكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسفاطمه ابراهيم احمد عبد الواحد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد نبيل لطفى محمود211133
تجاره القاهرهحسام سالمه محمد عبد العال55182
اداب عين شمسدعاء فتحى محمد عبده274741
794o76اداب اسيوطاسماء محمود عربى غانم
هندسة القاهرهكريم وليد محمد عبد اللطيف48224
نوعية طنطااسماء على محمد على عفيفى غنيم354682
تجاره دمـــنهورابراهيم حسن أنور خضرجي426412
تجاره القاهرهسلمى محروس احمد محمد محروس148557
هندسة االسكندريهمحمد محمود محمد محمود جمعة456254
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتساره جمعه رمضان عبدهللا225371
نوعية المـــنياايفا نسيم حنا سعيد716687
طب المـــنصورهمحمد نبهان عبد اللطيف ابراهيم ابوالعز593536
فنون جميله فنون حلوانرنا عبد الغنى انور عبد الغنى52293
رياض اطفال المـــنصورهعال محمد السيد احمد محمد648463

Page 358 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي شبين الكومعلياء عبدالناصر احمد الرفاعى224883
اداب انتساب موجه القاهرهاسماء رضوان عبد الغنى محمد59837
266o9oاداب عين شمسندى محمود عبدالسالم رياض
63o59صيدله بنى سويفياسمين طلحه مختار سيد
2o7769صيدله عين شمسمريم مـــنتصر صبحى رياض
تجاره الزقازيقيسرا ايمـــن حجازى معوض587595
تربية عين شمسشروق اشرف يحيى رمضان292234
طب اسنان طنطااسراء جميل عبدالحميد عبدالفتاح الجدع229145
226o52تربية ابتدائي شبين الكومايه محمد جابر ابوحميده
اعالم القاهرهميرنا احمد محمد احمد268162
هندسة عين شمسهاجر محمد عادل احمد رزق191917
هندسة بني سويفكريم ماجد محمد محمد64522
298o31تربية بنهازينب محمود محمود عبدالمجيد
طب بيطرى جامعة الساداتمحمد درغام محمد درغام218278
علوم عين شمسمحمد محمود عبدالرؤف محمود267511
هندسة عين شمساسراء احمد محمد طلعت عبد العليم18284
عالج طبيعى ج كفر الشيخرغده عبد العال عبد العال احمد شحاته347788
8oo812تربية رياضيه بنين اسيوطمحمد ابراهيم عبد الرحمـــن عثمان
هندسة عين شمسمـــنة هللا ابراهيم سليمان محمد128865
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةبسنت ناصر توفيق عبد الغنى34288
حقوق اسيوطمحمود حمدان على محمد786197
هندسة شبرا بنهاتقى اشرف ابراهيم ابراهيم188115
56o367اداب المـــنصورهحبيبه المعتز با مصطفى محمد السيد
كلية البنات آداب عين شمسهاجر محمود صبحى رمضان282958
73o511تجاره اسيوطمحمد صالح حسين محمد
تربية بنهاايه عماد محروس محمد الحفنى228554
266o84اداب عين شمسندى عبداللطيف عبدالعزيز بريك
تربية الفيوماسراء حمدى محمد احمد76328
تربية ابتدائي سوهاجاحالم عبد االول مختار ابوشــامه817474
43o867تجارة جامعة الساداتمـــنار محمد عطية علي
638o97طب بيطرى الزقازيقجمانه امين جميل عامر
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناميره ابراهيم محمد المهدي58948
طب اسنان االسكندريهرنيم ابرهيم محمد عبده ابراهيم447989
كلية البنات آداب عين شمسجهاد حمدى محمد سرحان268955
تربية ابتدائي قنا ج الواديابراهيم نافع طة احمد746513
52o576تجاره الزقازيقمحمد ابراهيم حسن محمد جزر
طب المـــنصورههناء محمود مختار محمد داود593632
صيدله حلوانكريم ضياء عبد الوهاب عثمان73997
8o6797تربية سوهاجحسناء الحسينى سيد فروح
اداب الزقازيقآيه طارق عبدالحميد الديداموني محمد522115
طب طنطااحمد عبد هللا أحمد فتحى ابوالعينين357323
16o55حقوق بنى سويفمـــنة هللا طارق ابو زيد ابو زيد الوكيل
تجاره عين شمساحمد محمد محمود عبد المالك145845
14o4o1اداب عين شمساالء ايهاب محمد احمد
اداب عين شمسمهرائيل يوسف جرجس عياد شحاته291225
اداب الفيومخلود توبه احمد عبد الجواد72311
8o4o56تربية طفوله سوهاج طالباتسلمى ناصر محمود محمد
طب القاهرهحبيبه صبحى ابراهيم زايد56278
هندسة عين شمسشيماء احمد محمد رضوان275125
تجاره القاهرهاحمد طارق محمد عطيتو29544
27821oطب بنهاامـــنيه حمدى ياسر محمد بحيرى
تربية ابتدائي طنطاشيماء اسماعيل نصر عبد الحافظ367313
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123o74هندسة اسيوطمحمد اشرف محمد كمال الدمرداش
8o736oتربية سوهاجانجى زغلول مخائيل قرقار
37556oهندسة كفر الشيخعالء فؤاد محمد لطفي المرسي
تربية ابتدائي الفيومحسناء ناجي الزير عوض78396
8238o9صيدلة اسيوطاسماء مسلم عيادى بغدادى
2o2473كلية البنات آداب عين شمسزينب مصطفى بدران جاد زايد
كلية البنات آداب عين شمسهدير يحى احمد عبدالرحمـــن267955
8o6711تربية ابتدائي سوهاجازهار سمير محمود دردير
تجاره طنطاشهاب اشرف عز الشحات الشريف584115
1933o7هندسة عين شمسحازم ايمـــن عبدالعزيز ابوالحسن
81642oطب سوهاجميرنا سمير خليل كراس
تمريض طنطا ايمان مجدى عبد الجواد يوسف الدربى356648
اداب حلوانماهيتاب محسن مصطفى محمود274398
تجاره القاهرهاسالم عصام سعد محمد43393
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن محمود أمين عبد العال511428
8o1688طب بيطرى اسيوطمـــنار محمد محمد عبد الوارث
صيدله الزقازيقعلياء حامد محمود محمد كرم576595
56467oتربية المـــنصورهمحمود وليد حسين حسين الشوربجى
تجاره بنهامحمد طارق امين عبدالحميد294778
اداب طنطااسراء اشرف حسنين السيد حسنين364537
65o2o2التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء محمد محمد حسين سيد احمد
علوم القاهرههبة سعد عبد الفتاح محمد سليم52227
تربية الزقازيقسلمى ادهم بدران عمران645795
طب بيطرى سوهاجمهند محمد السيد محمد818195
صيدله حلواناسامه عادل حسن سلطان احمد71988
هندسة حلوانحسام أحمد محمد شرارة491979
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورامـــنيه إلياس عبد العزيز شلبى446975
تجاره الزقازيقاحمد محمد عبدالحميد محمد جندل649663
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسميرنا مجدى حارس بطرس يوسف662336
طب عين شمسروان عبدالمـــنصف سليمان جابر196151
3o2333كلية البنات تربية عين شمسشيماء عبدالكريم احمد عبدالوهاب
35o51اعالم القاهرهحبيبه عالء يونس يونس
3oo536عالج طبيعى القاهرهاسماء رضا ابوالمجد وهدان
كلية األلسن ج أسوانمحمد عوض فضل عمر738816
صيدله االسكندريهندى ابراهيم محمد احمد محمود346736
188o41تجاره عين شمسانجى عماد فاروق محمد
تربية طفوله ج دمـــنهورايمان السيد محمود يوسف الجندى428555
17o13تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه ناصر محمد المهدي محمد عثمان
8o7285هندسة سوهاجعبد الرحمـــن سنوسى على محمد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمصطفى محمد احمد سالم135387
صيدله االسكندريهامـــنة احمد احمد محمد اسماعيل438282
صيدله المـــنصورهاحمد امجد محمد ابوالفتوح عبد اللطيف575935
هندسة كفر الشيخابراهيم رضا ابراهيم احمد السبكي373917
تربية الزقازيقامـــنيه ناصر محمد عطيه سليمان645771
3o3462هندسة شبرا بنهاصالح عزت حبيب محمود
طب بيطرى بنهاهاجر شريف احمد بخاطره على278289
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصرمحمد خالد محمد سيد شعيره289149
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبدالسالم شــاكر عبدالفتاح297353
411o53تجاره االسكندريهنانسى محمد محمود ابو السعود
طب االسكندريهنجالء عبدالستار مـــنصور خضر446685
2o5o57هندسة المـــنياعمر ثروت محمد عبدالغفار على
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحاتم اسامه عبدالخالق نايل221527
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هندسة االسكندريهميادة خالد بشير مسعود الغنيمي414413
8oo351هندسة اسيوطصموئيل خيرى وسيلى بسخرون
41o617اداب انتساب موجه االسكندريهحبيبة فتحى مصطفى على الدسوقى
73o355نوعية المـــنيانورهان محمد سليمان محمد
نوعية الزقازيقاسراء احمد محمد عطيه خطاب528824
اداب طنطاشعبان عبد النبى فرج هللا داود355532
35oo23اداب االسكندريهروان محمد عبد الستار محمد حسنين
49731oهندسة طنطامحمد احمد سيد احمد احمد عبد ربه
5o715اداب حلوانعبد هللا محمد احمد عبد العزيز
3oo38oتجاره بنهاكريم طلعت جوده احمد
صيدلة اسيوطمـــنه هللا محمد سعد عبدالمالك726447
59o674تربية ابتدائي المـــنصورهشروق السيد محمد السيد شــادي
43o561تربية دمـــنهورسلوى ايمـــن محمد  محمد القاضى
5o7143هندسة بور سعيدعبدهللا محمود عبد الحميد محمود الصايغ
27o616كلية البنات آداب عين شمسامانى عبدالعاطى فارس نظير
حقوق االسكندريهمريم صبحى عبد الغفار محمد محمد415792
طب بيطرى المـــنصورهمـــنار احمد عبد القادر محمد النمل594263
5oo82oاثار قنا جنوب الواديياسمين حسن مختار كرات
734o95تجارة قنا ج جنوب الواديعبدالرحمـــن نصاري عبدالراضي طلب
5oo776اداب جامعة دمياطنادين مـــنعم محمد هالل
تربية طفوله اإلسكندريةلورا نبيل بقطر جاب هللا349317
اداب المـــنصورهنرمين داود البسيونى احمد498989
اداب دمـــنهوراميرة على خليفة متولى الجرف428686
2835oالسن عين شمسنسمه حسين محمد احمد
نوعية الزقازيقايه ابراهيم ابراهيم محمد سليمان644541
اداب المـــنصورهامل اسامه احمد السيد راجح شحتو575258
3595o6طب طنطاروان شريف محمود أبو المكارم المطاهر
2o6223اعالم القاهرهفاطمه محمد سمير عادل محمد عسكر
21oo29طب القاهرهمادونا كامل عبدهللا جرجس
5o2653تجاره جامعة دمياطمادونا مجدى ماهر حرز
14889oاداب القاهرهمريم محمد عبد المـــنعم ابراهيم
اداب طنطاعطيه توفيق وظيف السيسى366558
2233o7كلية الصيدلة ج الساداتهدى سيد احمد عبدالمـــنعم الحجرى
8o2oo9تجاره اسيوطنرمين نبيل موريس سليمان
79128oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةوالء عبد هللا رويشد راشد
اداب انتساب موجه القاهرهدعاء على سيد احمد مصباح56157
تجاره بنى سويفايه شعبان عبد الحميد مسعد16254
5o2446تربية جامعة دمياطمحمود أحمد محمد الموجي
42663oحقوق االسكندريهاحمد عبد المجيد مصطفي الشرقاوي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانليلى فرج محمد محمود محمد28235
رياض اطفال المـــنصورهصفاء زين الدين ابراهيم اسماعيل571638
اداب طنطامريم السيد عبد السالم ابواحمد353813
28o252اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمى محمود احمد السيد
هندسة طنطااحمد سامح السعيد نجا الدرس356967
حقوق القاهرهمحمود احمد عبد الرحمـــن غندور54438
صيدله االسكندريهعمر ناصر امين عبد الحليم جعفر412256
تجارة جامعة الساداتمحمد مجدى كامل احمد223416
49o7o4اداب المـــنصورهطارق عاطف محمد عطية
اثار القاهرهرقيه جمال عبدالناصر محمد العربى مصطفى ابراهيم278379
تجاره المـــنصورهاحمد نبيل برهام سعد عبد العال565547
اداب عين شمسفاطمه سمير على ابراهيم جمعة273979
36o162تربية ابتدائي طنطامرام عادل السيد محمد سليم

Page 361 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عبد النبى خضر عبد الحميد58284
8o9951تربية ابتدائي سوهاجنعمه فتوح على قبيصي
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان محمد مصطفى حلمى محمد116199
تربية المـــنصورهيمـــنى الشحات سعد اسماعيل بالل571666
حقوق القاهرهمحمد سامح محمود الكريم محمد حمد198644
السن عين شمسنهى محمد يسرى عيسى277345
اداب طنطامـــنار محمد البدوى عبد العال شيحه367772
4999o8سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد احمد السيد الصياد
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةانجى محمد السيد احمد ابراهيم411568
تربية الزقازيقمادلين نادى زكرى بسكالس642496
37711oهندسة كفر الشيخهاجر سعد محمود مرعى يونس
تربية ابتدائي بور سعيدنهال محمد خليل محمد العفيفي662744
5o4182اداب جامعة دمياطدينا محمد عيسى محمود الطويل
44552oصيدله االسكندريهشهيرة عادل مـــنجود اسماعيل قنصوة
8o621تجاره بنى سويفعبد العزيز رجب عبد العزيز على
صيدله طنطااحمد عمرو شحاته محمد احمد357328
73o427اداب المـــنيامـــنيره معتز عبدالغنى على
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره حمدى محمود عبد الباقى حسانين57857
4924ooكلية اآلثار سوهاجنورهان ابراهيم عبد المقتدر محمد السعدنى
3576o6طب طنطامعاذ حسن نبيه ابوسعد
كلية حقوق المـــنيامعتصم عبدالغنى محمد نعمان729744
كلية البنات تربية عين شمسمى محمد محمود محمد عطيه289815
كلية البنات آداب عين شمسدعاء دسوقى فتحى دسوقى296285
دار العلوم ج القاهرهايه عالءالدين محمود ياقوت31742
طب كفر الشيخسماء حسين محمود حسين غنيم382612
51951oهندسة المطريه جامعة حلوانتكال يسرى محب معوض مـــنصور
464o4فنون جميله فنون حلوانتقى اشرف حامد عبد المقصود
8o1463تجاره اسيوطاحمد مؤمـــن امين حسن
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعبد الوهاب محمد عبد الوهاب توفيق139296
تجاره المـــنصورهمحمد صالح عبدالرزاق عبدالغنى488417
4995o6دار العلوم ج القاهرهكريم صالح رضا يوسف الديب
3647o2تجاره طنطاهاجر السيد مصطفى كمال ابو اليزيد
نوعية الزقازيقاسراء عبدالسالم احمد بدوى غندور649854
5o6781سياحه وفنادق المـــنصورةمريم محمد محمد السعيد عبد اللطيف
تربية ابتدائي االسماعيليهسليمان حسن سليمان محمد654762
فنون جميله عماره ج حلوانسندس احمد محمود على121678
صيدله القاهرهاسالم احمد احمد دياب 135461
طب بنهاشــاهيناز محمود محمد جمال الدين عبدالهادى277461
81o482تجاره سوهاجاحمد خليفه عبد الحميد عبد الكريم
تربية رياضية بنين سوهاجاسالم خليل ربيعى حسن818452
5oo391اداب جامعة دمياطرشــا ربيع ابراهيم البهلول
4286ooتربية طفوله ج دمـــنهورعال سعد على محمد السيد احمد
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفخديجه عيد عبد الحميد ابراهيم62973
هندسة الفيومشيماء اسماعيل مصطفى مهدى75454
335oo4تجاره االسكندريهدنيا خالد شفيق محمد خالد
كلية هندسة بنهامحمد خا طر عبدالموجود عبدالجواد284621
صيدله االسكندريهنورهان عادل جابر محمد هارون337977
صيدله المـــنصورهاحمد ثروت طه عبده القالوى564839
تجاره طنطامحمود على احمد مختار361647
كلية أداب بورسعيدروان عبد ربه سلمى حسن663368
تربية ابتدائي كفر الشيخعلياء علي محمد ابو خطيطة372812
43o618تربية ابتدائي دمـــنهورايمان محمود جاد هللا محمد خطاب
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كليةاسمجلوس
هندسة حلواناحمد السيد حسن العشماوى487594
اداب انتساب موجه بنهامريم عطا هللا نجيب عطا هللا229292
274o8اداب عين شمسهدير ايهاب عبد المـــنعم شلبى
335o96فنون جميله فنون ج االسكندريهندى امير سليمان عطا هللا سليمان
283o3oالسن عين شمسكرستين هرنى موسى سمعان
صيدله القاهرهمى مجدى احمد حمد222823
125o17اداب القاهرهمصطفى ابراهيم سيد ابراهيم
كلية البنات آداب عين شمسفاطمه الزهراء جمال احمد مصطفى الدرس299138
4115o5فنون جميله فنون االقصرعبد الرزاق حمدى رمضان عبد الفتاح علي
حقوق المـــنصورهمحمد احمد عثمان محمد عبد العزيز597389
حقوق القاهرههيثم عاطف عباس محمد حسنين الفقى55923
3728ooتربية كفر الشيخساره عبدالفتاح عبدالفتاح الشقاوى
عالج طبيعى ج كفر الشيخبسمه محمد عمر طراد226625
58879oهندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبد الرحمـــن محمود اسماعيل اسماعيل البلتاجى
هندسة شبرا بنهاوسام حامد عفيفى حسن283426
اداب االسكندريهياسمين احمد محمد عبد المـــنعم على422821
اداب انتساب موجه عين شمسايه عبدالحميد محمد عبدالرحمـــن261142
83253oصيدلة سوهاجمحمود ناجى محمود عبد الموجود
5oo863طب بيطرى المـــنصورهايمان عبده توكل حريز
29o723حقوق بنهااسراء شــافعى محمد حسنى
725o52رياض اطفال المـــنيا طالباتسحر نور جمال سليمان
هندسة الفيوممحمد حسام شهاب الدين هاشم155582
اداب حلوانساره اسماعيل طاهر محمد144512
7o363رياض اطفال بنى سويفامل محمود عبد الجواد على
تربية ابتدائي المـــنصورههدير هاشم شلبى عبد الحميد563677
تربية الزقازيقسلسبيل حسن محمد الهادي السيد سالم642484
429o82تربية طفوله ج دمـــنهوراسراء رمضان عبدالرحمـــن ماضي
4913o4هندسة حلوانمحمد محمد ربيع محمد النظله
فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم محمود احمد سعد429927
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن ايهاب رافت يوسف محمد343162
كلية البنات آداب عين شمسياسمين سمير عبدالرحمـــن عبد ربه287831
طب بيطرى بنهاياسمين محمد نجيب فتحى عبدالوهاب285293
تجاره سوهاجتوماس رفعت روض بولس818552
تربية رياضيه بنين المـــنيااحمد حمدى احمد عطا726324
45o357عالج طبيعى القاهرهنهال خيرت الكومى محمود البندارى
تجاره الزقازيقاعتدال خليل اسماعيل الطوخى644531
5217o8تجاره الزقازيقسلمى ماهر محمد صبري جمعه
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةفاطمة الزهراء صبرى زكى مرسى347743
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسابراهيم نصر فرج صميدة91551
137o5oحقوق حلواناحمد جمال عبد الحميد محمد
هندسة الزقازيقعبدالرحمـــن محمد رأفت عبدالسالم حجازى639288
تجاره كفر الشيخمحمد البيلى السيد على السعيد البيومى381269
نوعية المـــنياهويدا عزت صالح عبدالسيد723651
2o35o7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت اشرف جابر محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرحاب رفاعى طه جمعه74351
هندسة االسكندريهمحمود اسامة محمود مشيمش342539
تربية ابتدائي بنى سويففؤاد رجب عبد الوهاب عبد العظيم67322
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء محمد غانم عبد الحميد معوض589148
صيدله االسكندريهزياد اشرف ابراهيم علي عيسى345238
اداب عين شمسدينا شعبان احمد على145975
2o6812اداب حلوانمـــنه هللا على مصطفى على
29326oهندسة شبرا بنهاايه محمود محمد محمود عثمان
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كليةاسمجلوس
تربية طفوله شبين الكوماسراء اشرف ابراهيم أحمد موسى214441
هندسة شبرا بنهاعمر محمود على محمود رسالن16656
حقوق قنا جنوب الواديربيع جبريل السيد عبدالكريم747487
8o3o9كلية اآلثار سوهاجاسالم سيد فرج ابوقتله
2969o9كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاحمد مختار عبدالكريم على
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةدينا مسعود شفيق بدوى224928
تربية عين شمسشيماء هشــام جابر عفيفى298959
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمرو محمد محمد محمود213285
صيدلة المـــنياخلود يحيى سيد محمد723328
تجاره الزقازيقاحمد فرج عبدالمطلب عبدالحميد638568
تجاره االسكندريهايهاب عزت محمد الصغير احمد419221
طب المـــنصورهاحمد عاطف عبد العزيز الششتاوى شتات487783
3613o9اداب طنطامحمد ناصر سليمان عبدالرحمـــن مليحه
تجاره القاهرهحامد سليمان محسن سليمان58292
هندسة االسكندريهعمرو ممدوح عبد المحسن محروس احمد414767
578o23تربية ابتدائي المـــنصورهسمر حسن مصطفى محمد على
تربية ابتدائي قنا ج الواديريهام احمد الصغير سعد حسن741878
36o297صيدله طنطادينا عبد الناصر بسيونى سليمان يوسف
56o623هندسة المـــنصورهاحمد محمد عوض ابراهيم ابراهيم
تجاره االسكندريهجميلة محمود ابراهيم محمود339474
كلية التربية الفنية ج المـــنياايمان محمد مصطفى محمد712855
تجاره عين شمسرزان السيد محمود سيد احمد263117
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد نبوى عبدالعظيم سالم217677
طب سوهاجمارتينا جابر عبد الشهيد برسوم785579
اداب كفر الشيخمروة السيد رجب محمد موسى417482
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيههاجر الهادى السيد محمد591198
6549o9تربية االسماعيليهنرمين محمد جودة محمد
4311o7تربية ابتدائي دمـــنهورعزة محمد تهامى عبد الحميد
تربية ابتدائي شبين الكومهاجر مصطفى احمد بدوى215427
هندسة الفيوممحمود سعد محمد رياض73389
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمروه مسعد عبداللطيف على البرعى225846
8o9715حقوق سوهاجايناس محمود عبد العال عثمان
طب بيطرى االسكندريهمينا سعيد سناده سعيد غبلایر468567
43o912اداب دمـــنهورمها رضا على محمد
2o7233كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسياسمين سيد احمد محمد الجلوى
هندسة عين شمسعمر طه محمد عبد الرحمـــن151118
56366oتربية ابتدائي المـــنصورهمى ياسر محمد عبد السالم عوض
تربية ابتدائي بنى سويفمصطفى احمد محمد ابراهيم66362
تربية طنطاديانا نادر نور الدين عيد النجار364595
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصراحمد حسانين محمد حسانين281228
63o94تربية ابتدائي بنى سويفجهاد سيد جابر احمد
هندسة االسكندريهاحمد احمد عبدالحميد السيد الخولى458629
السن عين شمسضحى مصطفى عبد الصمد مصطفى27871
حقوق االسكندريهنهاد ممدوح سعد السيد عبدالحميد جاوى428988
هندسة عين شمسمازن احمد حسنى محمد187855
طب اسنان طنطارامى ياسر الرفاعى عبد السميع احمد حموده235561
هندسة حلوانيوسف ايمـــن نبيه محمود على121962
375o85اداب كفر الشيخاحمد ايهاب مـــنير فتح هللا جنيدي
طب بيطرى دمـــنهورعاصم محمد فتحى عبد الحميد441129
كلية البنات آداب عين شمستقى عادل محمد عبدالوهاب282211
37oo87تجاره كفر الشيخاحمد سعيد احمد الرميلى
5o4138اداب جامعة دمياطعبوده ابراهيم هالل هالل عاشور
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كليةاسمجلوس
تجاره القاهرهمحمود محمد محمود محمد نصر135747
612o5تجاره بنى سويفمحمد صالح محمد مصطفى
تجاره القاهرهمحمد عالء الدين محمد على114866
طب اسنان المـــنصورهاحمد مصطفى محمد ابو النظر577929
26734oتجاره عين شمساسالم احمد محمد سيد احمد
صيدلة اسيوطنسمة حسن امين حسن823172
دار العلوم ج القاهرهرانيا عماد حمدى احمدحسن49828
تربية االسماعيليهمحمود رمضان غريب عبد الكريم655214
تربية المـــنياراندا سعيد محمد شحاته719185
كلية االثار ج اسوانعاطف طلعت خليفه محمد294526
كلية البنات آداب عين شمسمى محمود مصطفى جالل24853
تجاره عين شمسمروان عادل ابراهيم محمد281367
تربية دمـــنهورندا عاشور محمد كامل صالح428626
6681oتجاره بنى سويفرغده احمد سيد هاشم
صيدلة اسيوطاشرف عبده احمد حامد821497
اداب بنهااحمد بدوى سالمه بدوى279753
11474oهندسة حلوانمصطفى محمد مصطفى محمد القاضى
اداب دمـــنهورتقوى صالح الدين سالم محمد346274
تربية االسماعيليهشروق عادل محمد سعدالدين654685
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم محمد السيد احمد عفيفي227918
هندسة القاهرههاجر محمد محمود على123513
56o179طب المـــنصورهمحمد طارق يوسف عبد الجليل
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسعاصم حامد حمد هللا الشــاذلى233464
27951oكلية هندسة بنهااسالم ابراهيم اسماعيل مصلحى
71o558اداب المـــنياصابرين على محمود عبد العال
اداب الزقازيقهويدا خالد محمد كامل حسانين642542
65o557تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبدالحميد محمد سليمان احمد
هندسة المـــنصورهحسن محمد محمد عبده سيد احمد564641
تجاره عين شمسحاتم طارق عبدالحميد ابراهيم رواش296394
عالج طبيعى ج كفر الشيخايمان ناصر سالم ابو سالم367459
687o9تربية بنى سويفمبروكة مسعود عبد العزيز على
3oo2o2نوعية بنهاهاجر شحته حامد سليم
تربية اسيوطسيد عبد العال محمود حسن791369
طب المـــنصورهجهاد سالم محمد الفخرانى494419
344o48اداب االسكندريهمحمد جمال الدين ابو المجد خيامي
 تربية الساداتاحمد رجب شحات غنيم224264
7o525صيدله بنى سويفايه شــاكر عزات ابراهيم
السن عين شمسمريم عماد سعيد شحاته143793
3426o7هندسة االسكندريهباسم عادل محمد ابراهيم عيسى
هندسة شبرا بنهامؤمـــن محمد رجب محمد ابراهيم123592
تربية شبين الكوممصطفى سعيد زنون فرحات223537
72o79oتربية ابتدائي المـــنياسامية إبراهيم كامل مليكة
29o743تربية ابتدائي عين شمسمارينا رضانى خلف جلوعه
2o886oاداب عين شمسهدير فتوح ابوزيد فرج ابوزيد
تربية ابتدائي المـــنصورهغاده سمير عبد اللطيف على شومان564684
1339o1السن عين شمسندى احمد محمد ابو الخير
49256oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمـــنه هللا السيد محمد ابو الركب
اداب حلوانهاجر رضوان محمد محمد22148
طب طنطااالء حسين عبدالعال ابو اليزيد القديم354917
اداب المـــنيامحمد عاطف حسن ابوبكر718557
تجاره القاهرهسمر محمد ياسر غازى محمد يوسف192523
5212o1نوعية الزقازيقرانده وحيد الغنيمى عطيه

Page 365 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
27917oاثار قنا جنوب الواديمحمود محمد عبدالسميع عبدالعزيز
51o476طب الزقازيقدينا السيد عاشور ابراهيم
2229ooتربية شبين الكومهاجر حمدى محمود عالم
32o63تربية عين شمساحمد اشرف عبد المعبود حسنين
تربية ابتدائي بور سعيدوفاء محمد عبده محمد عبد المعطي الهار661653
صيدله طنطاعبد الرحمـــن محمد السيد بقوش355774
2127o1اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهادى هشــام حامد مرزوق
كلية أداب بورسعيداحمد اشرف محمد مشــالى663848
سياحه وفنادق المـــنصورةحسن احمد حمزه حامد محمد عبيد588289
تجاره عين شمسندى ايمـــن فتوح حسين محمد188353
نوعية فنيه بورسعيدندى عصام زكريا شحاته عثمان661626
تربية المـــنصورهدينا الكحالوى محمد طه الكفافى593346
تجاره المـــنصورهمحمد السعيد السعيد المغازي574568
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسلمى محمد عبد المـــنصف اسماعيل447939
تربية طنطامحمد بسيونى محمد فايد358814
237o89هندسة اسيوطعمرو سليمان خليفه سليمان محمد
447o19طب بيطرى دمـــنهوربسمه محمد صبحي ابراهيم الفقى
حقوق القاهرهانجى احمد عبد الرحمـــن السيد114475
تجاره المـــنصورهكامل السيد عبد الحميد حسن582939
تربية بور سعيدايه محمد محمد طاهر محمد رجب الشــافعى661496
تربية الفيوميمـــنى سيد خليل عوض72415
هندسة طنطامحمد احمد رمضان الشرشــابى357267
طب المـــنصورهاسماء مجاهد عبده عبد المقصود حسن589964
تربية ابتدائي دمـــنهورنورهان زغلول يوسف محمد بالل429495
تجاره بنهامحمد محمد احمد التهامى زهو227344
سياحه وفنادق االسكندريهمحمد سعد احمد عباس حجاج351945
7241o1هندسة المـــنياعبد الرحمـــن ربيع عبد الظاهر احمد
تجاره االسكندريهداليا طلعت جابر عكاشة423614
تربية أساسي اسكندريةعبير كمال عبدالمعطى ابراهيم ربيع417822
7852o5صيدلة اسيوطانجي هاني تمساح حنين
1521o4تجاره القاهرهاالء عامر سيد عبد المجيد
5o5173اداب جامعة دمياطمـــنال احمد احمد محمد الصفائي
طب طنطامحمود شوقى عبد الحميد عبد الرؤف سالمه353139
رياض اطفال بورسعيدلؤه محمد احمد عبده662717
هندسة القاهرهاحمد خالد شديد محمد59241
748o75تربية فرع الوادى الجديدهبه حسن محمد احمد
اداب االسكندريهمـــنة هللا محمود فوزى غنيم حماد411645
اداب طنطاهشــام محمد ابراهيم صالح352987
3o6791نوعية بنهاسارة محمد السيد محمد ابومعوض
صيدله بنى سويفمروه ايمـــن شكرى عبد السالم63416
81991oهندسة اسيوطمحمد عبد الفتاح محمد ابراهيم
السن عين شمساشرف محمد مصطفى كامل محمد135513
تربية رياضيه بنين بور سعيداحمد محمود محمد كامل ابو زهرة662976
اداب بنى سويفضحى عبد هللا عبد العظيم عطيه66859
هندسة االسكندريهمؤمـــن محمد أشرف سعد محمود عصر456338
صيدلة اسيوطالزهراء طه حسين محمد جاد المولى238734
57o517صيدله المـــنصورهخلود محمد ابراهيم العدوى محمد
49789oاداب طنطاسارة توفيق سند مرسى حسن
السن عين شمسايمان حمدى محمد السيد152117
8o2185تربية اسيوطنورهان عبد الواحد عبد المجيد محمد
حقوق االسكندريهمعتز صالح سعد محمد هيبه345783
هندسة الزقازيقمحمود السيد نصر السيد شعبان644525
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27o116اداب عين شمساسالم احمد اسماعيل احمد
66o847كلية أداب بورسعيداصاله مسعد احمد احمد العاصى
83o947صيدلة اسيوطاسراء على اسماعيل عبد الرحيم
اداب انتساب موجه القاهرهروضه بدر محمود عبد الفتاح151778
تربية بنهامحمد السيد ابراهيم السيد279463
2o3865السن المـــنياهاجر جمال محمد حسن
اداب االسكندريهمحمد اشرف عبد المـــنعم عبد العزيز على342899
إعالم ج جنوب الوادىجميله ربيع ابراهيم ابراهيم يونس578156
7352o5تربية ابتدائي قنا ج الواديلمياء محمود على تويجر
كلية هندسة بنهاصالح ايهاب محمد صالح بيومى الشــاذلى261823
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو حسين حسن عبد هللا133574
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد رأفت فرج احمد صالح575472
هندسة المـــنيااحمد فايز فداوى عثمان718589
تجاره اسيوطصالح ناصر اليمـــن محمد عبد السالم789538
19o756تجارة قنا ج جنوب الواديمـــنه هللا اشرف ياقوت احمد
تربية كفر الشيخفداء انور على حسانين ابو عيانه378932
نوعية بنهااسماء احمد حسين احمد228667
59oo69تربية المـــنصورهدالل احمد جبر عوض
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةندا محمود حسن البنا228953
حاسبات ومعلومات االقصر ج جنوب الوادىعمر سعد على مغربى733799
صيدلة المـــنيامـــنه  هللا حمدى محمد القرنى محمد714191
هندسة اسيوطمحمد رافت حلمى عبداللطيف294931
تربية ابتدائي كفر الشيخامينه محمد مختار إبراهيم377726
هندسة طنطامصطفى محمد حسام الدين احمد ناجى358925
73894oطب بيطرى قنا ج جنوب الوادىتفيده حسني عمر محمد
تجاره القاهرهاحمد بدر عبدالباسط نويشى194152
تربية طفوله طنطافتحيه محمد سعيد  السيد محمد496925
8o9437اداب سوهاجعبد العال عبد الناصر محمد عبد العال
6563o3اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايه احمد الدسوقى احمد
43997oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعبدالرحمـــن اسامه ابراهيم عبداللطيف ابوالخير
اداب الزقازيقنسمه السيد مهدى خضرى516224
هندسة االسكندريهاحمد ابراهيم محمد ابوالعنين جمعه459114
فنون جميله فنون ج االسكندريهسلمى صبرى احمد على حسين417811
82287oهندسة اسواناحمد مدثر محمد حسن
اداب كفر الشيخعبد الرحمـــن محمد محمود عبد العزيزالمرادنى411423
5635o1طب اسنان المـــنصورهمريم علوى عبد الحكم عبد الحميد الزهيرى
5oo7o5تجاره جامعة دمياطروان عاطف حسن المبشر
اداب عين شمسوالء محمد عبد هللا احمد668277
اداب االسكندريهخلود غريب ابراهيم على339774
645o1هندسة بني سويفاحمد حسين على عبد المعطى
كلية البنات آداب عين شمسياسمين شحتة محمد الجوهرى22392
صيدله طنطامـــنال شوقي السيد الغندور491948
3o4645طب بنهااحمد محمد عبدالقادر ابوسيف
3611o3نوعية طنطاايمان عصام البرعى عامر
23o272هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد جمال فؤاد على عبد النبى
نوعية جيزهاسراء محمد عبد هللا احمد142125
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةصباح سمير محمد السيد اسماعيل287947
3o1548اداب انتساب موجه عين شمسحبيبه رجب شعبان دردير
316o6فنون جميله فنون المـــنياانجى ياسر امام امام ابراهيم
تجاره عين شمسمياده احمد احمد محمد282924
19857oطب القاهرهتقوى عادل حسنين السيد جاد
38o69oتربية ابتدائي كفر الشيخشيماء محمد عبدهللا السعيد عبدالنبي
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صيدله االسكندريهاسالم احمد سعد عبد الحليم قطب442794
821o3oهندسة اسوانمهاب احمد عبد الرحمـــن عوض هللا
نوعية طنطااسالم محمد السيد علمه362571
إعالم بنى سويفرضا امين حسن امين الشلقه638571
3o4729عالج طبيعى القاهرهامل عبدهللا عبدالفتاح مصطفى شرف
تربية الفيومنجالء جمال محمد عبد الواحد79841
83177oصيدلة سوهاجرانيا ابراهيم على على
3o2199هندسة شبرا بنهامينا جرجس اسحاق سيحه
29o272حقوق عين شمسمحمد محمد سليمان عواد صقر
هندسة المـــنياهشــام الدسوقى ابو الفضل الشيخ579116
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمادونا عاطف داود صليب بدوى236758
اداب المـــنصورهمحمد مجدى السعيد عباس دويدار576832
طب عين شمسمريم عماد الدين ابراهيم صادق144543
تربية قنا ج جنوب الوادىمـــنى شحات ابراهيم أحمد744336
هندسة اسيوطمحمود احمد مـــنصور حسن238643
58o489تجاره المـــنصورهنادر خيرى عبد الحميد احمد
تربية العريشاسامه على سالمة ابريك666232
اداب عين شمسياسمين احمد احمد ابراهيم عطا هللا293368
هندسة الزقازيقاسالم نصر بالل احمد قويطة644876
29o1o6اداب بنهامحمد طارق السيد بكر بكر عمر
2o62o4تجاره عين شمسشروق عبدالواحد عبدالحميد عبدالوهاب
346o35اداب االسكندريهمحمد احمد محمد محمد حسن
هندسة طنطاابراهيم كمال ابراهيم محمد محى الدين493862
تربية طفوله ج دمـــنهورمريم محمد عصام الدين محمدعلى المسيرى429464
اثار الفيومياسمين صبحى ابراهيم سعد39498
653ooهندسة الفيومسعيد صالح مسلم صالح
نوعية الزقازيقسماء عالء محمود محمد السيد524314
27o218تجاره انتساب موجه  عين شمسكيرلس شفيق عطيه مسيحه عوض
تجاره االسكندريهفريدة ايهاب عبدالقادر الشنيطي411222
58o684هندسة اسيوطاحمد فتحى ابراهيم السيد
علوم االسكندريهندى محمود أحمد رشوان عبدالرحيم434498
هندسة المـــنياوالء عبدالشكور احمد حسنين717244
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ابراهيم اسماعيل مقلد222234
2242o3هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد احمد محمد الشيتى
تربية الزقازيقتغريد جمال محمد عبد الفتاح مزروع586769
فنون جميله فنون المـــنيامريم عاطف عبدالمـــنعم يوسف188311
طب بنهامحمود ماهر ابوالفتوح عامر نوير226912
تجاره الزقازيقنيهال محمد كامل عبدالمجيد الزعفرانى522157
تربية جامعة السويساالء احمد صالح عبد السالم658858
22o554طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عادل حسين الشيشيني
21o91اداب القاهرهنادر خالد فاروق محمد
تجاره سوهاجخليل ابراهيم محمد خليل812519
اداب انتساب موجه القاهرهنيره ابراهيم السيد خليل37261
عالج طبيعى القاهرهابراهيم عمادالدين فهمى ابراهيم227592
21346oطب بنهاعزالدين محمد مصطفى حجازى
تربية ابتدائي بنى سويفسمر كريم فتحى محمد62985
صيدلة سوهاجكيرلس كرم شوقى ذكى829518
78669oكلية طب االسنان جامعة أسيوطسالى مجدى مقار صليب
22181oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم  القاضى
8158o2تجاره سوهاجادهم اشرف عالم مصطفى
42279oتربية اسكندريةميرنا مختار اسحق داود سيداروس
تجاره بنى سويفهشــام اشرف حلمى طه66372
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نوعية المـــنياايه مصطفى محمد خلف715636
تجاره انتساب موجه قاهرهندى طارق عبد الرازق احمد45735
طب المـــنصورهبسمه محمد حسن العسقالنى591946
2926o8تجاره عين شمسعبدالرحمـــن اسامه محمد محمود
13194oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمارينا يوسف معوض يوسف معوض
طب بيطرى كفر الشيختقى اشرف نبيه شلبى376775
359o99كلية األلسن كفر الشيخدارين سامى ابراهيم عبد الرحمـــن
تربية الزقازيقامانى محمود محمد اسماعيل السيد647233
2314o9تجاره بنهاايه اشرف عابدين محمد
تربية رياضيه بنات شبين الكومهاجر مختار ابراهيم سمرى235722
اداب حلوانايمان محمد احمد محمد عبد الكريم53464
اداب عين شمسهدى عصام امين بدوى127776
هندسة عين شمسمحمد زكى عز الدين مبروك133416
589o25طب المـــنصورهنادين محمد شوقى محمد
اداب عين شمسمريم ياسر عزت عبده جاد117682
صيدلة بورسعيداسماء رضا موسى محمد خاطر593383
تربية طفوله شبين الكومهاجر سالمه عبدالنبى محمد على229678
هندسة عين شمسمحمد حسين احمد خطاب58922
عالج طبيعى ج كفر الشيخمـــنى سامى ابوالفتوح رمضان583345
تربية فرع الوادى الجديدالحسين مصطفي رزق نايل749664
تجاره االسكندريهمؤمـــن محمد احمد عبد الرحمـــن محمد338529
374o46تربية كفر الشيخاحمد علي عبدالفضيل قطب ابوشنب
نوعية المـــنياايه مبروك راتب محمد723823
صيدله الزقازيقاحمد عبد الناصر محمد عبد الرءوف حسن513291
تجاره القاهرهيمـــنى شريف محسن محمود17714
2o41o8هندسة القاهرهمـــنه هللا مجدى محمد معوض ابو المجد
2o354تجاره القاهرهمحمد رضا محمد شريف البيومى
5o6548هندسة المـــنصورهغادة ابراهيم حلمى محمد الحديدى
71952oتجاره بنى سويفصموئيل مجدى سمير حنا
2o3539اداب القاهرهنجالء فتحى محمد عزت عبدالرحمـــن
طب االسكندريهاية هللا نصر محمد محمد كشك438842
752o82طب المـــنياايه صالح احمد عبد الرازق
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنادين عادل محمد امام عشرى346421
هندسة الزقازيقمهند طارق محمد محمود نصر566454
2oo66تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمد محمود عوض
هندسة اسيوطمحمد عبد الحميد عبد المجيد ابراهيم صقر591539
4858o4طب طنطاشذا جمال عبدالباعث بسيونى طوالن
هندسة عين شمساحمد عامر احمد ثروت عامر37845
اداب انتساب موجه حلوانايمان محمد عبد الرحمـــن احمد153542
صيدله القاهرهسماء السيد عبد الرؤف السيد ابراهيم سويلم146246
هندسة الزقازيقمحمود احمد عزب عزب مرسى643817
58oo66هندسة المـــنصورهاحمد جمال البيومى محمد الحالل
تربية اسكندريةمروه عبدهللا عبداللطيف عمر مرزوق339949
هندسة اسيوطمحمود حسين محمود فرغلى797676
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفجوزيف جرجس شــاكر عجايبى19246
13646oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى ممدوح عبد الغنى محمد
طب عين شمساحمد محمد عبدالنبى عبدالحميد294838
41174oاداب انتساب موجه االسكندريهأميرة طارق صبرى السيد اسماعيل
هندسة القاهرهمحمد مصطفى طه على57814
تجاره دمـــنهورمـــني محمد محمود محمود حفنى411269
هندسة بني سويفتغريد عبد السميع عويس عبد السميع62948
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه هشــام احمدعبد الخالق ابراهيم رضوان189361
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8oo342هندسة اسيوطاحمد ثروت مختار على
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء نبيل حلمي ذكي سالم359876
7o915تربية بنى سويفهند شعبان عبد الحكيم عثمان
662o86تربية ابتدائي بور سعيدنور احمد احمد عبده العشرى
تربية ابتدائي كفر الشيخرحمه عثمان محي الدين احمد ابو العزم372884
صيدله حلوانمحمد ماهر طه عبد الرسول756373
تربية المـــنصورهساره طلبه على معروف578167
تجاره عين شمسمحمد احمد سعد احمد شعله292519
تربية طنطاساره حسن السعيد الهلبى364328
رياض اطفال المـــنصورهالشيماء سليم البسيونى سليم فرج هللا576253
فنون جميله عماره ج حلوانهانيا حسن عيسي حسن سويفي16946
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمد ابو الحسن عبد الرحيم حسن744728
هندسة المـــنصورهاحمد سرور محمد السيد محمد شوربه569875
اداب المـــنصورهمديحه محمود السعيد ابراهيم شريف585834
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرعمر كمال حسين عبدالوهاب192849
7158o5تجاره بنى سويفعالء شعبان على محمد
5878o6هندسة المـــنصورهمحمد عبد المـــنعم على على محمد العنانى
هندسة المـــنياالشيماء عزام ابراهيم ابو الليل752539
تجاره االسكندريهمريم مروان عبدالمـــنعم محمد عبده417262
28871oنوعية عباسيهمحمود جمال محمدى عواد
347oo9اداب كفر الشيخنجوى سعيد محمد أدهم الصحن
512o86تربية رياضيه بنين الزقازيقمصطفى أحمد محمد مصطفى
58oo9اداب القاهرهخلود محمد فريد اسماعيل
صيدله االسكندريهنهله هشــام محمد علوانى446934
هندسة عين شمساحمد مـــنصور عطيه المتولى على193572
8o7877اثار قنا جنوب الواديابراهيم احمد محمود الزهري
19o751تربية طفولة الغردقةدنيا محمود مصطفى محمود
تربية بنهامى سعد على برعى291762
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفايه جمال على احمد667464
2o7283صيدله القاهرهاالء عطيه كامل عطيه
تربية ابتدائي كفر الشيخسلوى احمد سمير محمود383776
تجاره بور سعيدمحمود عمر عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن سمره غنيم593744
1474o7تجاره القاهرهمهاب احمد محمد عطيه
هندسة المـــنصورهاحمد ابراهيم على احمد على588468
اداب الزقازيقشريف محمد احمد دسوقى643485
644o92طب الزقازيقساره جمال عبد الرحمـــن عبد الهادى
صيدله المـــنصورهعبدهللا عزت عطوة على رزق499567
تربية ابتدائي المـــنصورهندى ياسر عثمان عبد الحليم عوف593968
58o282صيدله المـــنصورهمحمد الشبراوى محمد عبد الحكيم المتولى
تربية ابتدائي بنهاماجده عماد صبحى سليمان277756
تربية عين شمسنورهان حاتم احمد بسيوني298143
صيدله طنطااميره اسامه عبدالعاطى كامل عجاج231754
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالعزيز على محمد عبدهللا194552
15o584تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشــادى ماجد حسن ابو المكارم
82649oطب بيطرى اسيوطنسمه محمود عبد الجابر عبد الوهاب
تربية بور سعيداالء زكي محمد رخا المصرى663327
حقوق عين شمسمريم هانى كمال نصار117589
تجاره االسكندريهايمان هانى حسنى محمد411289
443o74صيدله االسكندريهمحمود حافظ عبد البارى داود
طب اسيوطمحمد عبد الرحمـــن زكريا عبد الرحمـــن797533
طب اسنان طنطااسماء غريب فتح هللا محمد452223
8o6o86هندسة سوهاجابانوب يوسف عبده بشــاى
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585o66تربية ابتدائي الزقازيقياسمين البدوى ابراهيم السيد نصير
هندسة االسكندريهأدهم ماجد احمد السيد االنه455953
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه عادل احمد ابوالخير118319
هندسة القاهرهاحمد اسامه عبد القوي على135624
345o75اداب االسكندريهاحمد هشــام محمد محمود سرور
اداب اسيوطمحمد صابر فاروق عبد السالم792684
طب بيطرى المـــنصورهريهام محمد على على سيد احمد564743
58462oطب المـــنصورهسلمى محمود محمد سليمان عيد
2o2641كلية البنات آداب عين شمسجهاد خالد عبدالنبى محمود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريانا مالك رمزى جرجس268482
علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةسميه مصطفى السيد بقله218797
574o25كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسلوان عبد هللا عبد اللطيف عبد هللا عمر
تربية طفوله شبين الكومنورهان ياسر محمود عبد الخالق عبد المعطى231927
43o263تربية دمـــنهوربسمة محمد محمد بسيونى رزق التمساحي
تجاره عين شمسهاجر عالءالدين رزق احمد116658
هندسة االسماعيليةمحمد عبداللطيف محمود رضوان636467
75992oطب اسنان جنوب الوادىعمر صالح امين محمود
كلية البنات آداب عين شمسندى فتحى ياسين عبد الجواد144254
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادر نشــات محمود عبدالعزيز266737
دار العلوم المـــنيانورهان محمد احمد على737381
3536o6نوعية طنطاأحمد جمعه نبيه موسى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم احمد سيد عوض25863
8175o9تربية ابتدائي سوهاجرانيا عبد الهادى خليفه عرابى
نوعية موسيقيه اسيوطساره عطا زاخر سعد هللا792788
صيدلة اسيوطفاطمة جمعه كامل جابر749251
تربية ابتدائي سوهاجمصطفى على محمد على813227
صيدله الزقازيقصباح وليد حسن احمد سعودي293864
تربية المـــنصورهشمس السعيد عيسى السيد565299
كلية البنات آداب عين شمساسراء اشرف نجيب محمد188789
تجاره القاهرهمـــنة محمد سيد محمد على الشريف34461
تمريض كفر الشيخشيماء احمد سعيد ابراهيم377751
646o84صيدله االسماعيليه ج قناة السويسايه عبدالفتاح يوسف عبدالفتاح
سياحه وفنادق المـــنصورةندا وفاء الدين عبد الرحيم بدوى492176
تجاره االسكندريههاجر مجدي ممدوح سالم423299
5o5o84كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفهبه علي حسن علي احمد
السن عين شمساحمد حمدى احمد سعيد136559
صيدله االسكندريهفاطمه محمود عبد الغنى ابو الفضل495542
تجاره عين شمسمحمود ابراهيم احمد حامد عقبه145137
تجاره القاهرهنورهان على عثمان على ريان28377
72484oاداب المـــنيامحمد رضا محمد عبدالكريم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد مشحوت الميت233317
تربية طفوله ج دمـــنهوردينا محمود عبد المقصود سالمة429581
574o77تربية ابتدائي المـــنصورهنورهان عبد القادر عبد القادر محمد عبد الوهاب
طب بيطرى المـــنصورهدعاء السيد محمد المرسى على البربر587878
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىابراهيم محمد ابراهيم احمد733786
صيدله االسكندريهشيرين رضا عبدالحكيم جمعه الزرباوى449589
2321o4صيدله الزقازيقاسراء الشــاذلى احمد الشــاذلى
صيدله االسكندريهمحمد صابر زايد عبدالونيس بريشة443459
58o8o1اداب المـــنصورهاحمد ابراهيم صبحى ابراهيم محمود
إعالم بنى سويفروان اشرف سليم محمد121418
كلية طب أسوانساره مجدى شهدى فخرى822126
13783oحقوق القاهرهبسمة حسن محمد احمد
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كلية الصيدلة ج الساداتمحمد شعبان امام عبدالحميد224635
74o19oتربية ابتدائي قنا ج الواديمصطفى حامد عبدالعزيز عباس
نوعية المـــنياايه جمال فاروق محمد726674
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحمريانا رفعت فرح مهاود348764
44o86طب بيطرى القاهرهابانوب عماد عجايبى موسى
356oo4نوعية طنطااسماء عبد المجيد شــاهين محمد العمورى
كلية هندسة بنهاخالد محمد رمضان محمد خليفه276994
تربية دمـــنهوروفاء صبري ابراهيم مبروك429646
5o2162تجاره جامعة دمياطبالل عاطف على الزيدى
سياحة وفنادق جامعة الساداتاسراء احمد التهامى يونس خميس228664
3o9568تجاره بنهاعبدالرحمـــن قطب على حسين
125o76تجاره القاهرهمحمد رزق حسين رزق
125o39تربية حلواناحمد سامى نصر محمد مدني
5o6597تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتخلود عالء البديوى عثمان خضر
3789ooتربية كفر الشيخايه لطفي صالح الدين بيلي
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويساالء خليل عدلى احمد657868
اداب حلوانهدى صالح الدين يس بدا صالح45755
حقوق عين شمسمـــنى سعيد سعيد محمد غانم114159
حقوق بنهااشرف سيد رفاعى محمد289227
اداب المـــنصورهمحمد احمد عبد الرحمـــن على عبد الرحمـــن574675
تجاره اسيوطدالل حسين عبد الرحمـــن حسين795652
اداب بنى سويفحوريه جمال احمد صابر62685
اداب المـــنصورهمحمد حسنى عبد القادر عبد القادر494978
هندسة كفر الشيخمحمد عبد العظيم محمد عبده ابراهيم593684
تجاره عين شمسمحمد عصام عبدالوهاب عبدالرحمـــن262264
22o483طب طنطااحمد ماهر مصطفى محمد عفر
6542o6تربية االسماعيليهمحمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف
فنون جميله فنون ج االسكندريهروان أشرف السيد محمد صالح411163
14o623حقوق عين شمسهاله مجدى عبده على
299o83كلية البنات آداب عين شمسايمان عبدهللا على عبدالحميد
تجاره المـــنصورهمحمد مختار حسين مصطفى شلبى577233
اداب انتساب موجه القاهرهامـــنيه هشــام نصر رواش زويده53457
5882o4كلية هندسة بنهاابراهيم حسن ابراهيم محمد شهاب
تجاره بور سعيداحمد محمد عبد الحميد هجرس662975
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايناس عبد هللا عبد العظيم عبدربه25153
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةيمـــنى رمضان محمد مصطفى216177
2o2463حقوق القاهرهدنيا ابوالعال سيد مصطفى محمد
57oo24تربية المـــنصورهايه احمد راضى على محمد عبيد
اداب الزقازيقعائشه حسام محمود فهمى668178
تجاره سوهاجمحمد عمر الجارحي شحاته812168
2776o9طب بيطرى بنهااالء محمد عبدالمـــنعم عبدالجواد هيكل
66843oاداب الزقازيقوليد محمود جوده محمود
64oo77طب بيطرى الزقازيقاميمه جالل ابراهيم عبد التواب
طب االسماعيليه ج قناة السويسالرين عصام كامل ميخائيل636118
8o9698كلية هندسة الطاقة بأسوانهشــام محمد عبد الفتاح احمد
اداب طنطارودينا معتصم زكى ابو العال363786
5o7145هندسة بور سعيدعصام محسن عبد الفتاح محمد الحسينى
رياض اطفال االسكندريه طالباتمريم رجب رمضان السيد رمضان417171
444o95طب عين شمسحسام محمد محمد ابراهيم سمري
19o584كلية هندسة بنهايوسف اشرف جابر عبدالحى
194o11هندسة عين شمسحسام اسم سيد عثمان
صيدله االسكندريهاسالم محمد عبدالحفيظ ابو الفتح سالم436156
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اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان صالح عبدالفتاح تركى219664
كلية الطب بقناحسام عبدالعاطى اسماعيل حفنى737563
هندسة القاهرهنورهان اشرف عبد السالم محمد156151
7266o1اداب المـــنياكرستينا رضا نجيب حنا
حقوق القاهرهمحمود عبد الرحمـــن عبد الحميد رشوان54465
415o11هندسة االسكندريهميار اشرف السيد حسين
6o375تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانايه عرفه بدوى محمد
صيدله المـــنصورهامانى عبد الباسط رفعت عبده يس عبد الال592865
تربية اسوانايمان سليم محمود عبد هللا823452
اداب الزقازيقفاطمه نبيل محمد عامر علي بدران514583
4918o3هندسة طنطااكمل مصطفى محمد الطناحى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايمان رفعت محمدى المصيلحى ناصف236662
14o545اداب عين شمسمريم محمد محمود محمد
تربية ابتدائي اسوانزهرة احمد عبد هللا صغير821769
هندسة عين شمسالحسين هانى حسن امام262667
تجاره القاهرهمحمد احمد رمضان عبد الفتاح127448
صيدله المـــنصورهخلود محمد عز الدين عبد القادر محمد591748
657o6تربية بنى سويفسليمان عيد عمرون محمد
اداب المـــنصورهعمر مجدى سالم سعد محمد داود584135
طب المـــنصورهعبد هللا احمد الغريب الغريب سيد احمد567558
تربية كفر الشيخاالء عصام محمد مصطفى النجار374129
اداب عين شمسحنان جمال احمد محمد132394
8o8522تربية ابتدائي سوهاجاشرف نجاح كرم جرجس
اداب بنى سويفايه محمد فتحي حسن64298
اداب القاهرهريم هاني عبد المـــنعم مصطفى22869
طب بيطرى جامعة الساداترمضان عبدالباسط سعيد مبارك233457
تجاره بنى سويفعبيد عبد الستار محمود عبد العال716453
صيدله طنطاندى عادل محمد شمس الدين492576
11994oتجاره وإدارة أعمال ج حلواننغم محمد عبد اللطيف عبد اللطيف الهوارى
هندسة المـــنياهشــام شهاب الدين احمد محمد الخراط712825
تربية طفوله االسماعيليهرنا ابراهيم سالمه حمد السيد655296
سياحه وفنادق االقصرحسام جابر فهيم رسالن735856
صيدلة سوهاجمحمود عبد المبدى كامل محمد818191
22o117تربية الساداتياسمين ايمـــن عبدالعزيز الخولى 
تجاره القاهرهمحمد اشرف احمد عبدالعزيز198786
36o696طب اسنان طنطامـــنة هللا محمد محمد النويهى
تجاره دمـــنهورسيف هللا مصطفي عبد الواحد محمود عبد الواحد411389
تجاره اسيوطوالء احمد محمد طنطاوى793175
تجاره انتساب موجه االسكندريهسارة اشرف احمد صبره مسلم417799
طب المـــنصورهايه خيرى امين احمد مختار585621
تجاره المـــنصورهاحمد عبد القادر علي العالوي488551
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهنا محمود محمد مختار عبد السميع الصباغ114448
هندسة القاهرهعمر مصطفى عبد العزيز محمد154893
3o3578تجاره بنهامحمد مـــنير كامل عطيه
طب القاهرهحازم ماهر رجب ابراهيم جاويش122938
2134o8اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى حمدى حفناوى احمد حفناوى
تربية طنطامحمود احمد محمد ابراهيم قاسم366366
اداب االسكندريهشيماء حسن عبدالرحمـــن حسن348641
تربية دمـــنهورهاني يسري مسعود محمد الديب426716
رياض اطفال المـــنصورهايه عالء احمد صالح646284
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمود محمد محمد محمد هاشم124695
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمى مصطفى محمود على716831

Page 373 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
1543o8اداب القاهرهايه عاطف فؤاد عبد العال
364oo9كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةحنين أحمد عبدالعظيم عبدالعزيز البطاحجى
تجاره انتساب موجه االسكندريهمؤمـــن سمير احمد نصر عفيفى418785
هندسة اسيوطمصطفى جمال جوده عبدالسالم محمد642328
5536oهندسة اسيوطشريف جميل معوض علي
اداب الفيومفيبي محب فؤاد ايليا حنا72714
هندسة اسيوطعصام ممدوح عبدالحكم احمد281652
هندسة المـــنياكريم اشرف راشد على711354
تجاره بور سعيداحمد احمد عبد العال عبد العال المتول663846
65o79صيدله بنى سويفزينب محمد احمد حسن
اداب حلوانايمان احمد حامد محمد ابو الدهب116628
66oo54هندسة االسماعيليةندا فرج سعد احمد
تربية الفيومندى احمد سعيد محمود78831
رياض اطفال المـــنيا طالباتصفاء على محمد محمود712429
تربية رياضية بنين بنهاميسره احمد عبدالعاطى احمد276433
كلية تجارة ج أسوانفاطمه ياسين عبد الصبور محمد819631
82o557تربية رياضية بنين اسوانماهر الشــاذلى محمد قاسم
226o5oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه عبدالعزيز ماهر عويس
تربية ابتدائي الزقازيقاحمد ابراهيم امين عبدالمقصود سالمه522235
هندسة عين شمساحمد وحيد محمد اسماعيل119441
هندسة االسكندريهاحمد اسعد على احمد الكيكي413986
72o712تجاره بنى سويفميخائيل لطفي ابراهيم جرجس
2oo192عالج طبيعى القاهرهايه محمد يحيى محمد على السايس
1147o9هندسة عين شمسطارق حمد احمد احمد حسن
تربية ابتدائي الزقازيقهاله عبدالعال السيد البدوى عبدالحليم646318
4o546اداب القاهرههدير شعبان حسين ابراهيم
289o15تجاره عين شمساميره سيد عواد عبدالعزيز
35o872تربية طفوله اإلسكندريةياسمين احمد ابراهيم السيد
هندسة عين شمسطه محمد توفيق سعد146976
6234oرياض اطفال بنى سويفنورهان محمد عبد هللا محمود
اداب القاهرهفاطمه عمرو عبد الهادى سيد14526
5678o7اداب المـــنصورهسلمى سامى محمود يحيى
36o92تجاره القاهرههدير اسامه امين علي عسران
34o752تجاره االسكندريهبدر مرشدى برهامى حسين
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسراء احمد سيد ابو سريع31734
كلية الطب بقنامصطفي طنطاوي السعدي احمد745857
اعالم القاهرهنادين مجدى عبدالبديع محمد286348
131o94تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد سعيد االزهرى عبد العزيز هندى
اداب المـــنيااسالم صالح حسن محمد715534
هندسة اسيوطعبدالعاطي انور عبدالعاطي عبداللطيف735895
هندسة االسكندريهمحمود أيمـــن عبد الحليم مرسى مراد454256
رياض اطفال المـــنصورهايه محمد طلعت خليل محمد581585
اداب القاهرهاحمد على محمد سيد124931
2227o1تربية ابتدائي الساداترحاب سعد اسماعيل على
643o88هندسة الزقازيقاسراء محمد عبدالغنى محمد شحاته
58o384تجاره المـــنصورهاحمد بدران طه احمد حسن
64693oعالج طبيعى القاهرهماجد حماده ابراهيم بكري
هندسة االسكندريهرامز مجدي عزيز سولایر345357
صيدلة سوهاجايه مبروك حسن على732886
هندسة عين شمسعبدالرحمـــن خالد احمد محمد193577
رياض اطفال الفيوم طالباتهند احمد ابو زيد احمد67885
66o589هندسة بور سعيدحسام احمد حموده حموده اللبان
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22o932تجارة جامعة الساداتنورهان يوسف حلمى راوى يوسف
تجاره عين شمسماهيتاب على ابو سريع عنانى على عنانى محمد عقل147128
35276oطب بيطرى كفر الشيخحسن سالمه حسن  الوكيل
678o3كلية السياحة والفنادق بنى سويفروفيده عاطف محمد عبد الجيد
42912oتربية ابتدائي دمـــنهورايناس احمد كامل عبدهللا باشــا
هندسة القاهرهبيشوى شفيق فرج جويد24276
اداب دمـــنهورابراهيم سعيد بكرعباس ذكرى427667
4544o3هندسة االسكندريهسارة عادل سعد محمد شحاته
السن المـــنياامانى رأفت عمر محمد حسن649863
تجاره المـــنصورهمروان عمرو احمد حلمى شعبان586755
صيدلة بورسعيدسلفيا عاطف حلمى شنوده789148
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنيره عيد سعيد عيد فيشــاوى665482
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم محمد عبد الرحمـــن العراقى116557
تجاره جامعة دمياطخالد محمد عبده دويدار499858
كلية هندسة بنهااسراء بدوى ابراهيم عبدالشــافي291366
2o4135اداب انتساب موجه القاهرهزينب ابراهيم احمد ابراهيم المراكبى
 تربية الساداتايمان عمر حسن على جيلى214447
نوعية الزقازيقمحمد جمال عبد العزيز اسماعيل512338
29o363تجاره انتساب موجه  عين شمساسراء حسينى محمود خليل عليوه
صيدله االسكندريهفاطمة محمد شعبان الكومى451818
48933oسياحه وفنادق المـــنصورةيمـــنى طلعت صفوت محمد النشــار
2364oالسن عين شمسمحمد احمد محمد محمود
طب سوهاجعبد الرحمـــن حسن عبد الرحمـــن عبد القادر832521
3661o3اداب طنطامحمود سامي محمد مصطفي سليم
5o378oمعهد المستقبل العالى للتكنولوجيا المتخصصة ادارة ك32 مصر إسماعيليةرؤيت محمد محمد عيسى
طب الزقازيقنورهان اشرف على محمد نصر511733
تربية ابتدائي سوهاجايه عبد الحكم هاشم ابراهيم814328
تجاره اسيوطمحمد صبرى سيد عبد هللا796392
591o27هندسة المـــنصورهابراهيم محمد حسن احمد
هندسة بور سعيدطاهر محمد طاهر ابراهيم البنا594669
صيدله حلوانياسمين مدحت سيد عويس19274
اداب عين شمسحنان شريف محمد عزب282837
اداب القاهرهفاطمه عبد هللا عبد العظيم عبد هللا36328
5224o8تجاره الزقازيقمصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم
71112oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفكريم يحى عبدالعزيز كامل
3481o3فنون جميله عماره ج االسكندريهوسام احمد حسن طلبة حسن
طب الزقازيقايه اسالم السعيد عبد الجليل581821
41119oفنون جميله فنون ج االسكندريهميار حمدي محمد أحمد الشــافعي
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن شريف عبد الحميد محروس133388
تجاره عين شمسسلمى ياسر محمد فتحي144857
هندسة شبرا بنهااحمد عمرو محمد سعيد السيد توفيق26917
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةحازم محمد امام عبدالغنى226881
35o99oطب اسنان طنطااية سامي محمد امين
3oo411طب بنهاعمر طارق عبدالعزيز مصلحي
تربية ابتدائي المـــنياداليا عبد الرحمـــن سليمان عبد السالم727392
تربية اسواناسماء فيصل احمد كامل821132
6518o9هندسة الفيوميوسف مجدي محمد عبد الهادي
5883o3تجاره المـــنصورهعبد الهادى احمد عبد الهادى سيد احمد شــاهين
143o6اداب القاهرهاحمد رامى محمد احمد شلبى
437o5oتمريض اإلسكندرية محمد حميده كمال عبد الحليم
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسماعيل محمد اسماعيل محمد154691
79o119اداب اسيوطهدير عصام زيدان موسى
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3oo956تجاره بنهارانيا السيد عبدالوهاب حسن
اداب الزقازيقدينا نبيل فتحى احمد عويس512699
تربية ابتدائي الساداتايه محمد مصطفى الحصرى218615
3741oاداب انتساب موجه القاهرههاجر احمد صالح سيد
تربية الزقازيقهناء عزت احمد عبدالعال حبيشى642659
فنون جميله عماره ج حلوانكيرلس عماد عدلى عياد114987
تربية ابتدائي كفر الشيخاسراء كرم محمد حسن ابوريه374117
49215oتربية طفوله طنطادينا مرسى على بدر زين
صيدله االسكندريهسلمى محمد حمدى طه437792
هندسة القاهرهسلمى احمد سعيد حسين137948
2987ooصيدله عين شمسنورهان عبدالناصر عكاشه رمضان
3o4715طب بنهاتقى ياسر محمد سامى المحالوى
664o3oتجاره بور سعيدعبد الرحمـــن اشرف درويش مصطفى كسبة
طب كفر الشيخإيناس مفرح مسعود مبروك حجازى372518
8o4637طب بيطرى سوهاجمرنا محروس كامل ابراهيم
طب المـــنصورهضياء مـــنير عبد الحليم الشــاعر495238
هندسة المـــنيااحمد احمد حامد السيد الهنداوى488461
5oo178حاسبات ومعلومات المـــنصورهاحمد نجيب محمد عبدالعال فويله
8o4o88تربية سوهاجهدير عاطف احمد احمد
تربية عين شمسمحمد طارق على اسماعيل على ابوجمل295659
اداب القاهرههند احمد خلف علم الدين268544
2o3o92علوم القاهرهليديا سمير ثابت جرجس
5164o2تجاره الزقازيقايه عبدهللا عبد القادر وهيدي
حقوق المـــنصورهاحمد خالد محمد ممدوح سمك565425
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالرحمـــن عبدالرحمـــن مكى213581
اداب عين شمسميرنا المحمدى محمد قنديل السيد عقل261535
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد محمد احمد عبد المطلب ونس441812
59o25علوم القاهرهصفاء ياسر عبد الفتاح حسن
اثار قنا جنوب الواديمحمد على السيد محمد الديب571582
هندسة االسكندريهاحمد عبدة عبدالفتاح عبدة458512
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه شعبان عز ابوالعنين225734
هندسة الفيومعبد هللا خالد كمال السيد علي صيام72235
حقوق جامعة الساداتإسالم أيمـــن عبدالفتاح ابراهيم427416
51o756كلية األلسن سوهاجمرفت السيد محفوظ عبدالهادي البنا
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةآيه طارق ابراهيم احمد الفوال496436
صيدله القاهرهسلمى خالد جوده احمد48284
إعالم ج جنوب الوادىندا عبد الفتاح حسن عبد الفتاح شطا577284
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سيد صالح محمد273364
2o6519صيدله عين شمسرنا اسامه زيدان عبدالمقصود
اداب المـــنصورههاجر عصام مـــنصور محمد السيد589121
نوعية المـــنياانتصار عبدالمولى احمد عبدهللا713727
تجاره عين شمسهايدى عادل عبد الرحمـــن جاد117312
تجاره بنى سويفعبدالحميد رجب عبدالحميد عبدهللا719814
طب المـــنصورهمحمد نادر على حامد سراج573146
تربية طنطااسراء محمود ذكى مصطفى ابراهيم353692
طب الزقازيقمصطفى كامل عبد الموجود عبد الواحد577787
1554oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد فتحى السيد خضر
هندسة الفيوماحمد حسن محمد لبيب حسن24222
طب المـــنيامحمد عصام عليوه شحاته722728
6643o9هندسة بور سعيدمحمد اشرف عطيه عبد الباري على
صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن طارق على على رضوان593151
تربية طفوله شبين الكومايمان محمد عبدالعزيز ابراهيم225124
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طب اسيوطساره ممدوح على كامل ابراهيم بدارى786791
تربية ابتدائي قنا ج الواديرحاب نصرالدين سيد عبدهللا737681
هندسة المـــنصورهباسم طارق طاهر رزق499643
اداب المـــنصورهفريدة عصام الدين فاروق مكى489411
76o49تربية الفيوماسراء سعيد عبد العال عبد اللطيف
21899oطب اسنان طنطامروه مرضى محمد الغريب موسى
4179o9اداب االسكندريهوسام مجدى عباس مرسى احمد
اداب اسيوطشدوى ماجد مجدى محمود787756
2o3592عالج طبيعى القاهرهبسنت محمد عبدالمـــنعم محمد
2677o7التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاالء رمضان خليل ابراهيم
284o24صيدله عين شمسمريم هالل قيصر مكين
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىمحمد مصطفى محمد مصطفى733578
1184o3هندسة شبرا بنهامريم طارق ماهر مـــنير
صيدلة اسيوطعبد هللا احمد محمد حسين787859
عالج طبيعى ج كفر الشيخبسنت محمد محمد محاريق219565
تربية طفوله االسماعيليهساره اكرم محمد احمدزاهر655299
السن المـــنيامحمد احمد يوسف جبر211167
2o2812تجاره انتساب موجه قاهرهنهى احمد حسن عبدهللا
تجاره القاهرهايه عالء الدين رمضان محمد صالح37333
58o44oتجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن مجدى احمد عبد المجيد
82223oتربية ابتدائي اسوانمحمد عيد ابراهيم درويش
السن عين شمس/رياضةزينب خالد محمد ابراهيم النطاط198423
صيدله القاهرهاميره محمد عبد الحميد محمد21745
كلية األلسن كفر الشيختقى عماد عبدالرحمـــن ابو قورة214832
هندسة المـــنصورهايه عادل السيد عبد المطلب567323
1338o3اداب انتساب موجه عين شمسرضوى اكرم عبد العظيم محمود
561o83طب اسنان المـــنصورهايه مصطفى محمود ابو العنين
19o94oحاسبات ومعلومات القاهرهاندرو ماهر داكر حصاوى تكال
طب عين شمساحمد عمر فتحى عمر127541
تربية ابتدائي المـــنصورهايه محمود عبد هللا نعمان بشير573972
2893o6اداب عين شمساميرة سعودى سعيد شديد جعفر
41o8o7حقوق االسكندريهايبك حسام الدين صالح إسماعيل حسنين
2814o1حقوق عين شمساحمد محمد كمال عبدالمطلب
31o26السن عين شمساسراء عاطف سيد محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد حسن حسن سليمان211168
تجاره الزقازيقمحمود محمد اسماعيل السيد513158
نوعية بنهااسماء عيد سالم حسان286667
هندسة اسيوطعبدهللا مجدى عبدهللا عبد القادر كساب238634
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد خالد محمد شوقى117987
11584oصيدله عين شمسايه ياسر محمد حماده احمد
تربية بنى سويفدعاء مصطفى على جاد66793
كلية األلسن بنى سويفشرين حسين عبد التواب معبد74362
نوعية بنهاسمر سعودى عبدالمعبود محمود تهامي285968
صيدله المـــنصورهنجالء فتحى عبد القادر البيومى على569491
3638o6تربية طنطاشروق محمد عبدالرحيم سليم
تربية اسكندريةاميرة فتحى عبد المجيد على بحيرى341378
739oo5تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء محمد الصغير حسن
4o899تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عالء محمد وهيب
441o47طب االسكندريهاحمد دقنوش فؤاد احمد اسماعيل
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسهاجر انور راوى محمود653217
تربية ابتدائي بنى سويفمحمود عبد العليم حسن عبد الجواد63963
3o2783برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايمـــن محمد عبدالعزيز احمد اسماعيل
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هندسة الزقازيقحسين جمال عبدالعزيز سالمه523759
23545oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةطه حلمى طه احمد الشيخ
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر مختار جابر ابراهيم71128
طب طنطاايه محمد هارون محمد السرسى354717
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد حسن عبدالبر عماره223848
هندسة اسيوطنورا صابر زارع قرنى65217
طب المـــنصورهايه عيد محمد عبدالفتاح491642
صيدله طنطامى ممدوح عباس الغنيمي363587
19oo71هندسة عين شمسمحمود اشرف اسماعيل محمد
هندسة الزقازيقخالد متولى جوده محمد الطاهر513633
3574o7تربية طنطابطرس بشرى عزيز اسكندر خليل
اداب قنا ج جنوب الوادىمصطفى جمعة عابد امين739359
14o419تجاره عين شمسانجى طارق محمد محمد
تجاره عين شمسندى سعيد احمد محمد118187
صيدله المـــنصورهسمر عبدالرحمـــن عثمان الجندى495124
فنون جميله عماره ج االسكندريهمحمد طارق عبدالفتاح محمد الخميسى337256
هندسة شبرا بنهامحمد مرتضى محمود فرج281683
طب الفيوماسماء امين طه امين73414
29978oطب بنهااحمد السيد حسن محمود احمد
261o66كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننورهان على سيد احمد
5145o9اداب الزقازيقنيره عادل على كامل
تجاره عين شمسشهد حسين عبدالموجود احمد الرشيدى188263
اداب الزقازيقاسماء محمد ابراهيم محمد احمد649181
563o24اداب المـــنصورهاسراء طلبه ابراهيم الدسوقى حجازى
طب اسيوطجورج ارميا غالى عبد المسيح786744
21o419اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفاطمه عبدالرحمـــن عبدالرازق سعد
8o3891صيدلة سوهاجزينب احمد امين احمد
5494oالسن عين شمسصابرين عبد الحميد محمد عبد الحميد
صيدله الزقازيقحمدى فتحى محمد عبد العال522473
نوعية بنهامـــنه هللا عبدالناصر عباس فهيم278411
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتصفاء حسين ابراهيم علي733816
طب بيطرى دمـــنهورايمان محمد ابراهيم علي علي قمر449448
3o8o68نوعية بنهااميره سعيد محمد بدوى مدكور
صيدله طنطاالسيد جمال السيد ابو جندى223598
66o928نوعية بور سعيدعزه محمد المرسى محمد العلمى
اداب االسكندريهايه ايمـــن احمد حافظ احمد422926
تربية الزقازيقنورهان محمود جاب هللا عبد الحميد زينه515772
تربية بنى سويفنسرين ناجي زين العابدين محمود62754
49o261اداب طنطامـــنى محمود شــاهين محمد الدنابيقي
51o688نوعية الزقازيقمحمد السيد عبدهللا خضرى عليوه
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورهان محمد حسن عبد العظيم151855
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عماد الدين محمود رضوان محمد السعودى143729
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامينة سعيد على عبدهللا الدونى294389
73939oتربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتسمر عزت شحاته عبدالسيد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةبسمه اشرف عبد الحميد ابراهيم415691
27o995السن عين شمسايه احمد بالل محمود
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمـــنى فتحى رزق ابراهيم عاقول572173
43o518تجارة جامعة الساداتآية عالء مصطفى النحراوى
طب بيطرى الزقازيقاسماء حسن رمضان حسن523138
41o34oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندرية/رياضةعمر خالد سعد ابوزيد امان
نوعية موسيقيه المـــنيااالء سعيد ماهر احمد721635
تجاره المـــنصورهاحمد سمير احمد محمد ابو النوم577114
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2o6815كلية األلسن بنى سويفمى مصطفى محمد مصطفى
586o51صيدله المـــنصورهعالء سامى احمد على مـــنصور
79o332كلية رياض االطفال اسيوطاحالم احمد عالء الدين عبد العاطى
حقوق االسكندريهجون ايمـــن نبيل فهيم سيد اروس343676
اداب عين شمسايه احمد محمود نصرعطية297941
12474oطب القاهرهاسراء محمد احمد درويش
5o6775تجاره جامعة دمياطعبير محمد عبد الجواد المغازى البنا
اداب طنطاكيرلس ناجي مسعد ابراهيم تادرس361522
هندسة الزقازيقضياء حسين محمد خليل512553
هندسة االسكندريهكريم عاطف احمد محمد أحمد على342248
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد ماهر عبدالحميد عبدالرحمـــن287663
طب بيطرى اسيوطمها قنيبر عبد الفتاح احمد791328
تربية أساسي اسكندريةسهيله السيد خليل احمد خليل417153
57961oهندسة المـــنصورهحسين عبد العليم احمد عبد هللا الطيار
هندسة عين شمسفرح حسام الدين عبدالعزيز محمود محمد192391
51267oتربية الزقازيقاالء محمد عطيه عبدالفتاح حماد
علوم اسيوطمورا عزت بطرس عبد المسيح826725
هندسة القاهرهمصطفى محمد السيد خليل115719
اداب طنطانورهان احمد عبد العزيز الدسوقى سليم354362
73765oهندسة قنامحمود مصطفى أحمد محمدموسى
طب القاهرهمارى رضا زكى بخيت17417
تربية اسكندريةحبيبة عماد محمد فتحى حسن فتحى417595
تربية طفوله شبين الكومرقيه طارق متولى شرف غطاس229955
8o4144تجاره سوهاجابو العز عاطف عبد الجواد احمد
76o74تربية الفيوممروه محمد محمود مصطفى
تربية طنطادعاء محمد سعد الزغلول493351
صيدلة اسيوطاسراء جمال بهجت طلعت725278
طب االسماعيليه ج قناة السويسحكمت صابر محمد على654573
عالج طبيعى ج كفر الشيخنورا محمد زكريا احمد337824
8o66o7طب سوهاجشيماء حسن محمود على
كلية هندسة بنهاالزهراء السيد حسين محمد649642
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهديه رمضان على حسين السالموني295153
حقوق الزقازيقامـــنيه على محمد محمد احمد638982
تربية ابتدائي قنا ج الواديايمـــن حسن حسانى دياب745242
2364o3كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهيمـــنى محمد سعد ابوغبيط
35o831اداب االسكندريهمـــنة هللا عبدالمحسن محمد عبد الرازق حسن
تربية قنا ج جنوب الوادىريهام سيد إبراهيم عبدالرحيم739238
كلية البنات آداب عين شمسهدى عماد عبدالكريم عبدالوهاب295547
44754oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنورهان نصر السيد عطيه
تجاره اسيوطجميل مكرم جميل طناس729629
كلية البنات آداب عين شمسايه سعيد عبدالرازق احمد297947
58o851تجاره المـــنصورهمحمود جاد محمود احمد
359o13تجاره طنطادينا ابراهيم محمد ابراهيم سالم
5o1959طب طنطااميره خالد عبد هللا عبد السالم عطيه
صيدله الزقازيقاميره احمد عبد المعوض صالح الطحان566976
حقوق االسكندريهمحمد عمرو كمال الدماطى342556
هندسة طنطاعبد هللا احمد محمود عبده حسن566317
صيدله االسكندريهعبد الرحمـــن حمادة محمد حمادة عبد الرحمـــن436459
صيدله االسكندريهشروق عبد الحكيم صديق حسن متولى347946
كلية أداب بورسعيدنرمين محمد فوزى عبد العال662743
تجاره القاهرهمحمد رمضان حفنى عبد الغنى123593
8o5244تجاره سوهاجدينا جالل محمود محمد
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56o742اداب المـــنصورهخديجه ابراهيم الدسوقى احمد احمد الشناوى
26156oصيدله حلوانمياده محمد عثمان على شلبى
تربية ابتدائى فرع وادى جديدهدى على عبدالحكيم عبدالعال748318
عالج طبيعى ج كفر الشيخرحيل عادل حسنى عبدالحميد بدر449264
193o13طب القاهرهشــايان عصام محمد فكرى احمد
صيدله المـــنصورهندى يونس خالد خليفه495573
هندسة قناآيه سعد سيد محمد757657
اداب عين شمسوالء رضوان حلمى محمد سلطان292172
طب الزقازيقنورهان محمد حسين عبداللطيف523639
حقوق عين شمساحمد ياسر كمال مكاوي124628
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمود طارق احمد كشك223649
تربية ابتدائي اسوانمروه سالم حسن سالم824198
تربية عين شمسنورهان ابراهيم مصطفى عبد الحليم128942
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن محسن عبد الفضيل محمود على152522
3o2129طب عين شمسمحمد ايوب حسن على احمد
هندسة عين شمسادهم محمد المعتصم محمد122529
37785oتربية كفر الشيخرحاب السيد ابراهيم غازى يس
هندسة االسكندريهعبدهللا شحاته عاطف محمد شحاته الحسنى458724
355o73اداب طنطااحمد عبدالمـــنعم عبدالعاطى محمد الديب
191o35الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفنادين محمد حسن عبدالشــافى
هندسة عين شمساندرو عادل شنوده نصيف131557
اثار القاهرهاندرو عدلى سمرى بسطا295376
اثار القاهرهنورهان محمد محمد عبد الحليم مشعال128422
تربية جامعة السويسنسمه احمد عبد الفتاح الزين667275
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود خضير بكرى خضير78897
اداب المـــنيامحمد جمال زكي علي721216
اداب سوهاجساره محمود احمد عرابى818341
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروه ماهر عبد الرحمـــن كمال118733
صيدله القاهرهزهرة محمد محمد محمد14172
14182oتجاره عين شمسشنوده سمير لمعى خليفه
صيدله عين شمسفيرونيا اسامه اميل امير114115
تجاره بنى سويفاحمد خلف سعودي عبدالحليم721143
كلية البنات آداب عين شمسجيهان هادى عبداللطيف اسماعيل273929
صيدله المـــنصورهاسالم عادل سعد عبد الرحمـــن احمد564412
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتامانى سليم محمد سليم737667
36o497اداب طنطافاطمه سليمان عطيه على عطيه
تربية سوهاجسحر صالح محمد امين817922
تربية أساسي اسكندريةندى اشرف محمد حسن مرسى417273
6oo67تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود محمد فؤاد حسين
5o89o2طب الزقازيقإيمان هشــام عبد المعطي إبراهيم
تجاره اسيوطعبد الرحمـــن محمد حامد مصطفى794766
489o48هندسة المـــنصورهعبدالرحمـــن فكرى عبدهللا  سمان الدشناوى
5o7947هندسة المـــنصورهمحمد مختار محمد السعيد الشيطى
37oo9oتجاره كفر الشيخاحمد عصام محمد ابراهيم درويش
اداب اسيوطدعاء محمد محمود محمد791253
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسارة صابر عبد النعيم عبد المجيد445938
تربية ابتدائي كفر الشيخاحمد الشحات احمد مصطفى كمون379744
السن عين شمسنوران حسن عبد اللطيف حسنين132745
تربية المـــنصورهاسراء وجدى محمود احمد شومه581535
1438o6السن عين شمسنوران بدوى مصطفى محمود على
تربية رياضيه بنين الزقازيقعبدالرحمـــن ايمـــن احمد عادل صابر سالم511934
اداب انتساب موجه االسكندريهمؤمـــن محمد مرسى عطيه مرسى422111
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الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاميره مجدى محمد المفتى192179
تربية ابتدائي كفر الشيخعبده شفيق السيد عقل السيد379672
سياحة وفنادق المـــنيارابعه عبداللطيف ابراهيم سريع716731
تجاره بنى سويفكيرلس نور اسحق ايوب717934
2o7461اداب عين شمسايه محمود نصر احمد نصر
صيدله الزقازيقايمان احمد نوار يوسف محرم585354
صيدله القاهرهامل ناصر محمد محمود24874
344o66فنون جميله فنون ج االسكندريهمعتز محمود محمد دهب
اداب القاهرهايه عبد العزيز البيومى عبد العليم48364
8o3511طب اسيوطايه على محمود همام
هندسة المـــنصورهاسالم ناصر جمال الدين عبده فرج588516
5871o3هندسة المـــنصورهافرايم اسامه نصر عطيه يوسف
تربية االسماعيليهاسماء فرج نجم فرج656466
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخعبد الرحمـــن سعيد ابراهيم قنديل459172
14o369تجاره انتساب موجه  عين شمسنورهان محمد عمر رمضان
صيدلة اسيوطشــادى ايليا رمزى سدراك786635
اداب اسيوطكريم بدر احمد عبد العزيز793897
5o8681طب بيطرى الزقازيقوئام احمد عامر محمد
طب عين شمسنانسى عبدالظاهر مصطفى محمد266399
3oo144تجاره بنهاايه عادل السيد احمد متولي
41111oتجاره االسكندريهميار عبدالباقي إبراهيم عبدالباقي محمود
79o328اداب اسيوطوالء اسامه سيد عبده
21613oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمريم محمود مصطفى ابو غابة
65o411تجاره الزقازيقكمال حسينى السيد ابراهيم
81o359تربية سوهاجامل عبد الفتاح محمد على
صيدله االسكندريهاية سعيد مبروك حسن عبد النبى حماده449816
79113oكلية اآلثار سوهاجنهى احمد راشد زيدان
طب سوهاجايه حمدي السيد احمد815581
58o8o7تجاره المـــنصورهاحمد فتحى طلبه العوضي
2o6359اداب عين شمسميرنا عصام كمال رزق هللا
حقوق الزقازيقابراهيم سالم سالمة سالم671147
191o11تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانرحمه وليد ابراهيم طه
تربية المـــنصورههاجر محمد عبد الحليم حجازى القاضى579398
تربية ابتدائي الزقازيقوفاء ايمـــن محمد داود العزب587271
3o3585طب القاهرهحسن سمير حسن على سالم
734oo7تربية ابتدائي قنا ج الواديهبه حسن نصر امين
37o691اداب كفر الشيخوفاء أحمد السيد عبد الحميد الديب
56563oاداب المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد احمد ابراهيم على
818o17تجاره سوهاجمعاز عوض عبد الحافظ عبد الرحيم
51o698اداب الزقازيقمصطفى صبحى محمد على رمضان
اداب انتساب موجه عين شمسدينا السيد مصطفى السيد282623
29o3o3هندسة شبرا بنهامحمد محمود عبدالفتاح نصر هللا القرش
تربية ابتدائي بنهاايه كرم ابراهيم سعيد286937
عالج طبيعى ج كفر الشيخبسنت ياسر على السعيد عيد489831
طب طنطااحمد محمد السعيد ابراهيم حماد361787
8oo839تجاره اسيوطمحمود عالء محمود حسين
585o52تربية ابتدائي الزقازيقنورهان متولى محمد ابراهيم جاد
فنون جميله فنون ج االسكندريهسلمى عادل عبدالباقى على عبد الباقى422748
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهمى نبيل عطيه الحبيبى215193
345o5oالسن المـــنيامحمد عصام علي محمد
2963oتجاره القاهرهباسل مجدى رفاعى عبد العزيز
66o5ooكلية أداب بورسعيدمحمود هشــام محروس مصطفى عبد الهادى
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اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةناديه صبرى محمد الغريب البطران582228
22o885تربية ابتدائي الساداترحمه طلعت عبدهللا غنيم
64o17طب بيطرى بنى سويفاميمه مصطفى ايوب محمد
هندسة االسكندريهعاصم محمد عاصم عبد الاله احمد حميد458881
طب بيطرى بنهاندى احمد محمد احمد231544
56o314هندسة الزقازيقعلى احمد عبد الرحمـــن على عليوه
5734o7كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهوراسماء مسعود عبد المـــنعم السيد
تجاره انتساب موجه  عين شمسمـــنه هللا صابر حامد ابراهيم196599
هندسة القاهرهاحمد جمال ابراهيم محمد44182
صيدله المـــنصورهعلياء حسن محمد المتيم495532
طب بيطرى كفر الشيخاميره انور انيس يوسف عمار377681
صيدلة اسيوطبهجات عيد بهجات احمد792989
اداب بنى سويفخالد سامى عبد هللا على65451
طب اسنان طنطااسراء على جبر حجازى497985
294o9oتربية عين شمسطارق خالد عبدالحميد سعد
737o32تربية قنا ج جنوب الوادىاميره محمد حيدر احمد
طب اسنان القاهرههدير شعبان عبد الغنى العدوى22577
5o5572هندسة المـــنصورهاحمد مصباح السيد سليمان
34628oاداب دمـــنهورميار مصطفى محمود عبد الرحمـــن زيدان
هندسة المطريه جامعة حلوانماريز رافت صادق حنا عطية هللا117866
تربية دمـــنهورهدير رزق ابراهيم مصطفى ابوريه429179
صيدله القاهرهندى عيد يحى حسن47929
43o217تجاره طنطااسراء عاطف رجب محمد عمر عبد العال
نوعية الزقازيقرانيا سامى ابراهيم موسى السيد638744
338o33تربية أساسي اسكندريةمروه رمضان السيد سيد احمد
4923o9اداب طنطاسلمى فوزى عبد الرحيم عبد الهادى
تجاره عين شمسسعاد محمود عبد هللا محمود146514
2oo275اداب حلوانمـــنه هللا محمد يوسف حسن على
744o4إعالم ج جنوب الوادىندا عادل احمد محمود
إعالم ج جنوب الوادىنادين احمد محمد ابو زيد نخلة658682
21724oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ايمـــن مصطفى حتحوت
طب القاهرهامانى الحسين نجيب يوسف17664
8o826كلية األلسن ج أسوانصفاء ابوطالب محمد محمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مصطفى حسين على224226
653o88اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاميره محمد احمد محمد
5o379كلية البنات آداب عين شمسسهيله حسام حسن عيد فرج
23839oتربية الغردقة جنوب الوادينورهان اشرف عبدالرحمـــن على
نوعية المـــنيامحمد ابو المجد ابو غنيمة عبدالعزيز721211
اداب القاهرهميرنا ثابت عزيز جندى22343
صيدله االسكندريهبيتر ماهر فرنسيس رياض مرقص361829
تجاره المـــنصورهالسيد امجد العفيفى عبد الصمد كبشة589623
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناندى عبداللطيف محمود على النادى279557
816o72تربية ابتدائي سوهاجبهاء محمود عزالدين احمد
تربية عين شمسكريم سعيد محمود حامد289147
صيدله بنى سويفمريم عصام عبد الفتاح على714182
صيدله االسكندريهامـــنيه محمود درويش مصطفى صالح412343
8o1275تربية رياضيه بنين اسيوطمحمد عبد الحفيظ سالم احمد
نوعية المـــنياايه خليل ابراهيم ابوزيد726589
دار العلوم الفيوممصطفى ادريس طه قرنى67559
تجاره عين شمسنورهان سعيد محمدين محمد133961
تربية كفر الشيخهدى صافى سعد عطيه369642
725o85طب بيطري المـــنياريهام صالح محمد بشندى
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اعالم القاهرهاحمد عماد فتحى محمد النجار371872
اداب الزقازيقابراهيم محمد السيد عبدالفتاح قدح286583
577o67هندسة المـــنصورهمحب محمد محمد فايد
اداب انتساب موجه االسكندريهايمان احمد عبدالعزيزعبدالمجيد القماش341313
3oo249طب بنهاايمان سعيد جوده عزب
هندسة عين شمسهال محمد احمد محمد شــاهين193166
تربية ابتدائي بنهاهدير احمد على حسن الزمارة279313
فنون جميله عماره المـــنياعمرو ايهاب محمد جمال الدين محمد حماد711764
تجاره انتساب موجه  عين شمسعمر ناصر رمضان عبد الموجود143542
تربية كفر الشيخمـــنار عيد محمد حسب هللا377734
58416oاداب المـــنصورهمحمد عصام الدين محمد عبد القادر فايد
هندسة عين شمسرغده محمد عبدالحليم احمد محمود195227
كلية البنات تربية عين شمسرحمه شعبان على عويس275236
562o31تجاره المـــنصورهمصطفى احمد احمد عباس الجمل
اداب الفيومايه حسين عبد الحى على81172
نوعية طنطااسامه ابواليزيد عبداللطيف الشناط391741
49853oتربية ابتدائي طنطاشربات بسيوني خليل بسيونى عطية
تربية ابتدائي بنى سويفاسماء احمد محمد قرنى66141
5o5119حقوق المـــنصورهبكرى رضا ابراهيم ابراهيم حجاز
15586oتربية حلوانايناس احمد عبد الرحيم احمد
11784oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانميسون هشــام عمر عبد العزيز
هندسة شبرا بنهااحمد عزت بكير مهدى ابراهيم299649
تجاره بنهااحمد عبدالرحيم محمد ابراهيم296582
طب القاهرهامـــنيه زكريا عبد الرحيم مصطفى812936
دار العلوم ج القاهرههديل عادل عبدالحميد على نيل382428
426o27تجاره دمـــنهورشعبان عادل شعبان طاهر االشوح
هندسة المـــنصورهمحمد ياسر عبد الرحمـــن عبد الحميد مطاوع573296
6149oحقوق بنى سويفمحمد جميل زكى محمد مبارك
43o697تربية طفوله ج دمـــنهورندا مصطفى عبدالقادر محمد السعودى
58435oتجاره المـــنصورهالعرباوى السيد العرباوى محمود على االرضى
21oo44طب القاهرهمـــنى كامل ابراهيم محمود جبر
تربية ابتدائي بنهاهدى خالد ابراهيم الدسوقي277351
تمريض اسيوطخالد محمد خليفه حسين793961
تجاره بنهامحمد صالح ابراهيم محرم227469
648o27رياض اطفال المـــنصورهمـــنار محمد حسين احمد
64o369تجاره الزقازيقفادى اشرف مالك اسحق
طب المـــنصورهمحمود المتولى السيد المتولى591622
41683oتجاره االسكندريهمحمد سعيد محمد أحمد عشيبه
طب بيطرى بنهااحمد عبدالسالم السيد عبدالسالم الوكيل287235
12o582هندسة شبرا بنهاعمرو ايمـــن الدمرداش احمد الخولى
56o111حقوق المـــنصورهشــاهنده اشرف الشحات السعيد ابراهيم
اداب دمـــنهوراية ابراهيم اسماعيل مكاوي اسماعيل428316
صيدلة اسيوطغاده صالح عبد الجابر محمد796227
رياض اطفال بنى سويفمـــنى اسحق تاوضروس يوسف717671
21o584حقوق القاهرهاحمد على قرنى على سليم
تربية العريشايمان صالح سالمان صالح666738
52o359اداب الزقازيقكيرلس كرم سالمة خليل
نوعية قنانهى الطاهر عطا الطاهر733156
هندسة اسيوطاسراء جمال احمد حافظ يوسف السحيمى51956
829o78صيدلة اسيوطزينب احمد حسين خلف هللا
فنون جميله فنون ج االسكندريهداليا شريف ابراهيم فكرى سعد هندى424274
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمر مليجى الشــامي صالح الدين212596
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طب طنطانرمين جمال الحسيني عبد الغنى مسعود485851
8o9829حقوق سوهاجاحمد عبد المالك حلمي عبد الكريم
تجاره كفر الشيخحمادة عبدالخالق رشــاد كيالني379837
تربية ابتدائي بنهااميره امام عبدالعال على283757
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةمؤمـــن محمد ابراهيم سيد117387
تربية ابتدائي بنهااسراء مصطفى على محمد رمضان285354
اداب اسيوطايمان عبد الحميد حامد عبد الحميد791421
1141ooتجاره عين شمسجيسيكا سامح وصفى عازر
1418o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسن عصام نعمه هللا محمد
3415o4تربية اسكندريةهدير محمود زكى محمود عثمان
7159o5التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةحسناء احمد عكاشه عطيه
صيدله طنطامهاب محمود محمد عبدالفتاح العطار212274
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانطارق خليل عبد العزيز خليل139284
729o74سياحة وفنادق المـــنياشيماء ربيع زكي علي
82o466تربية اسوانعبد هللا احمد عبد هللا حسن
تربية ابتدائي كفر الشيخشروق اشرف مـــندور محمد384154
هندسة اسوانابانوب ايليا نظير غالي761547
هندسة بور سعيدمي مكرم فريد حمدى عبد هللا662895
صيدله الزقازيقمحمد رفعت مصيلحى السيد518939
اداب الزقازيقسعديه محمود عبدالمـــنعم عبدالعظيم279289
26o8oتجاره القاهرهعالء محمد على محمد
72o51oتربية المـــنيامحمود عبد الحميد عثمان عبد الحميد
اداب القاهرهرغده مصطفى محمد حسن135916
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسدنيا صالح محمد سليم عبد الرحمـــن341242
كلية البنات آداب عين شمسشروق سعيد عبد العزيز ابراهيم127862
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفأمـــنية محمود علي محمد752383
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدير عامر محمد محمد261638
تربية نوعية بنها شعبة موسيقيةايه حسينى متولى مرسى السيد279272
71764oتربية المـــنيااسماء محمد عبد الحفيظ محمد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةناردين يوسف شحاته يوسف116653
2o4399هندسة القاهرهمـــنه هللا محمود عبدالغنى محمد
21o428اثار القاهرهمادونا مجدى جورج سليمان
822o85تربية ابتدائي اسوانعبير محمد مبارك محمد
27o9o6اداب عين شمسندى خالد محمد محمود محجوب
اداب بنهامحمد عجمى محمد عجمى الحادق276313
طب القاهرهمحمد على احمد احمد خاطر441955
43o635تربية دمـــنهورفاطمه محمد أحمد جمال الدين
2284o7علوم بنهااميره احمد السيد عبد الحميد عمرو
23o66oتخطيط عمرانى القاهرهعبدالرحمـــن عفيفى نور عبد الحليم جاب هللا
7o459اثار الفيومهناء ناصر عويس تمام
هندسة عين شمسنورهان محمد ابراهيم احمد121672
حقوق اسيوطعبد الرحمـــن عالء عادل محمود789788
كلية اآلثار سوهاجنورهان محمد محمود توفيق655716
هندسة الفيوماحمد محمود عبدالعاطى نجار مـــنصور338865
هندسة القاهرههادى محمد فتحى عبد الفتاح امين193333
فنون جميله فنون المـــنياروان احمد محمد حسن ابراهيم341325
عالج طبيعى القاهرهمروه عالءالدين محمد عصام الدين قدرى196267
اداب كفر الشيخمحمد محمد أحمد محمد على عرب369953
طب بيطرى دمـــنهوراحمد رفيق سيد احمد سيد احمد ابوالمجد439797
362o7تجاره انتساب موجه قاهرهدعاء محمد عبد الحميد عبد الكريم
كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد جمال كامل العوضى مـــنصور587762
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسالم االمير النجار مصطفى654191
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2o6572صيدله عين شمسميار حسام محسن ماضى محمد
هندسة االسكندريهبهي الدين ثروت مصطفى عبد الرازق345339
587o13تجاره طنطااحمد حمدى عبد المعطى محمد ابو العنين
طب بنى سويفجورج جميل ناجى مترى98721
28o585تربية بنهاايمان رمضان عوض ابراهيم
حاسبات ومعلومات القاهرهعبد هللا سعيد عبد الحميد مصطفى محمد53844
هندسة شبرا بنهامحمد هشــام على بكرى13575
229o57كلية الصيدلة ج المـــنوفيةوفاء محمد جمال احمد
تربية الزقازيقامل جميل احمد دمرداش644534
خدمه اجتماعيه حلوانهاجر احمد عبد هللا غريب59915
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسماء كامل صابر محمد277671
تمريض طنطا هبة محمد سليمان على أبو طبيخ354566
12818oاداب حلوانمـــنى عصام فتحى محمد
195o77تربية عين شمسريم تامر يسرى عبدالحميد
هندسة القاهرهمصطفى خالد عبد الحكيم بيومى153495
اداب اسيوطنورا صالح سيد حسن794961
طب بيطرى المـــنصورهمحمد محمود عباس ابراهيم جعفر565872
2o1o4حقوق القاهرهخالد عبد الهادى ابراهيم محمد
كلية البنات آداب عين شمسعزه طارق عاشور ابراهيم291551
5o7981تجاره جامعة دمياطمحمد اشرف رمضان معروف نعيم
215o96تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتنورا محمد احمد عامر
428o97سياحه وفنادق االسكندريهمينا ابراهيم فهيم قلدس
حقوق بنى سويفعبد الرحمـــن محمد محمد سالم61685
45o872علوم دمـــنهوراية محمد عبد الواحد قطب
6433o9هندسة الزقازيقاسالم محمد احمد حسن هيكل
هندسة االسكندريهمحمود محمد محمود الشرقاوى459698
تربية ابتدائي كفر الشيخاسالم عبدالباسط احمد الدقرنى375763
تربية رياضيه بنين طنطاحسن عبد الحليم محمد الفتيانى355732
اثار الفيوممحمد جمعه محمدى يوسف عفيفى213688
7181oتربية ابتدائي بنى سويفاحمد سيد حمزه ابوفاخره
5o1675تجاره جامعة دمياطعبدالناصر السعيد محمد الديك
السن عين شمسلبنى حسين احمد عبد العزيز13714
تربية كفر الشيخمـــنى عبدهللا عبدالسميع عبدالمطلب383822
6612o6صيدله االسماعيليه ج قناة السويسشروق عادل الدسوقي حسن اليمـــني
5o4743تربية جامعة دمياطايمان الحوراني علي عبد الحميد حموده
35o147فنون جميله فنون ج االسكندريهميار عاطف الحسن احمد سعد
تجاره الزقازيقنرمين ناصر عبدالحسيب السيد عبدالعزيز639448
تجاره الزقازيقاحمد حمدي على اسماعيل على668698
هندسة بور سعيدعلى حسن عثمان ابو جميل663735
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادين حسام الدين صبحي امام18388
اداب قنا ج جنوب الوادىامـــنيه وهبى محمد حامد237128
اداب قنا ج جنوب الوادىاميره عزت محمد اسماعيل734462
28o4o5دار العلوم ج القاهرهياسمين جوده الشحات بن جودة
58o618طب بورسعيدمحمد رجب جالل سالم
8o7329تجاره سوهاجاحمد كحالوى احمد عبد المعبود
57o14تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاالء عبد الخالق احمد عبد العال
43o463تربية ابتدائي دمـــنهورآيه مرسى عبد الحميد مرسى الشــاذلى
136o24فنون جميله عماره ج االسكندريهماهينور اشرف حسن ابو العال
اداب انتساب موجه االسكندريهمصطفى صبحي عبد الحكيم مصطفى سيد احمد344364
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىايرينى عزت شكرى سمعان761581
تربية اسكندريةاحمد عبد العزيز عبد الغفار محمد غانم338993
667o76علوم جامعة السويسالشيماء جمال محمد السيد
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125o71تجاره القاهرهكريم ناصر جالل عطيه
صيدله االسكندريهالزهراء عالء القطب رسالن486431
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد على احمد سيد238557
2277o3كلية هندسة بنهامحمد رجب محمد محمد مصطفى
طب اسنان طنطاايه مجدى يوسف عبدالرحمـــن المجدلى236472
اداب انتساب موجه حلوانسيده كمال فهمي حسين245788
تربية ابتدائي الساداتحسن جمال حسن عبيد427212
صيدله القاهرهاميره احمد امام احمد17717
752o63تربية ابتدائي المـــنياتيسير حشمت محمد عبدالجواد
23o568اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةكريم سليمان عبدالنبى غزال
6615o7رياض اطفال بورسعيدتسنيم ايمـــن محمد عوض الزيات
586o17تربية رياضيه بنين الزقازيقمحمد عبد الفتاح حسن حسن النجار
تربية ابتدائي طنطاشرين صبرى محمد عبد النبى492162
49o75oتجاره طنطاكريم محمد لطفى على رمضان
تربية اسكندريةايه عبد الوهاب عبد الشــافى ابو نوح336871
اداب المـــنصورهندى السيد عبد الحافظ عبد الفتاح567847
424o65تربية أساسي اسكندريةياسمين نبيل محمد عبدالحليم عبد الدايم
64o98oهندسة الزقازيقاحمد محمد لطفى ابراهيم صقر
تجاره الزقازيقطارق محمد السيد محمد فرج نور585533
كلية البنات تربية عين شمسدينا محمد يوسف امام االبيض291112
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد اشرف صبحى سيد احمد269774
طب اسنان طنطاشروق ناصر ابراهيم طلب صقر445519
1362o1صيدله عين شمسندى مدحت فاروق خليفه
345o16تجاره االسكندريهاحمد محمد مصطفى محمد سليمان
218o66هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سمير عبدالعظيم ابو خالف
58169oتربية ابتدائي المـــنصورهنهال محمود السيد موسى الديب
طب الزقازيقمها عاطف كامل محمد514757
تجاره القاهرههند طارق زاهر السيد بيومى17498
تجاره المـــنصورهمريم اسماعيل رجب مـــنصور عطيه566744
3693ooتربية طفوله كفر الشيخسميحه شوقى عبد المولى مطر
تجاره بنى سويفعمرو محمد زين العابدين امين عبد الجواد73745
56o5o5طب بيطرى المـــنصورهساره حمدى عبد اللطيف عبد الغنى حجازى
هندسة المـــنصورهاسالم خالد المتولى محمود احمد الجميلى566257
عالج طبيعى القاهرهمريم ابوزيد فرحان ابراهيم656539
666o9تربية بنى سويفعبد الصمد خميس سعد خاطر
تربية ابتدائي اسيوطجمال سيد باظه على797487
264o31تجاره عين شمسسامر عبدالعزيز عبدالفادى كيرلس
66o169كلية أداب بورسعيدمحمد مجدى ثابت جاد هللا سالمة
اداب القاهرهاحمد محمد سعيد خيرهللا152825
2387o3تربية الغردقة جنوب الواديمها محمد مبارك عبدالمطلب
اداب المـــنصورهايناس سعد مـــنصور عبد الهادى583397
57o692تجاره طنطامحمد فاضل عقل محمد زيد
تجاره جامعة دمياطمحمد عيد ابراهيم حميد499929
رياض اطفال بنى سويفمـــنة هللا محمود محمد حسين63923
نوعية موسيقيه المـــنيااسراء عبداللطيف على عبداللطيف712395
1479o1اداب عين شمسعمر ناصر محمود على
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحكمت رضا فريد ابو العزم شعله236671
تجاره بنى سويفمصطفى احمد عوض عبد المجيد77699
هندسة اسيوطفاطمه جمال عبد العزيز شهاب787116
تربية االسماعيليهاحمد محمد عنتر مصطفى على651455
اداب طنطامـــنال محمد سعيد السديمى359247
طب عين شمساحمد عبد القادر ابراهيم عبد القادر469154
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إعالم بنى سويفعمر محمد شديد احمد278831
تربية المـــنصورهاسراء ايهاب محمود نعمان عبيد568687
رياض اطفال المـــنصورهعبير خالد عبد الرحمـــن عزب492159
34894oرياض اطفال االسكندريه طالباتياسمين ربيع شعبان حسن
8o7841تربية سوهاجسماح عبد الجواد سيد محمد
كلية الطب بقنارجائى ادوارد رياض اسطفانوس743468
56o772تربية رياضية بنات المـــنصورةسماح عبد هللا عبد العزيز السيد
حقوق االسكندريهزياد حسنى سعد النجار422464
73o554صيدلة اسيوطمحمد شعبان على حمزه
4886o1اداب طنطامحمد إبراهيم الزغبي إبراهيم الزعبالوي
صيدله المـــنصورهسماح مجدى على سعد495122
تربية المـــنصورههناء محمد عبد الونيس ابراهيم573883
5o7894طب بيطرى المـــنصورهمحمد محمد محمد مصطفى غراب
صيدلة اسيوطاحمد مجدى عويس حسينى823274
طب سوهاجمحمد صالح الدين سيد مبارك816664
فنون جميله فنون ج االسكندريهانريت ميالد عبده عزيز ابراهيم346846
اداب الزقازيقاالء خالد احمد مرسى516367
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخحازم السعيد محمود محمد بشير378653
829o11طب اسيوطعبد الرحمـــن صفوت عبد الرحمـــن احمد
نوعية المـــنصورهمحمد محمود احمد محمود مسعود575884
السن عين شمسليلى احمد حسنى عبد الفتاح36342
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد رمضان محمد صالح بكرج373968
طب الزقازيقاسراء عادل السعيد عبد الفتاح حسن641118
هندسة قنامؤمـــن هشــام ابو الفضل ايوب733475
تجاره الزقازيقمحمد عصام فوزى حسن عبدالعال512636
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةريهام نبيل محمد سليمان ابراهيم حسون588139
تربية عين شمسشنوده ايليا سيحه عزيز273262
تربية ابتدائي دمـــنهورفاطمه أحمد بسيونى عبد الرحمـــن دردير429995
72239oتربية ابتدائي المـــنيااحمد على عبدهللا محمد
24o481هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد مصطفى مصطفى محمد يحيى
صيدله االسكندريهأبانوب صبري عبد المسيح سليمان412196
هندسة حلوانعبد الرحمـــن عماد محمد عبد الغنى مرسى15442
57728oرياض اطفال االسكندريه طالباتغاده عاطف عبد الغنى جمعه السعدنى عريضه
تربية ابتدائي بنهاامين وحيد امين ابراهيم عبدالرازق289133
اداب طنطادينا يحى شربينى عبيد رحيم353751
5o5163اداب جامعة دمياطفاطمة ابراهيم فتحى الصياد الشربينى
تربية أساسي اسكندريةدنيا هشــام انور عبد الهادى مراد339895
هندسة الزقازيقاحمد محمد على محمد محمد القليوبى513492
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحسين محمد كمال الدين حسين اسماعيل224832
اداب حلوانايه محمود ابراهيم مرسى126525
كلية البنات آداب عين شمسهدير محمد احمد عايد53594
طب الزقازيقمحمد ياسر محمد احمد علي عاشور522541
علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةرضوى رشــاد مصطفى بدر223171
هندسة الزقازيقمينا سعيد نعام فهيم517173
7221o4طب المـــنياندا محمد عبد المقصود محمد
صيدله بنى سويفريم عجمى خليفه عبد الوهاب65867
كلية البنات آداب عين شمسعنان خالد عبد هللا امام24845
43o482تربية الساداتإيمان الشحات صبحى عبد الحميد أبو غانم 
هندسة اسيوطاحمد عالء عبدالعزيز على299827
نوعية المـــنصورهنورهان حسام عبد الحافظ عبد الخالق583263
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاحمد مصطفى عبدالعاطى محمد281244
السن عين شمسدنيا محمد السيد محمد152132
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6678o4اداب الزقازيقنرمين محمد طاهر محمد ممدوح محمد حسانين
اداب االسكندريهاالء احمد ابراهيم محمد خليل417686
2648o9كلية البنات آداب عين شمساالء عبدالبر محمد عطية
طب كفر الشيخمحمد اشرف محمد نبيل ابو الخير عطا هللا376239
كلية الطب بقنابكرى سيد احمد عطا حسن744318
8oo798تجاره اسيوطعبد الواحد سالم محمود عبد هللا
8o4336هندسة سوهاجاندرو سامح رومانى قلد
3o987اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه احمد محمد حسين عمرو
تجاره بور سعيديوسف طاهر ابو النور ابو العطا حليمه593745
66o992كلية أداب بورسعيدنورا احمد سادات عطيه السيد
طب بنهااحمد امام محمد السيد515635
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعنان مصلح مـــنصور امام282282
282o96هندسة شبرا بنهامحمود محمد السيد محمد اللبودى
تربية ابتدائي اسيوطمريم سمير تادرس ارمانيوس797795
6372ooحقوق الزقازيقمحمود اسامه محمود عبد العزيز بسيونى
2o181oتجاره القاهرهاسالم جمال الدين حسنى سيد محسن
كلية هندسة بنهامحمد يحى عبدالجواد محمود يحى284778
12oo6oاداب عين شمسعمر احمد جمال الدين سيد
تربية بور سعيديارا مصطفى التابعى القطقاط661137
هندسة الزقازيقرانا عبد الناصر احمد محمد على الدهشــان585767
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمها عادل عبدالواحد عبدالصمد226668
صيدلة اسيوطاحمد رمضان كمال على727956
67o139كلية أداب بورسعيدسلمى نبيل ابو المعاطى مصطفى سلطان
رياض اطفال االسكندريه طالباتخلود خالد السيد عجوه494631
2632o3اداب حلواناحمد رجب احمد رفاعى
إعالم القاهره/رياضةنرمين عصام زكى محمد الحلو149249
741o46نوعية قنامحمد احمد محمد السيد
5oo729تجاره بور سعيدفاطمه الزهراء محمد عباس ابوعماره
إعالم بنى سويفهاجر ابوالحمد احمد رضوان62765
طب القاهرهسماح كامل عبد الحميد السمان815332
تجاره المـــنصورهخالد صبرى انور محمد طه488514
58o232اداب المـــنصورهدينا عبد الهادى عبد الهادى الدسوقى الشهيدي
3o735تخطيط عمرانى القاهرهمحمد علي احمد سليمان
5547oتربية حلوانداليا حمدى عبد المجيد محمد عمار
تجاره طنطايوسف هشــام عبد الوهاب عبد المجيد343225
37o53السن عين شمسوفاء هاني عمر عمر موسى
اداب طنطااحمد محمد محمد مصطفي ابو كامل361374
هندسة القاهرهمرفانا عادل محمود عبد الشــافي18557
2o6844طب بيطرى القاهرهفاطمه زكريا ابراهيم السمرى
اداب بنى سويفحسناء عبد الستار حسن مراد69458
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء شعبان احمد بلعه219393
15o617اداب عين شمسكريم سيد رجب عبد هللا
هندسة اسوانمحمود زين العابدين عبد الوهاب حسنين822874
454oo5هندسة االسكندريهادهم محمد عبد السالم عبد العزيز شــاهين
تربية حلواناسماء سويلم محمد سويلم268373
تربية رياضيه بنين االسكندريهمصطفي رضا عبد القادر كشك426281
دار العلوم المـــنيامحمد محمود مأمون الدرديرى761918
122o81اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةريم سيد ربيع محمد
3o5829اداب عين شمسايه محمد محمد فتحى عبدالرحمـــن
3o7685تجاره انتساب موجه قاهرهعمر خالد سيد عواد
3o2466كلية البنات آداب عين شمسهيا مجدى محروس حافظ
38122oتربية رياضيه بنين كفر الشيخاحمد فتحى عبدالحليم حسن عاصى
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صيدله القاهرهمى ايمـــن عبدالعزيز سالمه271413
413o51صيدله االسكندريهجورج سعيد البرت نسيم يوسف
279o45اداب انتساب موجه بنهافاطمه رفيق احمد عبدالمعز جبر
تربية طنطاياسمين أسامة محمد احمد سيد أحمد497685
1963o9هندسة المطريه جامعة حلواناسراء سمير رياض محمد شــاهين
2278o7هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد صالح بيومى همام
هندسة الزقازيقكريم عبدهللا فتحى عبدهللا يحى516323
تجاره القاهرهحبيبه احمد على عطيه193158
825o72كلية طب أسوانرويدا وائل عبد العظيم احمد مصطفى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانناديه على سيد على25371
28485oتربية بنهاامـــنيه غريب محمد عفيفى
تربية طنطارنا رزق توفيق قشه493118
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمود مسعد بدران محمد بدران443498
هندسة القاهرهمحمد عادل فتحى فرحات58721
66o142تجاره بور سعيدمحمد ابو السعود السيد احمد رزق الشــامى
تربية بنى سويفمحمد علي احمد حسين66636
طب االسكندريهالشيماء رزق الشحات محمد عبدالعاطي451941
8o7542تجاره سوهاجمرنا رمزى بشرى حنا
57576oتجاره المـــنصورهايمـــن محمد ابو العنين العراقى
طب كفر الشيخمحمد سامى مصطفي مصطفى رزق375434
65314oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسماريان توفيق حنا واصف
صيدله بنى سويفسميه سيد حسين محمد62412
اداب دمـــنهورياسمين محمد ابراهيم حسين عمر423471
كلية البنات آداب عين شمسنورهان سالمه محمد فرحات295538
355oo5اعالم القاهرهاسماء خيرى عبد المطلب حجازى
اداب فرع الوادى الجديدمـــنتصر محمد سيد خميس748225
حاسبات ومعلومات المـــنصورهعبد الرحمـــن عيد محمد رزق563561
3443o8اداب االسكندريهعبدالمـــنعم محمد عبدالمـــنعم على
صيدله القاهرهابراهيم محمد ابراهيم محمد فرج53728
5o2721تربية جامعة دمياطمحمد سعد درويش الزقزوق
38o456طب بيطرى كفر الشيخهبه رجب محمد احمد سليمان
تربية حلواناحمد مجدى السيد امبابى147336
هندسة االسكندريهميريهان مدحت متولى السيد472168
تجاره القاهرهاسماء احمد محمد السيد سالم36114
5833o1صيدله المـــنصورهاسماء محمد لطفى السيد محمد
هندسة القاهرهمحمد احمد حسين محمد55365
صيدله حلوانمحمد مجدى ابراهيم مصطفى طعيمه497199
طب المـــنصورهوالء وائل محمد عبد المـــنعم محمد الحلواني575394
8o9oo7تربية ابتدائي سوهاجسهيله احمد محمد احمد
7448o3كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىسمر محمد حباشى محمد
66o427تربية رياضيه بنين بور سعيداحمد بدرى محمد بدرى محمد
هندسة المـــنصورهاحمد على عبد الفتاح محمود مصطفى الخضرجى587764
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةسماء جمال محمد فتحى تهامى225894
طب طنطااحمد فرسان عبدهللا سالم358887
27o852فنون جميله فنون حلوانفاطمه سيد حسن صادق متولى
صيدله االسكندريهايمان رمضان ابراهيم مـــناع363195
تربية ابتدائي الفيومنورهان احمد فتحى عبد التواب74444
تربية أساسي اسكندريةمؤمـــن اسامة على السيد على342321
صيدله طنطااحمد وسيم عبد الحكيم خليل مصطفى574997
تربية طنطاايه السيد محمد فروح354787
هندسة المـــنيابسنت احمد سعيد بندارى142677
طب بيطرى االسكندريهصافى محمود احمد ابراهيم شمس الدين433667

Page 389 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
سياحه وفنادق االسكندريهتقى محمد محمد ابراهيم على417361
كلية تجارة ج أسوانشــاهنده إلياس مصطفى خليل822888
تربية حلوانسمر اشرف سمير فهيم128313
طب بيطري المـــنياابرام ثروت قيصر عبد السيد755373
اداب عين شمسنسمه سمير زكى سعيد39451
7o391تربية بنى سويفدعاء جابر على الروبى
تجاره االسكندريهايمان اشرف عبدالوهاب عبد السالم ابوعوف348257
تربية بنى سويفاسماء ابوبكر عبد هللا عبد المـــنعم66139
تربية الزقازيقهاله احمد ابراهيم احمد سيد احمد646316
8o4354هندسة القاهرهمحمد بهاء يوسف محمد
1884o9هندسة القاهرهدارين عمادالدين سعيد عبدالعزيز
كلية األلسن سوهاجهناء محمد محمد شعبان129914
57o473 اداب المـــنصورهدينا السيد سعد احمد على
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى سيد عيد عيد58354
طب طنطاوفاء محمدى نعيم احمد الشــاذلى356376
تربية المـــنياعبد العليم ناصر عبد العليم السيد718545
56542oتجاره كفر الشيخابراهيم اشرف ابراهيم محمد
اداب القاهرهامـــنيه حسن محمد النبوى عبده على197476
5o4o4oتربية جامعة دمياطسالى رجب جمال الدين نعمان
اداب المـــنيازهرة حسن دياب محمد724758
تجاره بور سعيدمـــنه هللا هشــام احمد رمزي636788
584o88تجاره الزقازيقاحمد طلعت احمد عبد القادر الطحان
هندسة عين شمسادهم سامح احمد عبد العظيم الشوربجى123565
تربية اسيوطنادر تامر عبد هللا جيد791552
هندسة قنامحمود ابراهيم محمد نور احمد741858
23459oطب بيطرى جامعة الساداتنهى ابراهيم عبدهللا محمود الشرقاوى
تربية بنهارحمه محمود محمد عبدالبديع279692
طب اسنان المـــنصورهساره سامى مصطفى محفوظ491661
تجاره بنهااحمد عبدالباسط حسين صالح227446
اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه الزهراء عادل محمد محمد ابو نصار51783
طب بيطرى القاهرهنورالهدى احمد كامل احمد22558
49652oتربية طنطاايه سمير حسن ابراهيم غانم
تربية قنا ج جنوب الوادىمقار عوض هللا صبحى عبادى736545
تربية قنا ج جنوب الوادىوفاء كمال احمد محمد745157
45862oهندسة االسكندريهاحمد صبحي محمداحمد الرشيدي
43o923تربية ابتدائي الساداتاسراء عالء سعيد محمد بدر
46oo49هندسة االسكندريهمحمد أحمد حافظ  محمدعلي بدر
43o273تربية دمـــنهورنورهان احمد عثمان محمد على الصعيدى
تربية ابتدائي قنا ج الواديعبداللطيف سعد زكى احمد742192
386o8حقوق القاهرهشهاب اشرف عبد الرحمـــن احمد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى العربى ابراهيم ابراهيم عوض هللا235686
هندسة المـــنيارومانى غبلایر حكيم غبلایر729231
19341oهندسة القاهرهامير صالح االحمدي عبدالرحيم
كلية الصيدلة ج الساداتشروق السيد محمود عبد الحميد قنديل214983
تجاره المـــنصورهمى ابراهيم عبد هللا عوض النادى575279
2518oاداب القاهرهرضوى شريف عبد الراضي مغازي
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمحمد حماده محمد شحاته719663
8121o4حقوق سوهاجهشــام رشــاد محمود عبد الغنى
28883oكلية البنات آداب عين شمسسالى احمد ابراهيم احمد
كلية تجارة ج أسوانمحمد سمير سيد حميدة822628
74861oصيدلة اسيوطندى محمد احمد مصطفى
516o39تجاره الزقازيقاحمد حمدى فكرى محمد
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كليةاسمجلوس
اداب الزقازيقاسماء خالد عز الرجال ابراهيم516357
تربية طفوله الزقازيقشيماء السعيد محمد مصطفى ابراهيم586498
صيدله عين شمساميره عبد الناصر جميل عفيفى127938
12o455صيدله عين شمسفرح محمد سليم احمد
5o1259سياحه وفنادق المـــنصورةرضوى ياسر اسماعيل اسماعيل مـــناع
662o83كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةنرمين حسن حسن على
كلية الطب بقناريمون عادل ارمانيوس سيفين735566
44975oعلوم دمـــنهوروفاء عدلى يوسف محمد ونس
كلية هندسة بنهامحمد رضا عبدالسالم محمد رمضان279239
حقوق قنا جنوب الواديمها لطفى عبد المبدى مصطفى734652
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد رمزى زكى حمودة محمد213626
15556oهندسة القاهرهمحمود صالح مصطفى الخولي
192oo8صيدله حلوانهبه هللا حسام الدين محمد مصطفى حسن هاشم
15o8o5هندسة القاهرهعبد الكريم احمد سيد رفاعى
هندسة القاهرهمحمود مدحت يمانى ابوزيد48627
صيدله الزقازيقفاطمه السيد السعيد السيد النجار585927
تربية االسماعيليهايه احمد على عبد الصمد حنفي652822
2833oفنون جميله فنون حلوانمريم محمد بكر معبد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةندى اشرف محمد نصر653472
 تربية الساداتندا صالح السعيد على عبده231951
تربية ابتدائي دمـــنهوراالء فايز محمد محمود عوض428522
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء ابو القاسم عبد الهادى عبد الراضى737135
هندسة سوهاجالزهراء محمود احمد محمد831496
191o24اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةماريز سامى صبحى عبده
تربية ابتدائي شبين الكومرانيا السيد عبدالحميد عبدالغفار232575
4336oتجاره القاهرهلبنى عبد المؤمـــن ابراهيم عبد المهيمـــن
4364o9طب اسنان كفر الشيخيوسف عبد الهادى سعد عباس حميدو
311o4تربية عين شمسرضوى احمد حفنى على الصاوى
تربية العريشعيد احمد عيد سالم666242
3554o3طب بيطرى كفر الشيخهبه احمد محمد الثاني طايل
طب القاهرهيوسف محمد محمد مرزوق41132
41o816تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن اكرم سمير مختار عوض
5o3377هندسة الفيوممحمد وائل محمود محمد دهب
تربية ابتدائي طنطاندى عابدين سعيد البهوار367434
تربية ابتدائي الزقازيقنورهان السيد عبد الهادى احمد الشــافعى644569
8o9o36تربية طفوله سوهاج طالباتيارا محمد عثمان على القاضى
صيدله الزقازيقمحمود محمد قدرى ابو الفتوح السيد513262
5o6726كلية اآلثار سوهاجاسراء محمد على طه
السن عين شمساالء محمد يحي فريد118331
السن المـــنياعائشة عالء عبدالمـــنعم عبدهللا العوايسى713969
74o333كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىفاطمه محمد عبدالرازق احمد
تربية المـــنصورهجيهان محمد على طاهر فياض593345
5o355اداب القاهرهخلود ايمـــن عشري صبرة
السن عين شمساسراء عصام احمد المبسط محمود25135
صيدله بنى سويفساره على حسن احمد71777
تربية ابتدائي شبين الكومهاجر صابر جابر محمد يونس216887
6639o6تجاره بور سعيدعبد الرحمـــن عالء متولي شلبى محمد جمعه
عالج طبيعى القاهرهعبدالرحمـــن عادل حميده عبدالسميع261879
3625o6نوعية طنطامحمد حسين عبدالحكم ابوالعال
343o76هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةنور الدين رجب احمد عمر نور الدين
129o7oكلية البنات تربية عين شمسنورا خالد انور محمود احمد
367o54طب طنطاجهاد عزت ابوالمجد شعير
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كليةاسمجلوس
تربية طنطاامل مصطفى محمود الشرقاوى359978
حقوق االسكندريهرجب بسيونى محمد غازى351934
6o441طب القاهرهايه عاطف زغلول عبد المجيد
صيدله القاهرهايه السيد خليل السيد خليل363887
266o91اداب انتساب موجه عين شمسندى محى الدين محمد محمد المصري
578o58صيدله المـــنصورهاسماء احمد جمال فتحى احمد
نوعية اسيوطاسماء فراج ثابت اسماعيل795611
صيدله حلوانعلى محمد على عبد الحميد53778
266o32اداب عين شمسعلياء على اسماعيل كيالنى
اداب القاهرهتقى حسين ابراهيم سيد28381
تجاره االسكندريهيوسف محمد فتحى عوض رشوان422456
81126oتربية ابتدائي سوهاجمحمد رفعت محمد احمد
46o934هندسة االسكندريهمـــنى على السيد بكير
هندسة المطريه جامعة حلواناسراء محمد نجيب ابو زيد متولى31965
571o9طب القاهرهدعاء محسن كمال موسى الحرايرى
34946oصيدله االسكندريهسارة خيرى عبدالمعطى رحيم جويد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايمان ناصر محمد بكرى على452297
37414oتربية كفر الشيخاميره محمد محمد محمود القالوي
تربية قنا ج جنوب الوادىشيماء محمد حسن محمد739553
58o394اعالم القاهرهاحمد عبد النبى ابراهيم الدسوقى محمود
نوعية بنهااسراء سالمه ناصر صالح279932
اداب القاهرهروان ناصر سيد علي حسين188888
رياض اطفال بنى سويفجهاد محمد طه حسن67387
15o487هندسة حلوانمحمود محمد عبد المجيد ُسليمان
338o15تربية أساسي اسكندريةإسراء أبو زيد محمد عباس
تجاره بنى سويفمحمد عبدهللا يوسف سيد728911
هندسة اسوانمروه محمود سامى عبد الفتاح عثمان819466
71719oطب المـــنياهاله محمد احمد محمد
نوعية كفر الشيخايناس محمد عبدالستار محمد379131
5o6387هندسة المـــنصورهمروه ياسر احمد فريد شطا
تربية ابتدائي شبين الكومجهاد احمد عبدالقادر عبدربه214834
عالج طبيعى القاهرهاالء جمال عبدهللا ابراهيم289415
السن عين شمساميره جمال صالح الدين طة282163
اداب بنهاابانوب اشرف وليم حنين296748
هندسة عين شمسايمان اشرف محمد عبد الهادى147464
صيدله االسكندريهسلمى سعيد محمد يوسف349464
2356o4كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاحمد رضا الكومى حجاج
132o34تجاره عين شمسدنيا محمد محمد نور الدين
6356o9طب اسنان عين شمسنسمه احمد احمد محمد
كلية الفنون التطبيقية ببنهاياسمين احمد عبدالغفار محمد296551
تجاره بنهاعماد عالءالدين عبدهللا محمد276287
تجاره القاهرهندى اسامه حلمى حسين17943
تربية اسيوطنجالء محمود محمد عتريس791452
عالج طبيعى القاهرهحبيبه احمد السيد محمد محمد17959
هندسة كفر الشيخمحمد جمال رمضان على الهاشمى381547
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد السيد احمد ابو الغيط56741
3oo813طب اسنان طنطاسلمى مجدى عبدالستار عبدالبارى
4868o5رياض اطفال المـــنصورهايه السيد احمد احمد ابوالنور
14o295تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه حمدى محمد حسين
تجاره انتساب موجه قاهرهكريمه عز العرب ابراهيم الديب55486
اثار الفيومامـــنيه سعد محمد عبدالفتاح ابو عيسى494262
تجاره المـــنصورهدينا اشرف ابراهيم ضيف احمد566564
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كليةاسمجلوس
صيدله االسكندريهخالد عبد العزيز سعد عبد العزيز الطنطاوى433441
اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه محمد عبد العظيم محمد28231
433o32طب االسكندريهسلوى عبد الحميد حمدى محمود عطيه
38o181تربية ابتدائي كفر الشيخايمان صبري علي يوسف الجداوي
طب القاهرهمارينا عماد زهجر شــاكر794474
اداب كفر الشيخمحمد زكريا على عمر368951
اداب المـــنيااسماء محمد راشد معبد723548
صيدلة اسيوطكريم عبد المـــنعم حسين صفيان748817
نوعية طنطاشيماء سعيد بسيونى عبد الهادى الشريف355983
79o253كلية هندسة الطاقة بأسوانمـــنه هللا عبد الناصر قناوى ثابت
49o866اداب طنطانادر مجدى احمد مرسى
288o81طب بيطرى بنهافاطمه محمد على محمد عمر
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىمحمد صدقى محمود عطيه758619
طب بيطرى االسكندريهمحمد عبده عبداللطيف محمد فراج436789
اداب الزقازيقنادين جمال شحاته احمد525483
كلية حقوق المـــنياهدير ايمـــن حسن شحاته723649
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفرنا طاهر السيد عبد الرازق571626
7267o6رياض اطفال المـــنيا طالباترحاب عطا احمد عطا
تربية رياضيه بنين طنطاعبد هللا هادى احمد كمال الدين شحاته عماره357428
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةجمال عبدالناصر مصطفى صالح مصطفى362575
حاسبات ومعلومات بنهامحمد فرج عبدالعزيز سليمان277168
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةعبدالقوى سعيد عبدالقوى عبدالال232929
2617o6هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد اشرف محمد عبدالفتاح الشيخ
اداب عين شمسفادى ناجح عدلى قطيط125158
37o291طب االسكندريهمحمد رشدى مصطفى راشد
5o9383طب بيطرى الزقازيقعمار ياسر محمد ابوالفتوح محمد حسن
طب المـــنصورهسهيله هانى محمود حسن صالح588187
صيدله حلوانايمان مـــنصور الحايس يونس195337
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسهديل محمد رمضان سيد652556
2o9198تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود عادل محمد عبدالحليم
اداب انتساب موجه عين شمسرضوى محمد ابراهيم عبد المقصود122448
52433oرياض اطفال المـــنصورهمريم احمد محمد احمد درويش
43o495تربية ابتدائي دمـــنهوراسراء سمير عبد العاطى مطر
278o14طب بنهااسراء يوسف عبدهللا ابراهيم
كلية البنات تربية عين شمسسلمى محمد سيد محمد55732
اداب اسيوطجرجس سيدهم اسرائيل نقوال13143
12o826طب عين شمسخلود مظهر يحيي عثمان عبد الغنى
تربية كفر الشيخشيماء حسن ابراهيم حسن ابراهيم384155
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةيحيى محمد وسام ابراهيم مـــنير الجاللى114595
طب طنطاسارة صبحى ابو العنين شلبى367674
19o182تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر مصطفى كامل مصطفى
38o511تربية ابتدائي كفر الشيخسماح عبد الاله محمد متولى ابوالنجاه
تجاره الزقازيقمحمد اسماعيل محمد مصطفى522829
57o713اداب المـــنصورهمصطفى محمود مصطفى عبد النبى الغازى
26717oحقوق عين شمساحمد ياسر على رضوان
3oo637تجاره بنهااسالم على حمدى على مصطفي
66o9o3كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةروان احمد احمد الحربى
8o2324تربية ابتدائي اسيوطمالك جمال صديق جبره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانلورينا ادمون عادل ساويرس خليل119977
739o1طب بيطري المـــنيااحمد عزت محمد عبد الحفيظ
تجاره المـــنصورهتاله ابراهيم اسماعيل ابراهيم السروى581596
حقوق القاهرهيوسف عبد النبي اسماعيل مرسي51372
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كليةاسمجلوس
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانساره ابراهيم اسماعيل ابراهيم123827
صيدلة المـــنيانورهان نادى زخارى مهنى728361
5o4o13تربية رياضيه بنين جامعة دمياطشريف محمد عبد الوهاب عبد الفتاح نعمان
اداب عين شمساحمد محمد حسين محمود54567
3655ooتجاره طنطانوران حسام صبحى محمد الغزالى
تجاره المـــنصورهشهاب احمد السيد محمد حرفوش569643
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا سعيد عبدهللا بالل221945
75615oطب المـــنيااسراء رمزي سنوسي خليل
57ooooاداب المـــنصورهالشيماء اسامه عبد الفتاح محمود نور الدين
33654oتجاره االسكندريهابراهيم عبدالعال متخطرى شــايخ
اثار القاهرهوالء محمد محمود السيد رجب291165
49o473هندسة المـــنيامحمود عبدالفتاح السيد عبدالفتاح أحمد
8o3648هندسة سوهاجعمرو محمد احمد عبد القادر
5146o6تجاره الزقازيقهاجر السيد عطية محمد محمد
12167oهندسة عين شمسسلمى الحسن عبد هللا مصطفى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانالهام محمد الحسينى ابوالفتوح زيادى275443
تربية ابتدائي طنطاهدير عصام محمد عبد الواحد الجمل489476
اداب طنطادنيا رمضان فتحى عبدربه الخضرى361131
طب بيطرى سوهاجفتوح احمد السيد محمد811289
299o53كلية البنات تربية عين شمسهدير محمود عبدالفتاح سيد
كلية حقوق المـــنيامصطفى عبد العظيم عبد المـــنطلب محمد717575
5o2942تربية جامعة دمياطسهام على السيد جعفر
حقوق قنا جنوب الواديزين العابدين مدحت محمد احمد735283
5o32o3تربية جامعة دمياطدعاء عطية عطية أحمد خضير
هندسة طنطااحمد السيد عبد المعبود يونس366522
5o5478طب بورسعيدامـــنيه حامد حسن الباروجى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى ابراهيم سيد حسن272421
58382oتجاره الزقازيقاحمد حسنى عيد محمد حسنى
تربية أساسي اسكندريةاسراء جمال عبدالعزيز محمد339848
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرؤى محمد جودة عمرى188682
طب اسنان المـــنصورهاحمد السيد محمد محمد عبد الرحمـــن591616
كلية األلسن كفر الشيخاسراء عبد العزيز ابو الفتوح محمد حجاب489255
5752o1طب الزقازيقامجد موسى عبد هللا موسى محمد
44796oصيدله االسكندريههدير جمال الدين حسن شريف
هندسة الزقازيقانور يحيى السيد عبد النبى642348
صيدله عين شمسسلفيا عبد المسيح تاوضروس ارمانيوس119993
7638oرياض اطفال الفيوم طالباتوفاء محمد صبره السيد
396ooاداب القاهرهتقى احمد محمد جوده
5733o6هندسة كفر الشيخمحمود رمزى عبد الشــافى السيد
اداب القاهرههناء عمر بهاء الدين محمد ظاظا43553
اداب االسكندريهشيماء محسن محمود السيد ابراهيم422651
اداب اسيوطبيشوى مكرم ادوارد جرجس789216
صيدله االسكندريهشيماء مجدي ابراهيم عبده العتال434492
56681oاثار القاهرهنورهان عباس حامد الزهيرى
73o675صيدلة اسيوطنعمة يونس خليل عبدالوارث
تربية سوهاجنبيله بباوى باسيلى موسى817292
2ooo54اثار القاهرهرانا هشــام حسن محمد السيد
اداب الفيومدعاء سيد عويس ابراهيم74346
تربية سوهاجساره احمد عبد المبدى الصادق817513
5o25o1تربية جامعة دمياطياسمين ابراهيم عطية كذلك
12o566هندسة المطريه جامعة حلوانبيشوى كامل مقار كامل
تجاره انتساب موجه قاهرههند ممدوح فاروق عباس27196
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كليةاسمجلوس
هندسة اسيوطمحمد ماجدى مسعد عبده583245
طب اسيوطاحمد عبد هللا سيد صاوى788594
نوعية الزقازيقزينب سراج الدين إبراهيم الديب514566
حاسبات ومعلومات بنهااسامه ابراهيم محمد ابراهيم294893
6988oصيدله حلوانرانيا لطيف علي امين
13ooo9هندسة شبرا بنهااسالم طه سليمان محمد
طب بيطرى كفر الشيخابراهيم حسن قطب سالمه ابو شريف373911
19o188تجاره عين شمسجمانه خالد حسنى حنفى
تجاره االسكندريهعبد هللا محمد عبد العاطى عيسى حسين416615
تربية عين شمساسراء عصام معبد ذكى احمد149338
صيدله القاهرهتقى جمال عبد الحكيم امين59946
هندسة الفيوممحمد وليد عبد الحكيم نعيمى مشــاضى75557
8o6734تربية سوهاججماالت الحيانى السيد على
صيدله المـــنصورهمروه السيد محمد حواس579933
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسروان مصطفى محمد حسن حسين النمر652273
8o35o3صيدله حلواناسماء حسن محمود مصطفى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكارولين وحيد عدلى جرجس35125
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن فضل غريب ابراهيم58847
هندسة القاهرهكريم طارق نيازى هارون123591
كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةاسراء السيد محمد العزب حجازي667354
طب القاهرهمحمد احمد توفيق جاد سيد188641
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسايه مـــنصور محمد سالم657883
تربية ابتدائي اسيوطاسراء محمد خلف محمد792143
132o2oتربية ابتدائي عين شمسبسمه عماد حسن حسن
74o723تربية ابتدائي قنا ج الواديوفاء محمود خلف حمدان
تربية كفر الشيخنهال محمد محمد عبدالمـــنعم شعيب377276
اداب المـــنصورهصالح ناصر المحمدى حلمى الجدامى487257
حقوق بنى سويفرمضان عصام محمد بدوي718297
تخطيط عمرانى القاهرهعمر اشرف مـــنصور محمد15248
تجاره االسكندريهمحمد مصطفى محمود عبد الاله على338671
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد ابراهيم خميس ابراهيم651838
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعلى محمود على عبدالرحمـــن عبدهللا213683
2o5o48هندسة المطريه جامعة حلوانعبدالرحمـــن مجدى ابراهيم محمد سيد
تربية ابتدائي المـــنيارحاب حمدى صالح ابراهيم721673
تجاره المـــنصورهعبد الجليل عاطف عبد الجليل محمد مـــناع569644
كلية الصيدلة ج الساداتمصطفى محمود عزب حنيش233564
رياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحمروه مصطفى ابو زيد السعيد الحلوانى586437
كلية األلسن ج أسوانالسيد محمد سعد صابرمحمد523656
طب بيطرى سوهاجمينا ممدوح فرح رزق هللا785628
تربية شبين الكومروناء عبدالحليم على عتمان222373
8o6712تربية سوهاجاسراء احمد حسن على
8o4667هندسة المـــنيامحمد وليد جمال عبد هللا
صيدله عين شمسميران مصطفى احمد عبدالعليم192541
13718oتجاره القاهرهاسالم عاطف سالم حسن
5oo284هندسة بور سعيدمحمد جمال فرحات األسود
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد احمد احمد محمد الشطالوى443327
5669o4طب بيطرى المـــنصورهنهله محمد لطفى عبد الحافظ حجاج
تجاره القاهرهمحمد هانى السيد حسين32927
52o337طب الزقازيقعلياء علي محمود محمد الهوارى
هندسة االسكندريهرونالدو نصر نظير بطرس عطاهللا345358
4872o8تجاره طنطاأحمد عماد على عبد الرحمـــن القورى
نوعية المـــنيامؤمـــن حمدي عباس مرسى715346
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كليةاسمجلوس
هندسة الزقازيقريم اسامه احمد حلمى السيد ابوسبع567333
تجاره انتساب موجه  عين شمسعمرو محمد على محمود144723
اداب االسكندريهاميرة احمد ابراهيم مرسى349369
صيدلة المـــنيامصطفى على عبدالسالم محمد755149
هندسة اسيوططارق حمدي البدري سليم748874
5897o7طب المـــنصورهاحمد شعبان عبد العظيم عبد البارى
تجاره القاهرهبسام محمد رفعت محمد118918
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسندى محمد على ابراهيم652535
نوعية المـــنصورهاالء رزق رزق عبد السالم يوسف574538
74o983تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد عبدهللا احمد ايوب
هندسة االسكندريهرانيا ايمـــن احمد عبد الرحيم عبد الحكيم349186
فنون جميله عماره ج االسكندريهرضوى زهير محمد أبو الوفا خليل472157
طب الزقازيقمحمد سامى حسن محمد646952
صيدله عين شمساميره طه عبدالمـــنعم عبدالحليم298612
اداب اسيوطجرجس كميل عزيز تاوضروس797516
22o411اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم حسب سعيد حسب على
تربية ابتدائي بنهارنا ايمـــن حمدى عبدهللا278155
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتعبير شعيب عبد هللا ابراهيم746621
8oo338طب اسيوطنور شعبان عبد العليم محمد
9oo25اداب بنى سويفايه حمدى محمد حسن
هندسة اسيوطشــادى ماجد برتى حنين789951
طب عين شمسعمر ياسر رمضان عبد الواحد125252
طب الزقازيقاسماء نصر حسانين االعوج586268
رياض اطفال المـــنصورهامـــنيه على محمد اسماعيل سليم579353
حقوق عين شمسمروان صالح احمد محمد صالح194595
تجاره سوهاجمينا عوض جيد عيسى811833
كلية البنات تربية عين شمسمروه محمود فتحى محمود سليمان289369
3o3572تجاره بنهامحمد صبحى خالد ابراهيم متولى
اداب الزقازيقاراده رمضان محمد محمد موسى517699
اداب حلواننورين صالح عاشور محمد58986
28497oنوعية بنهافايزه محمد احمد يوسف احمد
تجاره االسكندريهنورهان حموده السيد حموده حسين341346
تربية ابتدائي المـــنصورهمصطفى محمود محمد محمود حسن565789
اداب طنطاياسمين محمد احمد محمد الشناوى363437
هندسة المـــنيامعتصم مختار كامل عبد الباقى715457
تجاره القاهرهمحمد مصطفي خليل ابراهيم25947
29o747كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسنورا ناصر ابراهيم عمر
تربية حلواننرمين محمد محمود محمد صقر35188
42964oتربية دمـــنهورهاجر محمود سليمان محمد المصري
طب القاهرهخلود صالح عبد الرازق احمد59951
17o34تجاره القاهرهيحيى مجدالدين محمد عبد الواحد
593o55اداب المـــنصورهحازم السيد صالح حسن المتولى عبده
طب االسماعيليه ج قناة السويسمحمد احمد محمد خاطر641974
تربية عين شمساميره نورالدين محمد محمود294577
طب عين شمسنوران محمود نجيب محمد عبد الخالق الشبراوى141258
5o512oحقوق المـــنصورهجمال احمد احمدمصطفى شتيوى
طب االسكندريهجهاد عالء الدين على على سالم447197
43o531تربية دمـــنهورآيه ممدوح معوض محمد حميده
طب المـــنصورهروان محمد عبد الفتاح محمد االلفى591958
7172o9طب المـــنياياسمين توفيق مصطفى توفيق
23657oتربية طفوله شبين الكومهدير الهنداوى موسي على عمران
هندسة المـــنصورهعالء مسعد طلعت مسعود النجار487558
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35925oتجاره طنطامـــنة هللا السيد أحمد شلبى
2893ooنوعية عباسيهاسماء عاطف زكى عواد درويش
19o832هندسة عين شمسباسم ايمـــن احمد طلعت عامر
طب طنطاامال السيد احمد عبد المحسن والى449812
اداب المـــنيااسالم محمود فرج هللا محمد719951
3812o3حقوق المـــنصورهإبراهيم عطية الشربينى احمد حطب
طب االسماعيليه ج قناة السويسحسين عادل محمد عاشور667382
كلية البنات آداب عين شمساميره حماده حامد نوح134895
تربية دمـــنهورهدير كمال مغازي مصباح429819
218o19طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعلى عبدالحى على غالى
19144oهندسة عين شمسعمر سامح اسماعيل حماد
289o19حقوق عين شمسايه عمرو محمد محمد ابوشــادي
صيدله المـــنصورهحنان صالح محمد عطيه588952
5o8912صيدله الزقازيقرنا عبد السالم محمد حفنى عزيزه
كلية الصيدلة ج الساداتمحمود سعد عيد مختار حسن214139
نوعية المـــنيامصطفى عبد العظيم محمد احمد728376
58163oتربية ابتدائي المـــنصورهزينب محمد متولى محمد عبد العال
37o815كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةدعاء مديح محمد صبح صبح
8o2459اداب اسيوطاشرف محمد ابودهب محمد
تجاره القاهرهايمـــن محمود محمد رجب عبد المحسن243482
هندسة االسكندريههاجر ابراهيم سعد ابراهيم موسى351324
8o2o69تربية رياضيه بنين اسيوطمحمد احمد ضيف عبد الكريم
هندسة القاهرهمروه محمد عبد العاطى سيد123239
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمد رجب عبدالرازق محمد263845
41o879تربية أساسي اسكندريةرضوي احمد فكري محمد محروس
اداب الفيومساره رمضان محمد عبد الجيد77942
4312o5تربية ابتدائي دمـــنهورسارة سليمان سعيد عوض عيسى
3oo933حقوق بنهامحمد جمال مصطفى عطية
5o67o2هندسة المـــنصورهماهر محمد محمود محمود جمال الدين
8o6oo3اداب سوهاجمحمد اسعد عباس عبد هللا
65o131تجاره الزقازيقحسام عبدالخالق عبدالرحمـــن مرسي
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد رجب مرسى محمد228131
تربية طفوله ج دمـــنهورهاجر بدر محمد أبوسيف سبيته431243
44oo2اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحسنى عادل حسنى على
صيدله القاهرهاشرف صالح حامد احمد59761
اداب حلوانمحمد رمضان فتحى شرف شحاتة196464
اداب االسكندريهمريم مصطفى على مشعال على419389
78861oطب القاهرهعمر المختار عبد العزيز خلف محمد
715o6oتربية المـــنيارانيا سعودى عبدالتواب عتريس
حقوق عين شمسايه معاطى احمد عراقى135174
58153oاثار الفيوماسراء بالل ابراهيم محمود شومه
52ooo4صيدله الزقازيقهند محمد ربيع فرج
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسلمى سامى عبدهللا عبدالرازق231611
2729o9هندسة عين شمسعبدالرحمـــن على عبدالحميد على محمد
طب اسنان المـــنصورهاحمد السباعى شعبان السباعى519459
تربية قنا ج جنوب الوادىفاطمة مصطفى محمد عبدالالهى745139
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن اسماعيل جابر علي297333
طب بيطرى المـــنصوره رغده خليل عيسى خليل582869
تجاره عين شمساسراء محمد شحاته عبد العال134254
هندسة المـــنياطارق مدحت عبد الحميد صالح711736
42ooo3اداب االسكندريهمروة عالء الدين عبد الحفيظ ابراهيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد جمال محمد عبد القادر119764
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81462oطب سوهاجكيرلس مجدى عبد المالك فليب
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانشيرين حسن توحيد حسن اسماعيل58756
صيدله عين شمسبيشوى خليل زكريا خليل129326
34575oتجاره االسكندريهمحمود احمد محمد احمد على
اداب حلوانمحمد خالد محمد حسين154658
3oo898كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد سمير عبدالمقصود محمود
اداب اسيوطرانيا حسن احمد عليوة786974
هندسة عين شمساحمد محمد رجب عبد المطلب145465
74o235اداب قنا ج جنوب الوادىاسراء ناجى عبادى محمد
569o7اداب انتساب موجه القاهرهداليا صبرى محمد عبد الحميد
اداب قنا ج جنوب الوادىعاطف جاد محمد محمد738642
تجاره المـــنصورهمحمد رضا سعد محمد السيد البشبشى575437
هندسة عين شمسعبدهللا احمد محمد عبد السالم فرحانه195826
51331oصيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد وائل احمد ابراهيم الغلمى
تجاره المـــنصورهمصطفى السيد محمد متولى عمر571594
5oo49oإعالم بنى سويفهدى هشــام محمد عبده رزق
82236oتربية ابتدائي اسوانداليا عبد الحافظ محمد عبد الجليل
24o91هندسة القاهرهاحمد سمير عاشور حسن
تربية الزقازيقيمـــنه احمد محمد عبد الحميد646327
3oo639سياحه وفنادق المـــنصورةشمس الدين ابراهيم محى على جبه
هندسة بني سويفندي طارق محمد حسن65439
3o1o46طب بنهاهند تامر السيد محمد
661o23تربية بور سعيدامانى محمود صابر عباس عبدالقادر
5o49o5كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىأحمد محمد السعيد السعيد الطحان
29oo79تجاره عين شمسخالد محمد خلف عبدالعال عوض
664o36تجاره بور سعيدعلى محمد على احمد عليو
8o174تربية الفيومصابرين محمد على عثمان
اداب االسكندريههاجر ابراهيم رجب ابراهيم خلف هللا417552
339o32اداب انتساب موجه االسكندريهعمر صالح احمد السيد حجاج
تربية طنطانبيه السيد عبد الفتاح األصفر498495
2o2767اداب حلوانكريمه انور طه فرج
416o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود كارم محمود احمد
تربية ابتدائي الزقازيقايمان احمد الدمرداش محمد الصعيدى585556
صيدله القاهرهاالء محمد زكى محمود هاشم18589
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناميره سيد محمد السيد57859
2635o7تجاره عين شمسمحمود حمدى محمد فايد
صيدله طنطااسالم محمد عبد الفتاح على نجم485527
صيدله طنطاشــاهيندا عبدالفتاح حلمى بالل222941
57o924هندسة بور سعيدمحمد احمد محمد محمد مجاهد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعالء محمد سمير احمد223413
66o79oهندسة بور سعيدحسن السيد احمد حسن احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى ماجد محمد عيسى36289
271o59نوعية عباسيهشروق محمد محمد محمد ابوعلى
8o5o39هندسة سوهاجمحمد خلف احمد ريان
تربية ابتدائي قنا ج الواديمارينا توفيق فاخورى سعد746312
5947o7هندسة بور سعيدمحمد مصطفى هاشم محمد اللبان
طب القاهرهنادين اشرف محمد ابو عامر123671
اداب عين شمسمارتينا عبد السيد ايوب شفيق128351
2176o2اثار القاهرهاحمد محمد عبدالدايم محمد عبد الدايم
495o54هندسة المـــنصورهمحمد شــاكر شــاكر مراد عدس
هندسة المـــنصورهاحمد قدرى احمد عبد العزيز السيد576231
تربية ابتدائي كفر الشيخبسمه ابراهيم السيد على محمود377178
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22673oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةساره هشــام فريد عبدالفتاح
7461oصيدله بنى سويفساره عزت محمود طلبة
79752oتجاره اسيوطعمر على عبد هللا محمود
هندسة طنطاخالد يحى محمد عيد498662
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم عبد المـــنعم احمد علي احمد صقر117957
هندسة اسوانايمان احمد ابوالمجد صالح823566
57o976هندسة المـــنيانديم طارق عبد الحى البربرى
36334oتجاره طنطاتقى عصام محمد الليثي
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنة هللا موندى سعد الدين الجيار489431
تخطيط عمرانى القاهرهامال يسرى عبده عواض ابودنيا293259
كلية السياسة واالقتصاد ج السويساحمد يوسف مصطفى يوسف227316
اداب بنهاشيماء هشــام محمد احمد277254
تجاره المـــنصورهالسيد محمد السيد المرسى زايد561725
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايه عبدالرسول حسن عبدالحميد عزازى288425
2o4622تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةبالل حسن مصطفى سليمان
2328o8طب اسنان طنطااسراء عبدهللا على احمد يحيى
2o211oصيدله القاهرهمصطفى حسين عويس حسين
تربية ابتدائي االسماعيليهامـــنيه توفيق غريب رزق652131
1525o5حاسبات ومعلومات القاهرهدعاء على حسن يونس
81o5o8تجاره سوهاجمحمد احمد خلف السيد
تجاره عين شمساسحق اسكندر نصيف اسحق263344
هندسة القاهرهكيرلس نبيل البدرى جرس193556
43o863تربية طفوله ج دمـــنهورلبنى عبد العال محمد خضر سليمان
8o1o49اداب اسيوطمرام عبد العظيم احمد تركى
تربية طفوله طنطااسماء عاطف عبدالواحد محمد حموده359748
15348oهندسة عين شمسمحمد مصطفى ابوالفتوح بيومى
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقأحمد رضا أحمد أحمد فراج342946
284o23صيدله عين شمسمارينا نادى عزمى حبيب
تربية ابتدائي طنطاساره سعيد عبد العزيز محمد عبد اللطيف354416
هندسة االسكندريهمحمد مصطفى بشير عبداللطيف457151
هندسة اسيوطاسالم يوسف عبد الوهاب محمد799625
8o5478تربية طفوله سوهاج طالباتايه محمد محمد السيد
اداب انتساب موجه القاهرهدينا سعيد عبد الرحمـــن امين العدلى24582
هندسة المـــنصورهمحمد عبد السالم سليمان متولى محمد سويلم592296
455o91هندسة كفر الشيخحسام عادل عبد المـــنعم السيد محمود
8o5o65تربية ابتدائي سوهاججيهان رجب سرور احمد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد عبد هللا حسن السيد قنديل511274
298o28اداب عين شمسزينب حسين احمد مصطفى
تربية المـــنياوفاء حجازى أحمد حميده716876
579o27عالج طبيعى ج كفر الشيخفاطمه الزهراء حماده نعمان عبد الحميد قريعة
312o96تربية ابتدائي بنهاساره عادل حسن ابراهيم
تربية عين شمسايمان مصطفى سيد محمد283575
145o2oتجاره عين شمسعبد الرحمـــن يحيي عباس عطيه
269o95هندسة القاهرهايهاب رشدى محمد محمد غوش
271o36تربية حلوانريهام يوسف احمد عوض هللا
129o88صيدله حلوانايمان سعد عفيفى سعد
هندسة طنطااحمد ابراهيم يحيى علوان491337
8o2126تربية رياضيه بنين اسيوطعمرو عبد الرحمـــن محمود عمار
8o8o66تربية ابتدائي سوهاجكريم عبد اللطيف هريدى هريدى
حاسبات ومعلومات القاهرهكريمه حسين عبد الرحمـــن موسى35873
58971oطب المـــنصورهاحمد مجدى الباز عبد المـــنعم
كلية األلسن سوهاجدعاء ايمـــن محمود ابوزيد811952
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8o7o61تربية ابتدائي سوهاجكيرلس ماهر ناجح فرج
هندسة كفر الشيخحازم خالد محمد البلتاجي عبد الهادى381782
411o3oفنون جميله فنون ج االسكندريهاشرقت مهدى موسى احمد شــامه
طب االسكندريهوالء عبداللطيف أحمد خلف اللة451286
رياض اطفال المـــنيا طالباتنسمه محمد حفظى احمد727264
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمى عبد هللا محمد كريم636375
تجاره عين شمسهاجر عصام على حسن عبد هللا27189
3o3611اعالم القاهرهنرمين عبدالحكيم عامر محمد شلبى االخضر
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتعز فاروق عبدالكريم محمود224882
8o2248اداب اسيوطمحمد مصطفى محمد حسانين
حقوق عين شمساحمد محمد على جاد جاد119528
تجاره عين شمسمحمود محمد محمود محمود السيد117892
3o413هندسة حلوانعمر عالء عبد العاطى محمد
6o233تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمد احمد عبد المحسن
طب بيطرى الزقازيقهدير محمد السيد محمد515711
14451oاداب عين شمسدنيا سيد اسماعيل مسلم
رياض اطفال الفيوم طالباتنورهان اشرف ايوب عبد الجيد72423
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاروى احمد محمد فريد عباس713861
حقوق المـــنصورهاسراء محمد محمد نصر محمد662644
اثار قنا جنوب الوادينوران احمد مصطفى سيد احمد حسن353852
اداب انتساب موجه االسكندريهاحمد محروس حسن مرسي دسوقي416929
19248oتجاره القاهرهاسماء سمير عبدالعزيز عطيه
دار العلوم المـــنياآية مصطفى محمد موسى739527
هندسة حلوانبيشوى يوسف ابراهيم تعلب264476
22o529كلية الصيدلة ج الساداتمحمد رضا احمد عبدالغنى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم ناصر سيد احمد محمد144994
587o57صيدله الزقازيقاحمد سمير احمد السيد
37o35oتجاره كفر الشيخأالء يحيى محمد ابوزامل
5o4513هندسة بور سعيدأحمد مجدى محمد رضوان أحمد سعيد
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانجماالت علي عبد الفتاح ابراهيم54897
3o3272اداب الزقازيقمـــنه هللا وليد السيد حمودة
8o4575كلية األلسن سوهاججرجس شكرى صادق اسخرون
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةفيروز عبدالحميد فتحى عبدالعزيز214316
2o293تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر هشــام مصطفى عوض
36o191تربية طنطانورهان صالح محمد محروس سليط
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد احمد محمد ابراهيم محمد شعالن413966
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسنور محمد عبدالسالم عامر الطويل459249
5984oاثار الفيومالزهراء اشرف سيد عبد السالم
8145o3تجاره سوهاجعزام فتحى ابراهيم احمد
صيدله القاهرهعبد الرحمـــن محمود عبد الرحيم عبد الباسط125327
5154oتجاره انتساب موجه قاهرهسهيله شوقى حسنين عبود الدالى
52oo2تربية حلوانامل مجدي السيد العدوي
السن عين شمسدنيا احمد مصطفى محمد283788
تجاره الزقازيقعمرو محمد ناجى فؤاد حسن عوض هللا667596
299o5oاداب عين شمسهدير احمد محمد عبدالنبى
تجاره عين شمساحمد وحيد عبدالنبى عبدالعظيم292466
تربية طنطاايه وليد عبد ربه الغايش359754
5o9466اداب الزقازيقحسن ابراهيم شعبان حسن غنيم
السن عين شمسزينب محمود الحسيني معوض128295
592o3كلية االثار ج اسوانمحمد احمد رمضان عبد التواب
5o5o75تربية جامعة دمياطاسراء احمد احمد مصطفى زلط
هندسة االسكندريهاحمد فايد عبدالحميد نصر البسيونى461135
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تجاره طنطاايه محمد عبد القادر عبد المـــنعم365224
طب الزقازيقراويه عبدالعزيز جوده ابراهيم شهبه642741
صيدله طنطاهبه على عبدالحميد محمد شكر216475
2o484صيدله القاهرهمحمد ابراهيم محمد جاد الرب
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسنيره سعيد السيد المهدي658953
كلية البنات تربية عين شمساالء على احمد على عبدالحافظ264811
4135o8كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورميرنا سيد احمد جبريل النجار
21537oتربية شبين الكومعبير محفوظ احمد عالم
تجاره المـــنصورهحمدى مجدى فراج احمد فراج565593
تجاره عين شمسايه محمد عبدالرازق خميس192149
تجاره بنهايسرا محمد وحيد سامى262887
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبدالجواد سالم محمود267391
5721o1رياض اطفال المـــنصورهالهام السيد محمد عبد العزيز
37798oاداب كفر الشيخخلود مصطفى عبدالحميد الخولى
اداب الزقازيقدينا سامى زكى سيد احمد642461
3o2441خدمه اجتماعيه حلوانميرنا نصر مرزوق سعيد
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمود عبدالفتاح محمد عبدالفتاح286132
تجاره القاهرهاسماء فوزى ابراهيم محمد ابراهيم21287
كلية هندسة بنهااحمد فتحى عبدالحميد زعزع218232
45166oطب بيطرى دمـــنهوراالء رشــاد على بيومى محمد
7243ooطب بيطري المـــنيااسحق صليب غطاس سليمان
كلية البنات تربية عين شمسمياده احمد محمد محمد ابراهيم298112
تربية ابتدائي بنى سويفمحمود سالم احمد عبد المجيد67551
58834oإعالم ج جنوب الوادىمحمد نعيم الدسوقى يوسف سيف الدين
طب الزقازيقاميره طارق السيد عبده شعير582257
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد صابر احمد ابراهيم اسماعيل645258
تجاره المـــنصورهاحمد مصطفى رجب سيد احمد خاطر565544
521o23طب الزقازيقمصطفى احمد كامل دسوقى
تربية ابتدائي اسيوطحنان عالء جمعه خلف793366
تربية ابتدائي عين شمساسماء ناصف الصاوي حسين44726
2313o1تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد حامد محمد عبد المولى عامر
تربية المـــنياانجي اسامه جميل فوكيه729275
اداب المـــنيانوسه محمد عبدالعزيز حافظ713768
تجاره الزقازيقاحمد حسن محمد احمد519173
521o54هندسة الزقازيقهيثم السيد محمد محمد غريب
اداب حلوانسحر هاني محمد عبد العزيز44524
تربية ابتدائي الزقازيقجوهرة احمد السيد عبدالحميد بدران511967
هندسة عين شمسمحمد سعيد على السيد خضر272997
تخطيط عمرانى القاهرهباسم سعد بسيونى سراج214166
8o796oكلية اآلثار سوهاجاحمد السيد حافظ محمد
اداب الزقازيقنهال محمد جالل الدين عبد العظيم فتح هللا514215
اداب االسكندريهتغريد فايز ابوسيف ابورخيص423371
تربية االسماعيليهبسمه محمد عبد العزيز احمد654495
6711o3كلية هندسة بنهامحمد السيد احمد محمد القرناوي
4o796فنون جميله فنون االقصرفدوه محمد حسنى محمد
تجاره كفر الشيخمحمد عبد الرؤف عبد اللطيف عميره368859
تربية ابتدائي االسماعيليهدعاء فوزى عبد العظيم فريد654499
تجاره المـــنصورهاحمد مصطفى مختار مختار594728
هندسة القاهرهمحمد رضا احمد فوزى محمد زكى24396
اداب انتساب موجه عين شمسمـــنار محمد سعد عبداللطيف283519
5o5973صيدله المـــنصورهايه البدراوى عبد المحسن البدراوى
تربية بنهااسراء احمد ابرهيم احمد الجوهرى293759
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فنون جميله فنون االقصرفاطمة احمد عبدالستار محمد اسماعيل423655
تربية قنا ج جنوب الوادىالهام جمال قناوى ابو الوفا743655
تربية حلوانندى فريد انور محمد48794
كلية األلسن بنى سويفاحمد سيد مهنى الطاهر مشــاور651454
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةبسمه رضا محمد خواجه215575
571o53صيدله المـــنصورهمحمود محمد محمود ابراهيم المكاوى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود ابراهيم عبدالرسول ابراهيم234933
6358oاداب بنى سويفايمان محمد ياسين محمد
36o59oتربية طفوله طنطاريحاب ابراهيم احمد حسين برجل
هندسة القاهرهرانى نبيل وهبه حنا115811
حقوق قنا جنوب الواديمحمود عوض رياض محمد737885
اداب المـــنياحسين خلف شعبان خلف722427
تجاره المـــنصورهحسين محمد عابدين على ديراز592218
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدهللا احمد ابراهيم233716
كلية هندسة بنهاعلى احمد على شريف294915
عالج طبيعى ج كفر الشيخنورين مجدى أحمد عبده صالح438655
تربية عين شمساحمد سليمان حمدى سليمان294673
اداب االسكندريههدير احمد محمود عبد االقادر عبد الرازق424122
اداب المـــنصورهمحمد محسن الحسانين البسطويسى564123
نوعية الزقازيقآيه عماره على السيد521412
79o3o6تجاره اسيوطدينا عبد هللا حمدى عبد النظير
اداب الزقازيقعبير صالح الشحات مهدي644555
علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةنيره مجدى على العدس219332
573o4oعالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد شوقى محمد احمد المرسى
اداب المـــنصورهنورهان السادات زكريا عيـاد594971
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا هشــام عبد الونيس محمود123638
2o7937صيدله عين شمسمى سامح عبدالفتاح محمد
صيدله حلوانايه محمد على الفخرانى214748
صيدله طنطاعبد الفتاح ظريف عبد الفتاح محمود شكر485553
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةهاجر ابراهيم شفيق يحيى231675
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء عاطف سعد عبداللطيف225815
كلية البنات تربية عين شمسهدير مدحت محمد احمد محمد289392
19688oتجاره القاهرهاحمد محمد محمد على محمود
3423o7فنون جميله فنون المـــنيافوزى ظريف عبد الشهيد جرجس
هندسة القاهرهمحمود عبدالقيوم احمد محمد211252
طب االسكندريهاحمد طارق على ابراهيم سليت381333
8o1o71تربية ابتدائي اسيوطنهي حسن سيد حامد
5857o1هندسة الزقازيقالسعيد عبد هللا السعيد الطنطاوى
229o8oتربية بنهاايمان احمد متولى عيد الحارونى
42945oتربية طفوله ج دمـــنهورفاطمة الزهراء مفرح ابراهيم على الغراوى
81o113تربية سوهاجاميره محمد عبد العزيز مرسى
صيدله االسكندريهمعاذ عبد المـــنعم عبد الفتاح حسن822869
كلية الطب بقنامحمد كمال محمد على731774
1159o1حقوق القاهرهكريم احمد سعيد محمد
السن المـــنياندى بسيونى احمد بسيونى126279
تجاره االسكندريهاحمد سعيد محمد قبيصى416816
تربية ابتدائي بنى سويفاروى ناصر مطر على67751
طب اسنان عين شمسابرام طارق موسى جريس264218
هندسة القاهرهسامح محمد صالح الدين صالح الفقي16777
طب بيطرى المـــنصورهمحمد عادل محمد ابراهيم عبد الغنى571714
5o1851اداب جامعة دمياطشيماء رضا عوض سليم
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىامـــنيه نافع احمد اسماعيل238662
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937ooاداب القاهرهرحمه نوح عيسى محمد
اداب سوهاجالزهراء محمود على ابراهيم814777
اثار القاهرهتيسير جميل عبدالرحمـــن ابراهيم294399
2828o2تجاره بنهاامـــنيه خالد احمد على داود
22436oعالج طبيعى ج كفر الشيخمصطفى عصام مصطفى ابو عمر
تجاره القاهرهشهاب الدين محمد صديق احمد57557
سياحه وفنادق المـــنصورةايمان اشرف ابراهيم الدسوقى موسى586482
5o5315طب بيطرى المـــنصورهايمان على ناجى مسعد نوارة
3oo159تربية ابتدائي بنهادينا مـــنتصر فتحى محمد
تربية حلوانتقى حسنى محمد رفعت27818
12o815كلية البنات آداب عين شمسميار ايمـــن عبد العال احمد
تربية طنطاندى محمود على بركات البنا497914
هندسة االسكندريهاسماء احمد محمد عبد الواحد455458
4o75oتجاره القاهرهياسمين ايمـــن مامون ابراهيم
اداب انتساب موجه القاهرهدينا محمد صالح الدين حنفي48249
62o93صيدله بنى سويفمحمد اسماعيل سيد محمد
تربية اسكندريةسما ابراهيم عبد هللا محمد النواجى348169
اداب المـــنيااسراء جمال مـــنير عبدالغنى723967
 تربية الساداتوالء جابر عبدالرحمـــن الفرجانى221219
طب طنطامحمود الشحات عبد الستار عامر366267
28o156اداب الزقازيقمحمد رمضان السيد ابراهيم محمود
65232oحاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسرانا عبد الحفيظ حسين عياد
اداب المـــنصورهاميره ابراهيم محمد على خضر578249
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد عزت عبدالغفار عدروس365991
صيدله االسكندريهايمان محمد شعبان شعبان مرسى341566
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد احمد مصيلحى عيسوى15682
266o49اداب القاهرهمارينا شريف فاروق عبدالمالك
576oo7صيدله المـــنصورهعمر طاهر عبد الحكيم عبد الحافظ الليثى
هندسة المـــنصورهمحمد شريف عبد اللطيف اصالن582454
تربية ابتدائي شبين الكومايمان مصطفى حسانين عبدالعال232555
اداب الزقازيقاصاله ياسر محمد فؤاد644944
8o78o1اداب سوهاجاحمد على اسماعيل عابدين
2o3151صيدله القاهرهايمان يحيى محمد زكريا
38o71تجاره القاهرهاحمد ابراهيم محمد شعراوى ابراهيم شعراوى
56oo57معهد المـــنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيااحمد سامح مصطفى محمد ابو الوفا
هندسة القاهرهميريت عزمى ابراهيم عزيز13754
تجارة قنا ج جنوب الوادياالء على عباس حسين237121
تربية أساسي اسكندريةسلمى سعيد محمد محمد عوض419568
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان احمد احمد عبدالوهاب215138
تجاره المـــنصورهمحمد فرحات العزب العزب589648
79o991التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايات على محمد محمد حسين
تجاره االسكندريهمحمد يوسف عبد الونيس يوسف337299
تربية ابتدائي المـــنيارغده حسن عبد الباسط على716742
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود محمد راضى عبدالعظيم289898
تربية دمـــنهوررحمة خالد على حسن الحلوانى428246
49o549اداب طنطاعمر محمود رياض عبد المقصود وهبى
3972oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانضحى ابراهيم احمد ابراهيم
3638o3تربية ابتدائي طنطاسهير اشرف عبد السميع ابراهيم عزام
583oo3هندسة المـــنصورهيحى اشرف عبد العال محمد عبد الرحمـــن
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةأحمد فتحى محمد ابراهيم الزعيرى511387
اداب اسيوطمحمود ابو الحسن احمد محمد797392
348o47هندسة االسكندريهنوران عوض ماهر خليل
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التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامانى خالد محمد عبد الشــافي155198
7o748تربية ابتدائي بنى سويفاسالم توبه روبى حسين
7571oتربية ابتدائي الفيومساره محمود دياب محمد
82o263تربية اسوانزهرة احمد سعد هللا معوض
طب القاهرهاحمد طارق عصام قنديل191535
35479oتربية ابتدائي طنطادعاء عبدالصبور عبدالرازق خضر
715o81نوعية المـــنيانادية زين العابدين احمد فرغلي
هندسة شبرا بنهامحمد رمضان فريد عبدالواحد295456
7444o8تربية قنا ج جنوب الوادىحسام حسن النوبي حسين
12o923صيدله القاهرهفريده اشرف السيد اسماعيل
صيدله الزقازيقكريم عثمان على عثمان سليمان497181
هندسة القاهرهجون رضا ثابت حلقة116451
33584oاداب االسكندريهاميرة عبد الحفيظ ابو المجد جميل
كلية البنات تربية عين شمسايه اسماعيل ربيع السيد265752
اداب عين شمسشروق محمد على فهيم46189
2989o9تجاره عين شمسبولين ماهر عزيز سعدان
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد خالد فرج عبد الغنى76826
5o189oاداب جامعة دمياطندى رمضان حسن ابو الفتوح
صيدله طنطاريناد طارق محمد أحمد درويش493812
17o19فنون جميله فنون االقصرسهام رضا كمال السيد الشيخ
تربية ابتدائي الساداتجهاد ماهر مـــنوفى عاشور225545
صيدله طنطاكريم محمد كامل السنباطى352825
طب القاهرهاشرقت محمد محمود الفقى56268
هندسة الفيوممى نبيل محمود عطيه الليثي132277
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه هللا ماجد ابراهيم محمد196114
اداب عين شمساسراء صالح مرزوق السيد محمد283739
8o6o13تجاره سوهاجمحمد ناصر عبد الحميد السيد
22931oطب بيطرى بنهاامـــنيه السيد ابراهيم محمد
طب المـــنصورهاحمد عادل محمد البرعى البرعي579575
صيدله الزقازيقسلمى جمال محمود عوض هللا231524
3o1835هندسة شبرا بنهامروه عصام نافع عمر شريف
6623o7تجاره بور سعيدهند عادل حسن على رزق
تربية ابتدائي المـــنصورهانجى رؤوف عطيه رزق هللا578253
كلية هندسة بنهامحمد عبد الفتاح عبد الفتاح محمود642318
71o7o9طب بيطري المـــنياساره ناصر محمد مفتاح
هندسة بني سويفمحمد اسامه فرج سليمان64181
كلية البنات آداب عين شمسدينا عبد هللا محمود محمد عبد هللا147293
تجاره عين شمسمحمد يوسف صالح يوسف139948
5o1188تجاره جامعة دمياطمحمد رمزى محمد طاهر حمزة
117oo8السن عين شمسعبد الرحمـــن محمد اشرف عبد الغفار
528o96تجاره الزقازيقمـــنه هللا اشرف بدر ابراهيم الطحان
طب كفر الشيخخالد عادل حامد عوض378454
هندسة االسكندريهاحمد عبد المعز احمد على ليله414635
41o537تجاره االسكندريهمهند ابراهيم محمد حنفى محمود
233oo2تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد احمد محمد الشيخ
3o2oooتجاره عين شمسصالح ممدوح صالح محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهنوران احمد حسن عرفه31713
5817o3تربية المـــنصورههدى ياسر محمد عبد اللطيف سويدان
49856oتربية طنطاياسمين نشــات حماد واصل
كلية أداب بورسعيدسماء على حسن حسن العدوى662269
هندسة شبرا بنهااحمد محمد مصطفى محمد بيومى262148
اداب انتساب موجه القاهرهفرح احمد محمد بدر الدين طه193486
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81o418صيدلة سوهاجدعاء محمد محمود عبد الرحمـــن
اداب المـــنصورهدنيا حكيم ابراهيم ابوطاقيه495386
حقوق القاهرهمريم اشرف لطفى احمد116376
5o4234عالج طبيعى ج كفر الشيخعاصم بدر محمد المرسى سليمان
8o97o2تربية طفوله سوهاج طالباتاسراء عنتر عويضه عمر
طب القاهرهشروق مجدى جاد هللا على محمد31868
هندسة حلوانمحمد طارق محمد محمود143159
نوعية اسيوطرضا عبد الرحيم علم الدين احمد788457
السن المـــنياضياء نجم رفاعى امين294498
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتايه مـــنصور محروس كركيت225367
اداب بنهاعبدالرحمـــن محمد عبدالتواب هنداوي281431
19397oتجاره عين شمسمصطفى احمد محمد احمد عبدالغنى
تجاره عين شمسسامى اشرف سامى عبدالعزيز294496
515o98اداب الزقازيقشيماء نجاح بندارى علي بندارى
519o59كلية هندسة بنهاشريف متولى الصاوى متولى على شريف
طب بورسعيدالشيماء هانى الشحات محمد هانى578327
2oo21اداب حلوانيوسف محمد حافظ السيد احمد
3o1147تربية عين شمسمحمد حاتم محمد احمد
اداب القاهرهوليد احمد مصطفى كمال محمد26774
78868oطب اسيوطايه جمال على ابراهيم
1536o3اداب حلوانصابرين محمد على موسى
طب المـــنصورهعبد الفتاح ثروت عبد الفتاح محمد طيور578893
اداب طنطاشــاهنده ابراهيم محمد حسنين353783
تجاره المـــنصورهندى ابراهيم ابو المكارم بركات581683
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفتحى جمال حسن عبدالرازق218237
35o47oاداب دمـــنهوروالء خالد اسماعيل خليل ابراهيم
تجاره اسيوطحماده محمد عيد عبد الغنى794617
416o37رياض اطفال االسكندريه طالباتياسمين جمال محمد عثمان حسين
3538o3اداب طنطافاطمه الزهراء محمد محمد بدر محمد
تربية االسماعيليهسالى احمد السيد عبد العال654885
هندسة الفيوممحمد اسماعيل حسان اسماعيل75278
صيدله عين شمسشيماء ابراهيم عزت ابراهيم144119
تربية رياضية بنين بنهامحمد كمال محمد سالمه ابوعياد294318
2324o6تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتمى وائل فتحى محمد النجار
اداب عين شمساسراء احمد محمد عبدالسالم194748
8o9724تجاره سوهاجرشــا محمد السيد عبد العزيز
طب طنطامحمد محمد حسين حسين358763
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمحمد اشرف محمد احمد الديب221889
5o1684تربية جامعة دمياطاسماء المرسى محمد محمد حشيش
طب حلوانهند وجيه فرج محمود91226
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةكريم حامد سامى موسى223898
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةالشيماء محمد هاشم رمضان فرحات214255
22o518كلية الصيدلة ج الساداتعمر ناصر عبدالحميد خير هللا
تربية طنطااميره لطفى محمد نبيه مشعل368171
اداب كفر الشيخباسم اشرف محمد رجب375658
35o12اثار القاهرهاميره حسن على محمود
اعالم القاهرهشروق عالء الدين نصر محمد119599
12o263هندسة عين شمسميرهان مصطفى محمد عبد العزيز
3o7481تجاره بنهاساميه تامر محمد حسنين
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىهشــام محمد يوسف ابراهيم741226
صيدلة اسيوطمريم جميل حبيب سعيد743837
73o9o8اداب المـــنيامحمد طلعت محمد رمضان
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نوعية طنطاخلود محمد يحيى صابر جعفر494632
تربية ابتدائي طنطااسراء مصطفى فتحى عشو496423
اداب حلواناسراء علي عبد المـــنعم علي44718
5678o3اثار قنا جنوب الواديزينب محمد السيد على عبد العال
4299o4تربية ابتدائي دمـــنهورهدير السيد خطاب خطاب حسوب
اداب المـــنصورهجهاد السيد عز الدين محمد ابو النجا589938
تربية ابتدائي كفر الشيخامينة محمد اسماعيل المزين377899
اداب المـــنيااحمد رجب كسبان عبدالنعيم711827
اداب القاهرهاحمد صابر حلمى صابر127228
5179oتجاره القاهرهندى عبد الهادي حسين محمد
طب القاهرهاسراء لولى حسن ابراهيم727572
641oo6معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفاتمحمود حمدى سيد احمد محمد سيد احمد
هندسة طنطاعمرو خالد عبدالفتاح شعلة217716
هندسة االسكندريهعبد هللا ناصر فالح فالح حسن458443
44435oصيدله االسكندريهاسماء احمد شحاته خضر زنطح
هندسة القاهرهمريم مجدى عبد الستار محمد36867
تربية ابتدائي قنا ج الواديمريم جبرائيل سليمان خليل742298
تربية ابتدائي عين شمسسامح سمير صالح توفيق281856
33868oاداب االسكندريهمحمود سيد احمد عبد النبى ابراهيم خليل
تجاره انتساب موجه االسكندريهمتولى عباس متولى ابوزيد425457
341o55تجاره االسكندريهمحمود صالح محمد احمد محمد
3oo258صيدله الزقازيقايه محمد جوده يوسف عبدالرحمـــن
هندسة المـــنصورهعمر محمد نبيل توفيق ابراهيم محمد566147
2829o6اثار القاهرهمروه اشرف عبدالعظيم رضوان
212o37كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمود عبدالحميد عبدالحميد االسرج
طب االسنان المـــنياايات رضا محمد تونى712483
2o6426صيدله عين شمسسماء سامى زكريا الصادق ابو طاحون
5o6982تجاره جامعة دمياطاحمد سامى السيد البدوى السيد المـــنجى
597o35عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد عالءالدين محمود فوزى ابراهيم
5o6115هندسة المـــنصورهمحمد اشرف ابراهيم محمد الوصيف حزه
64o364اداب عين شمسعبد الرحمـــن محمد احمد محمد ابو رضا
تربية ابتدائي قنا ج الواديمارى بولس حلمى شحات744993
514o7اداب القاهرهمصطفى حسن كسبان كيالنى
4o779فنون تطبيقيه حلوانياسمين فوزى جاد محمد
72475oكلية التربية الفنية ج المـــنيااية محمد سعد عبد العزيز
تجاره المـــنصورهالسيد محمد السيد عبد الخالق محمود561726
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاحمد ايمـــن عبد البدري عبد هللا797357
تربية رياضيه بنين شبين الكومضياء على فهمى على بركات235449
347o27صيدله االسكندريهنوران نبيل محمد توفيق االزهرى
طب اسنان طنطاتقى عمادالدين عبد الفتاح صبرى السيد359459
هندسة االسكندريهمارك فايز صادق شنوده مرجان456495
52o334صيدله الزقازيقساميه عبدهللا السيد عبدالرحيم
كلية األلسن بنى سويفايمان علي عبد الوهاب علي89385
58o357كلية هندسة الطاقة بأسواناسالم صادق محفوظ عطيه عرابى
كلية البنات آداب عين شمسساره خالد محمد عبد هللا عبد العزيز21377
41o5o1تجاره االسكندريهجون سامي صابر عطيه عيسى
51o972اداب الزقازيقراندا عادل محمد السيد
تربية طفوله طنطاورده محمد ابوالمحاسن الغنام354698
اداب االسكندريهايمان محمد عفيفي عطيه عفيفى347292
اداب بنى سويفسهير ربيع قياتي صالح69172
تجاره بنى سويفأيات محمد أحمد على721622
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد رضا رشدي جمعه58331
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اداب انتساب موجه القاهرهنورهان ناصر احمد جاد الرب275617
هندسة المـــنصورهاحمد طارئ عبد الرحيم محمد صحصاح588759
هندسة قنابيترو القمص مينا بالميالد مـــنير عزيز ابراهيم193765
3837o4تربية ابتدائي كفر الشيخاسماء السيد محمد محمد
سياحه وفنادق االسكندريههاجر عاطف شحاته حسن االشمونى419499
7o689تربية بنى سويفمينا عادل حبيب ابراهيم
2o38o7تربية عين شمسريهام عبداللطيف محمد حسن
اداب حلوانهدى عماد ابراهيم حسن197782
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمروه كرم حسين على136111
2453oحاسبات ومعلومات القاهرهمحمد عالء محمد ابراهيم
58o893تجاره المـــنصورهمحمد عادل الشحات اسماعيل
السن عين شمسسلمى عبد المـــنعم محمد البسيونى429218
3433o3تجاره االسكندريهمحمد حسين خليفة خلف هللا
تجاره القاهرهاحمد عمرو عبد المـــنعم عبد العزيز145714
5o5123تجاره جامعة دمياطحسام ميمى عبدالعزيز حامد عبد اللطيف
علوم المـــنصورهطارق عبد الفتاح احمد عبد الفتاح رميح562115
هندسة الفيومعبد الرحمـــن جمعه محمد ابراهيم سيد احمد381193
طب بيطرى القاهرهمـــنه هللا عمرو محمد فريد حسين189413
568o97هندسة المـــنصورهمـــنار ياسر عمر محمد السيد
23174oاداب بنهاهاجر هانى عنتر محمد الزول
1177o5السن عين شمسساندرا اسامه ثابت كيرلس
2762o5كلية هندسة بنهاايمـــن عصام فهمى محمد
هندسة اسيوطماثيو ماجد وليم يوسف262566
77o4oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حسين محمد حميده
49o269تربية ابتدائي طنطاوفاء عبدهللا محمود محمد على
إعالم ج جنوب الوادىسلمى مصطفى حامد علي ابراهيم214698
65945oاآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسامـــنه خالد عبدالسالم شــاذلى
صيدله المـــنصورهعوض عوض رمضان عبده رمضان593814
تجاره الزقازيقمصطفى حسن اسعد عبدالفتاح637187
تربية المـــنصورهاسماء حسن عبد الحميد سالم583655
56oo25طب الزقازيقاحمد بسيونى عبد الفتاح محمد بسيونى
صيدله الزقازيقشيرين محمد محمد ابو عيش585923
66o113تجاره بور سعيدسامى مجدى السيد احمد صالح
تربية ابتدائي المـــنصورهاالء محمود احمد محمد سيداحمد581545
تربية اسكندريةيارا عبد النبى محمد على الزهيرى417912
اداب المـــنياهويدا عبدالحميد سعيد قاسم716442
هندسة شبرا بنهاعمر عبد الفتاح محمد ابراهيم115432
2o52o4هندسة حلوانمحمود محمد عبدالحميد ابوطالب
كلية البنات آداب عين شمسامانى حاتم بسيونى محمد نوح292191
اداب دمـــنهورهايدى محمد محب محمد على429778
تربية ابتدائي المـــنياصفاء رجب عبد الحكيم حسانين721697
24448oكلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد رمضان اسماعيل ناجى
رياض اطفال االسكندريه طالباتنوران ايمـــن على الرشيدى419418
تربية شبين الكومفاتن احمد عبدالعزيز ابو المجد215375
هندسة االسكندريههشــام محمد محمد عبدالحميد مـــناع456358
تربية ابتدائي طنطادينا هانى مـــنيرصديق عبد هللا عوض359165
6o919السن عين شمسمحمود محمد محمد محمد
تجاره عين شمساحمد خليفه احمد السيد266844
265o76تجاره القاهرهمريم فتحى يوسف حسنين
هندسة االسكندريهاحمد محمد بكر عبد الرحيم السيد456917
اثار القاهرهمحمد ابراهيم صالح ابراهيم381121
81618oتربية ابتدائي سوهاجامانى الجميل احمد صبره
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4931o6تجاره المـــنصورههدير محمد عبدالنبى عبدالنبى شريف
اثار قنا جنوب الوادياسراء عصام محمود احمد142164
5687o9نوعية المـــنصورهساره ايمـــن حمدان عبد اللطيف
تجاره القاهرهداليا ناصر فؤاد محمد ثابت192233
طب بيطرى االسكندريهاحمد كامل فوده على الزيات368751
411o54تجاره االسكندريهنيرة عصام الدين على عثمان
صيدله الزقازيقهانى خاطر محمد خاطر584889
تجاره كفر الشيخمحمد ايهاب محمد رضا عبد المـــنعم العزب371267
طب اسيوطايات جمال درويش محمد797967
41o654اداب االسكندريهمحمد احمد حسين السيد
تجاره عين شمسساره احمد موسى محمد عبد الرحمـــن142279
هندسة المـــنصورهعبد هللا فتحى مصطفى عبد هللا عليم583996
طب طنطاعلياء طلعت عبد الحميد احمد هواش498329
443o17طب بيطرى دمـــنهوراسالم ابوالعال فتح هللا ابوالعال عويان
261o87تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد وليد يحيا امين
حاسبات ومعلومات عين شمسمحمود حسن محمود عبداللطيف264566
اداب فرع الوادى الجديدعبدالرحمـــن على حسين على748718
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانسالى كمال رمزى ميخائيل135928
طب بنهااسماء محمد مختار احمد على231489
521o53هندسة الزقازيقمحمود خالد عبدهللا محمد على
فنون جميله فنون ج االسكندريهآيه عبده محمد عبدالجليل عبدهللا349268
طب بورسعيدهدير السيد هيبه عبيد محمد661283
طب االسكندريهاسماء خالد محمد رزق الطير446957
45o131طب االسكندريهأسماء الشحات محمد أمين الجرف
كلية البنات تربية عين شمسفاطمه رافت احمد محمد سيد احمد295516
43o968تربية ابتدائي دمـــنهورهدير محمود كمال نصرهللا بريك
رياض اطفال المـــنصورهرضوى سمير محمد على مصطفى571624
5o1634اداب جامعة دمياطايمان السعيد فاروق عبد العال
تربية العريشياسمين يوسف ابراهيم سليمان666941
3o4455اداب حلوانسلمى محمد سعيد ابراهيم احمد
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفعمرو محمد ابراهيم محمد شمس الدين357912
اداب حلوانرحمه خالد حسن احمد128284
653oo6تربية ابتدائي االسماعيليهجاكلين اشرف متياس فهيم
823o1oتربية طفولة أسواندنيا طارق عبد المجيد حسن
3o4284علوم عين شمسشروق ناصر سيد عياد
7o471دار العلوم الفيوميسرا زين فتحى عويس
577o36صيدله المـــنصورهرنيم سعد السعيد ابراهيم المزاحى
8o9169صيدلة اسيوطليندا كرم سلمان البدرى
38o111تربية طفوله كفر الشيخدعاء محمد محمد على الفقى
تجارة قنا ج جنوب الوادياميمة فولي محمد طاهر741618
28o545تربية ابتدائي بنهامحمد رضا السيد مصطفى مالك
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمروه سعيد ابراهيم مرسى229831
456o78هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن محمد احمد محمد سيد احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء احمد عبد الباسط عبد الظاهر21865
79o115تجاره اسيوطنغم محمد عبد الحميد عالم
64oo47اداب عين شمسهاجر عاطف محمد عبد الخالق الظ
صيدله القاهرهندى عادل محمود عثمان149141
اداب االسكندريهدنيا خالد عبد المـــنعم حسين محمد347712
اداب انتساب موجه عين شمسشهاب محمد صالح الدين احمد37969
تربية طنطامحمد خالد عبد المطلب الشحرى495188
5o3827علوم جامعة دمياطآيه رباح صبرى أبو الجود
كلية فنون جميلة فنون اسيوطرضوى السيد متولى محمد بيرم341417
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5788o7تجاره المـــنصورهعالء محمود احمد احمد المرشدى
19363oهندسة عين شمسديفيد جون داود مساك
تربية طفولة أسوانسيده عبد الفتاح سعيد االمين824541
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانحجازية رضا السيد نصر الدين384298
8o3968هندسة سوهاجمحمد عبد الرؤوف سعيد على
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناياد هشــام مصطفى شــاكر52691
811o37تجاره سوهاجايرينى صالح صبحى جندى
اثار قنا جنوب الواديتقى محمد صالح الدين احمد السالموني665389
تربية رياضية بنين سوهاجابراهيم حماده حامد احمد817333
66o51oكلية أداب بورسعيديحيى السيد العربى محمود حسن عبد الواحد
51o839صيدله الزقازيقاالء احمد على محمد عبدهللا البنا
41o948تجاره االسكندريهمـــنة هللا صالح مصلحى مصلحى سالم
3oo21oتربية ابتدائي بنهاهند عبدالحميد عبدالمـــنعم همام
8oooo8تربية اسيوطنورا حسن عثمان سيد
تربية سوهاجنجالء عبد الرازق عبد المعبود عبد الرحمـــن818347
هندسة الزقازيقاحمد سامى حامد محمد محمد حماد512926
1214o5كلية البنات تربية عين شمسريهام عبد الناصر بخاطرة ابراهيم
35935oصيدله االسكندريهدينا محمد محمود العريان
تجاره طنطاثريا عالء محمود السيد الفقى567741
58o738هندسة المـــنصورهعمر هشــام سالم طه سالم
اداب الزقازيقهند ناصر السيد محمد سليم641651
تجاره كفر الشيخمحمد جهاد عبد القادر عبده حسن594738
8o8134تربية ابتدائي سوهاجاميمه حسن حسين حسن
صيدله االسكندريهاسراء ابراهيم محمد حسن عبدالرحمـــن349493
273ooاداب انتساب موجه القاهرهفهيمه احمد محمود الحسيني
6826oكلية السياحة والفنادق بنى سويفامل حسن طه على
22o326كلية الطب البيطرى المـــنوفيةتسنيم عمادالدين عمر عبدهللا
تربية بنى سويفامل اسماعيل محمود بسيوني64296
هندسة القاهرهزينه عادل عبد السالم ابراهيم123317
طب بيطرى االسكندريهسماء فكرى احمد محمد عسكر437399
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسسهيله محمد عجيلة محمد653293
51182oنوعية الزقازيقمارينا حماية حماية فرج سليمان
3o8923اداب بنهاهاله مجدى كمال سيد
تربية الفيوممحمود عادل جابر سعيد خليفة71977
2288o9طب اسنان طنطاساره على احمد على جالله
8o8o58تربية ابتدائي سوهاجعالء احمد احمد حسين
هندسة اسيوطمينا رفيق سالم حناهللا796911
48536oتربية طنطاخلود ابراهيم طاهر السيد خميس
تربية طنطايمـــنى هشــام فوزىمحمد  الوكيل358966
19o913تجاره عين شمسمروان حسن محمود هريدى
تربية بنى سويفايمان رمضان عبد الحميد شــاكر62669
2o6288اداب عين شمسميرنا سمير محروس يسى يوسف
صيدله المـــنصورههناء مراسى عبد الحليم مصطفى الشلبى578451
طب سوهاجاسراء اشرف عبد الحميد ابو العال812372
تربية ابتدائي طنطاهناء عادل ابراهيم عمر حسنين العنانى489479
448oo6صيدله االسكندريهفرح على شعبان عاصي
3o3477تربية بنهاايه عبدالنبى احمد عالم محمد
41o819كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةعبد المـــنعم محمد عبد المـــنعم محمد عبد الفتاح
تربية رياضيه بنين اسيوطعبد الرحمـــن محمد مصطفى حسين786191
 تربية الساداتاالء محسن محمد صابر النحاس215262
188o58السن عين شمسهنا ابراهيم محمد عبدالعليم
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسفاطمه جمعه احمد دعبس646378
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طب اسنان القاهرهاسماء محمد سيد علي45818
اداب اسوانمـــنار شوقى عبد المـــنعم المعداوى785687
3oo826صيدله الزقازيقمرام طوسون شديد خاطر
صيدله بنى سويفاالء جابر نادى محمود69822
تربية العريشمروه خالد عبد الكريم عبد الهادي665457
طب بنهاعبير عبدالرحمـــن السيد عبدالرحمـــن286329
57o86oهندسة المـــنصورهايمـــن جمال ابراهيم احمد عمر
44o523طب االسكندريهنادر نيازى محمد احمد عصايه
تجاره انتساب موجه المـــنصورههمسه عبد المجيد احمد عبد المجيد المغير566832
59o75oطب بورسعيداميره مـــنتصر السيد الحسينى عنانى
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن جمال عبد هللا عبد العاطى152874
59o578صيدله المـــنصورهمحمد على محمد محمود
56o7o9تربية المـــنصورهامـــنيه محسن السيد الغمرى فضل
طب االسكندريهمـــنى محمد عبدالباقى محمد الجمل444954
هندسة عين شمسمحمد اشرف سيد مصطفى127196
459o95هندسة االسكندريهمحمد مجدى محمد السيد سليمان
262o83كلية هندسة بنهامحمد حسنى سيد ابواسماعيل
تربية ابتدائي بنهاعماد محمد حسن على281293
اداب المـــنياحسناء محمد عبد الحميد محمد727251
2o8o29هندسة القاهرهاسماء محمد عبدالحميد على
36o516طب طنطاامـــنيه سمير كمال محمد
اثار الفيوممـــنال احمد اسماعيل السيد284982
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتجهاد احمد اسماعيل ابراهيم225543
5o1511تجاره جامعة دمياطهدى حمدى عبده البراوى
2o2596فنون جميله فنون حلوانامر مجدى كامل حفنى
5954o4هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن مصطفى السيد محمد حسيب الريس
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسخالد احمد حسينى الطويل287337
213o36هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد صالح عبدالوهاب أصيله
كلية األلسن كفر الشيخاسماء ابراهيم محمود ابراهيم خرابة428211
طب اسنان طنطاآيه وحيد عبدالعزيز السيد محمد أبوعيد364813
نوعية المـــنياتيسير محمد على محمد723267
3o8364كلية البنات تربية عين شمساسماء محمد سيد احمد مهدى
اداب االسكندريهمها صالح الدين محمد كمال الدين422974
طب بيطرى القاهرهيارا نصر كمال السيد52489
427o53كلية اآلثار سوهاجاحمد ماهر اسماعيل على هوارى
تربية كفر الشيخفاطمه عبدالسالم محمد بيومى شرشر374199
82o121صيدلة المـــنياايه عمر عبد الرحيم محمود
تجاره بنى سويفاحمد خالد موسى السيد61953
تربية شبين الكومساره عمر محمد عماره233767
22o856تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاالء السيد مرعى احمد
2991o3السن عين شمسخلود عبدالعظيم عبدالمـــنعم حسن
45o256كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمـــنار عبدالغفار عبدالحليم شلش
تجاره القاهرهسما احمد انيس الخشن36529
تربية حلوانحامد عبد النعيم حامد حسن38921
تربية ابتدائي الزقازيقاميره سامى يوسف شرف637841
135o48تجاره وإدارة أعمال ج حلوانالفت احمد قطب احمد
تربية اسكندريةرودينة محمد اسماعيل االزهرى346295
اداب اسيوطمـــنى مصطفى سيد على797714
71o541فنون جميله فنون المـــنيارقيه عبد الرحمـــن عبد المـــنعم احمد
35oo46تربية أساسي اسكندريةشــاهندة ابراهيم مصطفى ابراهيم
73392oتجارة قنا ج جنوب الوادياحمد نجدى محمود احمد
طب اسنان عين شمسامير فرج زينهم عبدالحميد نوار311663
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38o37اداب حلوانساره احمد مجدي علي رفاعي
5o4o11تربية رياضيه بنين جامعة دمياطرضوان مصطفى محمد الزالقى
تربية المـــنصورهعالء محمد ابراهيم عبد القادر561763
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد صالح فتحى عمر زيدان233519
اداب الزقازيقمريهان محمد احمد محمد احمد باشــا522137
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه حسام الدين كمال سليمان118318
طب طنطاتسنيم عبد الخالق عبد الخالق بقا359454
تربية ابتدائي طنطانورهان احمد متولى الصيرى486295
تجاره الزقازيقمحمد السيد محمد خليفه642211
تجاره القاهرهمها عبد الباسط حسن عبد الراضي31692
تربية ابتدائي المـــنيامروة على عبدالمتجلى محمد725629
2162o3علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةاريج اشرف سيد احمد جودة
اثار القاهرهعبدهللا محمد حسين حسن276285
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن محمد عبد الرزاق محمد حسين416821
صيدله الزقازيقنرمين جميل محمد عبد الرازق521552
153o93اداب انتساب موجه القاهرهعمرو محمود بخيت محمد
اداب االسكندريهندى الشحات احمد محمود مصطفى419841
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهاجر مجدى ابراهيم عطية299956
اداب انتساب موجه القاهرهايمان عيد محمود جمعة268575
6o573صيدله القاهرهاحمد نادي سعداوي صديق
تربية بنهايوسف احمد محمد يوسف281941
هندسة طنطاعبد الرحمـــن عبد المـــنعم محمد على محمد الشيخ562511
اداب كفر الشيخعبد هللا اكرم محمد سالمة375153
49o568اداب طنطامحمود احمد الدسوقى عبدالهادى
تربية أساسي اسكندريةهبة محمد عبد التواب محمد415828
421o48اداب االسكندريهاحمد محمود اسماعيل الديب
57o594تجاره المـــنصورهمحمد فايز عبد المـــنعم الدسوقى العربى
حاسبات ومعلومات شبين الكوممحمد شبل محمد شبل362372
58o83oاداب المـــنصورهمحمد احمد محمود على محفوظ
تجاره بنى سويفطارق دسوقى فخرى عبدالرحيم726528
عالج طبيعى القاهرهشيماء عبدالمـــنعم عبدالعزيز على غانم298661
8o21oتربية الفيوميمـــنى ايمـــن حسين مهدى
هندسة بني سويفحسام الدين حسن عويس احمد66517
5o9143هندسة الزقازيقمحمد فكرى محمد محمد البرملى
تجاره طنطااحمد ماهر سعيد جمال الدين355727
تربية عين شمسايمان عمر محمد عمرحالوة291176
3812o8تجاره كفر الشيخاحمد جميل احمد مصطفى بدير
28o397تربية ابتدائي بنهامـــنار خالد صبحى عبدالعظيم
كلية هندسة بنهااحمد محمد احمد احمد على213734
اداب االسكندريهعبدهللا محمد صالح الدين على مرسى422467
49554oصيدله طنطافاطمة الزهراء محمد عبد الوهاب المحالوى
41o742تجاره االسكندريهأحمد بكري عبد العال أبراهيم
35o643صيدله االسكندريهروان فوزى حامد جصطن
تجاره عين شمسمحمد عصام حامد عبدالشــافى188621
5911o2تجاره المـــنصورهندى محمود غنيم محمد
48974oطب المـــنصورهاالء جمال الدين حبيب حشيش
تربية ابتدائي المـــنيانورهان نبيل مالزم مهران725664
فنون جميله فنون حلوانندى محمد هانىء عبد الواحد عبد الحميد شندى117115
هندسة المطريه جامعة حلوانحسن محمد حسن عبد الحميد سعودى49133
 تربية الساداتسهام احمد محمد مصطفى عيد221283
اداب دمـــنهورمحمود فتحى محمود ابراهيم العطار426269
اداب الفيوماسراء مجدى حسين محمد75681
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34o7o2تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن مصطفى على محمد ابراهيم
662o24كلية أداب بورسعيداسراء محمد سعد سليم
2o3793اداب حلوانايه محمد صبحى محمد عثمان
تجاره الزقازيقاحمد رشــاد محمد هالل649656
تجاره بنى سويفطه جمعه كامل حسن89857
124o8oهندسة حلوانايمان خالد محمد محمد عبد المجيد
علوم المـــنصورهنادين مصطفى عزت يوسف عنبر561471
تربية المـــنياجوانا مشيل رشدى فريد718637
443o95كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد رجب مـــنصور عزام
طب االسكندريهمحمد كمال كمال السيد ابوحسن441531
اثار القاهرههاجر حسن محمود عبدالمجيد حبيشي641421
هندسة الزقازيقأحمد السيد محمد عبدالفتاح512133
تجاره االسكندريهوالء احمد ابراهيم محمد عطا346789
5o9822حقوق الزقازيقآيه احمد على محمد الشين
72o578تجاره بنى سويفمينا عادل عياد تاوضروس
564o69تجاره كفر الشيخعبد اللطيف اشرف عبد اللطيف عبد المجيد المغير
43o173تربية طفوله ج دمـــنهورإسراء على عبد السالم على رضوان
تربية كفر الشيخسحر محمد عبد هللا المكى369295
 تربية الساداتبسنت حسن على حسن225482
كلية الطب بقنامحمود احمد الحسنى حسن744745
تربية االسماعيليهندا ياسر حسن مصطفى653962
8133o8طب بيطرى سوهاجعلى محمد عبد الاله عبد الوارث
تربية المـــنياحسن ابراهيم سيد عبدالرحمـــن714949
تجاره المـــنصورهمحمد على محمود على محمد565738
صيدله المـــنصورهحسناء محمد السيد ابو شلبى494566
اداب القاهرهايمـــن عادل سعد يوسف197192
3816o8تجاره كفر الشيخسمير سالم سمير عيسي محمد خليل
هندسة عين شمسكريم محمد صالح حافظ عبد الهادى191547
إعالم بنى سويفيسرا احمد عبد القوى محمد76387
عالج طبيعى القاهرهاسراء محمود اسماعيل على295195
2o4468تجاره عين شمسمحمد عالء محمد السعيد محمود
تربية الزقازيقاسالم محمد السيد عبدالعاطى646122
اداب حلوانهدى صابر محمد عبد المقصود27923
5o265oتربية جامعة دمياطسلوان نصر عطيه العفيفي
525o75هندسة حلوانمحمد عبدالخالق مـــنصور محمد عبدالغنى
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد ايمـــن احمد رشــاد114864
تجاره بنهادينا السيد حسانين على حسانين286477
794o62نوعية فنيه اسيوطاسراء رضا عبد العظيم نايل
8o9518تجاره سوهاجميسا احمد محمد الحفنى
اداب كفر الشيخآيه اشرف رجب محمد عبد السالم376542
هندسة االسكندريهرانى شريف السيد الريس342687
73o472اداب المـــنيااسالم مجدي محمود احمد
27o726اداب عين شمساميره ابوالفتوح خليل حسن
45o29oصيدله االسكندريههاجر شعبان شــاكر سالم
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتمارينا رزق صليب رزق221352
4898oتجاره القاهرهبيشوى مجدى سليمان اسحق
 تربية الساداتنوره فتحى محمد فوده215418
هندسة الفيوممـــنة هللا مرتضي احمد رمضان73573
81o39oتربية طفوله سوهاج طالباتوفاء محمود السيد احمد
7o1o3تجاره بنى سويفمحمد حلمى صابر طه
اداب قنا ج جنوب الوادىدنيا ثروت دريس محمد743678
تربية ابتدائي بنهاايمان ابراهيم الدسوقى على الدشــاش279269
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تربية ابتدائي دمـــنهورهدير خميس حامد عبدالحاكم428468
19656oتجاره عين شمسنرمين عمادالدين حمدى سيد احمد
5o2782تربية جامعة دمياطمـــنه هللا سعد سعد ابو عيد
نوعية طنطااالء محمود محمد حمادة486142
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن كمال الدين حسب هللا عبد الغنى719333
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىميرا حنا جرجس بباوى737793
41o969اداب كفر الشيخيارا صالح عبد الحليم خميس على بيصار
حقوق عين شمسهانيا عمرو محمد عبد العزيز18841
اداب طنطامحمد السيد قطب عبد السيد سعيد357138
تجاره بنى سويفأنطونيوس مالك وهبه مجلى725841
563o28تجاره المـــنصورهاسماء صالح الدين رجب على
1819oطب بيطرى القاهرهمـــنار احمد محمود سيد
تجاره بنهاسلمى طارق محمد ابراهيم مـــنصور277324
تربية كفر الشيخفاطمه سامى عطية على قاسم374198
639o32اقتصاد مـــنزلى حلوانقمر السيد محمود محمد
423o7oاداب انتساب موجه االسكندريهمها خاطر عبد النبى خاطر محمود
8oo425تربية ابتدائي اسيوطشهد وجيه محمد محمد
58689oهندسة بترول وتعدين جامعة السويسعمرو محسن امين الهوارى
صيدله الزقازيقمريم عبده محمد عبد الودود515426
64ooo9اداب عين شمسروان اسامه السعيد ابراهيم
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىندا عبدالمـــنعم كامل عبدالمؤمـــن198333
22o758اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد علوانى جابر علوانى بركه
7957o1تربية اسيوطمـــنه هللا مصطفى سعد حافظ
تربية بنهااحمد عماد محمدى عبدالمجيد278817
تجاره بنى سويفكيرلس نادى جرجس خليل718825
تجاره القاهرهمحمد بهاء الدين كامل سامى136682
اداب القاهرهاسراء بحر محمد بحر28674
273o5oهندسة المـــنيامصطفى اسامه زين العابدين محمد
2957o1هندسة المـــنياسعد على حسن سيد على
34262oهندسة االسكندريهزياد مصطفى محمد على عثمان
3494o8فنون جميله فنون ج االسكندريهعال عاطف على عبد هللا رزق
نوعية كفر الشيخكريم سامى محمد احمد عمر371629
694o4تربية ابتدائي بنى سويفباسم عيد يوسف محمد
132o27حقوق عين شمسدعاء عادل فهمى ابو الفتوح
اداب بنى سويفصابرين حسن سيد مصطفى69176
132o92كلية األلسن ج أسوانمـــنة هللا حسن محمود مصطفى
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد محمد السيد على زايد381345
5oo341تجاره جامعة دمياطاسماء ابراهيم حسن شعبان
رياض اطفال المـــنصورهآيه ابراهيم محمد عسكر524881
4382o2 طب االسكندريهسامية محسن ابراهيم يحيى عبدالمجيد
6646o6هندسة بور سعيدفيرونيكا مراد ميخائيل عبد المسيح مسعود
اداب االسكندريهعبدالرحمـــن محمد عبدالنبى مصطفى بدوى421913
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساميره السيد ياسين حامد658716
5971o7اداب المـــنصورهمحمد ابراهيم الشبراوى ابراهيم
37o813تربية كفر الشيخحنان رمضان سعد مصطفى الديباوى
131o1oتجاره عين شمساحمد محسن فتوح عبد الرحمـــن
2463oتجاره انتساب موجه قاهرهندى سيد مصطفى عبد الفتاح
تربية ابتدائي بنهامها محمد عبدالمجيد مصطفى284986
تجاره بنهاحبيبه اسماعيل محمد ابراهيم262192
8o6779تجاره سوهاجمروه عبد هللا فهمى محمد
تربية ابتدائي المـــنيااحمد خلف عبداللطيف حسن729682
اداب االسكندريهفاطمه خيرى عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن422875
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21o645صيدله حلوانمحمد احمد ابراهيم محمد عويس
تربية المـــنصورهاسماء عوض المتولى عوض سيد احمد593489
388o2هندسة القاهرهايمان احمد محمد فتحى كيالنى
تجاره انتساب موجه االسكندريهخالد عبد المـــنعم فؤاد على ابراهيم342629
هندسة اسوانباسم رضا محمود فهمى البسطويسى365953
طب االسكندريهمى مسعد محمد خليل ابراهيم434121
24o331تربية الساداتعبدهللا محمود رمضان محمود 
هندسة طنطامحمد ايمـــن محمد الشيمي224844
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةهاجر السيد عبد هللا محمد عطيه زايد585585
7465o7هندسة اسيوطمها عبد المحسن نجار سعد الدين
السن عين شمسبيشوى صبحى ابو الغيط عبد هللا129583
492o27تجاره طنطامروه عادل يوسف احمد الطناحى
تربية ابتدائي بنهاحبيبه السيد سالمه محمد محمد277555
تربية ابتدائي طنطاعبير محمد مصطفى مصطفى الطوخى486856
هندسة االسماعيليةمحمد على محمود عبد الرازق656731
اداب انتساب موجه االسكندريهاسماء عبد القادر احمد محمد419733
تربية عين شمسرضوى خالد عبد العزيز محمد122987
4926o9طب بيطرى المـــنصورهيارا عبد الحميد السيد قاسم
تجاره انتساب موجه قاهرههاجر مصطفى جاد هللا عبد اللطيف27345
تجاره الزقازيقهدى احمد محمد فتحى عبده ابراهيم515175
طب الزقازيقاسالم محمد عبد الحميد محمد644823
اعالم القاهرهمروه رجب محمد على الشهاوى488276
رياض اطفال االسكندريه طالباتمـــنة هللا ابراهيم محمد محمود السيد417842
663o81صيدلة بورسعيداسالم حسن احمد الحلوجى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى محمود عبدالرؤف يوسف223485
728o72طب المـــنيامحمد سيد محمود محمد
اداب عين شمستقى امام عبدالعظيم احمد188691
كلية الطب بقناعلياء ابوالمعارف هارون اسماعيل735785
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعماد عبدالمـــنعم عبدالكافى عبدالسيد194314
هندسة اسوانمصطفى محمد عبدهللا ابوالفتوح297533
تجاره عين شمسعزالدين عالم عزالدين سعد حمزه296194
8o7378تربية ابتدائي سوهاجمروه جمال سيد عبد الحليم
نوعية الزقازيقباهى احمد محمد محمد ابو شــامة523928
22o185طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره سمير محمد حسن خالف
هندسة المـــنياكيرلس اشرف حنا اسحق718137
هندسة الزقازيقابراهيم حسينى عبد هللا على حسن649813
79oo71رياض اطفال بنى سويفاميره محروس سيد هريدى
طب المـــنياامانى طه محجوب عبد المجيد713495
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاسماء يحى جابر عبدالعال221262
15o52طب اسنان القاهرهدينا ابراهيم محمد ابراهيم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةنوران عبدالرحمـــن السيد احمد السيد البدوى192366
73886oهندسة اسوانمحمد عبده احمد محمود
3o2316تربية ابتدائي عين شمسدميانه اشرف جاد داود
طب المـــنصورهمحمود محمود عبد الباقى احمد الرفاعي562223
اداب اسوانايه اشرف عبد الفتاح مصطفى785681
5o1o4oصيدله المـــنصورهنهال محمد محمد شفيق محمد شفيق
79o142 حقوق اسيوطرانيا على محمد سليمان
1517o5هندسة القاهرهساره مجدى شمس الدين عبد هللا
تجاره اسيوطمحمد فتحى محمد احمد796396
طب سوهاجمينا نشــات جرجس شنوده814663
2784o9اداب بنهامـــنار السيد عبدالسالم محمود
تجاره جامعة دمياطخالد مهدى مصطفى العزبى عياد499862
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اداب المـــنصورهغاده محمد احمد محمد المهدى591863
نوعية قنانسمه على محمود محمد741896
تجاره الزقازيقمحمد صابر عبد المحسن محمد غريب513143
57785oهندسة كفر الشيخمحمد احمد كمال شحاته البيومى
سياحه وفنادق االقصررضوى رمضان بدرى امير744528
66o921كلية أداب بورسعيدرنا محمد محمد السيد الشعري
تربية عين شمسشروق رضا عبد الوهاب مـــنصور144374
تربية ابتدائي قنا ج الواديمي حمدون بهيج احمد741669
اثار الفيوممحمد عبدالستار صبحى شريف223525
طب بيطرى كفر الشيخعال كارم السعيد عبد القادر السعداوى359933
صيدله االسكندريهميار السيد كمال حسن موسى438347
صيدلة بورسعيدايمان عبد التواب ابراهيم عريضه579431
151o18هندسة القاهرهاحمد مرسي عباس مرسي
4592o9هندسة االسكندريهمحمد حسين محمود السكنيدى
2o9734اداب حلوانعبدالرحمـــن عبدالنبى محمد خليل داغر
فنون تطبيقيه حلوانريم عبد الفتاح عبد الرحيم عبد الفتاح134367
تربية ابتدائي بنى سويفايمان احمد محمد مصطفى68269
هندسة اسيوطاسامه البرعي السيد الشــافعي663261
49927oاداب طنطاايه سامى اسماعيل كريت
اداب دمـــنهوربهاء الدين فوزى عبد الفتاح بيبرس426357
طب الزقازيقايه نبيل محمد عشوش639468
صيدله المـــنصورهايمان احمد كمال السيد فرج595534
هندسة المـــنصورهمـــنه هللا رضا محمود غلوش487193
هندسة الزقازيقاحمد هشــام محمود عبد الرحمـــن عبد الحليم566253
كلية البنات آداب عين شمسهاله محمد رمضان حجازى196133
3o3429هندسة شبرا بنهاابراهيم عمر ابراهيم محمد
تربية طفوله طنطاسميره شعبان رياض حسن494128
هندسة حلواناآلء جمال عبد المـــنعم محمد117238
13o8o1تجاره عين شمسنوران احمد دياب محمد مصطفى
تربية ابتدائي الزقازيقصفيه جاد محمود جاد سمري585832
6347oتجاره بنى سويفايهاب محمد تعلب محمد
28442oهندسة شبرا بنهامحمد طارق عواد ابراهيم حسن
تربية ابتدائي سوهاجياسمين قدرى حسن محمد812365
81o991صيدلة سوهاجمرقس شحات زخارى زكرى
نوعية المـــنيانانسي حنا رمزي حنا714683
اداب المـــنصورهابراهيم محمد عبدهللا شرف الدين488532
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةعبدالرحمـــن حسنى عبدالعزيز زيدان رمضان235612
اداب القاهرهعبد الرحمـــن نجاح عبد السميع عويان56411
3oo161اداب بنهارانيا عيسى عبدهللا عيسى
تجاره الزقازيقياسر مجدى محمد احمد على517341
إعالم ج جنوب الوادىنورهللا محمد خالد حسن فتح الباب192597
8o45o1هندسة اسيوطمصطفى ناصر توفيق محمد
643o9oكلية الفنون التطبيقية ببنهااالء محمد احمد الشــامى
تجاره سوهاجتوماس جمال ابراهيم عبد السيد814491
2o82o5تجاره عين شمسميرا ممدوح وليم توفيق
64o546تربية طفوله الزقازيقسلمى احمد عبد الحميد محمد
711o68اداب المـــنيانوران سيد عبداللطيف عبدالحميد
هندسة القاهرهاحمد سيد عبد العزيز حسن145188
28o387تربية ابتدائي بنهاامينه خالد محمود حسنين
طب اسنان طنطااحمد عبدالعظيم عبدالحميد السيد محمد سالم227599
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعمر عصام الدين ابو العال سبع118427
2o8112كلية البنات آداب عين شمسدينا ابراهيم احمد محمد  عبدالعال
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51459oنوعية الزقازيقمى عفت على عبد هللا البحر
38o638صيدله االسكندريهسالي فوزي عبدالعزيز على البحراوي
1529o1تجاره القاهرهعمر محمد مـــنتصر عبد المهدي
5o6622طب المـــنصورهحمدى محمد حمدى عبد العزيز البنا
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفبيشوي جرجس ثابت قيصر718916
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سمير محمد عبد السالم شرف227389
هندسة المـــنصورهمصطفى الدسوقى مصطفى حشيش491315
43o88oتربية الساداتهاجر محمد علي بهي متولى 
تجاره القاهرهمحمود احمد حسن محمد دياب197221
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساالء السيد محمد ابراهيم655995
هندسة عين شمسيوسف محمد ثروت عبدالحميد191528
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسبسنت احمد على الجبلي196182
حقوق بنى سويفريم خالد احمد محمود ابونورج64541
8o2oo2تربية ابتدائي اسيوطعفاف عصمت عبد النعيم بخيت
28o852تجاره عين شمسمحمد احمد غريب احمد
طب سوهاجايه محمد عبد الرحمـــن صالح811451
2o9521تجاره القاهرهابراهيم فرج مرعى محمد
تربية المـــنصورهايه محمد محمد احمد محجوب579193
تربية حلوانمحمود سمير محمود محمد الشــامى143568
تجاره بنهااحمد شــامى احمد حسين العشري286776
صيدلة المـــنياابانوب حلمى عياد نصر717341
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عبد الجواد احمد على16223
تجاره الزقازيقمحمد محمود محمد سالم غالية588127
4o943اداب القاهرهعبد الرحمـــن ماهر محمد محمود الحريري
تربية ابتدائي المـــنياعبد الهادى عطيه محمد احمد717562
طب بيطرى المـــنصورهسعود عزت احمد المرسى فرحات حتاته594576
تجاره الزقازيقمحمد رجب العايدى عبد الحميد519427
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد على رشــاد مصطفى حجازى583197
تربية ابتدائي الفيومنسمه زهران عبد الجواد حسن72393
12978oهندسة عين شمسعبد هللا خالد احمد محمود
تجاره بنى سويفمحمد علي محمود محمد65641
77o83تربية الفيومساره عادل مساعد علي
34o219تجاره انتساب موجه االسكندريهاميرة رضا حسن مبارك قنديل
647o61هندسة الزقازيقاحمد صالح الدين عبد الكريم سالم
2926o7تجاره عين شمسصالح اشرف صالح محمود شقير
637o82تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن خالد محمد عرفه البيطار
799o55اداب اسيوطفاتن محمود السمان سليمان
353o82عالج طبيعى ج كفر الشيخعمر ابراهيم احمد محمد ابوسليمان
صيدله طنطاريهام زكريا عبداللطيف صابر229778
5888ooهندسة المـــنصورهعمرو يوسف وهبه محمد ابو العنين
اداب قنا ج جنوب الوادىعرفه احمد محمد حسن744696
429o3oتربية طفوله ج دمـــنهورشــاهنده حمدى على هنداوى
تربية حلوانسحر كمال عوض عطيه151224
صيدله طنطامحمود أحمد عبد الحميد بحيرى491189
كلية البنات آداب عين شمسهاجر خالد محمد محمد عيد289818
طب سوهاجسمر محمد ابو زيد السيد812447
هندسة االسكندريهمريم محمود عبدالرازق حسن فرغلى457531
اثار القاهرهاالء عاطف يحيى سعدهللا222369
صيدلة المـــنياجرجس رأفت خليل صموئيل714645
تربية ابتدائي بنهافاطمه السعيد رياض محمد285576
هندسة كفر الشيخعبدالعزيز عبدالسميع عبدالعزيز ابراهيم الغباوي393744
74o478كلية الطب بقنارنا محسن فكري محمد
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69o33هندسة حلواناحمد حمدى محمود عبد المقصود
حقوق االسكندريهمحمد عالء الدين عبد العليم ابراهيم زويل424799
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد عبد اللطيف احمد السيد الشــامى416678
19o16oالسن عين شمساميره احمد محمد شحات حسن
اداب طنطامحمد السيد محمد زكى ابوسعده361553
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوررانيا عبد الحميد على عبدالحميد عكاشة451749
تجاره عين شمسمحمود هشــام عبدالهادى عبدالمقصود289563
اداب بنى سويفاسالم محمد عبد التواب محمود61673
578oo8اداب المـــنصورهبسمه محمد ابراهيم عبد الخالق على
646o39تربية ابتدائي الزقازيقامانى سعيد غنيم عبد الحميد
كلية األلسن ج أسوانعبده محمد عبده سعد على416267
كلية البنات آداب عين شمسامانى فاروق حنفى حسن92381
372o51تربية طفوله كفر الشيخبسنت وائل زكريا ابراهيم الريفى
السن عين شمسيوسف خالد نورالدين بغدادى269514
56784oرياض اطفال المـــنصورهميرنا عماد فكرى لوقا
طب اسنان االسكندريهنادين حسين حسن محمد خميس349798
72o13هندسة الفيوماحمد شعبان سيد عبد السالم
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسنهال حنفى محمود محمد48734
تجاره انتساب موجه قاهرهمؤمـــن محمد مـــنصور ابراهيم عبد القادر55866
تجاره عين شمسرنا رمضان محمد محمود حسن196547
هندسة المـــنصورهجمال عبد الحميد محمد عبد الفتاح عبد العال577824
58o171تجاره المـــنصورهاحمد اشرف ابراهيم محمد جراوشى
3652o3هندسة طنطاياسمين يسري عبد الشــافي عثمان
تجاره بنهااحمد عصام احمد ابراهيم على الغريب276929
2942o1كلية البنات تربية عين شمسندى سعد سيد عبدالحميد عامر
اداب عين شمسسهيله هيثم جيرار بلوميير122273
369o19صيدله االسكندريهمحمد محمود محمد الجمال
296o71حقوق بنهااسراء عبدالعاطى عبدالفتاح امين
5o9589تجاره الزقازيقوسام عاطف عبوده ناشد
58o897تربية ابتدائي المـــنصورهمحمود السيد احمد محمد ابراهيم
كلية البنات آداب عين شمسنشوى جمال محمد صبحى على عزب298135
41o35oتجاره االسكندريهكريم رامز كامل طوبيا حنا
31o7oتجاره عين شمسايه محمد عماد محمد
تربية ابتدائي بنهامحمد اسامه السيد ابراهيم279796
صيدلة اسيوطامـــنيه فريد مختار محمود818254
تربية ابتدائي سوهاجوفاء احمد حسانين احمد831328
صيدله القاهرهالحسناء احمد محمد سيد211896
اداب االسكندريهيوسف نبيل خلف زكى أحمد421377
5o3o7oتربية جامعة دمياطحوراء احمد محمد السيد مصطفى
723o24كلية حقوق المـــنيامينا خلف عياد ميخائيل
36o52نوعية جيزهماهيتاب احمد محمد رشــاد احمد
اداب دمـــنهورمحمود عبد العزيز محمد الديب427382
3o485هندسة المطريه جامعة حلواناحمد خالد فرحات امام الشــافعى
238o24تربية الغردقة جنوب الواديحسناء خالد مصطفى كمال موسى
429o77حقوق االسكندريهمـــنى حسن كامل حسن
41969oتجاره االسكندريهفتحية البيلى ابراهيم رمضان البيلى
2o9859تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتجهاد حسين سعد عبدالمولى
كلية تجارة ج أسوانرامي رؤف حكيم اندراوس743325
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمصطفي اشرف سمير رضوان58871
تجاره الزقازيقاحمد محمد احمد شحاته عطا585524
اداب بنهامحمد مصطفى محمد رشــاد الشواربى297291
تربية ابتدائي دمـــنهورأية فوزى السيد حسن431178
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72334oصيدلة المـــنياكرستين نمرود عزيز فرج
تربية اسوانشيماء خليفة محمد احمد824196
فنون جميله فنون حلوانليديا طارق انور لبيب82716
16o72صيدله بنى سويفغاده على محمود سيد ابراهيم
تربية أساسي اسكندريةمحمد اسماعيل محمد مصطفى حميدة337396
59oo83حقوق المـــنصورهسالى عادل سمير رياض
طب اسنان القاهرهحنان احمد محمد احمد باوه52414
3oo51oتربية ابتدائي بنهامروه حامد محمد عبدالباري
36o9oاثار القاهرههدي سيد حسن احمد البهنسي
هندسة المـــنصورهسيف عبد الناصر عبد الستار حافظ الشربينى573227
491o43صيدله طنطااحمد مصطفى مـــنصور زهره
صيدله طنطاعلياء صالح محمد عطيه االشمونى354122
587o7oصيدله المـــنصورهعاطف عزت ابراهيم نصير العاصى
5o5176تربية جامعة دمياطمى السيد محمد صابر الديب
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفعبد الرحمـــن مجدى محمد حنفى73964
5196o5طب الزقازيقابراهيم فارس ابراهيم محمود حجازى
5oo126هندسة المـــنصورهاحمد معتز محمد رضا الكحكي
تربية عين شمسشيماء خالد محمد عابدين143829
طب اسيوطعمرو سمير طاهر محمود749316
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخالسيد العطافى حامد محمد عبد الرحمـــن381354
5987oتربية حلواندينا عادل رمضان حسين
73o948اداب المـــنيادعاء محمود   سرى كامل محمد
7234ooاداب المـــنيارانيا عفت صالح الدين محمد
تربية حلوانسيمون وليم ميخائيل عبد المسيح31138
تجاره عين شمسسلمى ايهاب كمال الدين حسين188346
1424o2تربية ابتدائي عين شمسنداء فرج مصطفى محمد
طب اسنان طنطايوسف مصطفي محمد شوقي مصطفى رسمى357497
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسهدير ناصر محمد فهمي658961
اداب انتساب موجه عين شمسنادين اسامه محمد الحسينى خالد43352
8ooo23تمريض اسيوطابتسام رفعت محمد محمد
2994o2طب بيطرى بنهاايه محمد عبدالقوى عبدالرحمـــن
هندسة اسوانعبد الرحمـــن محمد على عبد هللا823757
356o33اداب طنطاحسناء  السيد السيد العرينى
تجاره بنى سويفعمرو عتريس محمد عباس63688
تربية بنى سويفاسماء فارس عويس سالم65985
22o579هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالسالم عبدالمـــنعم طوطح
8o7121طب سوهاجاحمد رافت احمد سعد
تربية ابتدائي المـــنصورهعبد الرحمـــن جمال محمد ابو راشد ابراهيم المـــنير577215
تربية طفوله شبين الكوماسراء الدسوقى عبدالحميد عكاشه229627
5oo715تربية جامعة دمياطساره رضا ثابت الطوخى
1324o4كلية البنات آداب عين شمسساره حسام احمد متولى
3o236عالج طبيعى القاهرهعبد الرحمـــن هشــام محمد رجب
اداب انتساب موجه القاهرهايمان هشــام احمد مرسي خلف هللا37329
تربية ابتدائي شبين الكوماسراء جمعه محمد شومان224891
صيدله القاهرهتقى حسين يونس على122771
13o72oالسن عين شمسايه صابر رجب محمد
هندسة المـــنياكريم محمد محمد حيدر752212
تربية االسماعيليهاالء عبد الجليل عبد المـــنعم محمد بقري654852
اداب اسيوطاالء عصام فتحى سيد788544
نوعية الزقازيقمارية سليم سليم حافظ راغب511821
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياسمين سيد محمد احمد795429
اداب حلوانمريم عالء الدين محمد عبد هللا وهبه47912
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صيدله االسكندريهايمان ابراهيم عبد العزيز ابراهيم ابراهيم محشية354475
حاسبات ومعلومات عين شمساحمد محمد سعد هللا مـــنصور بطاح292731
21o3o5صيدله القاهرهبسمه يسرى عبدالوهاب محمود خليفة
تربية بور سعيدسلمى بشير محمد ابو العال661716
2224o5تربية شبين الكوماميره احمد على شويته
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىضحى جمال زيان سليمان732573
218o5oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةابراهيم عبدالمحسن محمد قطب
238o36تربية الغردقة جنوب الواديدينا شــاذلى محمد سالمه
2o3885تربية حلواناميره السيد عبدالحليم السيد
2291o6اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةساره محمد السيد على
75316oطب االسنان المـــنيااسراء نورالدين عبدالعظيم عبدالوهاب
2o82ooاداب عين شمسمـــنه هللا عصام المغاورى رمضان
2o4127كلية البنات آداب عين شمسحسناء حسين حسن محمود
اداب دمـــنهورعبدهللا محمد جالل جمعه سليمان425689
تربية اسيوطاسماء محمد ثابت جالل796921
حقوق الزقازيقمحمد عمر محمدخيرى محمد519968
تجاره القاهرهمـــنة هللا طارق مهدى فؤاد34458
5oo4o9سياحه وفنادق المـــنصورةسهر سمير السعيد العتمه
اثار قنا جنوب الوادياسالم صابر حمدى محمد154689
صيدله القاهرهاسالم سعيد قطب احمد زعفان55968
طب بيطرى القاهرهاسماء بدر عبد هللا احمد55766
نوعية الزقازيقفوقيه مجدى مصطفى امين على جنب511977
6931oطب حلوانشروق سليمان حسن محمد
صيدله طنطامحمد اشرف سعد جوده224459
6544o5تربية االسماعيليهمحمد حسين محمد فتحى محمد
كلية رياض االطفال اسيوطايه ربيع محمود عبدالجليل729469
تجاره عين شمساحمد مجدى كمال معوض281828
3671o5صيدله طنطانيرة ناصر صبحى يونس
تجاره عين شمسمـــنة هللا فايز مـــنصور عبد الرحمـــن اباظه117839
رياض اطفال المـــنصورهرشــا احمد محمد ابراهيم على الحنفي649896
2282ooكلية هندسة بنهاعبدالرحمـــن محمد السيد فوده
هندسة المـــنيااحمد حسين احمد شوقى المكاوى233584
142o75هندسة عين شمسعمر محمد عبد الحميد السيد
هندسة شبرا بنهاارسانى اشرف شحاته ذكه بشوت115241
اداب االسكندريهحبيبه طارق محمد السيد كمش423611
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةطارق الدسوقى ابراهيم حبيش232997
27oo39تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمود اشرف ابراهيم ابراهيم
تجاره االسكندريهحسن احمد رجائي حسن احمد محمد418976
طب القاهرهمي فتحي حسن خليل سليمان376963
295o85كلية البنات تربية عين شمسغاده رجب غريب محمد
صيدله االسكندريهمروة ممدوح النقيب محمد احمد محمود412739
4277o6تربية ابتدائي دمـــنهورعبدالحميد على عبدالحميد على جبر
تربية بنهااسراء محمد الصادق محمد عوض299883
كلية البنات تربية عين شمسساره سيد على السيد142282
58o1ooتربية ابتدائي المـــنصورهمـــنار احمد ابراهيم جاد صبح
اداب عين شمسامينه نجم راشد عبد الحميد134221
4288o5تربية دمـــنهورشيماء محمد محمد هارون
74o17oتربية ابتدائي قنا ج الوادياحمد سليمان محمد سيد احمد
فنون جميله فنون حلواندينا محرم فؤاد حفظ هللا143822
4893o2اثار القاهرهمى خالد محمود السيد البحيرى
36276oهندسة طنطامصطفى ابراهيم مصطفى البربري
3479o2عالج طبيعى ج كفر الشيخأنجى مدحت حسين خليل
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689o3تربية ابتدائي بنى سويفاسالم محمد عويس قطب
تربية طنطاغالية ايمـــن احمد محمود الجناوي367975
تربية اسكندريةمحمد محسن محمد الطوخى ابراهيم421837
41o745تجاره االسكندريهاحمد محمد يوسف خطاب
اداب انتساب موجه عين شمسندى على احمد عبد الحميد142777
كلية البنات تربية عين شمسمارينا جرجس فرج برسوم اسعد294413
اداب انتساب موجه عين شمسنوره خالد مصرى على محمد196525
عالج طبيعى قنامايكل الضبع جيد اسحق832953
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةنشوى جالل عبد الحافظ ابومسلم عامر584534
38o358كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخداليا عبدهللا على السيد محمد عاشور
تربية بنى سويفاسماء مصطفى احمد عبد السالم71329
اداب عين شمسصفاء احمد احمد احمد ابراهيم134962
هندسة االسكندريهالسيد عبدالناصر السيد عبد الستار حشــاد456426
79656oتربية اسيوطمحمد جالل فرغلى محمد
587o93هندسة الزقازيقاحمد عبد المولى عبد الشــافى اسماعيل
طب طنطاهمس عادل السيد السيد المسيرى354244
3o4843طب بنهامرام مصطفى احمد السيد مطر
اداب االسكندريهمها سيف حسن ابوزايد369633
19275oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين احمد سيد عباس
هندسة عين شمسحازم حسنى حامد المغازى147426
السن عين شمسماريان يحيى محمد مغازي احمد فلفل118487
صيدله القاهرهحسن عبد الناصر حسن برهام57382
272o1السن عين شمساسراء حسين احمد محمد
تجاره القاهرهدينا محمد عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن شلبى27375
226o45اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان السيد خضر ابوعميش
64o556اداب عين شمسميار محمد عبد هللا سليمان عبد القادر
هندسة القاهرهنادين ماهر السيد محمد285334
صيدله طنطااحمد عماد فاروق محمد الحداد217323
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدةعمرو عصام يحى احمد الزناتى664445
تربية جامعة السويسهند محمد محمد مرسى658697
صيدله االسكندريهاسراء ابو المعارف على عبد الاله433888
145oo8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسامح محمد مصطفى حسين حسا نين
199o28هندسة القاهرهعمر ضياء الدين محمد محمد سويلم
طب بيطرى المـــنصورهمحمود سمير احمد ابراهيم سالمه587974
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعبدهللا عصام لبيب احمد224634
4732oهندسة شبرا بنهامحمد احمد ابوالمجد محمد السمان
77o79تربية ابتدائي الفيومدعاء عثمان سالم عثمان
صيدله المـــنصورهخلود رمضان مصطفى مصطفى565144
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاسماء احمد عمر على761966
5o8622صيدله االسماعيليه ج قناة السويسكاميليا عصام احمد عبداللطيف
هندسة حلواناحمد عالء محمد مبروك261115
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد مصطفى احمد حسن روق188939
نوعية قنازينب االمير حسين خليفة737684
تجاره عين شمسمحمود حمدى عبدالسالم دسوقي269495
حقوق اسيوطمحمد جمال عباس زهرى796386
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر محمد محمد السيد123529
كلية تجارة ج أسواناحمد عبدالرضى حسنين نوبى747373
تجاره عين شمسمحمد اشرف رضوان حسن139162
صيدله عين شمسمايكل اسحق عزيز صليب44127
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمرو احمد محمد محمد مصطفى586114
تربية طنطاناصر ناجي عبد الهادي ابراهيم كتوعه487294
اداب عين شمسيحي السيد السيد احمد على23759

Page 420 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
1558o4هندسة المطريه جامعة حلوانباسم احمد محمد احمد
طب اسنان المـــنصورهتماره عباس شحاته محمد عباده581853
4497o6عالج طبيعى ج كفر الشيخنورا محمود عبد المعطي ابراهيم الكومي
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةياسمين محمود عبد الحميد نصار محمد423319
21oo18صيدله القاهرهغاده صابر حسن عويس
41155oتجاره االسكندريهمحمد عالءالدين عبد الحميد ابوكيله
3649o8صيدله طنطاسلمى مصطفى رجب سالم
تجاره الزقازيقنرمين محمود احمد حسين516222
السن عين شمسمحمد احمد محمد علي279462
تربية االسماعيليهدينا مصطفى عبدالسالم عبدالحميد655665
رياض اطفال بنى سويفامل نبيل حافظ حسين68262
طب االسكندريهمى كمال الدين أحمد فضل448477
هندسة حلوانعمر محمد عبده بركات187179
نوعية الزقازيقاسراء سليمان عفنان سليم عواد637817
طب كفر الشيخمحمد اشرف محمد احمد عشبه371894
اداب المـــنصورهجوليانا جوزيف وديع مرقص عبد الملك492147
تجاره القاهرهاسالم محمد حزين اسماعيل29618
طب طنطااحمد عبدالوهاب محمود صقر366668
تجاره القاهرهحسن احمد حسن احمد138523
هندسة كفر الشيخاحمد عماد فتوح على عباده373728
هندسة طنطاجون سامى جرجس جبران خليل562476
2o6982هندسة عين شمستقى اشرف محمد فهمى سليمان
73o546طب بيطري المـــنياطه خالد محمد عبد العظيم
اداب انتساب موجه االسكندريهعماد احمد كامل محمود حماد411427
6o514اداب انتساب موجه القاهرهرحاب سامى محمود عارف
8o6o2oتجاره سوهاجمصطفى محمد عبد اللطيف محمد
هندسة عين شمسزياد شريف محمد عبد القادر امين187684
اداب انتساب موجه االسكندريههاجر السيد محمود السيد محا رم417553
تجاره جامعة دمياطمحمد مسعد عبد الخالق نوار499936
اداب بنهامحمود جمال عبدالعال محمد279814
صيدلة المـــنياإسراء النابغة فتحى محمد713976
تجاره عين شمسامال صالح الدين عبدهللا على خضر283752
صيدله القاهرهمريم يوسف عبد المـــنعم ابراهيم18417
صيدله الزقازيقحسن محمد السيد عبد الرحمـــن احمد645277
هندسة بني سويفمصطفى محمد سعيد متولى66135
5o2461تجاره جامعة دمياطآية شريف السيد هاللى
سياحه وفنادق المـــنصورةيسرى احمد السعيد الشــافعى583863
تربية أساسي اسكندريةمروة مروان جمعة حسن عبد هللا348762
51o346اداب الزقازيقنيره خالد محمود حنفى
حقوق سوهاجاحمد اشرف عطا سليمان816552
رياض اطفال المـــنصورهأمـــنيه طاهر رشــاد أحمد فراج376575
299o58تربية عين شمسياسمين سيد اسماعيل سيد
اداب انتساب موجه عين شمسفاطمه خاطر على عبدالرحمـــن267821
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهشــام سيف االسالم محمد شكرى محمد276957
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخهند حامد مرسى اسماعيل351328
5743o2طب المـــنصورهمادونا ميالد القمص يوسف ميخائيل
هندسة حلواناحمد شريف محمد شريف153387
فنون جميله فنون المـــنياروان طارق اسماعيل عبد السالم نجا411242
38161oتجاره كفر الشيخعبد العظيم احمد حامد محمد ابو العنين
صيدله طنطااسماء صفوت محمد فتوح495674
هندسة شبرا بنهاعبدالفتاح مصطفى كامل فؤاد صالح195825
علوم رياضة قنا جنوب الوادىهشــام محمود عباس على757542
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كليةاسمجلوس
اداب الزقازيقشروق عبدالغفار حسن بيومى البرماوى644314
33917oتربية اسكندريةابوبكر خميس محمد محمد حمد
3oo2o1تربية ابتدائي بنهانورهان محمد الشحات عبدالعزيز السيد
اداب عين شمساسراء عبدالرحمـــن محمد السيد بدر264599
813o73عالج طبيعى قنامروه محمود ابو حساب عبد اللطيف احمد
49o534تجاره المـــنصورهأحمد محمد عبدالظاهر عبدالباقى ابراهيم
تربية عين شمسمينا شحاته لطيف وهبه43937
صيدله طنطااميرة عشرى عبد الهادى محمد ابوغلق364785
اداب عين شمسمارينا نشــات فايز زكى141158
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسمر سامح جالل عبد العليم73227
تجاره عين شمسداليا عادل عبدالستار عبدالغفار188155
كلية األلسن سوهاجهناء عوض مفتاح عوض63927
5826o8طب الزقازيقوالء هانى حسين البرعى
فنون جميله فنون ج االسكندريهندى حاتم توفيق خميس429223
21o274تربية حلوانساره محمد عامر سليمان
5785o5تربية المـــنصورهمحمد احمد احمد جوهر
49o266تربية طفوله طنطانورهان حامد عبدالرؤف حامد المتولي
نوعية اسيوطمـــنار محمود نادى محمد797948
تربية ابتدائي سوهاجهاجر محمد حمدى على818246
2o6788تجاره عين شمساميره خالد بن الوليد على السنوسى
تجاره كفر الشيخشروق ابراهيم احمد محمد البيلى377221
اداب االسكندريهعلى حسن على محمد سعد مدين421546
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسايه عادل ابراهيم احمد عطايا661161
هندسة القاهرهانس محمد يوسف سليمان محمد144437
تربية ابتدائي سوهاجخلود عبد الحميد احمد محمد818685
تربية طفوله ج دمـــنهورياسمين مخلص على محمد428655
8o8527حقوق سوهاجكريم احمد محمد ضاحى
تربية ابتدائى فرع وادى جديدسارة صالح حسن علي748428
82o216كلية تجارة ج أسوانسميرة محمود محمد جمال
تجاره انتساب موجه قاهرهياسمين خالد عبد العظيم محمد مصطفى35222
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشيماء عبده رشــاد علوان225972
هندسة كفر الشيخمحمد احمد مـــنصور السيد588579
تجاره انتساب موجه قاهرهيوسف محمود حسن محمد55262
569o43تربية المـــنصورهسميه مصطفى السيد عوض محمود
8o77ooتربية ابتدائي سوهاجمياده محمد عبد الرحمـــن صديق
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنورا احمد عبدالعزيز ابوالعال218594
تربية بنهابسمه ابراهيم الدسوقى حسنين الصواف278353
354o94طب بيطرى بنهاسميحه عبد القوى محمد احمد عيد
تجاره عين شمسرانيا طارق محمد صالح الدين39629
هندسة االسكندريهمحمد مـــنصور احمد محمد الحوشى415132
صيدلة اسيوطدينا عبد هللا محمد كامل صالح795814
طب الفيوماحمد حمدى لطفى السيد75291
كلية حقوق المـــنيالميس احمد انور محمد714327
تربية ابتدائي الساداترنا سعيد عبد السيد محجوب فايد231889
749o7oصيدلة اسيوطاسماء ابراهيم محمود عبد الحسيب
فنون جميله عماره ج حلواندنيا بهاء الدين ابو المجد ابراهيم126769
طب بيطرى المـــنصورهاحمد محمد ابراهيم المقود594557
3ooo58صيدله الزقازيقمـــنى صالح الدين شــاكر عبدالجليل
تجاره دمـــنهورعمر عبدالجيد شحاتة عبدالجيد بحيرى425576
تجاره عين شمسهبه محمد فؤاد نجم سعيد293365
تمريض المـــنصورة اسماء عصام ابراهيم عبد الجواد574119
إعالم بنى سويفهانى السيد عبدالعزيز احمد سند زين الدين284682
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كليةاسمجلوس
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىابراهيم سليمان عوض محمد عوض644742
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسمية إبراهيم عطية عبد الغفار387519
هندسة حلوانمحمود ممدوح جابر على149887
49o2o6هندسة طنطالقاء اشرف ابراهيم السيد
71o889اداب المـــنياايه خالف ابراهيم حمد
29722oاداب بنهاابراهيم مجدى ابراهيم موسي
كلية حقوق المـــنياامانى محمدربيع على محمد723556
طب بيطرى بنهاياسمين جالل عبدالعليم الليثى228877
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد ايمـــن سيد محمد656781
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمود عبد هللا محمد السيد426547
حقوق بنى سويفرجب جمال عبد السميع عبد العظيم69521
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى محمد صالح ابوزيد محمد25439
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةدينا عبدالغنى السيد فرحانه221186
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاميره جابر حسن موسى عبد الرازق228635
264o15اداب حلوانجرجس عدلى ادوارد حبيب
5243o4تجاره الزقازيقرضا محمد محمود محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان عبدالناصر شحاتة عبدالعال521664
تربية شبين الكومهاجر فوزى احمد عبدالعزيز226577
14854oالسن المـــنياايمان احمد عبد الرحيم خلف هللا
هندسة اسيوطكريم اشرف محمد على794825
تربية طفوله شبين الكومنجالء طارق احمد عبدالعزيز225156
اداب الزقازيقمحمد شريف محمود محمد644482
376o87تجاره كفر الشيخمحمد الشــاملى محمد السورى
هندسة شبرا بنهااحمد محمد على محمد سعد33796
طب بيطرى الزقازيقنداء محمود عبدالخالق محمود االشقر523168
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهانيا وائل محى الدين محمود195466
4o548كلية البنات آداب عين شمسهند ايهاب احمد محمود
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن رماح شوقي محمد مساور416245
تربية االسماعيليهمريم غانم جميل مسعيد655695
131o33تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجون جرجس انيس زكي
41624oاداب االسكندريهعبد الرحمـــن ابراهيم احمد عبد الجواد الحمراوي
49814oاداب طنطاحمزة اسامة محمد درويش
تربية الفيومسمر شعبان عبد النبي امين72696
تربية االسماعيليهاحمد محمد محمد عبد هللا عطيه651817
12o322هندسة عين شمساسالم ابراهيم احمد حمودة
علوم االسكندريهمحمد احمد السيد احمد عثمان338784
3693o6تربية كفر الشيخعهد محمد محمود الدرس
صيدله عين شمسجهاد احمد حسين ابراهيم295228
اداب القاهرهماريان عاطف يونان ميالد154341
12o191تجاره عين شمسصفا عادل محمد احمد مـــنصور
نوعية طنطاليلى حسن محمد التوابتى367426
9125oهندسة المـــنياصابر حمدى فهمى عبد القوى
اداب انتساب موجه القاهرهمحمد ربيع مختار بيومي45337
58o73oهندسة حلوانعطيه عماد عطيه موسى الديب
اداب الزقازيقشــاهيناز مجدالدين عباس محمد يوسف ابوالليل644986
كلية طب أسوانايمان جمال محمود أحمد سليم746371
588o69صيدله الزقازيقايه احمد عبد المقصود احمد ابو النجا
57oo45تربية المـــنصورهدعاء مصطفى االلفى ابراهيم سليمان
2o3126طب اسنان القاهرهاالء ابراهيم اسماعيل ابراهيم
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناسراء محمود عدلى محمد268116
هندسة حلواناحمد اسامه احمد عباس131212
تربية اسكندريةلمياء محمد سعيد عبد الكريم جاد337869
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي الزقازيقمـــنى على ابراهيم محمد عراقى647329
424o25تربية أساسي اسكندريةندى جمال عبد المـــنعم امين حافظ
هندسة حلوانيوسف احمد يوسف على فهمى122668
هندسة حلوانعبد الرحمـــن ابراهيم على عبد القادر154763
صيدله االسكندريهآيه عثمان عبدالرحمـــن ابراهيم فتوح376762
5729o2تجاره المـــنصورهاحمد عاطف احمد كامل عرفه االمام
طب بيطرى بنهااحمد عبدالحكيم محمد حسن هندى289735
تجاره االسكندريهمحمود نصر الدين عبدالوكيل سالم335597
تربية اسيوطحسين علم الدين هدية سيد796532
هندسة القاهرهمحمد خلف محمد على154786
44o765كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأحمد على محمد متولى فرج
طب بيطرى القاهرهمحمد عبد العاطى شحات محمد57753
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعبدالحكيم فهمى عبدالحكيم حشــاد224333
هندسة قنامحمد عامر عبد الراضى حامد815194
65o755اداب الزقازيقنورا محسن االميرفاروق الباز
عالج طبيعى ج كفر الشيخمروه احمد ابراهيم محمد خضر489974
2o4253دار العلوم ج القاهرهندا محمد فايز محمد
طب طنطامحمد محمود عبد الوهاب ابراهيم مشــالى442556
تربية الزقازيقحنان عبدالحفيظ موسى حسانين649886
6692o9تجاره الزقازيقعصام محمد على مصيلحى
نوعية فنيه قناميار عبدالرؤف على محمد744998
757o3تربية الفيومرانيا عبد الشفيع عبد الجيد عبد الجليل
حقوق سوهاجمحمد صبرى يوسف حسن815993
تربية ابتدائي المـــنصورهايه مجدى مصطفى ابو شحاتة578838
41122oتجاره االسكندريهرنا خالد جاسر فهمي عويس
52o385اداب الزقازيقاميره سعيد سليمان عبدهللا
3683o9طب بيطرى كفر الشيخشروق بهجت فتحى حموده
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارتينا نادر نصيف عزيز117583
تجاره القاهرههاجر على عنتر عبد الوهاب151861
صيدله بنى سويفاحمد على عبد الفتاح على75294
حقوق القاهرهسلوى سيد عبد الحميد الهنداوى18758
431o97تربية طفوله ج دمـــنهورساره محمد عبدالرازق عيسى شعيب
تربية ابتدائي عين شمسفاطمه مجدى محمد شعيب57939
هندسة االسكندريهزياد كرم مرسي عبد السالم السواحلى414519
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاحمد يسرى عبدالفتاح مصطفى224592
563o47رياض اطفال المـــنصورهايمان طلعت عبد النبى زيد المالكى
8o4982طب بيطرى سوهاجايهاب محمد احمد محمد
اداب حلوانعبد الرحمـــن عماد مختار ابراهيم16994
هندسة كفر الشيخمحمد عالء احمد رمزى عوض بحبح568979
35o589صيدله االسكندريهمونيكا جورج حنا حبشى
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةتقى رضا ابواليزيد شبل ابوالغيط215591
45712oهندسة االسكندريهمحمد احمد على محمد ابوكليلة
تربية ابتدائي الفيومجهاد على خميس ابوجليل73219
تربية العريشوجدى ممدوح فتح هللا هليل666765
نوعية فنيه قنامـــنار على محمود عبد هللا737242
تربية ابتدائي كفر الشيخنيره محمد عبدالحليم محمد ابراهيم376665
حقوق القاهرهاحمد مصطفى عبدهللا على شمس الدين189441
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد أيمـــن محمد عز الدين حماد426229
هندسة القاهرهاحمد محمود محمد عبد الفتاح48571
83o441صيدلة المـــنيااسراء رفاعه احمد سليمان
354oo8صيدله طنطاايه نبيل ابراهيم سالم الخولى
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةوفاء سعد فاضل محمد شعبان ابو عامر444857
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التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان خالد شريف محمد69642
صيدله االسكندريهميرهان احمد محمد ابراهيم النحراوى346325
تجاره القاهرهمحمد احمد احمد محمود جبريل13784
266o76برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانندى اسعد احمد احمد حسن
اداب الزقازيقيمـــنى زكريا مصطفى محمد اسماعيل585336
هندسة المـــنصورهمحمود ايمـــن محمد جودة عبد الحق499675
تجاره المـــنصورهمحمد لؤى ابوالخير عبد الفتاح صالح588124
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساندى اشرف ادوارد عزيز129835
هندسة المـــنصورهعمر االمام المغاورى االمام محمد588561
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسزينب مجدى محمد على115968
37698oطب اسنان كفر الشيخندى حسام سليمان زكريا ابو طبل
هندسة عين شمسمحمد احمد رأفت ايوب119147
8o8358اداب سوهاجغاده عبد الحفيظ السيد احمد
تجاره عين شمسكيرلس عبدالرازق بشرى موسى273332
58648oتربية طفوله الزقازيقايفون مجدى فايق عطيه رزق
58831oاداب المـــنصورهعمرو محمد عبد البديع على
تجاره القاهرهحازم طارق رفعت عبدالرحمـــن189181
138o27تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق طارق احمد بيومي هيكل
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةحليمه جاب هللا سيد محمد265961
14561oعلوم القاهرهعبد الرحمـــن حسنى شحاتة محمد حسن
تجاره القاهرهرفيق عاطف عدلي ابراهيم124957
طب اسيوطمحمد توفيق عبد المالك جمعه826276
صيدله القاهرهنعيمه احمد عبده المخبط234326
3o2354كلية البنات آداب عين شمسياسمين جمال عبدالناصر امين على
تربية بنهاندى دياب معوض على محمد295533
144oo1هندسة عين شمسهاجر محمد لبيب عبد السالم
578o37تربية المـــنصورهمها ابراهيم محمود ابراهيم طافور
2143ooتربية شبين الكوماسراء حلمى عبدالعزيز محروس ابوالنصر
طب بنهاايه محمد مصطفى بدوى مصطفى643916
تجاره بنى سويفسمر طه محمود عبد العظيم66833
65436oطب االسماعيليه ج قناة السويسايات عمر احمد سليمان
3581o1اداب طنطامحمد حسن محمد حسن الحلبى
3786o9اداب كفر الشيخجمال جمال الدين علي بيومي فراج
تربية ابتدائي شبين الكوممصطفى مجدى مصطفى شرف212727
صيدلة اسيوطعبدهللا احمد عبدالاله احمد738193
نوعية فنيه قناهبه محمد البدرى هاشم743729
إعالم بنى سويفمحمد مصطفى عبدالمعز عوض هللا518782
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتهنيه محمد نورالدين فخرى738329
تربية بنهانهله حسين مسعد الصاوى287986
اداب المـــنصورهمحمود جمعه مصطفى جاد583496
عالج طبيعى قناساره محمد ابوالمجد طه237461
41o82تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد الصياح ابو السعود الصياح
هندسة حلوانمصطفى احمد عبد المطلب عبد هللا24448
حقوق عين شمساسماء اشرف محمد يوسف هندى275436
كلية البنات تربية عين شمسمياده محمد سعيد هيب جبر293614
كلية اآلثار سوهاجنها جمال سرحان على136155
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفامل علي عبد الحسيب محمد82213
22o442كلية اآلثار سوهاجمحمود رفعت عبدالعزيز سيد عبد العزيز
2o8196كلية البنات آداب عين شمسمريم احمد محمد مرسى
1147ooهندسة عين شمسجورج سميح سمير رزق ميخائيل
طب اسيوطعبدالرحمـــن محمد توفيق حافظ722662
اداب انتساب موجه القاهرهندى عبد الحميد صالح البطران17944
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72869oالسن المـــنياميرنا وليد لمعى واصف
3o35o2اداب بنهازينب ناصر السيد محمد
طب اسنان االسكندريهاحمد خميس مصطفى سعد العمراوى436126
73o618السن المـــنياهدير عصام عيسي ابراهيم
تجاره القاهرهمريم خالد عفت عبد الحليم محمد156891
تربية المـــنصورهندى محمد محمود عبد العاطى الكفراوى592379
299o61تربية عين شمساسراء ابراهيم محمد السيد
5o9574نوعية الزقازيقمصطفى احمد فؤاد السيد مجاهد
اثار القاهرهمحمود سمير لطفى رمضان565275
هندسة الفيوماسالم خالد قرنى محمد16246
تجاره عين شمسامـــنيه احمد محمود محمد عبدالرحمـــن298217
صيدله حلواناسماء نبيل احمد عبد الباقي69993
تجاره بنهااحمد محمد سعد زغلول محمد سعد276687
تربية اسواناسماء فراج كامل محمد821718
صيدله المـــنصورهاميره محمد الحسينى السيد محمود جاب هللا592874
3383o2تجاره االسكندريهاحمد شريف عبد المجيد عبد الفتاح
اداب الفيومنورهان صالح كمال السيد75734
74o377تربية قنا ج جنوب الوادىهبه عادل محمد امين
3593o9السن عين شمسهاجر عبد المـــنعم محمد العجمي سلطان
5o662oطب طنطااحمد محمد حمدى عبد العزيز البنا
تجاره طنطاالسيد حسن على ابراهيم الفقى352874
تجاره االسكندريهمهند سالم عبد العال ابو شوشه411528
عالج طبيعى القاهرهنورجهان محمد هيثم محمد حسنى محمد الشــافعى18253
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى يوسف على زوين455282
3o2415كلية البنات تربية عين شمسكاميليا اسماعيل على احمد شرف
3529o3اداب طنطاعبد هللا اشرف عبد الرازق السيد عيسى
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةسلمى احمد محمد رشــاد رمضان236953
رياض اطفال االسكندريه طالباتسلمى محمد أحمد محمد ابو بكر424232
82321oكلية األلسن ج أسواناحمد طنطاوى محمد نصر
تربية ابتدائي الزقازيقغادة راضى طلبة السيد متولى512395
عالج طبيعى ج كفر الشيخاميره عادل محمد المجدوبى359792
58491oهندسة الزقازيقحسام خالد على محمد عريشه
2823o3تربية عين شمسمـــنه هللا على عبدهللا علي
تربية طنطاامل محمد مصطفى غزاله497851
اثار القاهرهامـــنيه مجدى سبع عبدهللا274797
12118oاداب عين شمسساره حسنى عبد الرازق محمد
79924oهندسة اسيوططاهر ناصر فتحى محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننهال محمد عاطف محمد47452
5ooo41صيدله المـــنصورهعمر محمد وحيد الدين الدالي
5227o1هندسة الزقازيقمحمد السيد احمد حامد على يوسف
السن المـــنيارضوى احمد على اسماعيل اسماعيل349288
351o7اداب القاهرهشيرين هشــام عبد الغنى عبد هللا
22425oهندسة اسيوطباسم محمد ابوالمجد عبدالعزيز حسن
تربية ابتدائي اسيوطالزهراء ابراهيم عمر عبد الرحمـــن795366
2o2217هندسة القاهرهاكرم ايمـــن عبدالمـــنعم طه
تربية ابتدائي قنا ج الوادياميرة عيد حسن خليل732371
34o195تربية اسكندريةندى على ابراهيم على
تجاره اسيوطاحمد سمير عبد الواحد محمد788426
28o918تجاره بنهامحمود صفوت عبدالعظيم عبدالعزيز
23o573حقوق بنهامحمد عادل عبدالخالق عبدالمجيد
27816oتجاره بنهاساره احمد عبدالمـــنعم عبدالدايم
هندسة حلواناحمد رضا امام عبد الحليم محمد58699
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هندسة كفر الشيخحسن على حسن عبدالحميد مرشدى458425
1186o4تجاره بنهاسيف الدين خالد احمد عبد الحليم
اداب دمـــنهورعال راضى سعد السيد الصيحى428946
423o57تربية اسكندريةدميانة اشرف ميخائيل فريد جرجس
صيدله طنطاريهام عبدالعظيم عبدالمجيد عبدالعظيم224984
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسنرمين فرج نصار حسن666754
4o679صيدله القاهرهبسنت احمد عباس محمد
64152oهندسة الزقازيقمحمود صابر ابراهيم عبد الرحمـــن
هندسة القاهرهعمرو مجدى شحاته متولى48611
تربية حلواناحمد سالم احمد مرعى32292
تربية ابتدائي الفيوممصطفى محمد احمد محمد78744
تجاره عين شمسريم مصطفى محمد عطيه122536
حقوق القاهرهرضوى خالد بخيت محمد36975
2o2239هندسة عين شمسشريف محمد عبدالرحمـــن عبدالجواد
حقوق عين شمسعلياء عالء صالح الدين خليفة117674
5o7126هندسة اسيوطاحمد محمد ربيع محمد على رمضان عيسى
3o1562حقوق عين شمسساره شعبان شهابى عبدالقادر
تجاره المـــنصورهريهام ابراهيم على ابراهيم فوده582371
1998oتجاره القاهرهمصطفى شحاته عبد الفتاح شحاته
تربية طنطااحمد جالل محمد السنباوى366546
تربية ابتدائي طنطاحسناء محمد السيد على شــاهين367628
2658o9تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناسماء اسامه سيد محمود
7291ooطب المـــنيافاطمة احمد حسني حسن محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف محمد جابر حسن121189
صيدلة المـــنياعمرو عزام حسانى عبد الوهاب741177
تجاره عين شمسكارين رأفت صادق عزيز114369
72o121تجاره بنى سويفنهى عادل عبد السالم توفيق
36o743اداب طنطاهاجر حمدى صقر على صقر
رياض اطفال المـــنصورهعلياء مصطفى عبد العظيم محمد ابو العنين584514
375o33كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعمر محمد محمود عبدالجواد عقبة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا مجدى زكريا فخرى18515
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرغد ابراهيم حسين ابراهيم198294
تجاره القاهرههاني زايد حنفي ابوسريع55259
8o8835تربية ابتدائي سوهاجايه محمود احمد رضوان
44878oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأميرة عاطف محمد على سيف
42813oاداب دمـــنهورلبيب سامي لبيب سليمان
73o299اداب المـــنيامدحت محمود مقبول سيد
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمـــنيره ايهاب ابو الفضل على142382
هندسة االسكندريهزياد محمد سعد محمد سليمان458592
351o3اداب القاهرهشــاهندا مصطفى يوسف ابراهيم قنديل
نوعية عباسيههاجر محمد على محمد السيد288522
421o3oتجاره االسكندريهعمر صبحى احمد عمر مـــنصور
تربية اسكندريةنهى معراجى السيد اعمر السيد422988
57o698حقوق المـــنصورهمحمود انيس السيد المتولى خليل بدوى
هندسة الزقازيقرضا صالح حسين محمد خليل569887
19631oهندسة عين شمسامانى عادل رشدى عبدالجابر
اداب حلوانسامح مصطفي جابر مصطفي155694
السن عين شمسامـــنية عماد الدين يوسف محمد136136
طب المـــنيااحمد رجب شعبان معتوق716124
تجاره انتساب موجه  عين شمسهشــام قناوى عبدالنبى قناوى264192
28524oطب بنهامـــنه هللا عبدالرحمـــن عبدالمعز عبدالرحمـــن بدر
تربية ابتدائي المـــنصورهاسماء السعداوى عيد على الشنب582199
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2624o7طب اسنان عين شمسمحمد ايهاب السيد محمد السيد مسلم
269o66طب عين شمسعبدهللا محمد عزمى عبدالحميد عميره
41o797تجاره االسكندريهنور الدين السيد مرسي عطا هللا احمد
اداب القاهرهمارتن ايمـــن عزيز حلمي38952
2o4168اداب حلواناسماء السيد امام عبدالسالم
2o4134اقتصاد مـــنزلى حلوانريم شريف الدين فؤاد محمود
تربية ابتدائي طنطادنيا محمد الكامل عبداألول عثمان363351
5o3o29هندسة بور سعيدنهى وحيد عبدالوهاب احمد ضيف
نوعية الزقازيقبسمه جمال عبدالمحسن محمود639322
صيدله طنطاندى هشــام السيد محمد هاشم359369
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرنيم محمد اسعد سيف الدين151385
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد مصطفي يوسف حسن محمد439868
تربية بنى سويفناديه حمدى محمد محمد66185
كلية حقوق المـــنيامحمد صالح عبد الواحد خليفه711618
طب طنطاوالء السيد عبد الرحيم مصطفى نايل363477
تربية حلوانهند مسامح رتيب محمد274475
صيدله االسكندريهعمرو محمد محمود الوراقى436263
تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن محمود عبد الرحمـــن محمود645254
358o2oاداب طنطااحمد حامد عاطف غازى ابراهيم
نوعية موسيقيه المـــنيامريان سامي فريد نصيف725632
نوعية موسيقيه المـــنصورهتقى ياسر فتحى شعيب581598
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةابراهيم عبدالغنى عبدالستار السيد غراب213722
نوعية بنهارنا محمد عزيزالدين مشهور279573
128o34صيدله حلوانمها طارق عبد المـــنعم بكرى
2o218تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عماد الدين عبد الفتاح السيد
1331o9تجاره عين شمسمحمد عبد المـــنعم عبد السالم محمد على
اداب الزقازيقمصطفى جمال عبد الرحمـــن محمد517331
نوعية اسيوطرائد فايز موريس فارس793871
72363oرياض اطفال المـــنيا طالباتمريم عيد استرانى فرج هللا
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهشيماء ظريف حسن عيسى234187
اداب حلوانزينب امين رضا عبدالوهاب274828
8o1o4oنوعية موسيقيه اسيوطكريمه صالح على حسانين
تجاره بنى سويفاسامه محمد فوزى عبد المجيد725864
هندسة قنااحمد فوزى محمد عارف741838
2o6o6oاداب حلوانشيرين طارق محمد عزت رمضان
تربية العريشاحمد على مبارك على666675
طب بنهاساره صبحى محمد رمضان عياد367565
118o49هندسة عين شمسعمر مجدي شعبان عبد الوهاب
732o24طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىمـــنه هللا حميلى عبد الشــافى حسن
8o4652اداب سوهاجمحمد جمال محمد عبد اللطيف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمها سمير فهمي والي143832
هندسة المطريه جامعة حلوانعبدالحكيم حافظ عبدالحكيم سليمان مـــنصور287669
كلية البنات آداب عين شمسايه مسلم محمد محمد54891
 تربية الساداتايمان محمد معوض عبدالمؤمـــن232177
طب بنهاهمس هشــام خالد رشيد موسى228495
هندسة بور سعيدعمرو رجب حسينى حسن665323
صيدله االسكندريهسماهر سمير احمد محمد عبد العال435617
تجاره المـــنصورهابراهيم محمد ابراهيم الطحان491553
حقوق الزقازيقحازم هشــام محمد السيد موسى516918
تربية ابتدائي سوهاجمصطفى فراج القدرى ابراهيم815742
3647o7اداب طنطاهبه محمود محمد االبراشى
طب المـــنصورهايه عبده بكر عبده احمد574817
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22o869تربية الساداتايه احمد حجاج خليل 
اداب االسكندريهمحمود رافت محمود عبدهللا دعبس335372
اداب سوهاجساره محمد حسين راشد814349
هندسة القاهرهايناس سمير سالم صادق31968
29o368اثار القاهرهاسراء مصطفى احمد احمد موسى
217o14كلية الطب البيطرى المـــنوفيةنهله حمدى محمد عشرى حميده
13914oتجاره انتساب موجه  عين شمسعمرو جمال شوقى السيد نور الدين
73o8o2تجاره بنى سويفحسين شعبان عبدهللا توفيق
هندسة القاهرهمصطفى عمرو محمد احمد عبد الرحمـــن151137
4317oاعالم القاهرهافنان محمد نادر خيري
تربية ابتدائي بنى سويفاسماء محمد فوزى محمد64922
هندسة القاهرهشريف عاطف صادق صديق17599
7977o3اداب اسيوطشــاديه محمد عبد المطلب على
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمصطفى سمير سالمة محمد727377
تجاره بنهامحمد ناصر محمد عبدالنبى حسن عبدالمجيد287168
189o77تجاره القاهرههايدى حمدى خلف عبدالعال
فنون جميله عماره ج االسكندريهباسم مـــنير لبيب عطا هللا415289
تجاره سوهاجحسن عواد خلف هللا خضيرى812517
حاسبات ومعلومات القاهرهحازم اسامه ابراهيم عطا هللا حشــاد17244
تربية ابتدائي المـــنصورهاسامه محمد عبد السميع الباز589621
2o4223تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره حسانين محمود حسن حسانين
35o429تربية اسكندريةروان فوزي السيد احمد سالم
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمحمد خالد على فياض223782
6724oتربية ابتدائي بنى سويفتوفيق حسن توفيق عثمان
6389o4هندسة الزقازيقاحمد سامى محمد محمد بدوى
2o9635تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد ياسر مختار محمد المليجى
58o584عالج طبيعى ج كفر الشيخعلى سالم على سالم احمد
147o28تجاره عين شمسمـــنة هللا محمود محمد ياسين
27o145اداب القاهرهحسن احمد حسن عمر
722oo7كلية التربية الفنية ج المـــنيااميره محمد خلف حسين
4945o4رياض اطفال المـــنصورهامال خالد محمد اصيل
718o93هندسة المـــنيااسامه محمود خليفه عطيه
تربية المـــنصورهفاطمه محمد ابراهيم عثمان581447
تربية ابتدائي طنطافاطمه هانى محمد رجب متولى363818
السن عين شمسخالد عاطف احمد فؤاد129594
طب بيطرى المـــنصورههناء احمد محمد محمد ابراهيم593879
كلية التربية الفنية ج المـــنيامريم جمال نجيب سالم725213
تجاره عين شمسعلى رجب على اسماعيل ابوزيد272543
طب االسنان المـــنياتاوضروس عاطف تاوضروس يوسف712767
تربية طفوله شبين الكومنعمه على ضيف هللا محمد232612
48725oحقوق المـــنصورهالسعيد محمد عبد المقصود محمد أبو شوش
2o7216كلية األلسن سوهاجنورهان احمد عبدهللا عسران
2o3615طب القاهرههند هشــام سعد محمد
195o28تجاره وإدارة أعمال ج حلوانروان احمد عبدالمـــنعم عبدالعظيم
حاسبات ومعلومات عين شمسعبدالرحمـــن خالد احمد الدكروني196678
طب المـــنيازينب سالمة حسن حسين715137
81o5o9تجاره سوهاجمحمد احمد عنتر عبد اللطيف عبد الوهاب
714o25صيدلة المـــنياباسنت طارق احمد عثمان
صيدله الزقازيقعواطف محمود التهامى محمد523883
صيدله االسكندريهجهاد غانم محمود سالمه غانم346793
نوعية عباسيهايه طاهر حسن محمد294219
6417o7سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويساحمد صابر محمد احمد
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28ooo6نوعية بنهاهاجر مصطفى عبدالمـــنعم بحيرى
4886o4اداب المـــنصورهمحمد احمد عبدالفتاح محمد
تجاره القاهرهمينا اسحق نجيب تادرس17133
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسفاطمه حسنى حسن حسين291554
تجاره االسكندريهاسراء محمد متولى احمد مـــنصور341298
تربية الزقازيقبسمه محمد محمد على645783
تربية رياضية بنين بنهاعمرو محمد زكريا السيد284474
5o9724هندسة الزقازيقعبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح
5o66o5تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباترشــا مصطفي احمد محمد الزيات
صيدله عين شمسسيد رمضان السيد محمود حسين133211
6o415تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروه شــاذلى مهدى محمد
تجاره القاهرههدى محمد سيد عطيه52831
2298o3طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسندس محمود عبدالغفار شلبى
36o164اداب طنطامريم سمير ابراهيم عبده قمر الدوله
264o12تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةبيشوى نجيب شحاته عاذر
حقوق المـــنصورهمحمد عالء الدين عبد العزيز محمد عمر571581
تجاره الزقازيقاحمد شــاكر المتولى عباس المرسي587954
تجاره القاهرهايه ابراهيم نوح محمود27223
طب اسنان المـــنصورهاسالم السيد حسن متولى مـــنصور565921
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاسراء رأفت صابر عبدهللا حماد346653
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانبسنت حمدى محمد سعيد132391
74o371نوعية موسيقيه قناهاجر اشرف حسن اسماعيل
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايات خالد سيد موسى211816
2379o8تجارة قنا ج جنوب الواديفادى ثروت عزيز عطيه
41176oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةصبا محمد مـــنصور عبد المحسن احمد
طب المـــنياايه قرنى احمد سيد716963
3o2752تجاره بنهاحسام عطا على السعداوى
تجاره القاهرهكريم جمال محمد العزب29813
1145o9تجاره عين شمسنورهان ماجد محمد حمدى على
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمعاذ فيصل محمود جاد هللا243846
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود محمد محمود سلطان213293
هندسة الزقازيقمحمد صالح سالم زهران577859
تربية ابتدائي طنطاندا محمد فتوح ياسين491863
12o874هندسة عين شمسيارا ياسر احمد سالم
تجاره جامعة دمياطنور مجدى حامد العراقى499543
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم خالد عبد المحسن احمد135941
42122oاداب االسكندريهحسام الدين احمد محمد السيد ابو العال
هندسة االسكندريهاسماعيل محمود ابراهيم راشد453765
طب اسنان طنطااسماء عبدالهادى عبدالهادى عبد السالم سليم222295
تربية ابتدائي عين شمسماريو مـــنصور ميخائيل تادرس133655
تجاره المـــنصورهشيماء محمد السعيد االشرم578846
66o969كلية أداب بورسعيدنجوي عصام حسن عبده مـــنتصر
744o39عالج طبيعى قنااسراء اسعد مصطفى احمد
تجاره االسكندريهرضوى جابر مـــنير محمد ابراهيم419428
229o24صيدله حلوانخلود عالء عبدالفتاح الجارحي
34925oاداب االسكندريهامانى احمد عبد الباقى احمد محمد على
صيدله الزقازيقعزه جمال عبد الغنى بدير على571311
تجاره عين شمسعبدهللا مسعد ابوزيد عبدالمـــنعم195762
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفنورهان عادل محمد زكي796467
صيدله بنى سويفريهام ذاكر عبد التواب محمد89261
صيدله االسكندريهندى صبرى محمد محمود بلتاجى351465
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد جمال محمد عبد العزيز115396
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طب اسنان طنطااالء علي محمد دسوقي ريحان445139
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عبدالحميد حسن محمد يونس217598
72oo62كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفدعاء عبدالستار حسن يونس
طب بيطرى الزقازيقاسامه محمد محمد سليم ابوالعال512419
6658ooتربية العريشاالء نجيب فارس سليمان
449o79طب االسكندريهرنا جمال حمدى عبدالمقصود الجنادى
طب سوهاجعبد هللا محمد بكري محمد813687
هندسة طنطامحمد على راغب ابوزيد358862
58oo6oتربية المـــنصورهمـــنى جابر زكى مـــنصور
طب االسكندريهروان محمد ابراهيم محمد الحريتى349728
13o959اداب حلوانعبد المـــنعم اسامه عبد المـــنعم اسماعيل
هندسة شبرا بنهااحمد خالد محمد محمود294164
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد محمد اسماعيل محمد64687
58385oتجاره الزقازيقمحمد عبد القادر عبد المجيد عبد المجيد سرور
3817o6تجاره كفر الشيخمحمد نصر النبوى االمام
صيدلة اسيوطبوسى نسان مجلع ملك788561
2o9869تجاره القاهرهرضوى عبدالرحيم عبدالكريم عبدالرحيم
5o766تربية عين شمسعلى عبد الرحمـــن السيد عبد العزيز
التكنولوجي العالي 1o رمضان إدارة أعمالدنيا مجدى محمود طه خليفه635531
تربية ابتدائي المـــنصورهسمر سمير صبرى عبد العزيز السعيد592358
تربية طفوله طنطااسراء محمد مأمون عبدهللا سيد احمد496233
اداب القاهرهداليا حماده عبد هللا مصطفى احمد115296
8o1736تجاره اسيوطمحمد ابوزيد حموده احمد
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمود عزت الوصيف المتولى583482
2o7557اثار الفيومفاطمه عبدالحميد محمد حامد عبد الحميد
59421oطب المـــنصورهرنا محمود يوسف صالح الحواوشى
اداب القاهرهمصطفى سعيد مصطفى مصطفى26754
3o1o96تجاره بنهاشروق ابراهيم الدسوقى محمود ابراهيم
طب بيطرى بنى سويفاسالم جمال عبد التواب عبدربه73918
52o131طب الزقازيقايه محمد لطفي علي
طب بنهامصطفى عبدالمـــنعم مصطفى مـــنصور286163
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء شوره على عنبر739219
7463o9تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمه محمود جابر جبريل
تجاره بنى سويفاحمد على محمد على مبروك61958
تجاره عين شمسنسمه حسن عبدالرحمـــن حسن195459
2134o5تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود محمد محمود اسماعيل راضى
هندسة عين شمساالء كمال محمد عزت محمد حسن195233
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد فتحي يوسف محجوب459221
13584oتجاره القاهرهمحمد محمود حسين محمود احمد
تجاره المـــنصورهمحمد محمد رضا راغب راغب الجناينى565471
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروه ممدوح قناوى حسين31677
2o26o2تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره خالد جمال عبدالبديع
هندسة اسيوطحسين نصر سعداوي ابوجميل58711
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهدير اشرف عبدالحكيم عبدالرحيم225171
3o214oكلية هندسة الطاقة بأسواناحمد عبدالناصر خميس حسين مصطفى
كلية هندسة بنهااحمد نورالدين عبدهللا حماد227882
اداب المـــنصورهامـــنيه على عبد القادر عبد الخالق573957
هندسة القاهرهنور الدين محمد سيد توفيق محمد135821
اداب بنهاعبدالرحمـــن يسرى رجب الصديق295384
كلية هندسة الطاقة بأسوانحسام الدين ناصر رمضان شرف الدين564957
تربية الزقازيقرحاب يحي محمد عراقى514866
36o577اداب طنطااميره شوقى عبد هللا السيد الشمحوط

Page 431 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
458o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى محمود محمد خليفه
678o1رياض اطفال الفيوم طالباترضا نادى فؤاد جرجس
تجاره القاهرهمحمد عبد العزيز كامل محمد احمد145128
اداب بنى سويفحسناء يحى ناجى ابوالريش65997
82334oهندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد دردير عبد الحميد طنطاوى
صيدله بنى سويفكريم محمد سعد محمد61551
تجاره اسيوطاحمد محمود خلف شــاكر797855
اداب المـــنياايه مصطفى سعد سيد727535
السن عين شمسعمر ياسر محمد عبد الفتاح ابوسيف135377
فنون جميله فنون االقصرميار خالد زكى السيد رسالن الشناوى411191
551o2طب القاهرهنغم اشرف بنهاوي امام
5o1238تربية جامعة دمياطاحمد ناصر احمد محمد مجاهد
كلية البنات تربية عين شمسمـــنه هللا محمد محروس محمد153629
كلية طب أسوانمحمود حسن بدري محمد823339
64o922تجاره الزقازيقكريم عادل غريب على السيد طه
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن زكى عبدالرحمـــن شديد سالم217613
نوعية الزقازيقخلود خالد فوزى محمد على644547
هندسة المـــنصورهعبد هللا السيد حسن صالح شطا564546
5o1o39صيدله طنطانرمين نصر الدين السيد شطا
تجاره سوهاجتوماس فكرى عدوى لندوس813189
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسحر سامى لبيب الدعوشى234466
تربية طفوله الزقازيقامانى ابراهيم محمد على647845
66o341هندسة بور سعيدعلى محمد على حسن ابوالدهب
3779o4تربية كفر الشيخسامية السيد علي احمد عبد الجواد
192o5oهندسة عين شمسدينا بكر عبدالغنى احمد
تجاره بنهامصطفى محمد محمد احمد293932
تربية ابتدائي بنهاضحى عماد زينهم على284955
كلية اآلثار سوهاجامل على محمد ابراهيم828393
21o291اداب حلوانميرهان احمد محمد حسن الظواهرى
66534oتربية العريشاسراء جالل ازريعي سليمان
تربية اسكندريةادهم عبد العزيز محمود خليفة416168
صيدله طنطامحمود خالد عبد العاطى رجب عبد العال357594
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامـــنيه عبدالباسط محمدى محمود نحلة279266
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةياسمين سعيد ابراهيم دياب223364
كلية البنات آداب عين شمسمياده خالد السيد طه حسين295122
7483o5تربية فرع الوادى الجديدبسمة صابر قاصد محمد
صيدله االسكندريهمحمود حمدون مبروك عوض سعد469649
كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةرنيم محمود عبده ابو عيد499691
8o415oتربية ابتدائي سوهاجاحمد على محمد على
صيدله القاهرهمريم زين عبد العال محمد31924
29371oعالج طبيعى القاهرهريهام محرم فؤاد على الدر
216o72اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه طه عبدالعزيز العباسى
صيدله طنطاغا ده ابراهيم السيد ابراهيم277946
سياحه وفنادق المـــنصورةهدينا صالح درويش مسعد مقلد499546
82o615كلية طب أسوانكريم عمران احمد بكر
تجاره القاهرهمحمود رجب نصر محمد58671
5881o6هندسة الزقازيقشيماء مجدى عماد ابراهيم الزميتي
27oo23تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد عاطف سعيد حافظ
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةبسنت عبدالجواد عبدالفتاح بدر216568
تربية حلوانهايدي علي حسين عبد اللطيف51748
42o764تجاره االسكندريهفادي نبيل قليني تاوضروس
722o33تربية المـــنيالبني عبد العزيز عربي خلف
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طب بيطرى المـــنصورهرحاب السباعى حسن السباعى493166
29ooo2هندسة شبرا بنهاوليد محمد سعيد ابوعابد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد محفوظ عبده656791
تربية العريشاالء محمد احمد فارس666916
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد يوسف احمد يوسف الدرعي135432
اداب الفيوماسراء عصام يوسف محمود78626
8o8254حقوق سوهاجاحمد شــاهر احمد محمد
طب اسنان طنطافاتن أيمـــن فرج عبد الرحمـــن سعيد449629
3799ooتجاره كفر الشيخمصطفى العبد مصطفى حسن غنيم
تجاره دمـــنهورهاجر على عبدالفضيل محمد عطيه423461
169o2هندسة شبرا بنهايوسف احمد مـــنير محمود فهمي
8o7532تربية سوهاجسناء فتحى احمد عبد هللا
فنون جميله فنون ج االسكندريهامـــنية السيد عبد النبى الشرقاوى411629
8o5518تربية سوهاجغاده محمد محمود عبد اللطيف
حقوق القاهرهنسمه محمد حسين رياض153793
طب بنى سويفامـــنيه سمير على سيد64653
هندسة القاهرهعبدهللا جمال على محمود267564
59o275تجاره المـــنصورهمصطفى محمود عبد الحافظ احمد مصطفى
صيدلة سوهاجراندا السيد على عبد ربه829744
طب بيطرى المـــنصورهاحمد محمد السعيد عبدالعزيز488431
تجاره القاهرهخلود ابو السعود سيد نفادى31628
اداب االسكندريهمحمد خالد قاسم عبدالجليل قاسم421756
صيدلة اسيوطوفاء عبد هللا عبد الرحيم محمد797259
7229o2تجاره بنى سويفمحمد احمد محمد ذكي
هندسة طنطاعبد المـــنعم ابراهيم عبد المـــنعم الشوره353233
تربية طنطااسراء جمال موسى الصفطى366985
صيدله المـــنصورهتقى خالد محمود عبد الحميد خطاب579251
نوعية الزقازيقانجى محمد مجدى عبد المعطى عبداللطيف قندىل637847
تربية أساسي اسكندريةحبيبة سعيد حسن على348715
طب االسكندريهحنين حلمي عبد العزيز اسماعيل عشرة444581
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمحمد صابر مصطفى سعداوى749637
66693oتربية العريشفاطمه محمد حامد يوسف
صيدله القاهرهمى الدسوقي هالل على124515
8oo8o7تربية اسيوطكريم شهاب سعد خيرالدين
رياض اطفال المـــنيا طالباتجهاد محمد حسن احمد716714
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانخالد احمد حسن محمد سالم32472
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره فراج على عبد الجليل153696
287o45طب اسنان طنطاهند رضا جمعه خليفه
تجاره القاهرهاسامه احمد عبد النبي احمد45256
تجاره القاهرهيوسف امير حسين حسن41633
اداب القاهرهاحمد تونى حسن تونى273176
56o944اداب المـــنصورهشروق ابراهيم محمد محمد عطية
تربية طفوله ج دمـــنهورياسمين خالد فهمى عبدالحميد ندا466565
364o6تجاره القاهرهندى حسن عبد الوهاب محمود
طب طنطافؤاد سعيد فؤاد هدى485483
اداب بنهااحمد يحيى شوقى عبدالمطلب276264
35445oفنون جميله فنون المـــنياريناد عصام عبد العظيم جمال الدين
تجاره المـــنصورهاميره ايمـــن ابراهيم ابراهيم ابو الوفا591327
السن عين شمسشرين نجيب سعد محمد13381
نوعية المـــنيارضا شلقامى عبدالجواد شلقامى724616
567o46صيدله المـــنصورهدعاء محمد على غزاله
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةدعاء رفعت سعيد الغندور218915
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حاسبات ومعلومات الزقازيقمحمد عصام محمد عبد الحفيظ647149
حقوق المـــنصورهسالمه محمد السيد خلف هللا565612
41oo76فنون جميله فنون ج االسكندريهياسمين ابراهيم السيد احمد الجندى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد ابراهيم جميل محمود671791
616o6هندسة بني سويفبوال صفوت رمزى بهنان
تجاره القاهرهسلمى مرتضى عبد الموجود احمد24842
كلية األلسن سوهاجاميره عصمت عبدهللا ابراهيم282984
تجاره عين شمسمحمد عبدهللا احمد حسن289617
هندسة عين شمسالحسن محمد محمدين على حسن118136
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويساحمد مجدى عبدالمجيد عبدالعزيز654799
تجاره طنطااحمد محمد عبدالمـــنعم فضل هللا362569
2o988oتجاره انتساب موجه حلوانعال سالمه عبدالرؤف محمد
هندسة بني سويفعبد الرحمـــن صفوت احمد عويس61618
5o8748هندسة الزقازيقاياد احمد محمد رشــاد المـــنشــاوى
هندسة شبرا بنهااحمد عصام بدوى مجاهد ابورزق294371
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عادل ربيع محمد قنديل217736
813o1oصيدلة اسيوطساندي عادل عزيز عبد المالك
732o98تربية قنا ج جنوب الوادىفاطمه الزهراء عبدالخالق عبدالمجيد ابراهيم خليفه
اعالم القاهرهيمـــنى عالءالدين عبد الغفور حسين سالمه524678
3847ooتجاره كفر الشيخابراهيم محمد جابر محمد محمد
اداب القاهرهاسراء بخيت سيد بخيت268114
نوعية بنهااسراء رمضان ممدوح محمد سالمان285351
1325o9كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهدير حسن صالح الدين على
12o72oاداب القاهرهبسنت هانى محمد محروس
اداب حلوانساره محمد عطيه بدران37359
79875oطب اسيوطزينب صالح الدين فرغلي خلف هللا
6918oتجاره بنى سويفصفاء سيد احمد محمد
تربية دمـــنهورفاطمة عطية محمد عامر حسن429453
تربية ابتدائي الزقازيقاسراء حسن سالم حسن514512
اداب كفر الشيخيمـــنى حاتم محمد الطوخى على الدين376674
تربية اسكندريةريموندا بدر شكر هللا بدارى348162
71o519اداب المـــنيااسماء على سيد على
تجاره القاهرهكريم احمد عبد النبي احمد148365
طب اسنان طنطااحمد على عفيفى على عفيفى276962
هندسة االسكندريهمصطفى محمد عبد السميع احمد عبد هللا345879
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمارينا رافت اديب مجلى117679
59221oتربية ابتدائي المـــنصورهاحمد يوسف محمود عبد الفتاح سيد احمد
26873oصيدله عين شمسايه طارق على عبدالنبى الرويني
57369oتجاره المـــنصورهمحمد خالد حلمى الطنطاوى
تربية المـــنصورهندى عبد اللطيف فتحى محمد توفيق563126
516o16هندسة الزقازيقالسيد علي اسماعيل علي خميس
21o386التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرانيا عبدالباقى سيد عبدالباقى
هندسة اسيوططارق ياسر عبد الستار محمود785432
9oo28اثار الفيومسميه عبد الرحمـــن عبد العظيم عبد الرحمـــن
كلية هندسة بنهامحمود محمد احمد الجيزاوى296259
اداب بنهااحمد محمد سعد محمد غز284684
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم سيد الحاج كرم محمد على شحاته197949
اداب عين شمسشريهان احمد دهب احمد سليمان14239
2o2968تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق عالء احمد مكاوى ابو هجان
7235o1نوعية موسيقيه المـــنيادنيا صالح أحمد مهني
صيدله القاهرهسمر لطفى فتح هللا محمد مسعد37928
تربية ابتدائي طنطااسراء مصطفى ابراهيم حامد485316
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سياحة وفنادق المـــنيامحمد ناجى انور محجوب724282
تربية طنطاسلمي محب محمد مرسي السليسلي364625
هندسة حلوانعبد هللا طارق حلمى احمد61884
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمر محمد الغريب احمد75362
41162oفنون جميله فنون ج االسكندريههايدى سعد شــاكر سعد
اداب حلواناسراء شكرى محمد خضيرى21492
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورهان جمال عبد الظاهر رفاعى56188
42o818اداب االسكندريهمحمد مجدى فراج طلعت
4865o5نوعية طنطاشروق محمد السيد البرى
26839oتجاره عين شمسانجى مصطفى مرسى محمد
كلية طب االسنان ج بنى سويفيسرا يسري محمد عبد الجواد سليمان62934
637o35تجاره الزقازيقاحمد محمود هاشم سيد احمد حجازى
تجاره الزقازيقاحمد طارق احمد كامل غزالى اسماعيل512999
كلية طب أسوانسماح احمد محمد محمد746678
طب بيطرى المـــنصورهمحمود محمد محمود عوض583516
7862ooتربية اسيوطنور الدين ممدوح عبد الماجد محمد
27393oكلية البنات تربية عين شمسخديجه عبدالستار ابوسته تميم
تجاره طنطامصطفى محمد عبدالوهاب عالم365371
2o33o2صيدله القاهرهعلياء عبدالناصر حسن عبدالبارى
15182oاثار قنا جنوب الواديمروه صالح جبريل حسين
تربية ابتدائي بنهااميره عصام عبدالمـــنعم عبدالوهاب عيسى279267
نوعية المـــنياايه يحيا محمد تونى715637
تربية ابتدائي المـــنصورهاسماء طه عبد الباقى السيد عيسى573869
سياحه وفنادق االسكندريهياسمين احمد محمد سالمة339548
طب الزقازيقمهاب احمد الغمرى مـــنصور شــامية583935
طب بنهامى محمد محمد جالل حنفى341633
13oo25تجاره انتساب موجه قاهرهمريم عبد هللا جرجس عبد هللا
3o4653طب بنهاعمر طارق محمد سعيد عطيه الجوهرى
تجاره عين شمسايه عادل محمد عبد الرحمـــن115447
564o71اداب المـــنصورهعالء عبد هللا السيد عبد هللا سالمه
41862oحقوق االسكندريهمحمد سعد محمد ابراهيم سعد
صيدله طنطاغادة رضا عبد الحميد على المزين486453
تربية بنى سويفاحمد جمعه سيد عبد الحق67445
49o917عالج طبيعى ج كفر الشيخخالد محمود محمد طمان محمد البقرى
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةسيد محمود سيد احمد مرسى199152
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن خالد رمضان عيد علي281283
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيحيى محمد بخيت حسن263237
اداب عين شمسخلود حسن ابراهيم عبدالمـــنعم264894
تجاره القاهرهحسين طالل حسين حسن154626
8o4459طب عين شمسفادي متولى على متولى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةديانا عيد السيد رمضان229648
تجاره طنطامصطفى السيد الباز محمد السيد565782
411o96سياحه وفنادق االسكندريهالنا محمد أحمد يحيى زغو
34o129هندسة االسكندريهرحاب عطيه عطيه اسماعيل
تربية طفوله طنطانورا عبدالناصر السيد مراد359771
5o4883تخطيط عمرانى القاهرهمحمد المتولي عبد الحميد عبد الفضيل
اداب القاهرهمـــنة هللا مرزوق سعد نصر142374
15212oاداب القاهرهايمان محمد طه محمد
5o1258تربية جامعة دمياطدينا هاشم عبده بدر
نوعية المـــنياشيماء صالح محمد عبدالسالم723614
4162o9تجاره انتساب موجه االسكندريهحمدى طاهر قاسي موسى ادريس
تربية الزقازيقمونيكا اسامة سمير كامل يوسف516527
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هندسة عين شمسنور سيد طه احمد114473
225o77صيدله طنطاريهام ماهر عبدالعزيز اسحق
طب اسنان المـــنصورهعبد الهادى البدراوى عبد الهادى البدراوي572226
إعالم ج جنوب الوادىاسماء صالح حسن الشيخ234235
722o83صيدله بنى سويفشيماء جمعة محمود مصطفى
تربية ابتدائي بنى سويفرحاب ربيع عيد عبد اللطيف63754
نوعية الزقازيقنهله خالد سعيد عبد الوهاب643881
14o521تربية عين شمسفاطمه رمضان عبد الحميد على
هندسة اسيوطمحمد نبيل شكر محمد سيد احمد588611
اداب حلوانشــاهنده حمدى محمد احمد149389
56o442عالج طبيعى ج كفر الشيخساره محمد بكرى ابراهيم المليجي
تجاره القاهرهميرنا اكرم مكرم كامل برسوم118578
6753oتجاره بنى سويفمحروس حاتم محروس سليمان
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى صالح حسين سلطان19982
اداب المـــنياوالء جمال محمد مرسى723431
كلية األلسن ج أسوانخلود يوسف عبد الجواد يوسف585561
تربية سوهاجايمان فتحي عبد الرحيم مصطفى812315
اداب القاهرهسحر ابراهيم على ابراهيم48769
السن عين شمساميره احمد السعيد حافظ عبد هللا188231
كلية البنات آداب عين شمسزينب رضا عبدالجليل مـــندور262344
تربية قنا ج جنوب الوادىبشــاي صفوت سعدي جورجي745245
حقوق سوهاجطارق شحاته حمدي مطاوع818122
13o395اداب القاهرهاسراء عبد الستار ابراهيم السيد
تربية حلوانندى محيى ادريس عبد هللا25376
1395o1اثار القاهرهمازن عمر عبد الحكيم حسن جبر
اداب القاهرهعبد الرحمـــن صفوت محمد صالح الدين محمد الخولي136622
5656o5تجاره المـــنصورهرشــاد عبده محمد عبده اسماعيل النجار
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت مدحت محمود على المليجى34287
517ooتجاره القاهرهمارنيت نصحى كامل صادق
715o47نوعية المـــنياامل عبدالتواب مخلوف محمد
223o23اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسمر عبدالعزيز عطيه الجنزورى
82o537إعالم ج جنوب الوادىعبد هللا احمد خضرى ادريس
تربية بنهااسماء هانى محمد عبدالدايم284834
تربية ابتدائي قنا ج الواديسعاد محمد حسوب احمد743694
66o879كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةبسنت السيد حسنى محمد وفا
636o39صيدله االسماعيليه ج قناة السويسنوران احمد محمد عبدالسالم
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحاية محمود محمد احمد335848
اداب الفيومسيف هللا خالد بن الوليد السيد عبد هللا78569
29311oتجاره عين شمسنهال حسين ابراهيم محمد
تجاره القاهرهسماء فريد محمد سيد239364
6579o6تجاره االسماعيليه ج قناة السويسشروق خالد محمود احمد
صيدله االسكندريهاسراء فتحى عبد العال محمد عبدالعال435367
فنون جميله فنون ج االسكندريهانجى ضياء الدين محمد ابو المعاطى الدمياطى346694
هندسة حلواناحمد حمدى هالل رياض61837
حقوق سوهاجحسين نبيل عبد المجيد تركى814497
8o7o53اداب سوهاجطه سليمان قناوى رحمه
تربية رياضيه بنين المـــنياحسام أحمد حسن محمد715535
صيدله القاهرهميرنا امير توفيق فيلبس114521
تخطيط عمرانى القاهرهاحمد رمضان غازى الصعيدى488898
تربية بنى سويفدعاء صالح سالم عويس69148
2o6164اداب القاهرهرضوى عالء نصرالدين نصر هللا
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةايه احمد عبدالحميد النعمانى216634
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6oo53اداب انتساب موجه القاهرهماجد محمود عبد العزيز حسن
12571oهندسة شبرا بنهاعمر جمال محمد حسن
حقوق الزقازيقمحمد محمود نعمان محمد651655
5o6579تجاره جامعة دمياطمحمد عبد اللطيف ربيع الحسانين الكيالنى
هندسة شبرا بنهارياض مدحت رياض متولى297568
هندسة الزقازيقاحمد على السيد محمد583359
اداب سوهاجانطون اميل نصيف عطا هللا814488
735o27حقوق قنا جنوب الواديرائد  جمال عبدالعاطى قاسم
تربية العريشياسمين هاني عبد العزيز محمد على666539
36o185تربية طنطانهاد احمد محمد القمرى
اداب انتساب موجه االسكندريهميرفت مدحت الديب كحيل موسي423798
طب طنطاجهاد محمد محمد العربي495481
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةعلى ماهر محمد احمد نورالدين213462
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهاجر حسن محمد محمود الباجورى121989
معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتصموئيل مدحت عزت نصيف831566
49442oطب المـــنصورهحنان محمود احمد ابوعيسى
تربية قنا ج جنوب الوادىهالة صادق محمود عبدالرحيم736432
64o92طب بنى سويفرحاب رمضان عبد هللا محمد
صيدله القاهرهاحمد شعبان بكر محمد59751
4261o8تجاره دمـــنهورعامر حسين عبد الهادى الشريف
اداب المـــنصورهداليا محمود حسن توفيق عبده563861
هندسة الزقازيقمحمد اشرف محمد السيد517141
49635oهندسة اسيوطاحمد سامي عبد الجواد حفنى عزب
اداب القاهرهياسمين وليد جاد سليمان28366
4277o2حقوق طنطاضياء حسن ابراهيم محمد ابراهيم حجازى
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد أحمد محمد مرسي سالم373824
8o3976تجاره سوهاجعبد الرحمـــن يحيى السيد محمد
56o85اثار القاهرهاسالم محمود محمد محمود
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةوالء حسن رشــاد عبدالسميع288856
طب بنهاابتسام حسين عبدالحميد على السيد645832
تجاره المـــنصورهروان رأفت ابراهيم محمد مطاوع489374
13o963تجاره عين شمسمحمد سعيد انور احمد
72414oتربية ابتدائي المـــنياهبه محمد سيد وافي
59453oتربية المـــنصورهمحمد نصر محمد جبر البالسى
64884oطب الزقازيقصفاء عبد المـــنعم محمد محمد
السن عين شمساسماء السيد محمد متولى148819
صيدلة اسيوطباتريك جورج سامى اسكندر786619
3o92o5حقوق عين شمسامـــنيه حسنى احمد سطوحى
8o6163حقوق سوهاجعال اسعد هاشم عبد الكريم
44o2o4كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمود محمد مختار الوزان
كلية الصيدلة ج الساداتاحمد خميس حسن عبد الحليم الشــاويش212754
هندسة حلوانمحمود رأفت محمود احمد48625
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةبوال سعد لويز عبده عبد الملك119443
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسايه ياسر محمد عبد السالم652447
12145oهندسة عين شمسبراء مجدى السيد احمد
51983oهندسة الزقازيقمحمد حسن عبد العظيم عبد العزيز على
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادين عجمى خليل محمد268629
هندسة بور سعيدالسيد مـــنصور السيد السيد محفوظ664238
36o729هندسة طنطاندى محمود محمد على الجندى
اداب طنطاسلمى حمدى عبد الحميد ابوالعنين العربى356625
35o539طب االسكندريهبسنت ناجى احمد امين
7857o1كلية طب أسوانايه محمد محمد عبد هللا
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تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى على االحمدي سلطح221471
63897oرياض اطفال المـــنصورهاالء محمد على يوسف الدرج
هندسة عين شمسامـــنية صديق توفيق ابو العينين128792
تجاره بنهااسالم محمد نصر ابراهيم286781
هندسة القاهرهمحمد محمود راتب السيد58928
اداب انتساب موجه القاهرهذكرى السعيد السعيد مصطفى الشحيم42277
تجاره عين شمسميرنا ماجد عبده استمالك265118
456o26هندسة االسكندريهرافائيل سمير شحاته سعيد داود
صيدله القاهرهعبد الرحمـــن مدحت بهى الدين محمد136791
تجاره القاهرهزينه ايهاب محمود كمال17489
28o669كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاحمد صبرى على محجوب
2832oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه يحى عبد العزيز عبد الشــافى
سياحه وفنادق المـــنصورةايه التهامى فتحى على حسن524749
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانابتهال سيد على محمود821835
651o66تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد السيد حلمى دياب
7423o2نوعية قنامهرائيل عياد بشير خليل
هندسة المطريه جامعة حلوانمارينا هانى جورج مـــنصور114791
تربية ابتدائي اسواننهلة ابراهيم حسن شحاته821822
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةميار حسنى احمد حجازى حسن14533
8o1462اداب اسيوطاحمد عادل محمد محمد
رياض اطفال المـــنيا طالباتفاطمه عوض حسن على725199
هندسة االسكندريهأحمد أبو بكر محمد سعد فنا455844
74o239نوعية قنااسماء محمد قاسم محمد
754o5طب الفيومسعاد احمد محمد صميده محمد
1479o5تجاره القاهرهمحمد حسن محمد احمد
14o472تربية عين شمسرحاب محمد مهدى السيد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنه هللا محمد شعبان احمد295182
طب بيطرى سوهاجاحمد محمد حسين عبد هللا811681
صيدله عين شمسمحمد امجد عبد الخالق محمد125261
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسراء حسن عبد الغفار غريب21489
66o894تجاره بور سعيدرحاب السيد كامل المرسى عبدالناصر
اداب طنطارضا عادل محمد نجا493247
35699oهندسة طنطاعبد الرحمـــن محمد محمد على الهيتمى
71o16طب بنى سويفاميره طلعت عبد الغني ابوالحسن
اداب قنا ج جنوب الوادىياسمين عبدالاله محمد حسن734916
49796oطب طنطامحمد الحسينى عطية الغرباوى
3o1539تجاره عين شمسايمان صالح ابرهيم عبدالرسول
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسماء انس الدسوقى الحفنى عبد الرحمـــن229949
حقوق القاهرهفاروق حنفى فاروق حنفى23621
79o318تربية ابتدائي اسيوطمريان مالك ذكى ارمانيوس
طب االسنان المـــنيانادين محمد على على717154
تجاره االسكندريهريهام يسرى ابوبكر عبدالفتاح موسى415724
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد عادل كامل مرزوق263974
طب اسيوطهدى عبدالقادر خلف هللا عبد القادر716372
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكرستين اشرف خير هللا عاصى جبره274383
2o6726هندسة شبرا بنهانور الهدى اسامه محمد فرحان
تربية ابتدائي قنا ج الوادياغابى كمال شــاكر شــاروبيم744962
تربية ابتدائي سوهاجمها كارم كامل راغب817291
هندسة حلوانعبد الرحمـــن لطفي عبد الرحمـــن سالمة121724
صيدله المـــنصورهمـــنار خالد محمد الطنطاوى سيد احمد579236
42199oتجاره االسكندريهمحمود احمد حلمى محمد ابراهيم
7o425تربية بنى سويفعال محمد زكريا محمد
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اداب عين شمساسراء يوسف رشــاد يوسف271714
اداب عين شمسكريم حسين محمود حسين273324
كلية األلسن سوهاجاسراء صالح محمد مـــنصور829331
السن عين شمسنوران محمد عبدالمـــنعم عباس الخولى196212
تجاره االسكندريهزينه اشرف ابراهيم محمد بكر341329
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةفاطمه صبحى عبدالغفار محمد219229
اداب انتساب موجه القاهرهفاطمة الزهراء سيد صالح محمد145265
تجاره جامعة دمياطمحمد مروان محمد الطواهى499935
4944oطب القاهرهايه خيرى عبد الجيد شعبان
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد حاتم جاد الرب على657214
اداب طنطاشيماء عبد الواحد امين عبد الواحد العبد354791
طب القاهرهبوال كنز بسطا ويصى816323
هندسة القاهرهمؤمـــن مصطفى كمال محمود149894
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاريج محمد سالمه مشحال233722
75o63صيدله بنى سويفدينا صالح عبد الباقي عبد الوارث
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمى صديق عبد اللطيف احمد عسل214859
تجاره بنهامحمود عادل غانم السيد287175
5944ooرياض اطفال المـــنصورهمروه الجرايحى رأفت حسن على السودة
275o57عالج طبيعى القاهرهنعمات رضا جميل مصلحي
هندسة االسكندريهعبد الحميد محمد عبد هللا محمد العبادى456448
هندسة عين شمسندى سيد احمد السيد146462
15o593تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن رجب سعداوى محمد
نوعية اشموناسراء محمود محمد الشيخ علي226421
تربية عين شمسهدير طارق محمد طلعت39875
تربية بنهاابراهيم سالم ابراهيم سالم الدفرواى294662
5638o3صيدله المـــنصورهنجوى اشرف على على المـــنشــاوى
طب االسكندريههدي رجب شحاته احمد ابو سته444531
74o44طب الفيوممحمد محمود عبد الجواد على
52oo23تجاره الزقازيقأشرف محمد أمين محمد طلبه
5o2623تربية جامعة دمياطماركو أمير سامى حبشى
طب طنطاايه ابراهيم أبوالسعود الدابولي363642
تجاره سوهاجحماده فوزي محمد سليمان818371
اداب طنطاشروق محمد على ابراهيم القاضى486847
فنون تطبيقيه حلوانمـــنال حشيش مشهور احمد136162
419oo9تجاره االسكندريهعصام محمد ابراهيم محمد عثمان
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر جمال محمود مـــنصور584919
صيدلة اسيوطاروى حمدى مصطفى عبد الحافظ827678
تجاره عين شمسريهام شلبى على عبدالرحمـــن282245
427o81حقوق طنطامحمد فوزى محمد ابراهيم الصفانى
طب اسنان المـــنصورههشــام عبد هللا الدسوقى البطشة495282
8o5398صيدلة سوهاجنجاه محمود ابراهيم صادق
طب القاهرهيمـــنة حسن بدوى جوده14629
8213o3عالج طبيعى قناهدى عطا مصطفى محمد
491o77عالج طبيعى ج كفر الشيخخالد يوسف يحى علوان
نوعية الزقازيقفاطمه عبدالمـــنعم احمد مصطفى الزرعى514871
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاميره عاطف حسن عبد الصالحين724114
السن عين شمساميره محمد سعد ابراهيم34251
22975oصيدله الزقازيقايه سعيد فتحى شلف
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه الزين ابراهيم سيد احمد الفقى498179
54o46السن عين شمساحمد صابر عبد الرحمـــن محمد
تربية شبين الكومدعاء رأفت خميس مبروك226431
سياحه وفنادق المـــنصورةسمر احمد احمد السعيد574977
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57965oهندسة المـــنصورهيوسف جمال محمد محمود البرعى
طب بيطرى كفر الشيخاحالم عبد الظاهر رجب مطاريد353883
صيدلة المـــنيااسماء خالد محمد احمد715946
45o422صيدله االسكندريهاسراء مجدى احمد عامر
اداب القاهرهوفاء رجب ربيع بيومى58565
5o954oتجاره الزقازيقمحمد عماد محمد عوض هللا ابراهيم
2o6585طب عين شمسندى هشــام صالح سيد
رياض اطفال بنى سويفمارينا مجدى مرقص دانيال63593
صيدلة المـــنياسندس عبدالحكيم عبدالاله محمد752498
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىعبد هللا عيد محمد عبد السالم سعد58312
تجاره طنطازينب عدلى عثمان شرشر363792
6754oتجاره بنى سويفمحمد على محمد محمود
59oo41اداب المـــنصورهاالء جمال جمال الدين عبده فرج
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم محمد احمد غريب224753
صيدله المـــنصورهيحيى احمد محمد فتحى يوسف عبد العزيز564254
كلية البنات تربية عين شمسزينب هشــام عبد الغنى السيد142132
تربية الزقازيقهناء محمد الشحات محمد محمد638357
26792oكلية البنات تربية عين شمسامـــنيه عاشور محمود حسن
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد رضا محمد عرب212621
صيدله الزقازيقاسماء خالد محمد جمال الدين سيد أحمد512115
36oo78اداب طنطااسماء على محروس مصطفى
58847oهندسة المـــنصورهاحمد ابو علم محمود احمد سيد احمد
اثار قنا جنوب الواديمحمد شعبان محمد رمضان733558
اعالم القاهرهندى دسوقي بخيت محمد658228
تجاره االسكندريهمحمد السيد فؤاد السيد فرج344396
3415ooفنون جميله فنون ج االسكندريههاجر نصر محمد نصر ابراهيم
58oo93تجاره طنطازينب محمود سعد ابراهيم عوض
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد اسماعيل عبد الجواد عبد الغني54543
اداب طنطاايمان امير محمد عثمان عثمان359143
كلية األلسن بنى سويفمحمود سيد عويس محمد89858
السن عين شمسجيهان احمد عبد العزيز حسن صقر35266
رياض اطفال المـــنصورهعبير على محمود البرعى494511
تربية رياضيه بنين شبين الكوميوسف ابوبكر نبيه عامر227859
7339o9هندسة اسوانمحمد ربيع محمد على
اداب الزقازيقآالء ناجى امبابى محمد ابراهيم512672
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةداليا سالمه سيد طنطاوى124297
22469oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود حمدى محمد فتوح عبدالمقصود
4879oتجاره القاهرهحبيبه سمير انور على
3o3756اداب عين شمساسراء جابر عبدالفتاح السيد
73o943اداب المـــنياايرينى مـــنصور امين سعيد
48o25دار العلوم ج القاهرهاميره محمد محمود سيد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسريهام محمد عبد الشــافى محمد الخميسي657791
كلية األلسن سوهاجايه عطا محمد شوقى283466
تربية ابتدائي قنا ج الوادينرمين حجاج خميس احمد741673
23o174تجاره بنهااحمد وجدى احمد عبدالظاهر
حقوق طنطافتحى ابو المجد السيد الطيبى358395
8oo183اداب اسيوطساره نصار فايق سعد
كلية البنات تربية عين شمساالء فتحى عبدهللا احمد282151
هندسة القاهرهمحمود سامي حسين على147365
فنون جميله فنون حلوانساره محمود محمد رسالن الفقى293137
كلية البنات آداب عين شمسفاطمه محمد على محمد55485
تجاره الزقازيقحازم محمد عبد الرحمـــن محمد522291
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تجاره اسيوطاسماء ابوبكر عبد العظيم احمد825397
تربية المـــنصورهعزه محمد عبد الباقى محمد النجار569435
665o69هندسة بور سعيدمحمد مـــنصور الشبراوي عبدالفتاح
كلية اآلثار سوهاجمحمود على عيد محمد642191
اداب كفر الشيخعبد هللا ياسر محمد عبد ربه محمد علي418945
السن عين شمسهاجر كارم محمد سالم271961
صيدله القاهرهايهاب جمال عبد العظيم ابوبكر155492
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ربيع فرغلى رياض198798
اداب االسكندريهمحمد خالد محمد محمد هريدى421569
5o7167هندسة المـــنصورهمحمود أيمـــن توفيق محمد عرام
3o1534حقوق عين شمسامـــنه فتوح ابراهيم عبدالشــافي
سياحه وفنادق االسكندريهروان رفعت محمد السيد قشطه419246
514o89نوعية موسيقيه الزقازيقايه حسين الشحات حسين عيسى
تجاره عين شمسمروان سيد انور محمد142914
تجاره عين شمسندى احمد عبدالعليم صابر195142
اداب االسكندريهدينا عدلي محمد محمد شهاب411732
19762oعالج طبيعى القاهرهمـــنه هللا اشرف رأفت حسنين
هندسة حلوانريم محمد االيمـــن فتحى سيد17815
اداب الزقازيقحامد عمادالدين حامد السيد519587
8ooo8صيدله بنى سويفنوران شعبان احمد سيد
4162o5تجاره االسكندريهحسن مـــنير لبيب عبد الرحمـــن غيث
7187o7اداب المـــنياراوية محمد عايد زيدان
277o74تجاره بنهامحمود رمضان محمود ياسين على
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمارينا جورج ميخائيل حنا199559
طب االسكندريهايهاب مـــنصور ظريف عطا هللا339219
73534oكلية الصيدلة ج جنوب الوادىحسام ابوبكر فاوى محمود محمد
65695oهندسة المطريه جامعة حلواناسامه سعيد ابراهيم عبد الحميد حنفى
66o913تربية ابتدائي بور سعيدساره محمد البدري شحاته محمود
14827oهندسة القاهرهمحمود حسنى ابوزيد محمد
299oo9كلية البنات آداب عين شمسمريم محمد قاسم محمد
46oo91حاسبات ومعلومات شبين الكومإسماعيل محمد أحمد عبد هللا
هندسة اسيوطعبد الرحمـــن ايمـــن يحى عبد الوهاب71654
تجاره القاهرهاميره سعيد عبد الحفيظ ابراهيم الفيل37323
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد اشرف رمضان محمد189793
23oo81طب بيطرى بنهاتهانى محمد بسيونى عبد الحكيم سرور
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتحنان صابر خليل عبيد742269
459o92هندسة اسيوطمحمد عبد هللا عبد المـــنعم مكى
اداب االسكندريهكيرلس اشرف فاخورى غطاس421741
3362o5تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحاسماء عطية رشــاد عطية
تربية شبين الكومتحيه محمد عادل عبدالمـــنعم حسيب226717
4195o1تربية أساسي اسكندريةهبة مجدى صالح طعيمة ابو المجد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد بدوى فؤاد بدوى143467
تجاره االسكندريهايمـــن ابراهيم صالح اسماعيل صالح342144
اداب قنا ج جنوب الوادىميرنا ماجد رؤوف رزق732464
كلية االثار ج اسوانمحمد صابر بدرى احمد823245
تجاره عين شمسهبه مجدى فتحى عبدهللا295149
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن محمد عبد الفتاح عبد المولى19144
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخزهراء الشوادفى الشناوى احمد بنه393841
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخساره راغب محمد راغب أبو الخير379225
5o6592تربية جامعة دمياطأوشين سمير سعد جاد برغوت
114o81اداب حلوانجونير ابرام اسحق يؤانس
حقوق بنهامروان اسامه على حسن البمبى275976
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التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه حسين احمد حسين62673
58724oاداب الزقازيقعايده سليمان يوسف عبد الملك داود
اداب انتساب موجه القاهرهمـــنة هللا اشرف حسن عبد الحكيم123636
8o5296صيدلة سوهاجاميره خلف احمد محمد
تربية طفوله االسماعيليهدنيا احمد على اسماعيل653757
647o14طب الزقازيقاحمد كارم احمد الصاوى محمد حبشى
تجاره االسكندريهحسن احمد احمد ابراهيم الشــاعر338581
اداب بنهارانيا عبدالواحد ابراهيم يوسف عبدالواحد286681
5o2274تجاره جامعة دمياطنور الدين محمود محمود هاشم
3625o5نوعية طنطامحمد احمد محمد عبدالعزيز الننى
اداب طنطانزيهه عبد المعطي توفيق الغمري391831
صيدله طنطابسمه عادل السيد بهجات229476
صيدله االسكندريهأميره طالل عبد الحليم عبد العاطي369343
تجاره طنطااحمد حسن المصلحى على الموافى131781
السن عين شمساسماء عزمى عبد النبى عبد المقصود58465
6o988اداب انتساب موجه القاهرهجهاد سعد على محمد
اداب االسكندريهمحمود محمد السيد ابراهيم على415645
هندسة المطريه جامعة حلوانماريو عزت كمال الديب115713
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عزت احمد جمعه224673
صيدله المـــنصورهمحمد محمد حسن عثمان الجندي563452
3o7211تجاره عين شمسشيرين احمد عبدالحميد عبدالمـــنعم
4277o3تربية ابتدائي دمـــنهورطارق علي عبدالونيس نعامه
كلية األلسن ج أسوانمحمود عصمت زكى محمد حسن294322
48531oتربية طنطاهند حاتم سعاده النجار
تربية طفوله شبين الكوماسراء ايمـــن العراقى احمد نجم228547
نوعية الزقازيقاسالم محمد محمد رزق احمد ابراهيم638496
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعمرو ماضى سالم محمد احمد222179
5827o8تربية المـــنصورههاجر سليمان سالم سليمان
طب الفيوماسماء طه محمود علي76399
36o886هندسة اسيوطنورهان محمد محمود مقبل
اداب حلوانفاطمه محمود على احمد117196
26122oحقوق عين شمسعبدهللا خلف احمد فرغلى
تجارة قنا ج جنوب الواديخالد عدلى عباس محمود742189
381oo6تجاره كفر الشيخاحمد محمد احمد محمد على سليمان
8o1o5oتجاره اسيوطمروه سامى محمد عبد الغفار
3oo523تربية بنهاياسمين خالد عبدالعزيز عبدهللا
هندسة اسيوطاحمد يونس سعد يونس655164
هندسة االسكندريهآيه حسن عبد الرازق ابراهيم347493
57o243طب بورسعيدسحر عبد الرازق عبد الرازق محمد الحلوانى
37o427تربية كفر الشيخندى عادل عبد العليم حسين سالم
طب بورسعيدسعاد ايمـــن عوض محمد574837
45529oهندسة االسكندريهيوسف مصطفى محمد فرج ابراهيم
فنون جميله فنون ج االسكندريهمى طاهر محمد السيد علي346414
تربية رياضيه / بنات المـــنياامـــنيه احمد عبدالقادر حسين723558
5o6955طب اسنان المـــنصورهياسمين نادر شفيق شطا سرايا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنة هللا رجب محمد حافظ احمد428746
تجاره القاهرهحما سيد عبدالجليل حسن عطيه198225
5o9489اداب الزقازيقعبدهللا فتحى مصطفى رجب عبدالسالم
64774oكلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهالزهراء محمد بحيرى على
طب بنهاياسمين عبد الفتاح نصر الفخرانى365183
6oo61دار العلوم ج القاهرهمحمد فتحى محمد امين
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد اسماعيل محمد صالح احمد588812
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طب عين شمسمازن سعيد محمود سليمان281574
تربية سوهاجمـــنى حمدى احمد محمد812255
حقوق بنى سويفكريم احمد جابر احمد61693
صيدله القاهرهرحاب اشرف ربيع رفاعي43191
طب المـــنصورهامل ابو المعاطى عبدالحميد ابوالمعاطى ذهب494291
2951ooرياض اطفال الفيوم طالباتمروه حسن على حسن
تربية ابتدائي شبين الكومهاجر اشرف احمد محاريق219539
2ooo66تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانسميه سمير عبدالفتاح ابراهيم
73751oحقوق قنا جنوب الواديحمزه جمال محمد احمد
تربية رياضيه بنات شبين الكومسماهر لطفى مصيلحى عبدالواحد229573
49o355طب اسنان المـــنصورههاله عمادالدين عبدهللا سعد
اداب اسوانصالح انور سليمان جاد824267
1884o4هندسة عين شمسميار لطفى رمضان يوسف
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتندى احمد بكر عبد المقصود124129
تجاره االسكندريهميرنا احمد محمد احمد عبد الحميد411344
64137oرياضيه بنات الزقازيقاسراء محمد محمد السيد فياض
نوعية الزقازيقاسراء وائل جوده احمد غالى637823
تربية طفوله االسماعيليهنهى احمد ابراهيم احمد655323
تجاره القاهرهشروق زينهم متولى محمود44921
اداب حلوانمريم ماجد محمود محمد ضيف123391
345o74تجاره االسكندريهاحمد محمود شعبان عبد الرحيم
اداب القاهرهاحمد مشهور سيد محمود25858
صيدله االسكندريهميرنا ماهر مـــنير امين713643
3o4446اداب عين شمسميار هانى احمد موسى احمد
اداب انتساب موجه القاهرهاسماء مجدى احمد عبد اللطيف25256
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسدنيا محمد على محمد حجازى664559
47oo72كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآيه عباده السيد عباده الداهش
36o579تربية طفوله طنطاايمان صالح على المرسى البعلى
هندسة بني سويفمحمد احمد سيد عبد الغنى65318
تربية طفوله كفر الشيخأمـــنيه حمدى مصطفى شريف376573
52oo29تجاره الزقازيقآالء محمد محمد مصطفى حسن
طب المـــنيامهاب معتصم محمد على711659
23o445تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى مسعد مختار فرج الهبيرى
تجاره بنهامياده محمد سيد محمد284993
حقوق عين شمساسماء محمد السيد محمد146154
38oo79صيدله االسكندريهماجدة محمد ابراهيم على الجمال
عالج طبيعى القاهرهمحمد عماد بشير على حسين522535
41886oتجاره االسكندريهمحمود على خالف عباس مرسى
هندسة الزقازيقمحمود السيد محمد حسن648128
تجاره طنطانادر عبدالهادي علي خليل485277
اثار قنا جنوب الواديمصطفى رجب محمد ابراهيم رمضان213699
58oo86تربية المـــنصورهايه الحسانين عبد الفتاح السعيد
72564oنوعية المـــنيامريم سعد عيسى ناروز
41o824تجاره االسكندريهعمرو على جالل الشريف
722oo6اداب المـــنياامل نبيل وديع عياد
82o227كلية تجارة ج أسوانمى عبد الناصر عبد الباسط عبد المجيد
8o7886تربية سوهاجالسيد عاطف السيد عبد الاله
اداب طنطاندى عبدالمـــنعم على مصطفى الناعم354432
2164o1طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمريم فتحى احمد العفيفى
السن عين شمسلينا سمير محمد كمال كباش489295
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسراء رجب مـــنجى عيد228913
اداب االسكندريهلطيفة عيد عبداللطيف ابوالخير428293
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كليةاسمجلوس
كلية األلسن ج أسواناسالم لطفى محمد احمد284467
تربية ابتدائي بنى سويفاسماء ربيع محمود ابراهيم66142
تربية اسيوطاسراء احمد محمد سيد793718
طب الزقازيقدينا محمد ابراهيم محمد ابراهيم645874
طب اسنان كفر الشيخدينا صالح عبد المجيد محمود الحشــاش374359
تربية بنى سويفمارينا صفوت شكرى شنوده67847
اداب االسكندريهاسالم ايمـــن محمد عبد المـــنعم حماد عامر345914
41o891اداب االسكندريهفاطمه مصطفى محمود محمد حسن جوجو
23536oتربية شبين الكوميوسف محمد يوسف احمد حويت
21o111اداب حلواناسراء محمد عبدالرازق جاد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا حسن سيد على135826
2o7196تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه هللا عماد ابراهيم حسن
نوعية قنامروه عادل احمد دردير742615
52875oهندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد عبدالعال حسينى الصاوى
42178oتجاره االسكندريهمحمد مصطفي محمد عبد النبي مصطفى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا نادر فؤاد عبد هللا128389
تربية أساسي اسكندريةمحمد سعد دويدار سعد دويدار418688
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفآالء محمد فرج جميل493281
5o4462تجاره جامعة دمياطمحمود حسنى ابراهيم محمد البطوط
6443o6نوعية الزقازيقسماء محمد محمود ابراهيم النجار
36282oكلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاحمد مصطفى مصطفى النشرتى
طب كفر الشيخمحمد عبد البارى عبد البارى دياب373837
 تربية الساداتاسالم احمد عبدالغفار الكومى221744
اداب المـــنصورهايمـــن رمضان حسن عبد الصبور درويش561915
صيدله الزقازيقرحمة رمضان السيد مصطفي واكد523618
نوعية الزقازيقالزهراء بركات فكرى بركات645519
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسراء محمد ايوب عبد هللا ايوب665992
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةرفيده عطيه عبدالحميد محمد652467
5o9175هندسة الزقازيقاحمد توفيق عبد السميع عبد الحليم عبد الباقى
265o59برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمارينا عزيز مكرم عزيز
هندسة الزقازيقمصطفى احمد عبدهللا شــاطر خليل511923
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد على عبدالاله باظه217826
58235oتربية المـــنصورهاسامه على محمد على البيومى
4874oكلية األلسن سوهاجنورهان طه عبد الحفيظ السيد
صيدله االسكندريهعمر محمد احمد مدنى عبدهللا436255
656o79اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةفريد السعيد رمزي اسكندر
هندسة شبرا بنهااسالم محمد عشرى سعد عبدالعزيز294898
67o568طب الزقازيقاحمد عالء الدين محمد عطيه عبد القادر
655o52تربية ابتدائي االسماعيليهايناس السيد محمود زيد
هندسة سوهاجمحمد الضبع هاشم تركس816167
العالي للدراسات االدبية كنج مريوط فتحي محمد السعيد مبروك الشراكي426824
صيدله المـــنصورهشيماء الغرباوى شحاته الغرباوي564492
كلية الطب بقناكيرمينا يوحنا سويحة جورجى744166
تجاره عين شمسايه محمد سيد محمد السيد128246
تجاره المـــنصورهاحمد عوض حسن محمد عبد الرازق577115
438o45صيدله االسكندريهريتا عاطف ماهر ناشد حبيب
تجاره طنطامحمد سامى عبد اللطيف مصطفى محمد فرج584155
اداب المـــنصورهدنيا خالد السيد سليمان الغبارى492276
12o91oع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسرانيا هشــام اسماعيل اسماعيل
تجاره القاهرهمحمد عالء الدين محمد محمود138568
6485o3نوعية الزقازيقاالء السيد محمد السيد
صيدله حلوانساره عزت امين عثمان142559
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كليةاسمجلوس
صيدله القاهرهاحمد نبيل احمد محمد حماد55966
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود سعيد على مخيمر224194
71942oرياض اطفال الفيوم طالباتايناس صالح محمد على
2o7359اداب عين شمسساندى جوزيف زكى رزق هللا
44333oطب بيطرى دمـــنهورمحمد رفعت مرسى ابوخطوه فايد
تجاره انتساب موجه قاهرههدى عادل حنفى ابراهيم136274
81oo89هندسة اسيوطاحمد محمد ابو اليزيد البدوي
166o4طب القاهرهيارا سامر سامى عبد الحميد
طب عين شمسمصطفى السيد محمد محمد297397
تجاره اسيوطكيرلس عماد اسحق عبد المسيح756323
صيدله عين شمسمينا رجائى سالمه يوحنا191249
نوعية طنطاجهاد ابراهيم محمد المغربى364347
12o1o5صيدله عين شمسمحمود زناتى محمود الطوخى
اثار القاهرهريهام حمدى جوده نبهان643856
تجاره المـــنصورهاسراء محمد جاد هللا المرسى577996
صيدله بنى سويفمـــنال عادل رمضان عبد اللطيف68388
اداب انتساب موجه عين شمسرانيا عادل سعيد مصطفى ابراهيم291114
صيدله المـــنصورههاجر احمد عبد العاطى صالح عبد العاطى563814
14o392تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء سامى محمد رمضان
144o63حقوق عين شمسروميساء مصطفى عبد النبى مبروك
741o77تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد يوسف اسماعيل يوسف
تربية طنطاشروق عطية محمد المرسى النجار367244
اثار القاهرهالميس محمد حامد السعيد31579
تجاره الزقازيقشريف محمد محمد محمود محمد668748
12158oتجاره بنهااحمد معتز احمد محمد حسن
هندسة حلوانمـــنال متولي هالل حسين124532
341o29اداب االسكندريهعمر محمد احمد محمد على رضا
طب بيطرى المـــنصورهابراهيم محمد عبد اللطيف على مره564162
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةخالد جمال جمال عبد المقصود احمد588528
38o634كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخزينب لبيب ريحان محمد ريحان
2957o3هندسة اسيوطضياء ايمـــن احمد احمد ابوجمل
494o29صيدله طنطاراندا محمد محمد زينة
طب بيطري المـــنياماريز رضا عريان كامل193864
صيدله حلوانايه محمد سعد بهنس عبد النبي74529
29245oتجاره انتساب موجه  عين شمساحمد سليمان شحاته محمد
422o6تربية حلوانهاجر طلعت بندارى احمد بندارى
العالي خدمه اجتماعيه المـــنصورهاحمد عزت سلطان موسى583642
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفندى عبد الباسط عبد المجيد السيد582798
5o3476تربية جامعة دمياطاسماء محرم احمد عوف
2989o2اداب عين شمسايه صبحى سليمان شحاتة
3o9753تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدهللا على انور احمد
13344oهندسة عين شمسمصطفى خالد مصطفى محمد حالوة
2652o6اداب حلوانياسمين سعد مبارز ابراهيم
هندسة شبرا بنهامحمود عبدالفتاح محمود حسن حجاب287483
215o63تربية الساداتامـــنيه ابراهيم شحاته ابراهيم 
كلية طب االسنان ج بنى سويفعبد الرحمـــن احمد شعبان ايوب65742
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى غريب عبدالحميد محمد212474
اداب الزقازيقغاده سمير السيد محمد643194
هندسة القاهرهسندس هشــام محمد محمود149531
422o44تجاره االسكندريهاحمد محمد احمد عزت امين
كلية أداب بورسعيدايه محمد السيد السيد سباع661495
تجاره بنى سويفهبه معتصم علي محمد716298
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كليةاسمجلوس
5883o7تربية المـــنصورهعمر عبد العال السيد فرحات فريح
تمريض المـــنصورة شيماء ابراهيم رفاعى على جلبى569324
تربية المـــنيااميره عيد عياد ضيف724115
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسخالد محمد احمد سيد احمد حسن522295
صيدله االسكندريهايمان محمد عبد هللا ابراهيم عبيد445275
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن ابراهيم محمد ابراهيم الغمرى117492
كلية األلسن ج أسوانمـــنه اشرف عبدالفتاح حسن196554
6oo91طب القاهرهمعبد رضا على محمد
49o4o9هندسة اسيوطجهاد عزت محمد عبدالسالم محمد داود
هندسة بور سعيدمحمد السيد مصطفى النحاسي حسين شمس664319
7218o1طب بنى سويفاية ابراهيم عبد العزيز عبد الحليم
صيدلة اسيوطعمر رمضان محمد عمر726571
طب بيطرى القاهرهفاطمه صالح محمد عفيفى129135
44o596كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد اشرف محمد احمد نصار
572oo9تجاره المـــنصورهاحمد صبرى ابراهيم احمد محمد ابو العنين
57o538صيدله طنطافاطمه محمد الحسنين الحسنين الشربينى
هندسة المـــنيااسراء نادى عبدالمجيد محمد عبد اللطيف211511
رياض اطفال بورسعيدمـــنه هللا محمود شوقى ثابت636766
تجاره االسكندريهمحمد ماهر محمد محمد أبودشيش369952
تربية ابتدائي الزقازيقندى عبدالفتاح عبدالعزيز محمد رابع637622
81752oاداب سوهاجشيماء بدر محمد مغربى
65o631اداب الزقازيقمها محمد ابراهيم محمد ابراهيم
تربية شبين الكومعبدهللا فؤاد محمد عبده على عفيفى223388
اداب بنهاعلياء سعيد عبدالمحسن جاد279588
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهند على محمد زيدان219462
هندسة عين شمسعبد العزيز ممدوح عبد العزيز الشباسى115694
26719oاداب حلوانحازم عصام راشد بازيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبد القادر محمد رشــاد18714
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىهدى عبده محمد سعدعبده516584
السن عين شمسمريم محمد احمد محمد صوابى44592
تربية المـــنيانسمة احمد رضا انور عبدالباقى712446
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمحمد أشرف حسين سليمان735989
238o72تربية الغردقة جنوب الواديغاده عصام ابراهيم حسين
تجاره انتساب موجه  عين شمسماركو سمير ميالد داود127444
تجاره بنهاعالء محمود محمد محمود الجزار292892
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمود ابوزيد محمد سيد55246
اداب المـــنصورهمحمد السيد محمد حمودة488521
568o61طب بورسعيدهاجر جمال على ابراهيم
هندسة االسكندريهعلى محمد محمد على بريك414838
7389o2تجارة قنا ج جنوب الواديسامى السمان عليان احمد
21o666هندسة اسيوطجون فايز عطا  عبدالمالك
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد كمال عبدالظاهر جنيدى223941
هندسة االسماعيليةباسل ابو طالب السيد محمد656213
78512oهندسة اسيوطاحمد محمد محمد احمد
تربية أساسي اسكندريةأميرة حسن محمد محمد خميس428222
7752oتربية ابتدائي الفيوماسراء رجب بركات فرحات
اداب انتساب موجه القاهرهمحمد ممدوح محمد سيد عمار38832
نوعية عباسيهدعاء عاطف محمود احمد ابو شعير289331
65o126تجاره الزقازيقاحمد عبدالمـــنعم سليمان سالم
82o15oكلية تجارة ج أسوانعبد الرحمـــن محمد فراج على
طب االسكندريهأمانى بهنسى زكريا بهنسى369522
حقوق بنى سويفاحمد عصام محروس عبد اللطيف721152
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كليةاسمجلوس
تربية االسماعيليهامل صابر محمد محمد656297
5o14o1تربية جامعة دمياطيارا على مصطفى جبر
عالج طبيعى ج كفر الشيخداليا السيد محمد حسين محمد346598
حقوق الزقازيقعرفه محمد فريد محمد الشيخ525332
تربية الغردقة جنوب الواديمارينا قديس صدقى صدوق244772
اداب طنطاحسام مجاهد السيد مجاهد357412
تجاره دمـــنهورروان عبد الهادى اسماعيل عبد الهادى417244
762o36صيدلة سوهاجعاصم عبد الحافظ حسن احمد
هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن احمد عيد محمود حنفى الشعراوى458712
285o53صيدلة بورسعيداسراء رجب صالح عبدالرحيم
29o535عالج طبيعى القاهرهايه محمد احمد محمد اللبان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت نبيل راشد ابراهيم275487
تربية ابتدائي طنطارنا احمد محمد النقيب493975
تربية طنطاساميه فكري عبدالبديع عبيد367415
356o25تجاره طنطاايمان عبد النبى عبد العزيز ابو حطب
كلية هندسة بنهامحمد عاطف قمحاوى عبد الحميد642366
5o9473تجاره الزقازيقسليم بدر رجب حسن رجب
2ooo61اعالم القاهرهسلمى احمد محمد عبداللطيف القاضى
794o96اداب اسيوطامـــنه نصر سعد عثمان
51o971نوعية الزقازيقدعاء ممدوح محمد محمد
طب طنطامحمد احمد عبد الخالق محمد عثمان365846
5o42o3حقوق المـــنصورههاجر محمد عطا هللا محمد عطا
هندسة االسكندريهمحمد اشرف محمد على على عيد456187
طب االسماعيليه ج قناة السويسجهاد عنتر فتحي على654154
تجاره انتساب موجه  عين شمسحنان احمد محمد الهادي268587
5oo417تربية جامعة دمياطعلياء احمد احمد غراب
44o137كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد عاطف وجيه ابووالي محمود شريف
فنون جميله فنون ج االسكندريهندى ابراهيم محمود محمد ندا349426
7485o3طب اسيوطاميره احمد على حسين
72o282طب المـــنيانجوي هالل فتحي حسن
تجاره عين شمساحمد عاشور محمد سيد اسماعيل296387
تجاره انتساب موجه  عين شمسمصطفى عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز264164
اداب سوهاجمروه محمود محمد على816818
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواننرمين جمال عبدالمقصود الحسانين268876
عالج طبيعى ج كفر الشيخمها محمد عوض احمد بحيرى594271
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخايه محمود عبدالمجيد محمود ناصف374334
اداب القاهرهامـــنيه ناصر عبد الحميد محمود36943
34o83هندسة المطريه جامعة حلوانعمر طاهر يوسف محمد كامل
تجاره بور سعيدياسمين احمد احمد عبد العال البربرى661657
659o76هندسة الزقازيقمريم مجدى مصطفى احمد وهدان
تربية حلواناحمد نصر عيسى سليمان269944
تربية طنطااسراء بكر خليل عبيد495367
5635oتجاره انتساب موجه قاهرهعبد الوهاب عبد الرزاق عبد الحفيظ حسن
11458oتجاره عين شمسسيف طارق عبد العال حسنى توكل
41o63تجاره القاهرهعبد الرحمـــن فوزى على على
284o69كلية هندسة بنهامـــنى رفاعى عبدالحميد فرحات عبدالوهاب
اداب انتساب موجه القاهرهنرمين محمد عبد الجليل على عطيه58984
هندسة االسكندريهاحمد عوض امين سليمان الجزار459778
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعال رمضان رزق العشماوى234562
هندسة شبرا بنهامصطفى عادل جالل صالح جاد292852
السن عين شمسساره سعيد محمد ابراهيم151783
هندسة شبرا بنهامحمد سعيد عبدالفتاح ابو حسين286197
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فنون جميله فنون االقصربوال عادل حليم غبلایر131647
هندسة الزقازيقنبيل جمال محمد سليمان519154
77o69هندسة الفيوموليد عالءالدين محمود مهلهل
طب اسيوطعبد العظيم انور عبد النظير ياسين825461
اداب فرع الوادى الجديدعزة رجب عبدهللا محمود749737
صيدله الزقازيقمصطفى عبدالفتاح عبدالهادى االجهورى277114
كلية طب أسوانميالد شهدى كامل سويحة762491
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عادل محمد البندارى دسوقى517532
طب اسنان جنوب الوادىبيتر القمص يوسف فرنسيس سامى816325
تجاره بنهامحمد تامر محمد محمد نصير281317
طب عين شمسساره عبدالمـــنعم احمد احمد الديب265255
8o9945تربية سوهاجكرستينا عادل زكى سامى
صيدله طنطاندى سعيد احمد حسين الشرقاوى236981
طب الزقازيقهيام ايمـــن رجب طلبه585172
19376oتجارة قنا ج جنوب الواديكريم محمد جمال الدين صادق
2o5729تجاره عين شمسمحمد مصطفى فؤاد سيد
35762oهندسة طنطاحسن السيد حسن عبد السالم حسانين
212o82كلية السياسة واالقتصاد ج السويساسالم مأمون محمد عبدالعاطى
صيدله طنطااحمد رضا شعبان عبد الجليل محمد589438
نوعية قناثناء عبدالهادى محمد محمود747619
64535oنوعية الزقازيقنفيسه عبد البديع محمد عبد الرحمـــن
اثار القاهرههاجر اسامه على محمد132749
تجاره المـــنصورهانس السيد محمد عبد العظيم565578
هندسة القاهرهعمر سمير دسوقى محمد129785
8o9742تربية سوهاجمـــنى محمد السيد بريدى
صيدله القاهرهدينا رمزى زكريا شرموخ128588
24o293اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحازم عبدالناصر على غيث
هندسة الزقازيقعلي عدوي علي اسماعيل522662
42o113اداب دمـــنهورهاجر على محمد محمد المغربل
2423oهندسة القاهرهاحمد شعبان محمد حسن
تمريض كفر الشيخمصطفى محمد البدرى محى الدين376278
236o34طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةغاده ابراهيم عبدالحميد عطا هللا موسى
طب عين شمسعبدالرحمـــن جميل عبدالرحمـــن عقل جاد187127
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمعتز حسن عبدالفتاح الدميرى235114
تربية طفوله اإلسكندريةندى مجدى امين مقدام مصطفى422797
5o6431كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمريم محمد محمد مسعد الصعيدى
حقوق القاهرهرانيا صابر محمد احمد44492
2o8o28هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسماء محمد ابراهيم عبد الرحمـــن بيومى
تجاره اسيوطمحمد حسن نوح عرفة787334
عالج طبيعى ج كفر الشيخايه السيد محمد العباسى495896
3o536هندسة القاهرهاسالم ايمـــن عبد العال هريدى
46o863هندسة االسكندريهحبيبه هشــام شريف الشريف
علوم طنطارضوى محسن عبد الصمد ابو شريف359492
صيدلة بورسعيدامينه محمد محمد جاد كشك568843
تربية اسيوطسلمى محمد خليل احمد796293
19659oاداب عين شمسسهيله محمد جال ل محمد مرسى
هندسة حلوانمحمود محرم حسبو محمد44292
اداب القاهرهمحمود عبد اللطيف احمد مصطو العكيل148395
فنون جميله عماره ج االسكندريهنادين ابراهيم البرقى محمود الشلقانى457979
5oo289اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةمحمد رمضان عبد السالم عشري
هندسة عين شمسمحمد اسامه توفيق محمد حسن121245
تجاره اسيوطمـــنار بركات ابراهيم عبد الحليم799759
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كليةاسمجلوس
هندسة المـــنصورهاحمد ابراهيم الباز محمود الشربيني569869
هندسة كفر الشيخمحمد محمود عطيه خليل مـــنصور459754
صيدله المـــنصورهمحمد احمد عبدالمـــنعم تمساح494152
تربية ابتدائي المـــنصورهمصطفى محسن مصطفى الشــافعى دويب569666
هندسة اسيوطاحمد بدر سيد على حسن299638
تربية كفر الشيخمـــنال عاطف عبده محمد عبدالحليم372564
تربية عين شمسدعاء سيد خليل ابراهيم55397
تربية رياضيه بنين المـــنصورههادى محب الدرينى فراج علي565797
41o793تجاره االسكندريهمحمد محمود محمد حسين الشريف
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمد على حسن سليمان735972
تربية العريشايه عصام الدين حسن عبد الهادى قويدر665376
188o33تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايتن هشــام كمال على فرج
تربية ابتدائي قنا ج الواديآية أبو الحسن إبراهيم عبادي739521
747o89تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتيسمين النوبي صالح مرعزي
اداب القاهرهفايزه عبد الرءوف عبد الحكم على84618
79o288اداب اسيوطاستير نصحى فتحى عبد المسيح
صيدله االسكندريهيحيى محمد سليمان اسماعيل336795
355oo2هندسة طنطاوالء عبد الصمد محمد عبد الحميد البراجه
تجاره المـــنصورهاحمد على كريم امين محمد588274
صيدله الزقازيقاحمد ياسر احمد مصيلحي517362
1194o7حقوق عين شمسرامي محمد غريب حسن شرف
تربية طفوله شبين الكوماالء ابراهيم عبده بدرالدين222993
اداب عين شمسفاطمه الزهراء على محمد احمد القاضى295515
9oo13هندسة بني سويفاحمد حسين محمد عبد اللطيف
تجاره المـــنصورهداليا ابراهيم رمضان خطاب494681
هندسة حلوانمحمد جمال محمد محمد54156
صيدله المـــنصورهعبد هللا مدحت السيد رسالن588731
اداب الزقازيقامـــنيه جمال عبد العال ابراهيم والى648778
اعالم القاهرهمحمود سامى محمد محمود264144
تجاره عين شمسمحمد السيد ابراهيم السيد عوض287141
تربية اسكندريةدنيا على محمد على حسين349384
اداب االسكندريهمحمود عبدالواحد صابر جبريل عبدالمجيد421457
4o561دار العلوم ج القاهرهامـــنيه احمد محمد بحيرى
اداب االسكندريهساره مصطفى شعبان محمد عبده346939
تجاره المـــنصورهمحمد السعيد محمد حسب هللا577661
422o78اداب االسكندريهمحمد احمد ابراهيم احمد يحيى
512o77هندسة الزقازيقمحمد جمعة فهمي محمد مـــنصور
صيدله االسكندريهرشــا جبر محمد جبر الصباغ437222
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا سيد حسن محمد24754
تربية ابتدائي سوهاجدعاء اشرف عبد الرحمـــن عوض812324
73864oتجارة قنا ج جنوب الواديحسين محمد حسين محمد
إعالم بنى سويفزينب اشرف محمد صالح الدين118199
36274oهندسة طنطاطارق السيد يوسف الجوهري عيسي
تربية ابتدائي طنطاسمر محمد عبد المقصود البابلي367326
5122o4طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسايمان هدايه احمد كامل محمد
اداب المـــنياسلسبيل احمد احمد البكرى احمد725591
تجاره القاهرهريهام محمد محمود السعيد265767
5o8781هندسة الزقازيقعمر مجدي محمود الزيات
حقوق القاهرهمحمد احمد عثمان احمد54638
3566o4تربية ابتدائي طنطااسراء عبد المحسن سيد أحمد الجزار
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانداليا ابراهيم محمد ابرهيم148845
38o582تربية ابتدائي كفر الشيخسمر محمد ابراهيم محمد عبده
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كليةاسمجلوس
تجاره دمـــنهورمحمود خميس طه احمد344815
اداب قنا ج جنوب الوادىآالء عبدالعزيز عطا احمد738289
دار العلوم انتساب موجه ج القاهرهساره شعبان محمد عبدالمعين282864
583o9oطب بيطرى المـــنصورهاميره جمال عطيه عبد العاطي
717o8اداب بنى سويفرزقه محمد احمد محمد
1814oتجاره القاهرهفريده اسماعيل امين اسماعيل محمد
28347oاداب عين شمسبسمه محمد بهجت رمضان
نوعية طنطامحمد شيرين مصطفى محرز487712
سياحة وفنادق المـــنيامحمود محمد محمود سيد724993
تربية الغردقة جنوب الواديهند على مصطفى حسين238715
طب بيطرى المـــنصورههاجر عاطف محمد يسرى السعيد569982
طب اسنان طنطاامانى محمد وصال مليجي هالل229728
طب االسكندريهعبدهللا حاتم إبراهيم حسن ابراهيم عزام443426
819o19تربية اسوانساره صالح محمد على
صيدله طنطاساره السيد عبدالمولى ابوطالب222583
تربية ابتدائي بنهاهاجر ربيع فتحى محمد285589
اداب طنطازكرى درويش المتولى محمد على درويش493121
2o3466اعالم القاهرهايمان مرزوق عبدهللا ابراهيم
3o5331هندسة شبرا بنهامحمد احمد جمال عبدالمجيد صقر
5o6352صيدله المـــنصورهورده جمال احمد احمد البديوى
رياض اطفال المـــنيا طالباتسوزان عياد ذكى عياد724225
كلية البنات آداب عين شمساسراء مصطفى عبدالرازق عبدالغنى283568
هندسة المـــنصورهاحمد زيدان حسن محمود محمد581422
هندسة اسيوطمحمد عادل زهيرى هيمى281176
هندسة شبرا بنهاكريم محمد طايل محمد طايل41994
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمـــنار سعيد محمد فهيم شلتوت222346
علوم عين شمسايرينى ايمـــن مكرم راغب22599
تربية اسكندريةريم جعفر حسانى يوسف سلطان419559
اداب الزقازيقاميره حسن حسين حسن عز الدين638731
تجاره االسكندريهفاطمة ياسر عبدالمـــنعم فريد423786
هندسة االسكندريهمهاب أحمد رمضان أحمد محمد413633
طب بيطرى كفر الشيخشيماء ماهر محمد ابراهيم الشهاوى377484
423o67تربية اسكندريةمـــنة اللة احمد احمد حسين على
64o87صيدله بنى سويفجهاد سالمه احمد محمد
66545oتربية العريشضحى محمد حسن جمعه حلويس
اداب االسكندريهراندا محسن عبد السالم سالمة امين419542
21131oهندسة المطريه جامعة حلوانعماد حسين محمد محمد
49o548تجاره طنطاعمر فوزي محمد اللبان
5oo427تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتمريم عبد الرحمـــن محمد العتر
7753oاداب الفيوماسماء محمد بدير فايد
هندسة عين شمسانس محمد على شلتوت144456
3oo769تربية بنهاهند على عيسى محمد
اداب انتساب موجه القاهرهندى محمود عامر عامر هدهود36413
صيدله الزقازيقسلمى طارق ابراهيم عبده زيدان585643
52612oعالج طبيعى ج كفر الشيخهشــام عبد الحميد عبد الفتاح سلطح
3o2784حقوق بنهاحازم عمرو محمد عبدهللا رجب
اداب الزقازيقعبدهللا محمود محمد امام288688
هندسة اسيوطمحمد ابراهيم محمد حبيب391121
189o28تجاره القاهرهرانيا هشــام احمد حميده
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمحمد محمود قطب محمود71973
اداب الزقازيقمصطفى عمر عبد الجواد احمد643494
تربية شبين الكومعبدالرحمـــن عبدالمـــنعم عبدالمرضى عبدالمطلب217757
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133ooتجاره القاهرهاحمد عبد العظيم حسين حمدنا هللا
82o23oاداب اسوانوفاء احمد عبد النعيم مصطفى
تجاره المـــنصورهمصطفى حازم مصطفى زكى حسنى561829
51748oهندسة الزقازيقخالد محمد صابر محمد عبد الرازق
2o6145تجاره عين شمسداليا محمد عبدالحفيظ رزق
1882o9هندسة المطريه جامعة حلوانهانيه ابراهيم حماد احمد
تجاره القاهرهامل محمد عبدالعظيم عبدالجواد211683
السن عين شمسالدياس عبد النبي حسن عبد الراضي117235
292o49هندسة شبرا بنهااحمد حسن احمد ابراهيم هريدى
646o34اداب الزقازيقاسراء دسوقى محمد دسوقى
تجاره الزقازيقحامد اشرف محمد السعيد محمد512324
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمها عادل بركات عبد الوهاب خضر369244
19181oتجاره القاهرهمصطفى خالد سعد عبدالسالم
هندسة حلوانندى سيد زينهم سعد114793
هندسة الزقازيقاحمد السيد محمد احمد محمد522566
تجارة قنا ج جنوب الواديمكاريوس توبه محب جاد هللا237716
تربية بور سعيدامـــنيه عبده الوريدى صديق محمد661468
صيدله حلوانزيدان احمد زيدان عادلى78757
اثار الفيوماحمد اشرف رزق أحمد طعيمة234721
83o432طب سوهاجزينب اسماعيل ابراهيم فراج
تجاره القاهرهحنين السيد فتحى سليمان36197
1583oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى ممدوح عبد القادر عبد الهادى
تربية اسوانسيد احمد معوض سيد821375
طب القاهرهاسالم محروس بدير يوسف البهيتي375313
تربية طفوله الزقازيقنهال مـــنير محمود حامد645971
تربية ابتدائي جامعة السويسروان حلمى على حسن657679
64o8o3معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتروفيده محمد بسيونى عبد المـــنعم
7ooo6صيدله بنى سويفزينب رجب مـــنصور ياسين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرانيا جمال عبد الناصر محمود15828
صيدله االسكندريهاميرة شريف محمد حامد حجازى438172
تجاره القاهرهفادى وجيه حسنى صادق152523
هندسة حلوانندى حسن حسن محمد193456
تربية طفولة أسوانفاطمه ناصر ابراهيم ناصر822277
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانعبد هللا جابر حامد خضر426964
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمصطفى خالد عبد المـــنصف عبد الرحمـــن32216
حقوق طنطامحمد احمد حامد احمد محمد البدوى358872
نوعية فنيه الزقازيقايمان صبحي كامل محمد521299
45o237كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورشيماء عادل محمد أبوزايده
اداب الزقازيقايمان غندى امين عبد الخالق مصطفى587212
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوررقيه عبد المـــنعم مـــنصور محمد ابو حمد446125
3413o6اداب االسكندريهامـــنيه حسن محمد حسونة على
صيدلة اسيوطهناء اسماعيل أحمد ابراهيم746977
335o28اداب االسكندريهناهد محمود هانى سعيد محمود على
4862o9نوعية طنطاوالء اسماعيل عبدهللا  السيد النجار
نوعية االسكندريهشروق عبدالمـــنعم حسين على حسين349229
56o6o2هندسة الزقازيقمحمد ايهاب محمد محمد محمد االلفي
5o5147تربية جامعة دمياطاسماء عبد الرحمـــن رزق عبده المحالوى
تجاره الزقازيقاسامه سعيد محمد احمد هدهد639221
طب بيطرى االسكندريهنور حسن عبدالمـــنعم عبده الشيمي412499
تربية ابتدائي بنى سويفمحمد زكى محمد محمد66329
5o439oهندسة بور سعيدطارق أحمد محمد العدوي نواره
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد خالد محمد اسماعيل656114
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هندسة عين شمسنوران طارق مهدى علي يونس117664
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن مصطفى عبد هللا عبد الغنى سالم139892
اداب طنطااسراء رفعت سعيد عبد الجيد ضبيش495755
139o96تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشريف خالد عبد الاله بريك
تربية المـــنصورهاسراء محمد على على السيد شمسو568689
صيدله طنطاايه هللا المرسى هالل السيد هالل236587
57o982هندسة المـــنصورهياسر مصطفى عبد المقصود بيومى ابراهيم
5o2488تربية جامعة دمياطمـــنى احمد عبد الفتاح الزاهد
اداب القاهرههشــام محمد صبرى مصطفى194195
2275o5كلية هندسة بنهااحمد مجدى شندى غنيم
717o45صيدلة المـــنياشيرين نصحى حنين عبدالشهيد
5886o7هندسة الزقازيقمحمد محمود حسن محمد سعد
4253o9تجاره االسكندريهاحمد ناصر محمود عبدالحفيظ رحيم
هندسة حلواناحمد اشرف عثمان احمد14161
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسام فتحى حامد محمد عالم194585
134oo8اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةندى فتح شعبان حسين
29748oهندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن شحته عبدالرحمـــن محمد
هندسة المـــنصورهعبد الهادى رضا عبد الهادى محمد حسنين566324
2ooo88تجاره القاهرهنورالهدى عبدالحكيم رشدى محمد
8o746هندسة الفيومعبد هللا محمود عبد هللا مرعى
هندسة اسيوطاحمد حسن عبد الهادى نجا16647
طب المـــنصورهاحمد ابو الفتوح محمد ابو عالم578865
صيدله المـــنصورهاحمد شريف عوض احمد جبر589439
تجارة قنا ج جنوب الوادينوره على محمد بربرى237198
8o1315تجاره اسيوطعال كمال خليفة احمد
نوعية المـــنصورهشرين سعد جبر احمد582375
3429o1تجاره االسكندريهمحمد السيد عبد العليم على السيسى
صيدله المـــنصورهأمانى سالمه الدسوقى السعدنى495432
كلية رياض االطفال اسيوطمونيكا لبس كامل لبس787537
صيدلة المـــنيامروه عبدالناصر محمد حلمى754771
266o7oتجاره عين شمسمياده عبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن محمد محمود محمد خليل54615
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد نصحى فهيم عتمان زيدان426879
طب اسيوطامـــنيه محمد فتح اللـه فراج787619
22o936تربية الساداتهاجر محمد ابو فراج ابو فراج التراس 
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخيوسف مصطفى يوسف ابراهيم الخرصاوى376289
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفشيماء عادل فتحى السيد521435
تجاره اسيوطمحمد عواض عبد الجابر عبد الحفيظ795152
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصراحمد جمال ابو الخير النواجى224115
تربية ابتدائي المـــنياميرنا رافت ذكى سولایر722234
تربية دمـــنهورعبد الرحمـــن حسنى محمود حسنى ابوسعيفة427374
رياض اطفال بنى سويفعنايات عيد عبد هللا محمد67834
947o3حقوق بنى سويفايه مصطفى احمد عبد الواحد
هندسة الفيوممـــنال مرتضى انور محمود75513
هندسة عين شمسمحمود اشرف فضل امين59115
2o7443كلية البنات آداب عين شمسامـــنيه فتحى عبدالرازق محمد الشــافعي
26522oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةيوستينا عادل نظير مجلى
656o58اثار قنا جنوب الواديباسل محمد حسين ابراهيم غزال
صيدله بنى سويفمرفت يحي زكريا محمد64264
65494oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسامـــنية عبد هللا يوسف عليان
هندسة االسكندريهابراهيم صابر محمد السيد الماسخ471668
5634o8حقوق المـــنصورهمحمد احمد عاطف الطوخى
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5798o2طب بيطرى المـــنصورهدينا ممدوح عبد الخالق احمد الشرقاوي
72o1o2تجاره بنى سويفمريم يوسف صموئيل حنين
3o824هندسة حلوانمحمد سعيد محمود اسماعيل
تربية ابتدائي الفيومريهام مصطفى شعبان محمد73222
طب طنطامؤمـــن عطيه محمود محمد الطنطاوي358881
73229oكلية الصيدلة ج جنوب الوادىميرنا محمد احمد عباس
طب اسنان القاهرهجهاد عالء الدين سيد محمد124839
تجاره عين شمسعبدالجليل اسامه عبدالجليل عبدالعزيز289616
5o2753تجاره جامعة دمياطرفيده محمود توفيق مظهر
تربية المـــنصورهاحمد وليد فضل عبد الحى طلبه565552
السن عين شمسسندس طه على طه133811
3o7513تجاره انتساب موجه  عين شمسهاجر على عبدالعظيم محمد
تجاره عين شمسمصطفى رمضان عباس محمد شحاتة137152
تجاره بنهاعبير عالءالدين محمد احمد محمود282886
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرضوى عمر عبد العزيز حسن114254
5o4396هندسة المـــنصورهمازن احمد على احمد العزبى
155oo9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر محمد احمد محمد
اداب طنطامحمود صالح عبدالمـــنعم السيد مرعى358417
66o728تجاره بور سعيدمحمد مـــنيعم محمد عبده السيسى
كلية التجارة ج العريشاحمد محمد محمد رضوان665268
48535oتربية طنطاآية عبد هللا محمد قطب الشيخ
هندسة القاهرهعمر عصام الدين اسماعيل عبدهللا187582
اداب بنهاغاده اشرف انور محمود231446
15o4o8هندسة عين شمسحلمى مهدى جمعه احمد
21237oصيدله طنطااحمد ابراهيم محمد الشرنوبى
36o484تربية طنطازينب شــاكر على حيدر
هندسة اسيوطهيثم محمود حسن حسين نوفل785255
اداب حلوانعبد الرحمـــن عماد عبد الرحمـــن محمد133134
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود محمود محمد الغلبان217639
29631oطب عين شمسابتسام فاروز احمد فرج عويس
722o78طب بيطري المـــنياسارة محمود رشيد هواري
8o13o5نوعية اسيوطاميره رشــاد محمود هريدى
تجاره القاهرهبسام عصام السيد محمد54586
تربية العريشفاطمه عطا عاشور زعرب666929
تربية بنهاايهاب احمد محمدى عبد ربه على284148
22o781كلية الصيدلة ج الساداتمحمد جمال فهمى يوسف
639o7تربية بنى سويفاسراء مصطفى سعيد عثمان
82177oتربية ابتدائي اسوانزينب االمين حسين ابو زيد
2175o4هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةصالح محمود احمد حامد
تربية ابتدائي قنا ج الواديراندا سعيد راضى عبد الجليل734259
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين سعيد محمود عبد الباقى148812
31o41تربية حلوانامانى طارق احمد فؤاد
اداب القاهرهجالل احمد جالل جوده54591
اداب بنى سويفاحمد مرسى احمد مرسى94225
تجاره المـــنصورهعبد هللا حسن على حسن مرزوق571563
8o329حقوق بنى سويفعمر مكرم صوفى محمد
طب عين شمسفاطمه مجدى طه عبدالوهاب عبدالرحمـــن293868
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةابراهيم رفعت عوض على مصباح577148
28375oاداب بنهااسماء على ابراهيم عبدالراضي
صيدله القاهرهسما احمد السيد عبد هللا الطويل16828
تجاره الزقازيقمحمد وحيد عبدالبديع احمد668775
دار العلوم ج القاهرهجيهان ماجد احمد عبد المـــنعم44468
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192o19صيدله عين شمسريم هشــام عبدالمـــنعم عسكر
تجاره طنطاعبد هللا ابراهيم عبدهللا عطا الجالد357856
طب الزقازيقاسراء ابراهيم محمد امام523599
5o5o27هندسة بور سعيدداليا ممدوح حامد محمد عامر
498o2oطب طنطادينا إسماعيل أحمد ورده
تجاره اسيوطاالء جمال محمد عباس795612
تجاره القاهرهحسام على عبد التواب عبد القوى58641
8o7o51تربية ابتدائي سوهاجطه السيد محمود شبيب
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد شوقى ابراهيم طه الحبيشى235127
64242oكلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةالهام على عبدالفتاح احمد
49oo32صيدله طنطاندا اشرف محبوب ابراهيم
صيدله الزقازيقمحمد ايهاب عمر السيد الشرقاوى637332
اثار الفيوممريم عبد المعطى السيد عبد الهادى بلده579385
اداب سوهاجمـــنه هللا ايمـــن دياب محمد785458
2291oاداب حلوانمارتينا رومانى توفيق جاب هللا
14o968هندسة عين شمسنورا طارق رمضان شعراوى
طب اسيوطاحمد عثمان عنتر ابورحاب827475
صيدله طنطاشيماء عماد عبد الهادى دراج495524
734o9رياض اطفال الفيوم طالباتهدى محمد سيد حسين
هندسة الفيومايه محمد اسامه محمد السيد مطاوع663673
3o31o9تجاره بنهامحمد سمير عبدالعال محمد عبدالعال
8o2748طب اسيوطريهام على احمد حسن
تربية ابتدائي قنا ج الواديوفاء  محمد محمود علي741545
تجاره االسكندريهسامية شعبان محمد محمد غضير419895
12251oصيدله عين شمسمحمد ايمـــن رضوان سليمان
66319oتجاره بور سعيدرأفت محمد محمد محمد حجازى
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسالم عبدالبر حماده حسين735494
تربية كفر الشيخمريم رمزى برسوم رزق سالمه376632
تربية الزقازيقايه شعبان لطفى محمود غزال637866
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمه هشــام حسن سمير محمد عويس264975
4138o5هندسة االسكندريهعبد هللا على عيسى الدمرداش
تجاره بور سعيدندى عصام السيد الغريب محمد661111
39o69تجاره القاهرهمصطفى على عبد الفتاح احمد
تجاره المـــنصورهعصام عزت حفيظ احمد العوضى581356
753o7كلية طب أسنان الفيومحازم عثمان فاروق عبد الرازق
427o56تجاره طنطااسالم محمد احمد محمد الجمال
صيدلة اسيوطكوثر عماد الدين السيد الزرقانى367893
كلية السياحة والفنادق بنى سويفمحمد نادى عبد المـــنعم حسين67545
3o2336اداب عين شمسغاده محمد مهنى على
تربية اسيوطمى محمد سيد احمد786224
اداب االسكندريهمصطفى محمد حسن محمد احمد343325
4939o6رياض اطفال المـــنصورهوالء مسعد محمود عبد الغفار سالم
تربية عين شمسمحمد ممدوح محمد جمعه54664
هندسة عين شمسعمرو ياسر محمود محمد الجمل117496
8165o9تربية طفوله سوهاج طالباتفاطمه محمد مـــنصور البيباري
447oo6كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآيه خميس السيد عوض هللا الديب
اداب الزقازيقمحمد السيد عبدالعزيز مرسي فا يد511941
41o528تجاره االسكندريهمحمد ايهاب عبد المـــنعم احمد عبدالحميد
4412o7طب بيطرى دمـــنهورمصطفى اشرف سعد غراب
11818oالسن عين شمسمى محمد هشــام صدقي
هندسة حلوانناريمان على محمد سعد الدين117984
اداب طنطاعدى فؤاد السيد مزروع366557
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كلية البنات آداب عين شمسنورهان محمد محمد علي268857
هندسة حلوانمـــنه هللا حمدى محمود مجدى عبد المجيد احمد192138
29o5o3طب عين شمسياسمين حسن عبدالمؤمـــن الشورى
665o6oهندسة بور سعيدمحمد محمود سالم سليمان
اداب المـــنصورهاسالم احمد محمد السيد قشتى561896
2743ooاداب انتساب موجه القاهرهايه محمود محمد محمد
هندسة المـــنصورهاحمد مصطفى ابراهيم حماد صيام485113
طب المـــنصورهامـــنيه السيد محمد محمود589748
نوعية المـــنياعبدهللا محمد محمد على723186
حاسبات ومعلومات االقصر ج جنوب الوادىعبد الرحمـــن جمال فضل على733948
هندسة القاهرهيارا هشــام عبدالغفار درويش261378
3oo413طب بنهامحمد احمد عبدالخالق محمد
73o311هندسة المـــنياعبد الفتاح ناصر عبدالفتاح صديق
199o53هندسة القاهرهمحمد عصام رشدى احمد
طب بيطرى الزقازيقأحمد محمد عبد الحميد عطية523331
72o786اداب المـــنيارانيا مؤامـــن محمد احمد
41o644تجاره االسكندريهرامى عاطف صمويل عبد المسيح شمس
تربية حلوانبسمه خطاب اسماعيل سيد59452
187o78كلية فنون جميلة فنون اسيوطسندس خالد ابراهيم خليل
335o7oاعالم القاهرهجيداء شريف شلبى عبيه
طب المـــنصورهعبدهللا ناجى على الصعيدى493259
2o9752حقوق القاهرهمصطفى حسنى فهيم سليمان داغر
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد شريف محمد محمد عبد هللا126921
تجاره طنطااحمد حمدى ابراهيم حموده361343
8o8863تربية طفوله سوهاج طالباتفاطمه محمود محمد مسعود
اداب بنهاساره حسن صبحى اسماعيل السيد286479
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةامـــنيه حسين احمد على652994
58o226تربية ابتدائي المـــنصورهبسمه على محمد محمد الشيني
8o178oتجاره اسيوطامانى عادل فتحى خليل
اداب طنطاحازم السيد عبد العزيز االشطوخى358627
5649o1طب الزقازيقمحمد محسن اسماعيل عبد الهادى عيد
اداب المـــنياايمان عبد المـــنعم كامل عبد العظيم718627
4111oتجاره وإدارة أعمال ج حلواننادر اسماعيل مهدى السيد
هندسة االسكندريهأحمد شكر عبد الرحمـــن بردان456395
صيدلة سوهاجابانوب فكتر وديع صموئيل738713
تربية عين شمسمـــنى كمال عشرى سليمان128379
طب بيطرى الزقازيقمحمود جالل قطب احمد محمد عوض645728
اداب الزقازيقسارة محمد علي الشرشيمى516456
طب بيطرى المـــنصورهمـــنال محمد على مرسى488212
6579o1السن المـــنياساره احمد مبروك احمد
اثار القاهرههاله احمد عبد السالم سليم27346
اداب كفر الشيخعالء عبد الحليم راغب المهدى نوح383222
حقوق عين شمسمونيكا جرجس سمير مكين جيد142383
تربية ابتدائي الزقازيقاحمد عبد العظيم محمد الهادي محمد اسماعيل642156
حقوق عين شمسدعاء عاطف ابراهيم عبدالوهاب297988
تربية ابتدائي سوهاجمحمود صالح مصطفى احمد818319
اداب بنهامصطفى محمود فوزى محمود295419
اداب دمـــنهورنور محمد السعيد السيد شــاهين426284
تربية االسماعيليهاسماء السيد عبد الفتاح سالم654848
225oo4تربية ابتدائي الساداتايناس عبدالرحمـــن عرفات عبدالرحمـــن
حقوق المـــنصورهاحمد السيد محمد بدوى574564
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخدينا خالد على حسن376484
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43o288سياحه وفنادق االسكندريهريهام محمد محمد عبداللطيف طايل
8o1155صيدلة اسيوطرانيا عمار همام محمد
طب بيطرى القاهرهفادى شوكت صديق توفيق129697
3685o5تجاره طنطاخيريه ناجي سيداحمد محمد حبيب
هندسة اسيوطكريم محمد مصطفى محمد787435
تربية رياضيه بنين المـــنصورهاحمد ماجد ابوالحسن محمد الغريب565428
رياض اطفال االسكندريه طالباتكرستينا سعيد بخيت عوض بخيت419591
5o2139تجاره جامعة دمياطاحمد محمد عاشور احمد صميده
66oo77تربية ابتدائي بور سعيداحمد محمد النبوى النبوى الغيطانى
صيدله المـــنصورهاالء جالل محمد احمد شندى588917
تربية العريشريهام جمعة سالم عيد666345
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد مصطفى محمد على عاشور276948
تجارة قنا ج جنوب الوادياسراء حمدى الصغير احمد743899
2162o1طب بنهاابتسام رمزى سالم غريب شبايك
هندسة اسيوطعمرو محمد جابر سليمان مصطفى342122
8o9932اداب سوهاجريهام طلعت عبد الحفيظ السيد
سياحة وفنادق جامعة الساداتاسالم عادل حسين عونى عبد اللطيف224593
صيدله االسكندريهمحب سامح عزيز نصر217377
تربية المـــنصورهياسمين النميرى ابراهيم حسين عجيله579412
تجاره بنى سويففاروق جمال فاروق عبد السميع729713
تربية ابتدائي كفر الشيخنورهان خالد شعبان على محمد372149
نوعية الزقازيقاسماء محمد حسين محمد647844
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد عبد هللا عبدالفتاح651587
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود عباس عبدالحفيظ مخلوف217827
طب عين شمسانس يحيى زكريا حسن زين294846
5o4412هندسة المـــنصورهمحمد فتحي رضوان يوسف  حبيب
صيدله الزقازيقساره محمد عبد السميع امين سمرى585915
تجاره عين شمسنوران حسين حسن على144869
732o3oفنون جميله فنون االقصراروى عز الدين محمد يوسف
51o534طب بنهامروه ممدوح عبدالمـــنعم على السيد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمـــنى محمد ماهر المتولي664633
حاسبات ومعلومات عين شمساسراء سعيد ابراهيم حسن129958
41463oهندسة االسكندريهمعتز بهجت عبد السالم محمد أبو العينين
اداب طنطاهاجر هاشم محمد حسب هللا497454
اداب اسيوطايمان محمد امير عبد النعيم793358
12o413تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشهد محمد على محمد محمد الجارحى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد صبحى عبدالفضيل النجار217823
تربية اسيوطعبد الرازق محمد عبد الرازق على786325
تربية ابتدائي دمـــنهورعبد الرحمـــن السيد أحمدأحمد درويش425685
تجاره بنى سويفمحمد عبدالجواد احمد عبدالجواد717498
تربية الزقازيقمى محمد محمد احمد دياب514875
هندسة اسوانابراهيم صالح ابراهيم الطيب741231
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنورالهدى محمد كمال عبدالواحد عبدالباقى348331
64o9o4اداب الزقازيقاحمد خالد السيد صادق خفاجى
3oo554عالج طبيعى القاهرهايه سيد احمد عيسى احمد
6615o3اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةبسنت عبد الرزاق محمد عبد الرزاق البلتاجى
تربية طفوله ج دمـــنهورسمية محمود محمد عيسى431394
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمصطفي محمود احمد عبد الهادي الجابري58937
584o39هندسة الزقازيقمحمد عاطف هالل نايل حمودة
4995o9تجاره جامعة دمياطمحمد عوض عوض األبلق
كلية الصيدلة ج الساداتساره محمد احمد الصرفى215669
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسصفاء جمال السيد عبد الهادى642992
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8o19o2تربية اسيوطحسن ابراهيم شــاكر خليل
5789oاداب حلوانداليا محمد عبده عبد العزيز
صيدلة الفيومداليا عماد ربيع كامل74556
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد محيى محمود سرحان219948
كلية هندسة بنهاجمال رضا محمدى محمد الغمرى235265
اداب العريشدعاء سليمان عبد العزيز سليمان666775
153o3oتجاره انتساب موجه حلوانجون عزت نعيم ناشد
294o21كلية البنات تربية عين شمسمـــنى سيد على سليمان صوابى
52143oتجاره الزقازيقسلمى دسوقى السيد احمد السيد
1877o4فنون جميله عماره ج حلوانوليد شريف محمد المفتى
64o95oعالج طبيعى القاهرهامجد حمدى حافظ الصادق محمد عيسى
كلية األلسن كفر الشيخمروه احمد محمد ابراهيم زغلول 423521
تربية العريشاحمد مجدى بدر سعد محمد665266
اداب المـــنياعلى شيمى محمد امين724985
تربية ابتدائي طنطامى محمد احمد زهو354899
تجاره اسيوطعمرو احمد رشدى صادق791162
43o521تربية ابتدائي دمـــنهورايمان رمضان عبد الرازق داود
1552o3تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره طه احمد خليل
الفني للفنادق المطريهاحمد مـــنصور سيد ذكي68894
هندسة طنطامحمد مجدى اسماعيل عبده بدر355895
طب بيطرى كفر الشيخاسراء محمد محمد عيد353898
اداب االسكندريههمس على سيد تونى352392
تجاره دمـــنهورمحمد سعيد سعد حسين شريدح426398
كلية البنات آداب عين شمسرقيه عبد القوي ابوعميرة اسماعيل53586
5o66o3تربية جامعة دمياطدينا وائل شفيق طلعت رجب
اداب طنطانورهان ابراهيم محمد االسكندرانى359296
هندسة اسيوطمحمد عادل رجب الباز حلطش569378
19o129تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حازم نبيل محمود
هندسة االسماعيليةعبد الرحمـــن حسام الدين كمال محمد664989
تجاره االسكندريهعلى ابراهيم على ابوالعنين بدر416269
3o4738صيدله الزقازيقساره درويش عمر عبدالسالم ابوزيد
هندسة قنااحمد حشمت حسن عبدالوهاب744375
تربية ابتدائي المـــنصورهندى محمد عبد الحليم محمد على582382
اثار القاهرهشروق محمد عبدالعظيم على محمد277571
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود محمد على الجيوشى224521
نوعية اسيوطاسماء احمد عبد البارى محمد791235
813o37صيدلة اسيوطكرستين ماهر محروص عوض
تجاره انتساب موجه قاهرهرجب سيد احمد عبد العال32488
2123ooهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد اشرف شبل ابو شعبان
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانميرنا سيد صالح ابراهيم187934
صيدله االسكندريهايمان مصطفى رياض الخطيب367536
تربية ابتدائي بنهانورهان نبوى محمد محمد سيف289817
صيدله المـــنصورهمحمد حمدين الدسوقى الباز حسين578578
58o3o5صيدله المـــنصورهايه احمد احمد عبد الهادى جراوش
تجاره القاهرهعمر مجدى جمال الدين عبد هللا14143
اداب المـــنصورهعبد هللا يوسف محمد ابوالمعاطى على577645
حقوق طنطاأبوبكر عبدهللا إبراهيم القوصى427839
تجاره المـــنصورهمحمد جمال عبد القادر أبو عيسى493233
723o71طب المـــنياسميه محمد على ابراهيم
تجاره االسكندريهعمرو حسام حسين سيد احمد337338
نوعية بنهامحمد صالح حامد اسماعيل العبد227339
43o666دار العلوم ج القاهرهياسمين رمضان احمد أحمد زيدان
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رياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحمـــنى احمد ادم حمد335913
718o19طب المـــنياسامى محمد معتصم حسن
56o958اداب المـــنصورهفريده محمد توفيق عبد المقصود
تجاره بنى سويفاحمد عبد الحميد سلومه فولى76828
65189oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد مجدى عبيد محمد عطيه
75o56علوم الفيومحنان رمضان معوض شعبان
51o438طب الزقازيقامل رجب عليوه على حسن
اداب عين شمسالحسين محسن سيد محمود261739
79oooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد رمضان احمد محمد
طب طنطاعبدالرحمـــن سعد لطفى النعمانى213935
هندسة المـــنصورهاحمد اسعد وديع محمد عزب587487
639o41تربية الزقازيقمى محمد اسماعيل عبد البارى اسماعيل
تجاره الزقازيقاحمد مـــنصور طه محمد523794
تربية المـــنصورهمختار محمد رزق محمدعلى571592
صيدله الزقازيقنورهان محمد حطبه حسين523893
تربية أساسي اسكندريةايمان هانى رمضان على محمد423895
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسالشيماء محمود محمد على655377
13o231اداب حلوانبيتر رافت رمزى تادرس
طب بيطرى بنهامريم حسنى صبحى ابراهيم283178
226o43تربية ابتدائي الساداتاميره محمد عبدالعليم عبدالمطلب
فنون جميله فنون ج االسكندريهميرال محمود محمد الكيالني411194
طب اسنان كفر الشيخنورهان محمد شعبان ليلة337723
تجاره االسكندريهزياد محمود محمد انور حسن مـــنصور411553
73817oطب القاهرهاحمد حسين محمد محمود
السن عين شمسمـــنه هللا سامى متولى مغاورى274864
تربية ابتدائي شبين الكومشروق مسعد حفناوى على الحفناوى214552
7433o1كلية تجارة ج أسواناحمد الضوي محمد حسن
تجاره عين شمسيمـــنى محمد حسن مغاورى295168
5o115oتجاره جامعة دمياطاحمد ابراهيم محمد صرصار
تربية رياضيه بنين الزقازيقعلى احمد الباز عبد هللا ابراهيم649685
57o258طب بيطرى المـــنصورهشيماء عبد البارى محمد محمد العيسوى
تربية ابتدائي الزقازيقريهام ابراهيم محمد عبد هللا محمد643855
اداب دمـــنهوراحمد محمد عبدالحليم البشبيشي426591
اداب عين شمسرضوى نبيل السيد احمد128288
اداب انتساب موجه االسكندريهشرين  محمد على عبدالسالم صبره417256
7993o7نوعية اسيوطوفاء كرم محمود عبد العال
56o227طب المـــنصورهرنا احمد سعد محمود شحاته
تربية المـــنصورهرانيا صالح رمضان سليمان رمضان581619
5o1o77عالج طبيعى ج كفر الشيخيارا عبدالفتاح عبد الوهاب جالل
1144o2هندسة المطريه جامعة حلوانرنا مصطفى عبد الغنى خربوش
تربية طفوله اإلسكندريةمرنان السيد مهدى مصطفى احمد صالح341338
3o36o6تربية ابتدائي بنهاشيماء عمادالدين محمد محمد على العطار
هندسة المـــنصورهخالد محمود اسماعيل محمود غنيم594665
2988ooهندسة شبرا بنهامياده عاطف متولى محمد
صيدله االسكندريهياسر عبد المـــنجي احمد عبد العلى434841
اداب انتساب موجه القاهرهمصطفى ابراهيم اسماعيل سيد اسماعيل19969
58o511طب بيطرى المـــنصورهاحمد حافظ محمد حافظ عقل
طب القاهرهماجد هالل محمود هالل135453
هندسة القاهرهمحمد فوزى محمد عبد المجيد21233
2o6824اداب عين شمسيمـــنى مصطفى محمد محمد الجندى
اداب قنا ج جنوب الوادىاسراء بدوي ابراهيم سيد743898
اداب الزقازيقسوزان السيد العيسوى السيد العيسوى587232
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394o73هندسة كفر الشيخجمال حمادة ابراهيم أحمد صحصاح
اداب عين شمسسلمى هشــام ابراهيم عبد الستار127856
تجاره القاهرهاحمد اشرف احمد سيد136554
طب بيطرى الزقازيقأالء على ذكى على محمد514667
عالج طبيعى القاهرهندى السيد على صديق حسن35786
نوعية طنطامحمد يوسف محمد يوسف الديب358119
21318oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد نجيب ابو النجا
كلية هندسة بنهاايمان جالل عبدالفتاح عبدالمجيد285742
سياحة وفنادق جامعة الساداتيارا شوقى الشحات عبدالبارى عطايا219175
312o9اداب القاهرهنورا مسعد سيد سيف
اداب انتساب موجه القاهرهابتسام محمد مصطفى جالل27676
صيدله الزقازيقاسراء فتحى محمد الشــافعى511867
تجاره االسكندريهبسمة خالد احمد محمود رجب348711
طب اسنان كفر الشيخشيماء ناصر عبد الكريم عبد النبى العطار444936
29o5o9طب بيطرى بنهااسراء سيد سعد زغلول عليوه اللبان
السن عين شمسغدير حسام سعد الدين عبد الحليم114149
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمارينا اسعد جاد جرجس299144
تجاره بنى سويفاحمد ممدوح راشد كمال الدين61965
تجاره المـــنصورهفتحى صالح الدين فتحى ذكى حسن572967
81445oطب بيطرى سوهاجندا محمود ابوالمجد ابراهيم
27o896اداب عين شمسميار طارق احمد عبدالعال
تربية ابتدائي كفر الشيخسميه عوض حمد الرفاعي عيد384152
اداب انتساب موجه عين شمسمحمد شعبان جمعه محمد صوان291669
2o37o7هندسة القاهرهنورهان جمال محمود محمود
14599oتجاره عين شمسمـــنة هللا عبد السالم سمير عبد العزيز
تربية ابتدائي عين شمسعبد الرحمـــن محمد هاشم عبد العال51311
66o694كلية أداب بورسعيدعبد الرحمـــن جهاد محمد الطير
اداب اسوانفاطمه محمد حراجي محمد745996
كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةهبه جمال احمد محمد283369
صيدلة اسيوطمحمد جمال كامل عبد المـــنطلب787393
هندسة االسكندريهاحمد اشرف على محمد على413861
حقوق طنطامـــنه هللا فريد صالح حموده363831
اداب المـــنيااسراء مصطفى احمد عبد الكافى712838
تربية بنهااسراء سمير حامد مصطفى المعالوى287837
فنون جميله فنون ج االسكندريهاسماء عبدالعظيم محمد عبد الوهاب كرسوع348243
36o6o6تربية ابتدائي طنطامى محمد عبد الستار احمد الصعيدى
4144o1هندسة االسكندريهروان مصطفى ابراهيم محمد احمد
148o4فنون تطبيقيه حلواناروى شرف الدين احمد عثمان بشير
564o53تجاره المـــنصورهحسين السيد عبد العزيز السيد
طب االسكندريهعبد الرحمـــن مـــنصور السيد يوسف محمد ونس436235
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسريم عادل خلف هللا حفنى661829
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورصابرين مـــنصور محمد مرسى447438
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد نورالدين جابر عبدالقادر224686
58o447تجاره المـــنصورهعمرو حسين على محمد سعد
612o8اداب بنى سويفمحمد مصطفى قطب محمود
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتايمان مـــنتصر حامد احمد742263
صيدله االسكندريهسمية عاشور حامد على الفخرانى445495
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياسمينه طاهر عبد العليم عطا هللا39892
79o555تربية اسيوطمارى عبده زكى عبد هللا
74o364تربية قنا ج جنوب الوادىنسمة ادريس بسطاوى عشرى
36o42كلية البنات تربية عين شمسعبير سيد كمال عبد المعبود
تربية المـــنصورهامل السيد فرج محمد583657
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تجاره الزقازيقمصطفى مأمون عبد الغني سالم668427
222o62تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالمجيد رضا عبدالمجيد نصار
83o835طب سوهاجشنوده ممدوح ماسخ مـــنصور
5oo696تربية جامعة دمياطرحمه حسين حسين غالى
5o7847تجاره جامعة دمياطاحمد محمد محمد السعيد البرمبالى
اداب الزقازيقسارة محمد عبدالعليم سيد احمد669175
طب عين شمسانوار جمال محمد شحاتة299218
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعمر احمد محمد راشد غازى221884
76o3oمعهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتاحمد محمد موسى احمد
816o59صيدلة اسيوطمروه السيد محمود همام
هندسة طنطاشريف محمد حسين حسن التالوى362237
صيدلة اسيوطمحمد وجدى محمود صغير823323
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبد المحسن حامد نصر عبده32877
اداب بنهاياسمين عادل عبدالحميد احمد بيومى جميل285441
طب بيطرى االسكندريهمحمود مصطفى عبد المؤمـــن محمد عبد العاطي343826
تجاره الزقازيقاحمد محمد عزت محمد522788
تربية عين شمسسلمى اشرف السيد محمد192446
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمر ربيع عبدالوهاب عبدالحميد266893
43745oصيدله االسكندريهمريم علي ابو الفتوح عبد الغني احمد
اداب سوهاجاحمد محمود الزهرى خليفه815733
اداب الفيومساره محمد كامل على78816
36o188سياحه وفنادق المـــنصورةنهى عادل عباس عبد المعطى العسال
هندسة االسكندريهرامى عصام ابراهيم محمد سليمان البرى414927
5564oاداب حلوانعبد المولي رفعت عبد المولي مهني
اداب الفيومورده كمال محمود فرج هللا76977
طب الفيومهدير مصطفى صالح عبد الوهاب91286
كلية هندسة بنهاهناء ابراهيم احمد ابراهيم516878
5o7158هندسة بور سعيدمحمد حاتم عبد الرحيم احمد عبد الرحيم
نوعية طنطاشيماء عبد العزيز احمد ابو العينين نور الدين353791
7977o4تربية ابتدائي اسيوطشيرين انور اسماعيل ابراهيم
اداب انتساب موجه االسكندريهدنيا خميس على الطيب423378
تجاره طنطامحمد محمد ابراهيم محمد السباعى497134
تربية ابتدائي المـــنيامحمود اشرف عبد الكريم محمد714398
تربية بنى سويفامل عبد النبى محمد امين66146
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةبشرى مسعود فهيم أحمد عزام231875
اداب الزقازيقوالء عبدالحفيظ عبدالعزيز محمد645827
تربية ابتدائي الزقازيقرانيا محمود زكى مهنى517764
38o461طب كفر الشيخهدير أحمد محمد إبراهيم أبو عيشة
علوم الزقازيقايه عصام محمد اليمانى عماره641158
هندسة القاهرهاحمد عصام فوزي درويش24238
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عالء الدين على عبد العزيز117513
3oo179نوعية بنهافاطمه صالح عبدالجواد سيد احمد الدعاس
اداب انتساب موجه القاهرهرنا محي الدين حسن مصطفى البري37151
29o265تجاره بنهاعبدالرحمـــن مصطفى السيد ابراهيم نصرهللا
هندسة المـــنيااحمد جمعه حسن محمد717422
تربية طنطاتقى عادل على الدسوقى امارة492261
فنون جميله فنون ج االسكندريهعمر محمد فهيم احمد سلطان416287
نوعية المـــنيازينب صالح محمود احمد715645
اثار القاهرهمريم مدحت سعد محمد282297
اداب حلوانهانم محمد عباس يونس37266
هندسة حلوانحسن محمد صالح الدين حسن عبد الحليم114846
3oo692هندسة شبرا بنهااحمد ناصر ابراهيم حسن
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طب بيطرى الزقازيقاسراء حماده على الشــافعى على524367
هندسة اسيوطمحمد عثمان عبد هللا محمد748893
نوعية طنطامروة احمد ابو بكر السيد احمد الرفاعي498215
طب بيطرى المـــنصورهالزهراء محمد ابراهيم اسماعيل داود356214
2o628oاداب حلوانمى هشــام ابراهيم محمد
اداب القاهرهنوريهان عمرو سمير عبد هللا121412
3o9715هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى ناصر حسين ابراهيم الخشــاب
هندسة كفر الشيخمحمود سامح الحسينى محمد عمر574913
295o19كلية فنون جميلة فنون اسيوطايمان محمود فاروق احمد
تربية ابتدائي طنطاأسماء عماد محمد االحمدى محمود الطناحي364546
كلية هندسة بنهامصطفى اشرف عبدالموجود السيد286912
6547o6اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةهناء السيد محمد احمد
طب بيطرى المـــنصورهرضا احمد احمد احمد شبار593856
تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةنورهان ايمـــن محمود عبدربه ابراهيم591878
تجاره بنى سويفطارق فتحي عبدالحميد بكير718789
اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه الزهراء محمد زكى عبد الحميد42163
644o3oاداب الزقازيقامال محمد جودة محمد عطيه
اداب طنطااحمد عصام سعد مرسى ابوغالى486253
42o665تجاره دمـــنهورأحمد محمد عمر مـــنصور ابويوسف
اداب انتساب موجه االسكندريهاميرة نبيل عبدالقادر سعد احمد347575
هندسة كفر الشيخمصطفي عادل سعيد محمد سيد احمد458821
36233oهندسة عين شمسمايكل فادى وصفى رياض
تجاره االسكندريهاية محمد احمد جابر346259
تربية المـــنصورهاحمد سمير سيد عبد المتجلي565515
28o2o1هندسة المطريه جامعة حلواناحمد حامد احمد فهمى
3721ooتربية ابتدائي كفر الشيخصابرين ابراهيم ابراهيم عبد اللطيف
طب طنطامحمد اسماعيل عبد العال محمد البحيرى361951
تجاره جامعة السويسكريم عالء محمد فتحى193768
تربية الزقازيقامال محمود صبرى حامد حسن امارة585234
8247o5تربية اسوانحسناء عيد فنجرى فراج
19o346اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهاجر محمد عبدالشــافى عيد
صيدله طنطامحسن محمد محسن محمد الغباتى497187
4846oاداب انتساب موجه القاهرهعبد الستار حسين محمد حسين
74o156هندسة قنامحمود عبد هللا محمد على
علوم رياضة دمـــنهورمحمود محمد جمال على موسى415149
تربية كفر الشيخاميره محمد على محمد الحاج احمد385112
اداب المـــنيايسريه خلف هللا ناجى اسماعيل715666
تربية طنطاحسناء ابراهيم عماد ناصف487738
اداب انتساب موجه القاهرهيمـــنى طارق عبد هللا تونى39894
طب طنطاريهام حمدى عبد الفتاح صالح البطران497566
تربية كفر الشيخرحاب عطوه عبدالعزيز عطوه383759
6465o6كلية هندسة بنهامحمد بهاء الدين احمد احمد عمر
هندسة الزقازيقاحمد محمد ابراهيم رياض محمود564527
72673oفنون جميله فنون المـــنياساندي فايز اخنوخ فريز
191o62صيدله عين شمسمروه محمد عبدالعظيم محمد
صيدله طنطااحمد وليد عوض علي358893
2o7o44كلية البنات آداب عين شمسرقيه محمد مصطفى محمد سالم
2o8889حقوق عين شمسمـــنه هللا هشــام حلمى سيد عثمان
33558oتجاره االسكندريهمحمد حمدى حسنى حسن
كلية اآلثار سوهاجاالء سيد عبد الوهاب سليمان749535
تجاره القاهرهمـــنة هللا احمد فتحى محمد مرتضى35152
طب الفيوماريج محسن ابراهيم احمد خلف هللا75376
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3o8946اداب عين شمسمحمد محمد السيد حسين مصطفى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم زينهم مرعى عوض هللا136662
اداب حلوانريهام جمال سيد علي حسن42141
هندسة اسيوطاحمد يحيى عبدالغنى مصطفى238629
كلية البنات آداب عين شمسشيماء مجدى عبدالحميد عبدالسميع292239
3591o7اداب طنطانيرة محمد بسيوني عبد الفتاح بدران
اداب الزقازيقالسيد محمد محمود محمد محمد ابو الغيط522281
تجاره دمـــنهورمحمد هوارى محمد محمد عبد العال425927
45oo49طب القاهرهامل سيف الدين محمد صالح
هندسة االسماعيليةعبد الرحمـــن ممدوح محمد حسين حبيب651769
نوعية الزقازيقندى عادل محمد مصطفى646312
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةميار محمد ابوطالب عبد الحميد58214
1482o2هندسة عين شمسمحمود عبد الكريم ابراهيم احمد
تجاره القاهرهنادين محمد سويلم محمدالجوهرى42978
كلية رياض االطفال اسيوطمريم ايمـــن عزيز جندي827894
كلية األلسن ج أسوانفاطمه جابر محمد شحاتة62723
اداب االسكندريهاكرم عصام احمد محمود عطا344759
هندسة القاهرهمـــنة هللا فتحى احمد محمود143977
اداب القاهرهسالى عبدالعال عثمان محمد على239363
هندسة حلوانعلياء سعد رشدي حسنين45179
8o148اداب الفيومامل عشري على محمود
42o745تجاره االسكندريهعلى ابراهيم على محمد على
4133o7صيدله االسكندريهسلمى عصام الدين احمد عبدالحميد بيومى
42937oتجاره دمـــنهورايه السيد ابراهيم نعيم
41o894تجاره انتساب موجه االسكندريهمارى وجيه صدقى توفيلس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود عالء عفيفى ابوهيبه227968
تربية ابتدائي بنى سويفمى عزت عباس عبد القادر66899
اداب الزقازيقمـــنى خالد فرج السيد محمد643872
عالج طبيعى القاهرهمريم محمد حسن محمود محمد587676
8o9351تربية ابتدائي سوهاجمحمد حسنى محمد عمران
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةارزاق الحسينى عبد الكريم عبد الجليل656462
7893ooتربية اسيوطمروه محمد احمد فؤاد محمد
تجاره بنى سويفخالد احمد محمد احمد717476
اداب الزقازيقابراهيم عاطف ابراهيم مرغنى الصادق644461
تجاره عين شمساحمد عيد محمد عبدالغني297688
كلية البنات آداب عين شمسانجى محمد جوده هاشم289581
حقوق عين شمسمحمد سفيان عتبه طه ابو رحاب194123
طب بيطرى الزقازيقاحمد السيد محمود محمد درويش639661
هندسة القاهرهاحمد محمد عزت مرزوق192724
تجاره كفر الشيخمحمد رفعت عبدالوهاب ابوالفتوح حجازى381281
19o338تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى محمد عبدالعظيم عقل
3o1518كلية البنات آداب عين شمسنوران عصام حسن قادوس
السن عين شمسغاده رجب محى مكارم359761
طب المـــنيامحمد رمضان توفيق حسن715849
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد رضا سالمه محمد13457
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسبركسام محمد سعد بدر636482
76o77الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفناديه رأفت احمد صميدة
58o248رياض اطفال المـــنصورهمرام عبد الفتاح عرفات صقر
هندسة بني سويفمحمود حسني معوض جهمي67737
طب طنطامحمد عبدالعظيم صالح بيومي486695
اداب بنهافاطمه سعيد عواد حسن231448
تربية ابتدائي دمـــنهوراحمد عبد النبي ناجي احمد الشرقاوي426856
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طب بيطرى االسكندريهندى احمد ابراهيم احمد عبدالحميد339682
رياض اطفال المـــنيا طالباتنجالء عبدالرحمـــن احمد عبدالرحمـــن716839
تربية العريشمحمد بكير عبد العزيز عبد الرازق666428
هندسة عين شمستريزا سعيد كمال فؤاد116839
نوعية طنطاخديجة عاطف يحى بندق493116
335o71تجاره االسكندريهحبيبه فؤاد عباده عبد ربه
5o9847تجاره الزقازيقرضا حسانين احمد محمد
تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء محمود محمد أبو النصر الجوهرى428918
571oo1اداب المـــنصورهمحمد عصمت احمد الدسوقى موسى
65766oتربية جامعة السويسايه حسن السيد زكى
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفهبة عبد الرحيم حسين عبد الرحيم69363
294o2oاثار الفيوممـــنه هللا محمد حسن حسن الديب
3o4537طب اسنان القاهرهنورهان ابراهيم محمود ابراهيم وهاب
اداب القاهرهمـــنة هللا نا جى يوسف عامر127895
642o49هندسة الزقازيقاحمد حاتم عبد الفتاح صبرى محمد
72o141صيدلة المـــنياأروه الحسيني عبد الصبور محمد
كلية البنات آداب عين شمسداليا محمد حسن عطيه282621
صيدله االسكندريهمحمد احمد محمد السيد الشــاعر369989
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاالء محمد بكر زكى149775
اداب حلوانامل أميز عبد هللا احمد151748
تربية أساسي اسكندريةمارينا مجدى جورجى درباس422776
تجاره بنهامحمد بدر محمد محمد عيد عوض292522
تجاره المـــنصورهمحمد ابراهيم على عبد هللا عزام572972
اداب القاهرهداليا خالد محمد السيد261143
هندسة االسكندريهمحمد أسامه عبد اللطيف كمال الرومي459423
اداب االسكندريهمازن شعبان رمضان ابراهيم344793
تجاره الزقازيقنفين الشرقاوى عبد المـــنعم موسى فريح649252
4445o9طب اسنان االسكندريهندا محمود إبراهيم معناوى قاقا
كلية البنات آداب عين شمسزينب اشرف طه محمد34934
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاسالم ربيع حسن عبد المحسن69913
28o273اداب الزقازيقايه سعيد جوده ابراهيم
اثار قنا جنوب الواديحمدى خالد حمدى محمد حسانين371255
22o852رياض اطفال االسكندريه طالباتاسراء على محمود ابوسماحه
639o39تربية الزقازيقمى عبد النبى سالم محمد حسن
هندسة كفر الشيخآيه أحمد مجاهد عبد القادر الكرش385614
3oo332طب اسنان طنطاهاله اشرف رمضان شربينى
3o829هندسة حلواناحمد عالء الدين السيد عطيه متولى
تجاره سوهاجعالء عبد الحكم احمد عبد هللا818129
حقوق بنهاناديه عبدالعاطى السيد عبدالعاطى229131
15o234تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود عبد الواحد امين عبد الواحد
السن عين شمسساره ماهر صبرى ناشد116639
8o7699كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمـــنه هللا جمال زين الدين احمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود صابر محمد سرحان653584
5o1679تربية جامعة دمياطكريم على محمد المجدى
عالج طبيعى ج كفر الشيخايه عصام السيد محمد فراج359437
طب االسكندريهاسامه نبيل احمد الغايش376196
81o717تربية ابتدائي سوهاجريفان طلعت سعيد جرجس
3874oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةجوى باسم صبحى زخارى
235o81كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفصالح الدين ابراهيم صالح شبل البطاوي
تجاره طنطاعبدهللا السيد عبدهللا السيد حمدة497818
صيدله الزقازيقياسمين عبدالعزيز محمود على231564
345o88كلية األلسن كفر الشيخمحمد سليمان عبد هللا سليمان السعداوى
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تجاره عين شمسفيرونيا البير رمزى لبيب114431
رياض اطفال بنى سويفنورهان احمد محمد محمد65829
تربية أساسي اسكندريةرحمه السيد عبد الحكيم حميده348154
595oo9طب المـــنصورهاميره عبد السالم قاسم مصطفى راشد
تربية ابتدائي طنطاسهيله وجدي فتحي فرحانة363372
هندسة المـــنياايهاب صالح جابر ميخائيل753939
تربية المـــنصورهمى محمد محمود محمد االمام579211
8o6397كلية الطب بقناكريستينا صفوت شكرى عبد الشهيد
12o325هندسة حلوانباسل اسامه محمد ابو النصر العرابى
صيدله القاهرهمريم محمد عبدالفتاح عبدالمـــنعم193196
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةمارينا سامى وليم جرجس662113
تجاره انتساب موجه المـــنصورهكريم مصطفى السيد الغريب الطيب577655
3o2997صيدله الزقازيقمروه عماد عبدالرحمـــن ابراهيم الشــافعى
19o836هندسة القاهرهجورج هانى ميخائيل صليب ديمترى
كلية الفنون التطبيقية ببنهاسلمى سمير حسين احمد659949
تربية ابتدائي جامعة السويسايه رمضان حسين خليل657879
السن المـــنيادعاء ابوبكر ابراهيم محمد788394
36o612تربية طفوله طنطاهدير حاتم شحاته حسن المزين
385oo5حقوق االسكندريهاسالم محمد عبدالحليم علي القاضى
تجاره المـــنصورهمحمد عبد هللا ميرغنى محمد565734
اثار القاهرهعزه عرابى ابو الفتوح عرابى496391
اداب دمـــنهورمحمد عالء عبد الحميد عبد القوى بسيونى426612
تجارة قنا ج جنوب الواديايه حسنى احمد حسين734185
تجاره عين شمساسراء عبد الجليل السيد عبد الرازق54371
385o13تجاره كفر الشيخمحمود محمد اسماعيل صالح
299o49اداب انتساب موجه عين شمسهدى ناصر عبدالفتاح عبدالغفار
كلية األلسن سوهاجزينب يسرى على على812911
42o753تجاره االسكندريهعمر محمد سعيد محمد احمد السماحى
57o751طب المـــنصورهجالل محمد سليمان ذكى عبد هللا
نوعية كفر الشيخغيداء عصام محمود محمد الهوارى377856
14o254تجاره انتساب موجه  عين شمسمـــنة هللا محسن محمد عمر
2966ooتجاره عين شمساحمد محمد عبدالمجيد عبدالسالم
هندسة حلوانفاطمه الزهراء محمد سيد محمد28637
74o788تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد صالح محمود موسى
تجاره انتساب موجه  عين شمسعبد الرحمـــن عادل سالم سليمان142867
8o1978تربية اسيوطايمان سيد عبد هللا سالمان
8o6744تجاره سوهاجرانيا محمد عطيه السيد
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمد هشــام محمد عبد العزيز133533
هندسة عين شمسعبد العزيز حسنى عبد العزيز محمود119679
هندسة القاهرهمحمود احمد محمود عبدالحليم عطوه189549
إعالم بنى سويفمروه السيد محمد على ابراهيم277758
تجارة قنا ج جنوب الوادياية محمد حسين عبد العال744792
29o772تجاره انتساب موجه  عين شمسزينب محمد العسكرى محمد
7267o7تربية المـــنيارحاب محمد زكى علم الدين
حقوق سوهاجندا السيد محمدرشــاد السيد ابو حساب812885
2o7645كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسنورهان حسن عبدالعزيز قنديل
14o477اداب عين شمسرضوى صالح السيد عطوه
38o117رياض اطفال االسكندريه طالباتعزة محمد محمد ابراهيم يوسف
29o668تربية ابتدائي عين شمسرضا عبدالفتاح اسماعيل رضوان
اداب القاهرهمحمد محمود عبد الجواد محمد26732
تربية كفر الشيخهدير ابراهيم عبدالمجيد محمد ابوطور374228
5o8o38تربية جامعة دمياطنورهان صفوت لطفى محمد الشــاذلى
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الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعبد الرحمـــن عبد هللا عبد الظاهر عبد الاله57562
2823oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه عبد الناصر محمد عبد اللطيف
هندسة حلوانمحمد محمود عبدالمـــنعم عبده محمد195856
125o3oحقوق القاهرهيحيى زكريا محمد ابو زيد
37o463طب بيطرى االسكندريهاالء السيد السيد السيد القهوجى
رياض اطفال المـــنصورهمـــنة هللا محمد صالح راغب حماده492361
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسنعمة بولس راشد متى44862
37o145صيدله االسكندريهاحمد حسن صافى بدوى شنيت
1966o9كلية البنات آداب عين شمسهدير فتحى زين شعيب
2316o6إعالم بنى سويفخلود كمال على عباس
تربية ابتدائي قنا ج الواديهند محمد عبد الراضى محمود739836
تجاره القاهرهمريم طاهر على احمد خليفه18229
تجاره سوهاجمصطفى محمود عبد العال محمد818142
السن عين شمسكريم اشرف رجب رياض126915
573o17تجاره المـــنصورهناجى محمد سعد محمد على
4431o3طب االسكندريهمحمد محمود رأفت زكى محمد يحيي
تربية رياضيه بنين كفر الشيخالسعيد عطيه السعيد حمد375767
تجاره بنى سويفمحمود سعد مـــنجد محمود65461
497o65تربية ابتدائي طنطااحمد محمد محى الدين محمد على
طب بنهانادر رضا جرجس صليب518975
تربية ابتدائي عين شمسعمرو امام سيد عرابي294757
57o2o4طب المـــنصورهبسنت مراد بهرام ناصف
تجاره بنى سويفرضوى صديق بدر محمد721677
729o84نوعية المـــنياهند نادى صالح محمد
صيدله المـــنصورهمحمد فوزى محمود زكى محمد577767
23o413تجاره بنهاامير شريف شهد نصرهللا عطيه
2o9836تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء احمد سليمان محمد محمد
اداب المـــنيارضوى نبيل محمود احمد722182
تجاره االسكندريهمحمد احمد احمد محمد  عجوة425414
تربية اسكندريةمـــنة هللا عبد المـــنعم ابراهيم عبدالعزيز شريف411187
2o8489تجاره عين شمسزياد خالد محمد بدوى
اداب القاهرهنور عبد العاطي طلبة مصطفى37773
4295ooتربية ابتدائي دمـــنهورهاجر سالمه توفيق السيد
تربية الغردقة جنوب الوادييوسف احمد يوسف جمال ايوب شحاتة237721
13o489تجاره عين شمسكاترين رفعت شفيق بدرى
هندسة حلوانمحمود محسب السيد عطيه49784
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد عبد العليم عبد العال محمد عبد العال428154
نوعية عباسيهسحر سيد قرنى عبدالوهاب291755
تجاره االسكندريهراضى اشرف محمود عبد اللطيف344657
7856o1طب سوهاجمى خالد رمضان حسن
هندسة الزقازيقاحمد السيد محمد عبد الرحيم عطوة582612
8o8789هندسة سوهاجوليام ماجد وليم أسكندر
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننيفين عادل رزق عريان36435
تجاره كفر الشيخمحمد حسن محمد حتاتة384766
81o14oتربية ابتدائي سوهاجوالء سعدالدين نصرالدين احمد
3657o4اداب طنطااحمد جالل يوسف عبدالرحيم حمامه
2948ooتجاره عين شمسمصطفى احمد عبدالخالق حسن
تجاره كفر الشيخندى ناجى المتولى عبد الرازق شكر563129
8o6679تربية سوهاجنرمين احمد محمد سيد
طب عين شمسخالد حسن عبدالرحمـــن فهمي294851
هندسة عين شمسكريم هشــام عطيه عبدالمقصود191667
45o745طب اسنان طنطاايه رضا عبدالحميد المـــنشــاوى
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278o11طب بنهااسراء حسين حسنى يحى
عالج طبيعى ج كفر الشيخهيالنه نبيل رمزى يواقيم هابيل347996
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد طلعت ابوالسعود محمد شرف384772
اداب القاهرهاميره عبد الرحيم زيدان عبد الرازق35242
طب المـــنصورهامـــنيه السيد عوض السيد محمد581773
صيدلة اسيوطاسماء احمد امين ابراهيم عوض هللا822374
صيدلة اسيوطنورهان النوبى احمد ابراهيم785275
هندسة اسيوطمحمد صالح حلمى احمد طه527445
تربية دمـــنهورعبد المقصود محمد عبد المقصود شهاب427959
عالج طبيعى ج كفر الشيخجيهان حسين الجبالى زايد449779
اداب االسكندريهندى نبيل محمد عبد الحميد متولى411126
صيدله الزقازيقمصطفى محمد لطفى احمد646994
صيدله طنطاخلود امين محمد فرج حشيش367277
نوعية المـــنياساره احمد حسن عبدالحميد723596
7o766تربية بنى سويفمحمد احمد سعد غريب
طب بيطرى الزقازيقحنان محسن عبد العظيم عبد السالم512486
57o455طب المـــنصورهندى سمير عبد الهادى عبد المقصود محمد
طب بيطرى المـــنصورههند فتوح احمد عبد الرحمـــن561292
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسيف الدين خالد عبد المـــنعم حسن15213
52o3o4كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةتغريد رشدي محمد احمد رمضان
37812oطب بيطرى كفر الشيخهدير جمال متولي فرج هللا
اثار القاهرهايمان محمد السيد بيومى الشيشينى236289
طب اسيوطريم عمرو محمد عصمت محمد793238
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننوران احمد مصطفى عبد المحسن14887
8o9563حقوق سوهاجاحمد يسرى حسانين الخضيرى
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانبسمه سامي عبد القادر بدوي821243
2936o1تجاره بنهاروضه عادل عبدالحميد السيد محمد
تربية ابتدائي كفر الشيخعبدالرحمـــن صالح عبدالحليم حسن الصيرفى381244
36o282طب اسنان طنطاتغريد صالح حامد الخطيب
صيدلة اسيوطايه عبدالفتاح ابراهيم محمود732883
4o431تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن عمر عبد الرحمـــن احمد
23546oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد على صبحى محمد الغندور
طب عين شمسايه مامون حسن مامون الديب187946
اداب حلوانايه محمد سيد محمود142222
2983ooالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةكرستين عادل مرشد حبشى حنا
نوعية الزقازيقخلود ايهاب عوض احمد645529
2o3279صيدله عين شمسخلود ياسر محمد عبدالعظيم
66635oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمروه احمد سعيد عيادة
34o9o3طب بيطرى االسكندريهعلى صابر على محمد على
471o9هندسة حلواناحمد اسماعيل عبد الحميد خلف عنتر
372o45تربية ابتدائي كفر الشيخإيمان أشرف السيد زهران الدمرداش
تجاره المـــنصورهمحمد شكرى احمد عوض الخليجى589926
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفابتسام سيد سيد محمد89514
هندسة القاهرهمـــنال عاطف فتحى احمد محمد239448
3581o2تجاره طنطامحمد خالد على محمد خضر
هندسة شبرا بنهامحمود احمد على السيد294951
تجاره انتساب موجه  عين شمسفادى محمد عثمان رسالن131728
طب االسكندريهمحمد محمود توفيق احمد342167
747o2طب بيطرى بنى سويفميرنا سمير لبيب الياس
اداب طنطااحمد صبحى ابراهيم بعيبر355723
اداب انتساب موجه عين شمسمحمد االمير محمود عبد العزيز129636
اداب المـــنصورهحسن ماجد حسن عبد الرحيم حسن562891
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اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةبسنت جمال السيد محمد جعفر236429
35o3oاداب القاهرهايه خالد ابراهيم محمود
285o34تربية بنهاياسمين ابراهيم محمود محمد حسين
اداب اسيوطمحمود عبد المجيد محمد عبد المجيد792137
2o6365طب بيطرى القاهرهبسمه سامى اسماعيل الزلوعه
23645oصيدله طنطااسراء سامى محمدابراهيم المراكبي
تجاره جامعة دمياطحسام حماده سعد حسن ابو جاد هللا499852
اداب بنهاعمرو وجيه عبدالراضى ابراهيم275864
431o26تربية طفوله ج دمـــنهورصابرين عبود مرجان قاسم مرجان
تربية بنهااالء سعيد محمد احمد278128
73oo97كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفايمان سيد مخلوف عبد الحكيم
495o61هندسة المـــنصورهمحمود اشرف السعيد السيد السمـــنودى
791o3oاداب اسيوطمارينا ماهر عطا هللا حنين
72o942تجاره بنى سويفصالح محمد صالح موسى
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسياسمين محمد على عطيه خضر512918
هندسة القاهرهمحمد عدلى احمد عبده136919
39oo1تربية حلواناسامه عبد هللا حميده على
1548o6هندسة القاهرهمصطفى غريب محمد محمد
تجاره بور سعيدمحمود جمعه فتوح على محمد591711
7124o3التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاالء محمد على خالف
هندسة شبرا بنهاعبد الرحمـــن احمد على طه43434
1324o1اداب انتساب موجه عين شمسرضوى على حسين على
حقوق عين شمسنادين على محمود محمد نعمان193118
صيدله القاهرهمريم ايهاب امام احمد114182
اعالم القاهرهشيماء صبرى وزيرى عطية هللا192186
اداب االسكندريهاسراء السيد عبد الحميد محمود حامد422656
نوعية المـــنياحسين على شوقى محمد715345
57o196طب المـــنصورهايه محمد على محمد الشريف
57748oهندسة الزقازيقعاطف هشــام محمد احمدعبد القدوس
تربية شبين الكوممصطفى محمود عبدالعزيز سالم227857
هندسة الزقازيقاحمد عبدالرشيد برعي جادالكريم658343
14484oاداب عين شمستقى خالد ابراهيم محمود الجمال
تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن ابراهيم محمود محمد517242
هندسة القاهرهعبد العزيز احمد محمد موسي حسين57789
تربية دمـــنهوردعاء محمد عطيه عمر الصعيدى428795
هندسة االسكندريهسلمى محمد طه حبيب414969
34o211تربية أساسي اسكندريةاالء محمد حنفى عبده راتب
39161oتجاره طنطااحمد ياسر علي بدير ريشه
13o13اداب حلوانخالد محمود عوض سلطان
حقوق عين شمسمصطفى عمرو سيد محمد السيد192962
تربية اسكندريةاالء جمعة عبد المالك عطيه محمد424143
طب اسيوطاسراء احمد عبد العليم محمد789451
صيدلة اسيوطماريو صمويل حبيب شنوده787698
اداب القاهرهكريم ابراهيم احمد ابراهيم126876
تجاره عين شمسخالد سنوسي محمد سنوسي145375
72o573تجاره بنى سويفجرجس مجدى عيد جرجس
تربية ابتدائي شبين الكومهدير على عبدهللا دسوقى عثمان215439
تجاره الزقازيقمحمد رضا محمود موسى الجبالى643751
46o783هندسة االسكندريهاميرة عبد السالم محمد ابراهيم الصيرفى
34o721طب االسكندريهمحمد حسن ابو ضيف حسن
تربية ابتدائي قنا ج الواديايه عبدالكريم ابراهيم محمود743667
صيدله الزقازيقحسناء خالد عبدالباسط على642929
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17o37صيدله القاهرهخالد حسن سيد عبد الغنى خويلد
6414o2رياض اطفال المـــنصورهساره عماد حسن محمد احمد شعالن
طب اسنان طنطانوران شريف سالمه الدسوقى البيلي262759
هندسة اسوانمحمود احمد خالد احمد761955
اداب االسكندريهمروه عبد الرحيم صالح محمد417483
صيدله الزقازيقهبة عبدالحكيم ابراهيم محمد523358
تجاره عين شمسحمدى ابراهيم احمد زكى الدين136419
اداب اسيوطزينب حسن فرج هللا سالم792785
تجاره الزقازيقمحمد عاطف دسوقى حسين سليمان عواجه644147
تجاره عين شمسباسم اسعد شفيق اسعد194546
29o155طب بيطرى بنهاعادل طلعت محمد عبدالعزيز الطحان
73ooo1اداب المـــنيافاطمه عيد مصطفى ابراهيم
66276oنوعية بور سعيدياسمين طارق عبد الاله عبد العزيز
تجاره الزقازيقاسامه ايمـــن اسامه رشــاد641858
8o3621صيدلة سوهاجزياد محمد كمال السيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانليلى عصام مسعود على مـــنصور275565
5911o6تربية المـــنصورههناء ثروت عبد المعطى عبد هللا
56173oاداب المـــنصورهجون اسعد جرجس رزق سيداروس
167o7طب القاهرهسلمى مدحت حفني حامد عبد العال
هندسة كفر الشيخمسعد السيد السعيد حجاج384993
56o735تجاره المـــنصورهبسنت محمد احمد حامد الشــافعي
السن عين شمسايمان شوقى صالح محمود143771
نوعية المـــنصورهشيماء هانى ماهر محمد571637
34265oطب اسنان طنطاعمر عاطف جمال الدين محمد مـــناع
65o716هندسة الزقازيقالسيد محمد حسن على احمد
335o43عالج طبيعى ج كفر الشيخنادين نبيل عبدالوهاب عبدالفتاح على
2786oالسن المـــنياسمر عبد الناصر خلف محمد
56o528طب بيطرى المـــنصورهروان محمود مسعد محمود الغرباوي
تجاره طنطادينا امام عبد الجواد مصطفى الشوره354414
19o133عالج طبيعى القاهرهعبدالوهاب رزق محمد احمد
تجارة جامعة الساداتحازم جمال عبد الستار سالم الجيزاوي427628
تربية ابتدائي قنا ج الواديمـــنال رئيس احمد عبدالمجيد738319
هندسة الزقازيقاحمد رمضان ابراهيم عطيه588481
تربية عين شمساسراء ابراهيم عبد المـــنعم ابو العال35494
تجاره القاهرهرانيا محمد مكاوي محمد58499
7276o2صيدلة اسيوطنور الهدى اسلمان فولى اسلمان
2o6o2oاداب عين شمسسيلفيا هانى جورجى مـــنصور
هندسة عين شمسهاله عبدالمطلب عبدالمجيد عبدالمطلب268782
اداب اسيوطياسمين مهدى محمد على797584
طب اسنان القاهرهايمان محمد حنفي محمد مـــنصور37941
448o11طب اسنان االسكندريهمروه عبد الهادى شعبان الكومى
صيدله بنى سويفاحمد هشــام عبد الحميد احمد61528
5656o3تجاره انتساب موجه المـــنصورهراجح طارق عبد هللا راجح
41o834تجاره االسكندريهمروان محمد عبد الحميد محمد بخيت
تجاره بنهاعبدالرحمـــن محسن عبدالمقصود عبدالمقصود299749
حقوق القاهرهناجي نبيل نجيب ابراهيم129319
74515oاداب قنا ج جنوب الوادىمها علي صادق محمد
12548oهندسة القاهرهفاروق ابوسريع ابوالعال ابوسريع
369o2oطب اسنان االسكندريهمحمد مدحت عبد الحميد شلبى
هندسة االسكندريهحكمة هللا حسنى احمد عبد الوهاب الشيخ346518
صيدله القاهرههاجر جمال السيد احمد الجوهري188913
نوعية بنهاصباح محمد محمد العمرى السيد284954
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اداب االسكندريهوعد محمد عباس محمد اسماعيل417659
13o839طب بيطرى القاهرهشيماء ناجح احمد ابراهيم
طب اسنان طنطازينب محمد عمر خليل222793
3oo8o3صيدله الزقازيقرضوى مشرف سعد عبدالصادق
72518oرياض اطفال المـــنيا طالباترحمة كمال كامل محمد
41o833تجاره االسكندريهمروان عصام حسن هيبة فهمي
حقوق االسكندريهايمان سالمه عوض راشد372873
عالج طبيعى القاهرهسلمان عبدالستار محمد احمد ادريس275997
2o6587صيدله عين شمسنرمين ياسر حسن االنور السيد يس
اداب بنهامحمد صالح السيد جاويش خاطر287153
نوعية اشمونساره محمد عزت محمد225838
تربية ابتدائي شبين الكوممى محمد عبدهللا حجازى219537
82o836اداب اسوانرفيدة اكرم محمدالمهدى ماهر
رياض اطفال المـــنيا طالباتفوزيه احمد عبد الحكيم احمد716796
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عادل محمد عبدهللا213197
14632oاداب القاهرهنعمه ناجي محمود محمد
5863o5صيدله المـــنصورهرقيه فوزى المرسى محمد الحنفى الحلوانى
اداب حلوانرضوى جمال سليمان عامر128287
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمروه عصام عبد هللا عبد الحميد154975
نوعية طنطاعبد هللا شعبان على احمد جاد485213
اداب عين شمسجيالن عادل عبد السالم امام119594
صيدله االسكندريهمصطفى السيد سعيد السيد حسنين433454
اداب الزقازيقريهام احمد عبد هللا حسينى سليمان638317
82o515كلية تجارة ج أسواناحمد نشــات احمد خضرى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةخالد احمد ابراهيم عروض217756
792o22سياحة وفنادق المـــنياايه فياض عماد عبد الحكيم
فنون جميله فنون المـــنياروان اسامة نبيل عيسوى دهب417775
5o7782تربية جامعة دمياطندى اسامة جبر الروضى
صيدله القاهرهنهال محمد جالل محمد28449
تجاره الزقازيقمعاذ محمود السيد خليل حجاج646152
اداب طنطازهرة احمد على عطيه قطب364611
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن علفه227169
تربية شبين الكومرحمه جمال عبدالفتاح محمد سالمة214835
تربية طفولة أسوانحنان بدري محمد كمال819593
تربية شبين الكومفتحيه محمد رجب ابوحجازى222635
طب بيطرى الزقازيقاسالم محمد عبد هللا محمد امين519951
4174o8اداب االسكندريهروان حسام حامد مراد رملى
هندسة حلوانماسه عبد الغفار رشدى امين عطيه117749
تربية حلواناسماء محمود محمد قرنى59839
415o56هندسة االسكندريهكلوديا كمال عوض زخاريوس
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد محمود محمد فتحى احمد744543
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةماريان وحيد فتحي جاد الكريم24749
2681ooتربية حلواننوال احمد فاروق حسين
1966o8تجاره عين شمسهدير ابراهيم عبدالسميع على
تجاره عين شمسهدير عبد الرحيم كامل حسن138875
اداب حلوانفاطمه محمد رجب محمد عبد اللطيف34595
كلية األلسن سوهاجمحمد عبد الباقى فرغلى محمد796393
تربية طفوله طنطاهند ابراهيم محمد احمد الغلبان367442
علوم االسكندريهأسماء محمود فتحي عبد العزيز محمد438275
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايه جبريل عطيه محمد خضر652823
2o177تجاره القاهرهكريم محمد محمد السيد محمد
اداب اسيوطزينب محمد احمد ابراهيم786997
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هندسة عين شمسيارا ايمـــن يسن احمد عبد هللا119524
تجاره القاهرهمـــنصور عبد الفتاح مـــنصور محمد45382
58o4o4تجاره المـــنصورهاحمد محمد صالح سالم
7335oاداب الفيومعمرو عاطف عبد العاطى محمد
طب بنهااحمد مصطفى عبد الفتاح الجندى355768
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن محمد احمد الجميل احمد17658
5657o1تجاره المـــنصورهمحمد االمير حسن حسن عطا
2864o6تربية بنهامحمد جوده شعبان مليجي
6367o5سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسهبه غريب الدسوقى محمد اسماعيل
تربية طفوله اإلسكندريةمروه طارق موسي عبد  المـــنعم411746
هندسة عين شمسسلمى احمد السعيد مجاهد142693
كلية الطب بقنااميرة ابوبكر على ابوبكر738768
8o7o34تجاره سوهاجاحمد عنتر السيد عبد التواب
13241oاداب حلوانلؤا ابراهيم محمد درويش
27o884تجاره عين شمسمـــنه هللا مصطفى عبدالحكيم عفيفى
صيدله عين شمسايه مدحت مبروك محمود زيدان192285
تجاره القاهرهشروق عصام عبد العظيم خليفه127865
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمياده ماهر فتحى عواد226443
تربية كفر الشيخجمال عبد العزيز محمد عبد الغفار درغام373754
طب بيطرى كفر الشيخمينا سامح سمير نجيب361731
14o235اداب عين شمسدنيا صابر سيد على
31oo9اداب انتساب موجه القاهرههاجر عادل احمد بدر
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء محمد مصطفى السيد142171
2665o5هندسة القاهرهضحى يحيى عبده السيد
اداب المـــنصورهساره ممدوح ابراهيم ابراهيم بالل571633
7477o9تربية ابتدائي قنا ج الواديهدي عبد الناصر الحفني محمد
22o18تجاره القاهرهسهام محمود احمد بكر
اثار قنا جنوب الواديلمى شعبان على يوسف134399
3oo477تربية ابتدائي بنهاايمان وجيه عبدالعزيز محمد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورشيماء مـــنير لطفى العبد447941
6379ooاداب الزقازيقساره ابراهيم احمد محمد مصطفى
صيدله الزقازيقريم احمد احمد فاروق احمد642951
فنون جميله فنون ج االسكندريهاية محمد محمد ابراهيم زغلول 423359
هندسة المـــنصورهعبد هللا حسين احمد ادم493684
5o932اداب انتساب موجه القاهرهمحمد جمال حسن على
8o8788هندسة اسيوطهشــام مصطفى على السيد
طب طنطازينب محمد حسن ابو العنين  عثمان358988
هندسة كفر الشيخاسماعيل رجب عطيه مرسى الشناوى371744
35929oتربية طفوله طنطانهال وسيم محمد اسماعيل يحى
8o1537صيدلة اسيوطمحمد ايمـــن محمد سليمان
725o5oتربية ابتدائي المـــنيازينب محمد على محمد
35o933اداب انتساب موجه االسكندريهضحى احمد محمد محمد مطر
656o93اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد كرم رشــاد فرغلي
صيدلة اسيوطميرنا مصطفى عبد الحكيم محمد787971
تجاره بور سعيدعمر محمد مصطفى عوض الدالى663927
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادين سامى عبد القادر سعيد135177
26163oالسن عين شمسمى احمد سعيد حسن على
تجاره بنهاهنا محمد اسامه محمود سالم277353
277o23تجاره بنهااسامه محمود جوده محمود
هندسة طنطامصطفى محمد ذكى عرابى عمر497349
صيدله طنطاعبد الرحمـــن أحمد أمين أحمد النجار355592
28o66oتجاره بنهااحمد سمير السيد عبدالحميد
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تجاره المـــنصورهساره حسن ابو السعود محمد مـــنيسي594374
644o31تربية ابتدائي الزقازيقامانى محمد محمد السيد نبوى
حقوق القاهرهسلمى خالد محمد فوزى39683
21o267تربية حلوانبسمه رضا محمود عبدالمجيد
نوعية طنطاايمان فتوح ابراهيم الفيشــاوى491848
265o67كلية البنات آداب عين شمسمروه محمد هاشم عبدالرحمـــن
اداب طنطاسماح على محمد على ابو شبانة353775
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراالء احمد كامل مصطفى عمارة446493
هندسة القاهرهكيرلس اسامه صبحى زكى114986
رياض اطفال الفيوم طالباترانيا يسن عبد الوهاب بيومى يسن62278
هندسة شبرا بنهاندى حسن عبد العزيز حسن118263
طب بيطرى دمـــنهوراحمد محمد احمد محمد مزروع441287
اداب انتساب موجه القاهرهعمرو جمال الدين كامل محمد147172
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد محمد عودة محمد23684
تجاره الزقازيقمحمد ابراهيم حسينى عبد الرحيم المرسى586176
كلية البنات آداب عين شمساسراء مجدى حنفى بدراوى298864
729o83تربية رياضيه / بنات المـــنياهدي جميل ناظم محمد
8o8639كلية الطب بقنامحمد رفاعي محمد احمد
5o17ooتربية جامعة دمياطفاطمه اشرف طه الحالج
اداب القاهرهندى سعيد رمضان محمد197564
41766oاداب طنطاياسمين احمد عباس مرسى السحت
355o8طب القاهرهاالء احمد عبد الرؤف احمد
7276o1صيدلة اسيوطنهى حماده عبدالحليم سيد
28236oتجاره عين شمسياسمين اشرف مصلح مهران
43o28oتجاره طنطاامانى احمد عبد المطلب فريج عبد الواحد
تربية أساسي اسكندريةعبدهللا ربيع جمعه محمد عبد هللا343972
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةساره طارق مصطفى على277724
نوعية طنطاغاده فتحى السيد عون هللا367422
29649oكلية البنات تربية عين شمسشيماء شحاته شحات صاوى شحاته
8o5oooصيدلة سوهاجمحمد على خليفه احمد
تربية ابتدائي الزقازيقايه ياسر السيد السيد سنجاب584479
تجاره طنطاندى عاشور عاشور محمد سعد489312
اداب بنهااميره احمد محمود احمد298878
صيدله القاهرهعمر محمد السيد توفيق مصطفى49697
7o686تجاره بنى سويفعالء جمعه على عبد الحميد
اداب بنهامحمود جمال عبدالجليل محمد دويدار289164
طب بيطرى المـــنصورهاسالم محمد مصطفى شلبى المتولى564181
82o455اداب اسوانامجد حسيب هارون اسطاسي
34o245تربية اسكندريةروان مصطفى عبد السالم احمد عبد السالم
عالج طبيعى ج كفر الشيخدينا عالء السيد العليمى489862
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايه جمال ابراهيم عبد الفتاح655287
5o7442تربية جامعة دمياطساره جمال حسن حسن ابو على
28o968تجاره عين شمسوليد احمد محمد عبدالسالم ابراهيم
رياض اطفال المـــنيا طالباتايمان جمال صالح أحمد715895
35oo93اداب كفر الشيخنهال محمد عمر نجم عمر
تربية الزقازيقهاجر عصام الدين محمد عبد السالم515166
159ooهندسة القاهرهنادين عالء الدين احمد محمد
6557o6تربية االسماعيليهندى اشرف حسن سليمان
8o6725تربية ابتدائي سوهاجايمان عادل السيد اسماعيل
اداب طنطاياسمين اسامه محمد العربى363435
79o534صيدلة اسيوطايمان جمال مسعود ابراهيم
63994oاداب عين شمسمريم عبد الحميد عبد الرؤف محمد مرسى
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حقوق عين شمساحمد محمد احمد سليمان263325
طب طنطااسراء السيد السيد عليوه492617
هندسة طنطابوال ماهر مسعد رزق362879
تربية كفر الشيخآيه خالد نعمان قرمان369275
تربية ابتدائي الساداتريهام عصام عبدالعزيز زعزع219522
5212o4نوعية الزقازيقشرين احمد ابراهيم محمود
تجاره الزقازيقمحمد عالء احمد محمد احمد نجم518515
372o41تربية كفر الشيخاية صابر فؤاد محمد موسى
2o5854هندسة عين شمسمحمد عماد عبدالحليم عبدالباسط
496oo4تربية طفوله طنطاهاجر طارق محمود محمد سالم
296o81كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةايمان محمد عبدالعليم احمد سقطة
اداب طنطاكريم عبدالحميد محمد محمد الوكيل352927
اداب الزقازيقايه احمد محمود محمد حسين523567
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه هللا مصطفى محمود شعبان118974
تربية اسيوطلؤى حمدى محمد مسعد825773
52o233هندسة الزقازيقاحمد سعيد السيد عبده علي
تجاره االسكندريهايه جابر زيدان محمد عبد العال339875
726o15طب المـــنيااحمد اشرف محمد اسماعيل
664o17تجاره بور سعيدالسيد محمد السيد انور دويدار
اعالم القاهرهميار شريف حسن احمد حسن189378
57o347كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخهبه بهرام عبد الغفار بهرام على نزها
صيدله حلوانسماح نادى محمد عبد النبى الحسانين585917
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهبه اشرف رمضان محمد122997
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد وائل عبد الرازق ابراهيم ابوالفرح122333
7976ooصيدلة اسيوطيوستينا حنا رياض شحاته
42o16هندسة القاهرهمحمد عزت محمد عبد العزيز
35822oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةسيف االسالم محمد محمود ابوالمكارم
تربية طفوله شبين الكومامـــنيه امين شــامخ الحمامي232542
صيدله القاهرهمحمد مصطفى عبد الحميد ابراهيم ابوراضى234998
3o1797صيدله الزقازيقايه السيد محمد على
1424o4تربية حلوانندى حسنى محمد فؤاد
489o5oهندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن محمود علي سليمان ابو غزالة
هندسة االسكندريهرنا أحمد سليمان إبراهيم سليمان455421
هندسة كفر الشيخمحمد فريد احمد عبدهللا383651
كلية األلسن ج أسوانمياده مدحت عبدالرؤوف لبيب282929
تجاره كفر الشيخمحمد ناصف ابراهيم صالح سيد احمد384784
تربية ابتدائي كفر الشيخندى مجدى محمد دسوقى378944
اداب اسيوطساميه محمد عبد الرحيم حسين792453
تجاره دمـــنهورمحمد ابراهيم محمد موسى426291
اداب القاهرهبسنت عبد السالم فهمى محمد42254
58446oتربية الزقازيقاسماء محمد محفوظ فرج االبيض
اداب الزقازيقمحمد شعبان فهمي فرج طلبه512631
2822o6التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةبسنت حسنى سيد حسن
12o213السن عين شمسيمـــنى مـــنير فتحي طه احمد
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشيماء محمود فؤاد يونس231616
كلية األلسن ج أسوانسلوى محمد محمود السكرمي226734
كلية تجارة ج أسواناسالم جادالمولى نجدى هاشم744545
822o62تربية اسوانندا محمد بكرى احمد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد خيرى على الخرصاوى376177
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدهللا قنديل عبدالغفار213765
اداب قنا ج جنوب الوادىزينب حسن كمال محمود745128
41o41تجاره القاهرهاسالم عطيه سيد عيسى
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41932oفنون جميله فنون االقصراية على مصطفى على غربيه
هندسة الزقازيقمصطفى جمال فريد عرفان على511628
اداب المـــنيامحمد عدلى مجدى سويسى724499
نوعية بنهاعلياء سمير غنيمى ابوالمحاسن229662
585oo3تربية ابتدائي الزقازيقاسماء خالد جمال عبد السميع عبد هللا
7383ooتربية ابتدائي قنا ج الواديرحاب جاد أحمد توفيق
فنون جميله فنون المـــنيااية هللا ثروت ابراهيم كامل عبداللطيف346668
صيدله الزقازيقاسراء سعيد حسن محمد شورب641431
3o3194هندسة شبرا بنهاماجد مجدى صبحى تكال
595o15صيدلة بورسعيدايثار خالد عبد الفتاح حسن الزير
تربية قنا ج جنوب الوادىشيرين سعد عبدالاله محمد742893
طب المـــنصورهياسمين حسن الغريب محمد عبد الجواد594323
81o91اداب الفيومياسمين على عبد هللا محمد
طب اسنان طنطاصفيه محمد غريب صالح448436
265o64تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمروه حمدى حسين احمد
كلية الطب بقنارضوى صالح عبد الحميد محمد739121
تربية المـــنصورهمحمود احمد حسن صبح دعبس595279
السن عين شمسحسام عمرو محمد صبحى ابراهيم145728
368o96طب بيطرى كفر الشيخهدى المهدى ابو اليزيد سالمه
5o969oهندسة الزقازيقاحمد محمد حسين على
73914oتربية قنا ج جنوب الوادىحسام إبراهيم قوطة محمد
تخطيط عمرانى القاهرهعبدالرحمـــن طارق انور حسنين294912
طب اسيوطاميمه احمد خليل نعمان812943
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد خالد السيد حسب هللا78623
نوعية الزقازيقأسماء محمد عبد هللا عبد الرحمـــن521399
تجاره بنهاعال السيد حامد عزب587244
طب سوهاجاسماء عبد الفتاح قاسم محمد812924
63899oرياضيه بنات الزقازيقايمان سليمان مصباح سليمان
تربية طفوله شبين الكومفاطمه عبدالوهاب احمد حجازى236564
29192oإعالم بنى سويفمحمد عبدالرازق حسن عبدالرازق شقره
طب بيطرى المـــنصورهدعاء عادل محمد الهادى احمد588961
طب القاهرهشريف ممدوح فتوح السيد815881
هندسة قنارانيا محمود ابوالحجاج محمد746237
صيدله المـــنصورهحسام محمد مصباح محمد العوضي588393
تجاره الزقازيقرانيا محمد عبدهللا محمد على522126
هندسة حلوانبيشوى رمزى جاد عبد الملك131274
تربية قنا ج جنوب الوادىغاده رجب ابراهيم النوبى745345
حاسبات ومعلومات بنهامحمود محمد محمود عبدالحميد276236
38o36اداب القاهرهدينا محمد نبيل حسين
تربية ابتدائي بنى سويفناهد محمد على عبد الجيد71435
تربية قنا ج جنوب الوادىآية رجب علي ابو زيد733977
اداب انتساب موجه االسكندريهبسمة سعد الدين السيد إسماعيل على422697
تجاره عين شمسمحمد حمدى التهامى السيد272572
صيدله حلوانخلود محمد حسين زيد495486
تجاره بنى سويفعالء سعد على السيد78889
كلية هندسة بنهانور عادل حمد عفيفى عكاشة276191
188o18حقوق عين شمسرحمه سيد محمد احمد على
5o1276تربية جامعة دمياطنجوى سمير طه سليمان
4227ooرياض اطفال االسكندريه طالباتتسنيم محمود عبد المرضى على
3924o9طب طنطامحمد نصر عزت الحلو
51716oهندسة الزقازيقمحمود احمد كردى عبد العال همام
اعالم القاهرهاالء عيد سعيد عبدالحميد295174
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طب بيطرى االسكندريهميادة صالح كمال فتح هللا الحصرى351211
52172oرياض اطفال المـــنصورهشيماء نبيل محمد محمد
اداب حلواناسراء احمد ابراهيم يوسف56849
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةسلمى عماد علي حسن النجار214429
36738oاداب طنطاوسام سامى محمد ابو الخير ابو الخير
اداب الزقازيقوسام ماهر احمد على643575
8o19ooحقوق اسيوطجمال عبد الناصر على سالمان
تجاره انتساب موجه قاهرهريهام عادل حنفى حسن197428
73o44تربية ابتدائي الفيومهند رمضان سيد عبد القوى
761oo3هندسة قنامحمود سيد عطيه محمدين
صيدلة اسيوطاحمد صالح هاشم محمد789875
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاحمد حسن ناجى احمد ناجى محمد ناجى114843
حقوق اسوانركابى مغربى ركابى محمد821694
هندسة القاهرهمحمد هانى السيد محمد127691
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلواناسراء ممدوح سيد محمد197467
اداب المـــنصورهامل احمد سيد احمد العرفى573415
اداب دمـــنهورشيماء فريد عيد محمود محمد431341
5o1159تربية جامعة دمياطاحمد ماهر الدسوقي الجنيدي
15283oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد نبيل شوقي توفيق
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنورهان اسمح محمود محمد262966
8251o8هندسة اسيوطمحمد جمال حسن اسماعيل
هندسة حلواناحمد هشــام احمد سعيد عبد الحميد123468
صيدلة الفيومشهاب عبده خليل حسين75311
427o24العالي للدراسات االدبية كنج مريوط محمود فتحى على سيف على
حقوق بنى سويفميرنا جمال عبد العظيم احمد79328
93o57نوعية جيزهيوسف صالح محمد عليوه
تربية المـــنصورهايه على رمضان على الديب581582
8o3821تربية سوهاجمريم مجدي سعد جرجس
تربية ابتدائى فرع وادى جديداهداء أحمد عبد الواحد محمد748376
617o5كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد حسام الدين محمد احمد
29o672كلية البنات آداب عين شمسسميه احمد قاسم السيد عبدالسالم
تربية ابتدائي شبين الكومسلمى مصطفى سعيد الجندى231893
هندسة عين شمسعمر ضياء الدين السيد الجمال194254
صيدله طنطامصطفى محمد مصطفى سالم مطاوع353154
3593o3تربية طفوله طنطانيره هانى مصطفى مرسى عبد النبى
5177o6تربية الزقازيقاسراء محمود عبدالجواد سيد احمد
هندسة شبرا بنهاباسل محمد احمد محمد ناصر261885
تجاره االسكندريهتقى محمد محمود سليمان مصطفى417362
81643oطب سوهاجسلفيا باسيلي ناشد شكر هللا
5734o1اداب المـــنصورهاسراء حسن السيد احمد شريف
8o2237هندسة اسيوطيوسف رمضان حسين عثمان يوسف
22568oتربية طفوله شبين الكومايناس محمد السيد رمضان
كلية الصيدلة ج الساداتايمان عبدالعال محمد الشهبة225729
اداب االسكندريهشروق رضا احمد عبد المقصود424176
29576oتجاره عين شمسعبير عادل عبدالعزيز غنايم
2838ooاداب بنهاساره السيد حسن مصيلحى حسن
تربية ابتدائي طنطاعبدالعزيز على مصطفى شعيب362783
5441oصيدله القاهرهشمس عبد العزيز محمود ابورجيله
6299oكلية األلسن بنى سويفصباح شعبان تمام محمد
29477oاداب عين شمسمحمد جمال لطفى محمد مرعي
4998ooتجاره جامعة دمياطنادر محمد طلعت السيد احمد العربانى
هندسة الزقازيقسيد ياسر محمد مـــنصور المتولى583213
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43o99هندسة القاهرهالشيماء السيد عبد الرحمـــن جعفر الصايغ
السن المـــنيااحمد عاطف احمد كامل711893
71o978اداب المـــنيااسماء حسن ابوبكر احمد
2o5416هندسة القاهرهمايكل نبيل حنا ميالد
796o83اداب اسيوطكيرلس مرزق جاد تاوضروس
تربية الفيوماالء محمد عبد الرازق ابراهيم احمد74315
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمايكل عماد ميخائيل عزيز221558
حقوق اسواناحمد محمد احمد عبد المـــنعم819723
8o3581طب سوهاجاحمد محمد امام محمد
8o142oتربية اسيوطهدى السيد حموده عزاز
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمصطفى كامل مصطفى محمد286136
هندسة شبرا بنهااحمد عبدالعظيم عبدالقادر سلطان297446
2o2384هندسة عين شمسمحمد ايمـــن صالح محمد
صيدله طنطااحمد رضا امين خضر366223
64544oتجاره الزقازيقمحمد نادر ابراهيم يوسف
2o6268كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمـــنه هللا مصطفى محمد مصطفى
43o238تجاره دمـــنهورريهام سامي محمود عبد الرازق عنب
تجاره المـــنصورهمحمود غازى السيد احمد شريف المرسى573392
اداب عين شمسريم احمد محمد عبد الفتاح146657
تربية ابتدائي الفيومفاطمه عبد التواب على محمد77574
5761o4هندسة الفيوماحمد محمد عبد العليم معين المتولى
38381oتربية كفر الشيخلطيفه محمد محمد محمد فوده
كلية التربية الرياضية بالعريش بنينمحمد مختار محمد عبد الوهاب664714
هندسة المـــنصورهاحمد احمد الشربينى الحديدى خريزة499725
هندسة المطريه جامعة حلواناندرو محب انور سعدهللا193624
2o4231تجاره القاهرهخلود سمير عبدالنبى كامل
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد اسامه محمد أبو السعود عبدالفتاح234927
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامـــنيه عبدالعال عبدالحميد الشبراوى228329
تربية المـــنيااسراء سامى عمار عبدالرازق721626
2955o7كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسشيماء سيد رزق سالم
27o74oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه احمد امين محمد سليمان
اداب الزقازيقايه عبدالحميد عبدالمـــنعم محمد644955
63619oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسنهى ناصرالدين محمود اسماعيل عيسى
12o82oاداب عين شمسيمـــنى احمد محمود عثمان
3o6738اداب عين شمسرحاب طاهر سيد محمود دقماق
هندسة المـــنصورهعلى رضا على محمد البراشى575244
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةامـــنيه عبدهللا فاروق الفقى231857
4312ooتربية ابتدائي دمـــنهوررندا زكريا محمد عبد العزيز صالح
تربية ابتدائي قنا ج الواديعبدالرحمـــن نوبى عربى محمود744561
58o368هندسة كفر الشيخاسراء حمدى ملطاش همام سنة
هندسة سوهاجعبد الاله محمد عبد الاله احمد818213
هندسة عين شمسابراهيم خالد احمد محمد41914
52139oهندسة الزقازيقمحمد عبد الحكيم محمد عبد الكريم السيد احمد
اداب الزقازيقاية يسرى خيرى بغدادى514545
26447oهندسة المطريه جامعة حلوانانس خالد خلف هللا السيد عمران
644o24هندسة الزقازيقمعاذ عاطف محمد نبوى عريبة
43o399كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورايه محمد محمود صديق
حقوق القاهرهنادين ايمـــن محمد حسنى عبد العزيز124319
238o52السن المـــنياساره محمد قاضى العز محمد عبدالعزيز
24o4o6اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرحمه كمال مهدى احمد
282o31هندسة شبرا بنهااشرف صالح عبدالفتاح ابراهيم
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمايكل بطرس يس مرقص264538
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اداب بنى سويفندا يسن فرحات محمد64535
27o986اداب انتساب موجه عين شمساميره سعيد محمد عبدالمغيث
هندسة المـــنصورهاحمد عطيه عبد هللا عطيه محمد573194
2o7475تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحنين لطفى محمد محمد احمد
فنون جميله فنون المـــنياهدير اكرامى محروس محمد محمد24794
4935ooتجاره المـــنصورهمحمد خالد كمال ابو هيف
234o57طب اسنان طنطانورهان ابوالفتح محمد طبور
52o395تجاره الزقازيقندا محمد جابر محمد احمد
كلية حقوق المـــنياعمر رضا يوسف محمد717927
8o252oتربية ابتدائي اسيوطعفاف محمود راشد اسماعيل
معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتزياد عالء ابوالفتوح احمد سالمه191555
64o27صيدله بنى سويفهدى جابر محمد بركات
علوم االسكندريههدير جالل محمد محمد جويد346358
41o587تجاره االسكندريهمـــنه هللا محمد محمد عبد الباسط
تربية المـــنياعلى رجب محمد ربيع726533
57154oحقوق المـــنصورهاحمد رضا احمد سعد عبد المطلب
تجاره بنى سويفامل خيرى ابراهيم كامل715891
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد امين محمد محمد32349
تجاره المـــنصورهصالح سالم محمد محمد588299
نوعية بنهاايه عبدالمـــنعم عبدالعزيز عبدالحى232181
37988oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفزياد صالح السيد صالح ابراهيم
تربية ابتدائي عين شمسوسام احمد محمد احمد المـــنفلوطي295154
تربية االسماعيليهليلى سليمان رفاعى سالم656485
5o3189تربية جامعة دمياطإسراء عبده حامد ماضى
كلية البنات آداب عين شمسمى عبدالراضى احمد محمد274872
2o79o1طب القاهرهمارينا بشرى ناثان متى بشــاي
كلية حقوق المـــنياحمدى امجد حمدى محمد727845
هندسة االسكندريهمحمد عماد جاب هللا على ابوبكر458969
46oo94هندسة االسكندريهحسام حسن محمد موسى
اداب االسكندريهفيلوباتير كمال عبد الشهيد ابراهيم343178
57o633اداب المـــنصورهاسالم محمد مصطفى السيد احمد
تجاره بنى سويفبيمـــن ماهر حام سوارس728558
56414oتجاره المـــنصورهمحمود محمد محمود يوسف
تربية ابتدائي بنى سويفايه محمد قرنى جابر65989
58o7o7هندسة المـــنصورهحاتم سعد مصطفى عثمان الشــاويش
تربية الفيومعبد هللا فتحي ربيع سعد81315
459o63هندسة االسكندريهاحمد بهنسي عزت زنباع
دار العلوم ج القاهرهيمـــنى هشــام محمد زمزم495669
1913o6تجاره عين شمسعمر عماد حسن سيد الشــافعى
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنه هللا ماجد محمد هاشم عباس193143
اداب المـــنصورهشيرين على عبد الحميد ابراهيم عبدالرحمـــن486849
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعال عادل احمد عبد الرؤف محمد448239
36o495تربية طنطاشروق جمال السيد ابراهيم بدير
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخآيه محمد اسماعيل محمد سعد385497
تجاره الزقازيقايه كمال محمد محمد محمد524293
5o121كلية البنات آداب عين شمسدعاء عبد الناصر محمد احمد
36428oهندسة طنطايارا خالد جمال محمد االحول
818o15تجاره سوهاجمحمود عاصم احمد صديق
هندسة عين شمسمصطفى محمد عبدالعزيز محمد بدران195737
تربية رياضيه بنين بني سويفاحمد طه عويس سليمان65914
2871o6اداب عين شمسالحسن محمد حسن عبدالتواب الزريدى
صيدلة اسيوطوفاء محمد الراوي على823554
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4214o6تربية أساسي اسكندريةاحمد محمد مصطفى على
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان حمدى رجب محمد السيد149427
صيدله االسكندريهدينا مصطفى جمعة عيد عبد الرحمـــن437352
هندسة اسيوطوليد احمد محمود عبدالحميد188655
215o27تمريض شبين الكوم المـــنوفيةنورا فتحى مصطفى راضى
صيدله الزقازيقهاله حسن عبد العاطى عيسى سويلم645413
تجاره الزقازيقرانيا علي عبداللطيف بسيوني خليل521691
طب المـــنصورهمحمد عماد زاهر محمد حسين565867
368o42طب طنطادينا بكر محمد عوض
14114oاداب القاهرهشيرين ناجى حسنين الليثى محمد
351o26طب االسكندريهريم ياسر محمد عبد هللا
56o347هندسة اسيوطنادين هشــام عبد الغفار الهوارى محمد
اداب االسكندريهحبيبة طارق مرزوق ابراهيم417365
3oo749اداب بنهادينا فرح شوقى امين ابراهيم
7224o4تجاره بنى سويفامجد جرجس لطفى يسى
تربية طنطابسنت محمد على عبد الحميد364585
28o222تربية ابتدائي بنهااسماء عبدالمقصود السيد ابوزيد
تجاره القاهرهعمر عالء حسن رضوان على32671
تربية عين شمسايه طه سيد ابوالسعود ابوطالب283773
رياض اطفال المـــنصورهايمان عماد بدير عبد العاطى494265
5o8863طب بيطرى الزقازيقخالد محمد عطية ابراهيم عطية مكاوى
29217oاداب انتساب موجه عين شمسهدير احمد سعيد عيد عبد ربه
تربية ابتدائي كفر الشيخشيماء عبدهللا زكريا على البرلسى372895
تجاره طنطابسنت رجب السيد على عبدالعال489361
36486oصيدله طنطارانيا ابراهيم عبد العظيم شــاهين
كلية طب االسنان جامعة أسيوطجوفانى ماجد نسيم جرجس786628
5o7861تجاره جامعة دمياطصالح صالح مصطفى مصطفى البطوطى
اداب االسكندريهاحمد محمد فتحى اسماعيل عالم344275
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخايمان ايمـــن محمد  توحيد عبد الحميد شنح376479
19486oعالج طبيعى القاهرهشــاهنده حمدان حمد هللا عبدالكريم
787o96صيدلة اسيوطفاطمه محمد مختار ابراهيم
3581o6تجاره طنطامحمد سليمان محمد أبودشيش
587oo4هندسة الزقازيقمصطفى محمود غريب بنداري
2153o1تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةحنين ربيع محمد محمد القللى
22472oهندسة اسيوطاحمد محمد محمود سعدة
اثار القاهرهايه ماهر طه محمد عبدربه236427
438o64 طب اسنان كفر الشيخصفاء احمد عبد الرزاق سعد رزيقة
اداب المـــنياعصام علي سيد حسن722889
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد ياسر دسوقى عليوه حبيب219868
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن اشرف احمد شريف عبد العال345587
51147oتجاره الزقازيقمحمود محمد صبري فتحي احمد عطية
تجاره القاهرهمحمد فوزى مصطفى بشندى56492
تربية ابتدائي دمـــنهورشيماء فوزى صالح شفيق ابو صالح428978
هندسة طنطابالل ايمـــن خليفه شلبى355787
هندسة اسوانمؤمـــن احمد محمد مرعى823356
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر محمد شحاته حافظ سالم57967
اداب المـــنيايوسف احمد سعودي حسان721268
3oo876اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد ابراهيم محمد
اداب القاهرهدنيا جمال جمعه ابراهيم39338
هندسة حلوانعمر اشرف محمد السيد153448
رياض اطفال المـــنصورهمرفت مسعد عبده سنجاب579751
3489o8اداب انتساب موجه االسكندريهميار مجدي محمد علي حسين
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233o16صيدله طنطااحمد عادل قطب الشهالى
74o893تربية ابتدائي قنا ج الواديزينب سعد على احمد
نوعية االسكندريهأسراء احمد خميس ابراهيم عبدربه417581
45132oطب اسنان طنطاآيه عادل محمد سالم
اداب حلواننورا عبده سعيد عبد الحليم145961
نوعية الزقازيقمـــنى محمد حسن احمد642632
74397oتربية ابتدائي قنا ج الواديشيماء عبدالستار محمد جادو
هندسة طنطاشيماء احمد عبد هللا احمد بكر561587
تجاره الزقازيقايات عبدالحليم كامل عبدالحليم668865
155oo2اداب حلوانهاجر احمد عبد الحفيظ احمد
5684o6رياض اطفال المـــنصورههناء على ياسين ياسين داود
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةافنان عالء عبدالعال فرغلى191977
اداب بنهاسلمى محمود عبدالغفار مغاورى279291
1557o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد جالل سيد احمد
اداب حلوانفاطمه عبد المـــنعم عبد الفتاح محمود السالمونى152667
تجاره بنى سويفمهند عادل عاشور محمد751741
651o2oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعبدالرحمـــن مجدي احمد زين
3957o5هندسة كفر الشيخمصطفي عبدالعليم احمد عبدالمـــنعم الجندى
56oo29صيدله الزقازيقاحمد هشــام السيد عبد المجيد المرسى
اداب عين شمسروان عادل عبد الستار شحات119477
كلية أداب بورسعيدسماء هشــام عبد المـــنعم محمد661572
43ooo4تربية دمـــنهورمها محمد طلعت مـــنصورعلى هبيله
عالج طبيعى ج كفر الشيخبسنت ابراهيم مصطفى المغازى383912
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الواديفاطمه عبدالرؤف محمد ابوبكر738871
تجاره طنطامحمود محمد عاشور محمد جاد358419
اداب القاهرهرضوى محمد حسنى احمد طاحون31749
اداب بنى سويفشيماء ناجح عبد الفتاح احمد68311
طب القاهرهاسراء حموده احمد عبد الرحمـــن793755
51654oتربية الزقازيقنادين سمير محمد البوشى محمد
58o975تجاره المـــنصورهايه محمد يوسف متولى
تجاره بنى سويفهويدا سيد خلف عبدالدائم721999
4856o8طب طنطاإسراء عزمى عبد الحميد السيد غيضان
تجاره االسكندريهمحمود ماهر بهي الدين عشيبة425464
هندسة الزقازيقحسين عبدالناصر حسن عبدالدايم646221
تجاره القاهرهحسين عصام عبد العليم خلف43748
اداب القاهرهامانى حماد على محمود148826
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسبسنت محمد عصام الدين متولى636158
35814oاداب طنطايوسف سعيد احمد محمد جعيصه
41oo85تجاره االسكندريهساندرا فيليب فصيح رزق ميخائيل
79o933اداب اسيوطمحمود جاد الرب محمد عمر
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد على عبدالعظيم شرف666991
طب بيطرى كفر الشيخمحمد عبدالمجيد أبوالعنين السيد أبوقوطه361984
صيدله طنطاايمان ابراهيم مراد النجار356548
21o433اداب حلوانمروه محمد عبدالحليم ابوزيد
5126o6تربية ابتدائي الزقازيقاسماعيل ناجى اسماعيل معوض اسماعيل
هندسة حلوانمصطفى محمد جابر محمد احمد133444
نوعية المـــنياالرا صالح زاخر سعيد726763
5157o1طب االسماعيليه ج قناة السويسنسمة السيد الصادق أبو هاشم
اداب االسكندريهنورا عاطف مالك ابرهيم339533
طب بيطرى دمـــنهورانور كمال يوسف عبدالصمد الزمران469283
57oo13رياض اطفال المـــنصورهاميره عوض محمد عوض مشــالى
81o667تجاره سوهاجايمـــن محمود يسن محمد
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5o8619طب الزقازيقسما حسين محمد مصطفى
تجاره القاهرهسلمى عاصم صالح على31754
صيدله عين شمسسندس ايمـــن محمد جمال الدين محمد صالح الدين194912
تربية طفوله الزقازيقعائشه عطيه كامل مصطفى رزق649359
8o6574تربية ابتدائي سوهاجايمان خالد سيد دياب
72341oرياض اطفال المـــنيا طالباتعبير عادل على عبد الوهاب
حقوق القاهرهمحمد رمضان محمد محمد38552
5955o4اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاحمد هشــام ابراهيم الشناوى
51713oكلية هندسة بنهاعمر فتحى فتحى عمرعبد الحي
صيدله طنطانورا عبد العظيم صالح ابراهيم سالم496821
طب الزقازيقاحمد الشحات فتحى رزق محمد646157
تربية ابتدائي الزقازيقندا عصام نبوي الشحات الشين643342
تربية شبين الكومهاجر محمد حامد دياب222287
657o89اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةفادي جالل معوض شنودة
6696oطب بيطرى بنى سويفاسراء يحيى محمد محمد جوده
نوعية بنهاهبه زين العابدين محمد مرسى299959
كلية حقوق المـــنياعمر سيد عبد هللا حمدهللا729712
4954ooتربية ابتدائي طنطاناديه مصطفى عبدالمعبود عاقول
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاية ابراهيم محمد ابراهيم مـــنيسى374295
اداب المـــنصورهمحمد المرسى محمد البنداري583388
تربية طفوله الزقازيقاالء عبدالحميد محمد امين514853
28o438اداب طنطااحمد السيد جوده عبدالعال
تجاره الزقازيقعبد هللا احمد جودة عبد هللا أمين516936
277o21تجاره بنهااحمد محمد عبدالرحمـــن محمد نصار
صيدلة اسيوطمارجريت حلمي فوزي مغاريوس744174
64oo42تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنرمين احمد ابوبكر يوسف احمد
13712oتجاره انتساب موجه قاهرهعبد الهادى محمد عبد الهادى عبد الحميد
اداب االسكندريهداليا احمد محمد عبد الموجود احمد347595
تجاره طنطاابراهيم مصطفى ابراهيم نصر مسعود487233
تجاره بنى سويفمريم عزيز فوزى غالى722226
صيدله االسكندريهأميرة عادل محمد فريد أحمد412441
اثار القاهرهسعيد سعيد عبده الحلوانى368845
5o6717حاسبات ومعلومات المـــنصورههاجر عوض إبراهيم سرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسين اشرف عبد الجواد احمد41632
طب اسنان االسكندريهمى سعد محمد مصطفى438629
37o55اداب عين شمسوالء مدبولي حساني توفيق
5o9o26هندسة الزقازيقمصطفى محمد مصطفى محمد احمد
8o1479تربية رياضيه بنين اسيوطعلى كامل على يوسف
هندسة القاهرهكاترين نشــات نجيب بنيامين116752
اداب بنهاعبدالرحمـــن السيد الشحات عبدهللا279451
طب المـــنياايمان مجدى مصطفى كامل716954
6363o3كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةسلمى احمد محمد شحاتة
5o66o8تربية جامعة دمياطزينب محمد الشربيني إبراهيم مـــندور
94o38تربية ابتدائي بنى سويفهشــام حسين عويس احمد
81852oهندسة اسيوطمحمود شهام محمود شــاهين
تجاره بنهاعبدالرازق ناصر عبدالرازق زيدان محمد276939
صيدلة المـــنياندى خليل عبد المـــنعم اسماعيل755689
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخالسيد ربيع محمد الفار371488
5191o9كلية هندسة بنهامحمد صبحى فتحى عبدالهادى
5o319oتربية جامعة دمياطإسراء محسن عبده إبراهيم علي
حقوق القاهرهبسنت خالد عبد الرحمـــن مرسي118161
طب بيطرى المـــنصورهايه محمود الشحات نصر احمد581474
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تربية الزقازيقايه احمد محمد محمد عبدالعال648432
74346oكلية الطب بقناجادو عبد الحق غريب جادو
تجاره عين شمسمحمد احمد طه ابراهيم العوام145115
11893oهندسة القاهرهادهم اشرف محمد فؤاد
737o25حقوق قنا جنوب الوادياسماء عبدالصمد حمدتو نوفيق
1442o2تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان احمد عبد الرحمـــن محمد
طب المـــنصورهمحمد عادل عبد القادر عبد العظيم زلطه568295
36133oتربية ابتدائي طنطااحمد ابراهيم عباس ابراهيم
حاسبات ومعلومات القاهرهنهى مصطفى محمد عبد المغيث28591
صيدله االسكندريهشروق شكرى محمد عبدالحميد شكر376877
57o394هندسة المـــنصورهسمر السيد سعد المرسى عكاشه
هندسة اسيوطيوسف شعبان محمود عبد التواب54836
82o454تربية اسواناسماعيل راشد مصطفى محمد
هندسة الزقازيقعمر السيد محمد صبرى عطيه523361
تجاره القاهرهمؤمـــن اشرف عوض حنفى192695
طب المـــنيانجالء فتحى على احمد726459
49o21oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندرية/رياضةمريم جورج مشيل صادق دوس
كلية طب االسنان ج بنى سويفحازم عبد القادر سيد عبد القادر64785
تربية طنطاوالء حماده ابوالفتوح عبدالمجيد النمر354745
تجاره سوهاجكيرلس ماهر جوهر شنوده816565
72oo37اداب المـــنيااسماء عزت كامل عبد العاطي
عالج طبيعى القاهرهدينا عادل خليل ابراهيم37528
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانرضوى عادل محمد دويدار28216
196o86هندسة عين شمسامـــنيه اكرم ابراهيم على
821o38كلية األلسن ج أسوانمحمد خالد عبد العظيم جاد
2o4699تجاره عين شمسكريم عادل حلمى حسن
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةرخاء احمد صالح عبد الاله محمد236487
اداب حلوانحسين احمد راشد حافظ129591
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقعبدالرحمـــن محمد حسن اصالن194551
تجاره بنهاحسين السيد عبده عبدالخالق سعد299523
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانالسيد محمد محمد عبدالعال عبدالواحد194387
72o284صيدلة المـــنياندى محمد عبدالاله ابراهيم
72o633نوعية المـــنيامها لطفى فؤاد السيد
تجاره القاهرهاحمد نادر يحيى عبد السالم26613
طب بنهانرمين رجب عبدالمـــنعم ابوالشوارب285256
اداب حلوانسلمى سعد محمد ابراهيم على148689
اداب طنطاسميرة نبيل عبدالجواد السنهورى487752
2o682oاعالم القاهرههدير على محمد احمد
اداب طنطاصديقة احمد سيد النقشبندى364635
56991oهندسة الزقازيقمحمد محمود ابراهيم حسن ابراهيم
صيدله المـــنصورهاسراء عالء الدسوقى ابراهيم569567
2o8o4oهندسة عين شمسخلود شريف محمد سعيد ابو رخا
صيدله القاهرهنادين محمود عبد القادر محمد17629
طب بيطري المـــنياميراى وليم مكرم رزق هللا717148
11714oطب بيطرى القاهرهعبد الرحمـــن طه محمد اسماعيل يمـــن
23o572تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ضياء محمد ضيف هللا
2o7599كلية البنات تربية عين شمسمريم مدحت احمد مرسى
تربية اسيوطنايرة صالح عبد الظاهر عبد السميع792175
5589oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةحسن علي حسن قالمي
اداب حلوانمحمد مجدى يوسف ابراهيم118665
تربية دمـــنهورهدى عبد المـــنعم جميل عزوز عبدة429642
هندسة عين شمسمحمد عادل عبد الفتاح ابراهيم16792
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حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد احمد سيد احمد بحيرى49211
8o4o51تربية سوهاجدعاء محمود صبرى احمد
تربية بنى سويفرقيه عبد هللا احمد موسي62533
السن عين شمسشيرين محمد ابراهيم بدير233769
423o47نوعية االسكندريهندى سعيد سعد ابراهيم محمد عطية
28779oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشروق عادل محمد ابراهيم علوش
355o13تربية طفوله طنطانسرين سعيد ابراهيم صديق
3oo14اداب انتساب موجه عين شمسمؤمـــن نصر احمد مكاوى
طب االسكندريهمريم مصطفى حسين سالم على435628
4162o4تجاره االسكندريهحسن محمد حسن مصطفى السيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن على محمد كامل امين الشواربى187299
صيدلة اسيوطعلياء عبد الرحيم عبد الرحمـــن محمد813595
تربية اسيوطنجالء عمر انور عبد المحسن791842
اداب االسكندريهساره مجدى محمد السيد جاب هللا422636
اداب عين شمسجهاد شحات سعيد محمد عوده289326
تربية شبين الكومخلود الحسينى عبدالستار سعيد219217
تجاره اسيوطاسامه فوزى عبد الحفيظ عبد هللا793651
اداب جامعة دمياطعبد الرحمـــن عادل عبد الرحمـــن البوهي499873
هندسة الزقازيقاسالم احمد البدوى حامد الجلدى569879
نوعية الزقازيقعبد هللا السيد عبد هللا عيد حجازى639231
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخالد عبد الرحمـــن عبد الفتاح السيد154628
637o56اداب الزقازيقالفاروق عمر محمود محمد ربيع العمرى
هندسة الزقازيقمحمد رضا مصطفى ابراهيم641794
اداب دمـــنهورميرنا سينوت سليمان روفائيل428622
2o7472تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتقى طاهر حسنى حسين
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد جمال مصطفى ابو عجوه221678
هندسة حلوانمحمد مصلح عبد العاطى احمد مصلح49223
5o5o4oتربية جامعة دمياطامل ماهر عبدالخالق عبدالوهاب إبراهيم
هندسة الزقازيقمحمد عبدالحميد حسن عبدالحليم حسن519111
هندسة بترول وتعدين جامعة السويستقى ابراهيم حافظ محمد119751
8o5527تربية سوهاجمـــنال محمد عبد المجيد محمد
52o63اداب القاهرهفاطمه محمد احمد العقباوى
191o42حقوق القاهرهنورهان مجدى احمد محمد ابراهيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد شــاكر شعبان عيد احمد117124
تربية اسكندريةأبرار محمود محمد شحاته سالم419638
نوعية المـــنيااحسان حسن عثمان عبدالكريم712231
اداب القاهرهايناس محمود مرسى ابراهيم132685
اداب المـــنيابطة نبيل جمعة ابراهيم727688
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفساره محمد السيد الدسوقى نور الدين593348
هندسة اسيوطعماد خميس مطراوى السيد االشرم458941
تجاره عين شمسايمـــن عبدالهادى عبدالفتاح حداد281257
72o969طب االسنان المـــنياأحمد اسالم خلف على
تجاره بنهاسعيد محمد عبدالرحمـــن ابراهيم احمد522297
طب القاهرهزينب شــاذلي محمد سليمان739864
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر حامد زكى البربرى213159
اداب االسكندريههمسة على محمد النبوى على يوسف417212
57293oتجاره المـــنصورهالحسين محمد السيد احمد
تجاره الزقازيقكمال السيد كمال عبد المعطى517637
492o3oطب بنهااحمد على ابراهيم محمد االمام
752o4كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسالم احمد احمد عبدربه
تجاره االسكندريهفتحي هاني ابراهيم الدسوقي محمد ناجى418612
تربية طفوله الزقازيقدنيا خالد عبد السالم محمد644548
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اداب عين شمسايه قطب محروس قطب محمد289584
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويساحمد سعيد ابو الفتوح محمد ابراهيم516889
تجاره بنهاعبدالرحمـــن احمد حسين محمد ضوى311824
8o1417تربية اسيوطندا جمال عبد الرحمـــن عبد هللا
5o6129هندسة المـــنصورهمحمود احمد عبد الغنى فرحات
7159o8تربية ابتدائي المـــنيارحاب شعبان عباس سيد
7395o6تربية ابتدائي قنا ج الواديأسماء مأمون شعبان عبد الرحمـــن
طب طنطاضحى جمعه مسعود أحمد نعينع354964
اداب بنى سويفزينب هليل عريبى سلومه66161
تجاره بنى سويفصموئيل مالك فهمى كامل718788
تربية قنا ج جنوب الوادىيسرا عبدالجابر سعيد محمد742224
تربية المـــنياداليا عاطف لمعى سعيد725568
1245o3اداب حلوانرنا احمد فايز عطيه
كلية هندسة بنهاايه صبرى عبد العظيم محمد سلطان587938
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد اسامه جابر محمد زهران235544
642o72هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسالم السيد محمد الوزير
664oo4تجاره بور سعيدابراهيم جمال رجب محمود محمد السحراوى
تربية قنا ج جنوب الوادىاشرقت عصمت صفوت محمد737664
تربية بنى سويفمروه السيد امين السيد71726
6428ooطب بيطرى الزقازيقمى كامل جوده محمد
21oo33صيدله القاهرهمروه محمد محمود محمد خضير
12oo53هندسة عين شمسيارا محمد حسين محمد زكى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره اسامه امين احمد188151
64o844طب عين شمسمحمد ابراهيم ابراهيم حسن
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسبسمة عبد الناصر السيد عبد السالم516663
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورشيماء مسعد محمود محمد على قفه447436
تجاره الزقازيقاسراء شريف محمود محمد رمضان637576
تجارة جامعة الساداتعبدالفتاح مصطفى على عبدالفتاح427323
5792o8تربية المـــنصورهكريمه محيى محمد محمد عبد هللا
58349oتربية ابتدائي المـــنصورهفوزيه ابراهيم صديق محمد
طب بنهاقمر رمضان مسعد عوض494892
717o75طب المـــنيافيتا عطا هللا وديع عطا هللا
اثار الفيومالطاف محمود على عيسى137487
تربية االسماعيليهايه صابر عبد الحليم ابراهيم655288
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد خالد رشــاد سيد13792
طب اسنان طنطااالء يحى إبراهيم أبو الريش451674
حاسبات ومعلومات المـــنصورهاحمد محمود احمد ابراهيم عمارة579298
5o7o51تربية رياضيه بنين جامعة دمياطمعاذ حازم عرفة المتولى
تربية دمـــنهورسعد ناصر عبدالوكيل قاسم427957
738o77تربية ابتدائي قنا ج الوادياحمد عبدالحى محمد حسين
هندسة عين شمساكثم محمد عبد المـــنعم جمعه145215
8o434رياض اطفال الفيوم طالباتاسماء محمد جمعه توفيق
طب المـــنصورهليلى عبد الفتاح حسين عبد الفتاح578636
تربية ابتدائي الساداتمـــنى عبدالنبى عبدالشكور سمـــنة219536
2755o5تربية حلوانرانيا امين عبدالرحيم امين
تجاره اسيوطكريم خالد احمد حسن788246
عالج طبيعى القاهرهياسمين فتحى المتولى السيد جوشن496839
6647o5كلية التجارة ج العريشمحمد عبد هللا اسماعيل محمد شحاتة
65o684تجاره الزقازيقمحمد اشرف السيد محمد
52o916تجاره الزقازيقمى محمد محمد محرم السيد
2o3739حقوق القاهرهاالء محسن كمال الدين عبدالحليم
عالج طبيعى ج كفر الشيخياسمينا جمال عبدالحميد الصعيدى356164
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4179ooتجاره االسكندريههاجر محمود عبدهللا محمد النجار
تربية ابتدائي شبين الكوماسالم خالد محمد هاشم215254
51o772نوعية الزقازيقهاجر سعيد صبري عطية غريب
اداب الزقازيقاالء حماده ابراهيم على طه585229
3o4o57طب بيطرى القاهرهمحمد محسن شبل عطية
تجاره عين شمسمريم زكريا محمد عبد العلى127886
اداب اسيوطايه محمود عبد التواب عبد المحسن792256
اداب الزقازيقابتهال ربيع السيد مطاوع جندى667697
تجاره بنهاساره حسام محمود سليمان خاطر287936
27927oنوعية بنهاايمان احمد ابراهيم ابراهيم البربرى
اداب عين شمسمريم احمد ربيع محمد يونس197441
64648oهندسة الزقازيقاحمد ابو سته ابراهيم محمد
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد سعد على ابراهيم71131
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمد فتوح محمد شقير335783
8o426تربية الفيوماسراء احمد مصطفى عبد العظيم
381o31تجاره كفر الشيخمحمد مصطفى محمد متولى على
26oo3تجاره القاهرهاحمد محمود امام ابراهيم
566o81 صيدله المـــنصورهيوسف محمد مصطفى عبد العزيز
تجاره المـــنصورهامـــنيه محمد محمد عبد الجواد جبل585552
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوستينا عماد ميشيل عزيز117966
اداب دمـــنهورنورهان على عرفان سليم431478
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد السيد عزوز خليل13473
116o22تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريم احمد عبد الواحد احمد
تربية دمـــنهورعمار محمود محمود محمد مهنا426134
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد علوى ابوالفضل عبدالجليل737873
3o4568فنون تطبيقيه حلوانسلمى مدحت رمضان مصطفى
2635o4تجاره عين شمسمحمود احمد محمد احمد
82o252حقوق اسوانايه خالد عبد المـــنعم فضل
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسمريم ناشد جرجس ناشد151262
36o954اداب طنطامؤمـــن احمد السعيد محمد شتات
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد هشــام عبدالرحيم صالح198611
نوعية الزقازيقمـــنال السيد ابراهيم محمد647325
27135oطب عين شمساسراء مصطفى محمد الهادى النادى
375o41طب اسنان كفر الشيخمحمد عمرو محمد عبدالمـــنعم أبوسن
صيدلة المـــنياعبدهللا حسين عبدالمـــنعم عبدهللا717513
124o47اداب القاهرهجهاد محمد حسن احمد
71oo84طب بيطري المـــنيامـــنة هللا مـــنتصر صالح احمد
23o534اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد احمد دياب
طب بنهامحمد عبد هللا الكنانى عنتر493611
5185o9تجاره الزقازيقمحمد احمد محمود حامد
2233o1صيدله طنطاهاله احمد ابراهيم رمضان
41o346هندسة االسكندريهعمر ياسر حسن شرف الدين محمد على
5o5371سياحه وفنادق المـــنصورةحامد احمد حامد الرفاعى
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد ابراهيم عبد الفتاح عبد الفتاح139236
اداب انتساب موجه القاهرهاحمد مجدى محمد حلمى198683
5o7898هندسة المـــنصورهاحمد احمد رمضان الروضى
3o7596اداب عين شمسايه محمد السيد محمد
59o393هندسة الزقازيقاحمد محمد السيد ابو المجد خليل
6653oهندسة بني سويفعبد الرحمـــن مصطفى ربيع معوض
اداب الزقازيقايه عالء الدين محمد المحمودى محمد زكى648436
كلية طب أسنان الفيومليديا هانى لبيب عيد75492
تجاره عين شمسمها عادل محمود ابراهيم سبيع289792
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28o1ooصيدله الزقازيقناديه فاروق جوده عبداللطيف
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمينا نصر حلمى مسيحه212698
75536oتجاره بنى سويفمحمد احمد محمد توفيق
215o9oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةميرنا احمد عبدالرحمـــن على
37363oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمود مجدى محمد عبد الرحمـــن فواز
صيدله طنطالمى على سعيد ابو فرد354141
1711oهندسة حلواندعاء ياسر نشــات جميل عثمان ابو عاليه
تجاره المـــنصورهمحمد عبد الخالق محمد ابو مسلم569659
7992o8اداب اسيوطمحمود طلعت احمد عبد العال
حقوق القاهرهرغده محمد رياض عبد المجيد118497
طب بيطرى القاهرهالشيماء محمد عبد العليم احمد جاب هللا127967
سياحة وفنادق المـــنيامارك مدحت شحاته بشــارة727883
كلية تجارة ج أسوانعمرو محمد امين محمود819782
صيدله المـــنصورهيارا الدسوقى محمد عمارة جعفر494796
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةدينا طارق عبدالعزيز ابو سالم216644
422o35اداب االسكندريهاحمد حسين صبحى حسين الطنوبى
كلية األلسن ج أسوانهند احمد سليمان عابدين821199
5644o1اداب المـــنصورههانم محمد ابراهيم طلبه جمعه
792o54رياض اطفال االسكندريه طالباتعزيزه احمد عبد الحفيظ على
82o221تربية اسوانفاطمه الزهراء سامى ربيع حسن
787o43طب بيطرى اسيوطساره صديق مكاوي صديق
تجاره بنهامحمود احمد امين محمد حسن خليفه637172
تجاره الزقازيقاالء راشد امام فرحان647222
65o896اداب الزقازيقهدى محمد وهيدى حسانين
سياحة وفنادق المـــنياجهاد محمد جمال الدين محمد712859
طب بيطرى بنى سويففادى عماد وفائى جرجس19342
تخطيط عمرانى القاهرههدير ابراهيم احمد حسين126464
1522o2كلية بنات شعبه طفوله عين شمساالء طارق خلف على
35o1o9فنون جميله فنون المـــنياهبة هللا يسرى اسماعيل ابراهيم
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمود مرزوق الرفاعى السيد بدرة383237
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمود عبد الحليم محمود56823
حاسبات ومعلومات القاهرهعلى ماجد حسان احمد47164
42393oفنون جميله فنون ج االسكندريهروزان سمير عزيز ونس موسى
4578ooهندسة االسكندريهبسنت يحيى بدير ابوليلة
هندسة سوهاجاحمد رفعت احمد ابوضيف832798
تربية المـــنصورهمحمد اسماعيل ابراهيم على565698
هندسة االسكندريهمحمد عالء الدين عبد السالم عبد الدايم342454
تربية ابتدائي طنطانيره حماده زين زاهر زين354615
اداب حلوانياسمين صالح ابراهيم محمد154356
66299oحقوق المـــنصورهخالد انيس انيس اسماعيل غزال
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيه/رياضةاحمد صبرى عبد الغفار عبد الرحمـــن هويدي576929
81327oكلية الطب بقنابوال كرم ارمانيوس حنا
3571o9اداب طنطاعبد الرحمـــن محمد احمد ونس على
كلية التجارة ج العريشحسين خضر السيد حسين666676
فنون جميله فنون حلوانايه محمد عبد هللا محمد محمد موسي46479
8o6151تربية سوهاجندي محمد عبد العال محمد
تربية كفر الشيخنهال نبيل فوزى للو369316
تجاره القاهرهايه فضل محمود سيد احمد فضل52281
2oo38تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد ذكر هللا عبد العزيز ذكر هللا
اداب المـــنصورهأمل العربي السيد مجود494658
تربية شبين الكومروضه محمد محمود عطيه232788
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحمحمد محي محمد الغريب يوسف335469
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حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةساره حسن عبدالصبور حسن215448
14o279تربية عين شمساسراء مجدى على عبد العزيز
54o61تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسين مسعود عبد التواب محروس
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةاحالم احمد السيد محمود مرعى496419
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانفاطمه الزهراء السعيد فرج سويلم حبيب586721
28o237تربية ابتدائي بنهاساره لطفى عبدالوهاب عربى
اداب حلوانساره صبرى محمد ابو ضيف42484
نوعية الزقازيقمصطفى جمال عبد الناصر عبد الغنى محمد ناصر643285
653o33تربية طفوله االسماعيليهنورهان سمير عبده محمد احمد
41771oاداب االسكندريهآية محمد جمعة علي عبد العاطى
السن عين شمسسهيله اشرف محمد حسن152147
طب بيطرى المـــنصورهشروق محمد نجيب زاهر السيد زاهر579263
43o171حقوق االسكندريهيارا يحيى كامل احمد الشريف
5388oتربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتياسمين صالح محمود عبيد
طب بنهاهاجر علي كامل علي ابو سيف391289
طب طنطانورهان اشرف صبحى عبدالال486119
78911oاداب اسيوطشروق خليل عبد الاله خليل
15o948علوم القاهرهحازم نبيل جاد شــاكر محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهناء احمد زكريا احمد عطيه119268
81o14اداب الفيوممحمد رجب ابراهيم روبى
السن عين شمساسراء رجب حسن عرس226131
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانادهم محمد صبرى عبد الرحيم152833
طب بيطرى بنى سويفمـــنى احمد حسين حسن69489
فنون جميله فنون حلواننهال اسامه عبد الهادي عارف سعد الدجوى123225
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاميره خالد محمود سيد117565
79731oصيدلة اسيوطنادر زغلول زكى شحاته
4422o7حقوق االسكندريهمحمد سعيد محمد رمضان
1577oحقوق القاهرهساره فتحى فاروق الشربينى
454o4oفنون جميله عماره ج االسكندريهشــادى محمد لبيب ابراهيم حبيب
صيدله المـــنصورهمريم فتحى ذكريا الكتبى499612
1246o1اداب حلوانداليا محمد عبد الحى عبد اللطيف
صيدلة سوهاجرشــا اشرف محمد عبد الرحمـــن الشريف816769
2o1775تجاره القاهرهمحمد مصطفى ماضى محمد
35863oاداب طنطاسعيد جبير ابراهيم الحيت
تربية أساسي اسكندريةندى محمد عباس عبد هللا بركات417876
8o1984اداب اسيوطبخيتة سالمان ابراهيم سالمان
السن عين شمسسمر حسن على السيد احمد عمرو199931
هندسة القاهرهشريف طارق عارف السيد رجب26934
طب بيطرى المـــنصورههاجر اشرف راغب عبدالنبى494218
2216oاداب عين شمسهبة مرعي قاسم عقيلي معبد
28633oطب بيطرى بنهاعبير عبدالعزيز سالم محمد
2o4796تجاره عين شمسهشــام سيد عبدالسالم السيد
اداب القاهرهمحمد محسن محمد فرج محمد145768
58o2o6تجاره المـــنصورهمحمود ظريف يوسف عبد الفتاح الناقر
طب بنى سويفمحمد احمد محمود محمد64758
تربية طفوله الزقازيقفتحية عبد الستار محمد متولى644559
27441oاداب حلوانمرينا ممدوح لحظى ارمانيوس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعادل خالد محمد عبدالغنى199255
5652o4طب بيطرى المـــنصورهمى حسن احمد السيد الدهشــان
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانندى حسن محمد حسن265128
3o4241السن عين شمسجينا سعد لبيب عوض
758o43كلية الطب بقنافاطمة شعبان عبدالمجيد حامد
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تجاره عين شمساحمد محمد خير عبد العال141775
اداب حلواناسالم طارق عبد التواب حسن81721
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناندرو سامى عدلى امين189927
1325oهندسة القاهرهيحيى عمرو عبد الحكيم يسن
5o1189تربية جامعة دمياطمحمد سالمة محمد توفيق الحناوي
8o222oحقوق اسيوطاسامه فهد عزت عبد الحليم
إعالم ج جنوب الوادىزينب السيد محمد محمود142277
271o69اعالم القاهرهغاده شوقى طه عبدالحميد
228o7هندسة المـــنيانورهان حسين ابراهيم عيسى
نوعية الزقازيقنورا حسام عبد الصادق عبدالعزيزالجيد644336
22o1o4تربية الساداتفاطمه صبحى عبدالنبى مصطفى 
12o9o9اعالم القاهرهراندا شريف محمد كمال الخطاط
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد رمزى ابوالعز طلبه خليفه231346
هندسة اسيوطهند ضياء الدين محمود فتحي محمد حسين414364
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنصر الدين محمد إبراهيم أحمد أبو يوسف442737
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد اسامه محمد احمد طلبه48961
اداب االسكندريهفائزة عبد الغفار محمد احمد الصوفانى417169
طب اسيوطمحمد سيد محمد ابراهيم796699
72o879تجاره بنى سويفعماد محمد هنداوى محمد
3o1o97تربية بنهاشيماء عبدالعزيز عبدالفتاح ابراهيم محمد
12o41oفنون جميله فنون حلوانسلمى محمود محمد فريد قريطم
تربية ابتدائي قنا ج الواديامـــنيه احمد صالح الدين عبدالاله736998
تربية المـــنصورهمحمد عالء احمد احمد سالمة594527
اثار الفيومخلود ياسر فرج هللا فرج هللا716722
357o58هندسة طنطامعتز مصطفى فهمى فراج
تربية ابتدائي سوهاجنهال فتوح السمان بيومي812262
نوعية المـــنياهدى صادق عابدين عبدالحكيم727716
كلية البنات آداب عين شمسشروق عماد عبد السيد راشد42497
347o87تجاره االسكندريهمريم عز الدين عادل الصاوى
اداب المـــنصورهرجاء محمد نعمان محمد الحنش491578
تجاره بنهاعبدهللا امام سويلم على سويلم292883
هندسة حلوانريهان رجب على محمد55789
اداب المـــنياكريم محمد عبدالهادى عبدالحكيم728812
السن المـــنيارينا رضا كامل غبلایر713898
662o46تربية بور سعيدجهاد عزمى احمد ابو العطا
هندسة اسيوطاحمد محمد جابر محروس135628
هندسة االسكندريهمحمود محمد السعيد الزوكة415148
82927oعلوم سوهاجرانيا مخلوف سالمه محمد
12oo75حقوق حلواناحمد عمرو محمود احمد ابو السعود
تجاره طنطاعبد الرحمـــن محمد جميل رمضان357111
طب الزقازيقايمان محمد عبد البارى الباز565122
كلية البنات تربية عين شمسياسمين عزب عبدالنعيم عزب282363
125oo7السن عين شمسمحمد عبد هللا شــاهين موسى
تجاره القاهرهماهيتاب سمير ابراهيم الدسوقي علي18997
35268oاداب طنطامحمد احمد محمد احمد الشيخ
83257oصيدلة سوهاجمـــنار حماده حسين محمد
555o4تجاره القاهرهاسماء سمير عبد المعطى احمد
57927oصيدله المـــنصورهفاطمه الزهراء ابراهيم محمد عبد الجواد
هندسة طنطاحسن ياسر حسن جادو391116
23o19oتربية ابتدائي الساداتطارق فتحى مرتضى السيد
صيدله المـــنصورهشروق عاطف توفيق على درويش589241
تربية ابتدائي بنهادعاء عصام محمد عبدالسالم278365
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تجاره القاهرهاحمد محمود قناوي حسين58831
2212o7تربية الساداتفاتن عبدالناصر السيد حسن 
حقوق طنطامحمود هشــام محمود العجمى361653
هندسة حلوانامـــنيه ايمـــن حسن صالح الدين151641
3122o2هندسة شبرا بنهادينا عيد حسن محمود حسانين
السن عين شمسمـــنه هللا اسامه عبدالهادى محمد حسن192355
تجاره بنهااحمد اشرف احمد محمد شريف188631
8o1599اداب اسيوطوفاء عبد هللا اسماعيل على مصبح
تجاره انتساب موجه  عين شمسرشــا طارق محمد محمد132496
424o23رياض اطفال االسكندريه طالباتنجوى ممدوح عبدالجواد محمود متولى
تجاره بور سعيدعمر السيد محمد قاسم محمد663686
3oo814طب بنهاسمر حسام نبوى درويش
اداب القاهرهانجى زكريا ميالد عبده22213
عالج طبيعى قناامتثال صالح ابراهيم عوض822729
هندسة االسكندريهعبد هللا ماهر حسن عبد القادر عروس458961
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىرحاب عبد الناصر سعدالدين محمد819288
تجاره المـــنصورهرانا محمود احمد احمد الشبراوى566565
تجاره طنطامحمد عبد المـــنعم عبده عبدالرحمـــن الشرقاوى497481
122oo9هندسة عين شمسمـــنة هللا مصطفى محمد فضالى
74oo46تربية قنا ج جنوب الوادىمصطفي محمد نور باشــا
هندسة اسيوطايمان محمد صالح مختار حجازى15785
طب القاهرههند عباس برعى عباس23291
كلية هندسة بنهاعمر محمد محمد ابراهيم عفيفى261825
2271oهندسة شبرا بنهااحسان على محمود محمد
8o1772اداب اسيوطازهار كامل عبد القادر على
تربية حلواناحمد عالء على السيد23315
طب القاهرهايمان رضا محمد محمد جاد716953
5o5861تجاره جامعة دمياطامـــنيه مسعد فهيم الشــاوى
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةساره جمال عبدالعزيز شتيوى222794
75297oاداب المـــنياأبو الخير رزق محمد سليمان
8o95o5تربية ابتدائي سوهاجحنان طه محمد عبد الرحمـــن
2o8815تجاره عين شمسبسمه هالل محمد هالل النقيب
طب طنطااالء عزمي عبد القادر نوفل486324
5o3624هندسة المـــنصورهاسماعيل محمد اسماعيل شتيه
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان محسن امين مصطفي137813
تجاره القاهرهاحمد عبد اللطيف عبد الغفار على29551
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد اشرف سعد عباس محمد اسماعيل235574
52o977تجاره الزقازيقهادى وليد أحمد مصطفى مرتضى
تربية بنى سويفسماح يحيى عبد النبى عبد الهادى67813
تجاره عين شمساحمد عادل محفوظ السيد142833
46o579هندسة االسكندريهحسام حسن محمد محمد الفار
صيدله الزقازيقيمـــنى حسام الدين حسنى بديع515545
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرانيا جمال حسن سيد محمد229929
1352oحاسبات ومعلومات القاهرهمحمد انور سعد مرغنى على
طب االسكندريهحسناء أحمد حسن عبد المجيد موسى445317
اداب عين شمسمريم خالد محمد احمد الحديدي121258
5o3291هندسة بور سعيدسارة محمد خليل محمد محمد المرشدي
12o551هندسة حلواناندرو امير انور زكى بخيت
تجاره جامعة دمياطخالد محمد محمد محمد ابراهيم مصطفى575783
7383o2تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتريفان درياس بدرى شهدى
4171o3اداب االسكندريهامـــنية عيد يوسف محمد يوسف
تجاره القاهرهامـــنيه وائل احمد عبد المـــنعم حسان199925
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كليةاسمجلوس
تجاره انتساب موجه قاهرهمؤمـــن مجدى صبرى محمد محمد14336
حاسبات ومعلومات شبين الكوماسالم حامد محمد سعد الرفاعى357962
هندسة القاهرهبيشوى بطرس نمر بطرس16536
هندسة شبرا بنهاعلى سعيد الشــافعى عبدالرحمـــن ابو ستيتة289242
اداب طنطااحمد محمد محمود على دياب366379
7443o8كلية تجارة ج أسوانحرزهللا عبدالحافظ محمد حرزهللا
79372oاداب اسيوطاسراء محمود فرغلى عبد النظير
5823o7هندسة المـــنصورهحسن جمعه حسن على
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاسالم محمد محمد الحفناوى212212
151o87هندسة القاهرهمحمود احمد على جابر
46oo1oهندسة طنطاإسماعيل محمد إسماعيل السيدأمين
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن حسن سعيد رفعت143422
36o668طب طنطادينا عبد الغنى بسيونى احمد عبد العال
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىحسن ياسر حسن محمد653595
27o1o5تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد فخرى محمد مصطفى
7552o5طب بيطري المـــنياريهام مصطفى عبدالفتاح سنوسى
هندسة المطريه جامعة حلوانمهاب ممدوح زكريا محمد143462
2963o1تربية عين شمسنهى صبحى مصطفى فرج الدالى
نوعية عباسيهاميره عبدالعظيم سيد ابراهيم289311
كلية البنات تربية عين شمسرقيه ناصر فراج السيد274747
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامانى خالد حسين سعد288798
نوعية المـــنيامحمود عالء الدين محمود محمد722522
2o17o2تجاره انتساب موجه قاهرهنضال محمد حماد مرزق
تربية شبين الكومساره عاطف عمر محمد عمر214697
5o5188تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتمرام طارق على الشربيني نبهان
26331oتجاره عين شمساحمد صبحى احمد محمد
تجاره القاهرهندى على عباس عبد الوهاب126281
22o62تربية حلوانمارينا سعد عبد المسيح عطيه
تربية المـــنيامارى ناجح رمزى وهبه719718
كلية هندسة الطاقة بأسوانالفت محمد عبد الرحيم محمد579858
اداب قنا ج جنوب الوادىسهام فتحى زكى احمد734615
اداب انتساب موجه حلوانيوستينا مكرم شحاته جرجس117786
تجارة قنا ج جنوب الواديريهام فارس حامد احمد742719
إعالم القاهره/رياضةهند رضا بسيونى محمد298817
تربية ابتدائي بنى سويفايمان سيد محمد سيد69454
اداب القاهرههدير مختار عايد ادريس267894
تربية ابتدائي الزقازيقساره صالح محمد عيانه587572
81262oتجاره سوهاجايمان ابراهيم عبد الودود محمد
صيدله المـــنصورهزياد فايز زهران الباز487335
735o26حقوق قنا جنوب الواديخليفة ابوبكر خليفة ابوبكر
511o56طب بنهافاطمه رشدى زكى السيد
تربية كفر الشيخمحمود طارق محمد محمد علي375224
تجاره االسكندريهنورهان سعد مصطفي محمد دسوقي428491
تجاره القاهرهجنة ياسر بدوى محمد18123
تربية جامعة السويسعبدالرحمـــن محمد عبد الحميد ابراهيم656818
طب بنهاسمر عبدهللا عبدالجواد مصطفى279622
4852o8تجاره طنطاجمال ناجى شوقى ابو المجد
38oo97طب القاهرهوفاء اسماعيل محمود ابوغنيمة
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةبسام مصطفى ابوزيد الجمل217494
اداب انتساب موجه عين شمسسلوى محمود احمد ابراهيم298277
رياض اطفال الفيوم طالباتاسراء احمد محمد السيد719156
كلية أداب بورسعيدمـــنه هللا محمود السيد عبد اللطيف662116
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كليةاسمجلوس
عالج طبيعى القاهرهدنيا السيد عبدهللا عبدالحليم277448
26577oكلية البنات تربية عين شمسسلمى زغلول ابوالوفا محمد
حقوق سوهاجمروان عاطف مرسى رشوان818323
هندسة بور سعيداحمد عوض صالح ابراهيم571526
اداب المـــنصورهامال على فتحى على امبابى492218
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسريموندا حليم مرقص ابراهيم516445
6525o3اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةليلى اشرف محمد محمود
صيدله الزقازيقمريم عبوده على على محمد المعلوانى591439
تجاره بور سعيدايه احمد يوسف محمد مـــنسى663454
طب بيطرى فرع الوادي الجديدآية خلف توفيق على748514
37o55oطب بنهاهبه هللا محمد جابر محمد أبو عيطه
15358oتجاره القاهرهرضوى رافت حسن حسين
كلية البنات آداب عين شمسنورهان سيد عاصم محمد48783
43o5o6تربية طفوله ج دمـــنهوراسماء محمد انور خضر
تربية حلواناميره اشرف محمد على211634
5oo635هندسة المـــنصورهندى محمد محمد العيشي
213o82هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم محمد مصطفى احمد حواش
23o856صيدله طنطاباسل محمد محمد مـــنصف عوض الشــاذلى
اداب انتساب موجه عين شمسمينا شحاته لبيب شحاته281375
تربية طنطاناديه ثابت فؤاد محمود رضوان367433
هندسة بور سعيدفاطمه عادل برهام الدسوقى محمد661434
تربية المـــنصورههبه صالح فريد رزق577288
8o828oكلية اآلثار سوهاجيحى محمد احمد محمد
تربية ابتدائى فرع وادى جديدأحمد صالح أحمد فراج749636
تجاره القاهرهاميره ماهر محمد حامد265926
5oo2o7هندسة المـــنصورهخالد أحمد السيد احمد السافورى
هندسة الزقازيقمدحت سمير مدحت مـــنير محمد رمضان513539
34649oطب اسنان كفر الشيخمريم حفناوى غنيم الحفناوى عبد النبي
8o3675تربية ابتدائي سوهاجمحمد السيد محمد احمد
41o839تجاره االسكندريهيحيى سماحة محمد حسن عبد العاطى
722o22اداب المـــنياسمر مجدى ابراهيم محمد
تجاره بنى سويفمحمد ادهم محمد ابراهيم717938
64553oرياض اطفال المـــنصورهدعاء محمد على عباس عبد العال
السن عين شمسنور الدين محمد فتحى القويسني136549
طب بيطرى المـــنصورهامجد السيد عزت صادق582544
تجاره المـــنصورهمـــنى شعبان قابيل المتولى576368
اداب طنطامحمد عبدالسالم محمد عيسى362793
طب بورسعيدندى محمد ابراهيم على ابراهيم661255
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندعاء عثمان محمد ابو بكر42462
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبود شلقامي عبود ناصر814992
71535oصيدلة المـــنياابرام نادي جرجس تادرس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مجدى احمد عبد المطلب القلشى234857
هندسة عين شمسعبير عادل صابر عبدالحميد268334
8oo967تجاره اسيوطايمان صالح عبد الحميد عبد المولى
278o1اثار القاهرهاميره عادل شرقاوي محمود
2191o3هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةجهاد مصطفى عثمان النحراوي
22o9o2تربية الساداتشيماء السيد توفيق خفاجى 
صيدله الزقازيقنهى ابوبكر كامل صابر المالكى637771
444o48كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد محمد صبحى مصطفى
58452oاداب المـــنصورهماسه اسامه عبد العزيز احمد فرج الشيال
26938oتجاره عين شمساحمد صالح عز الرجال عفيفى
59135oتربية المـــنصورههدير السيد السيد حسن صالح
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كليةاسمجلوس
هندسة المـــنيامصطفى ابراهيم ابوزيد عفيفى ابوالعنين276665
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد حسين محمد زوين233361
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم ابراهيم عيسى عبدالعال227166
كلية البنات تربية عين شمسريهام سعيد محمد سيد حسين287928
2o3735اداب القاهرهاسراء سالمه سيد سعد
اداب دمـــنهوراميرة جمعة صابر تاج429558
7273o5هندسة المـــنياشيماء قاصد حسن محمد
طب اسيوطمحمد احمد عبد العزيز احمد796688
تربية رياضيه بنين المـــنيااسماعيل فتحي اسماعيل محمد712236
4862o1اداب طنطاايه على محى الدين  محمد السيد
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمؤمـــن محمد سعيد احمد345649
تربية ابتدائي الزقازيقساره احمد مصطفى بيومى مصطفى شهاب638319
126o48هندسة القاهرهمحمود محمد محمود فهيم
5o9825نوعية الزقازيقآيه ربيع محمد عزالدين ربيع
تربية ابتدائي قنا ج الواديابتسام ابو المجد حسن محمد736244
كلية اآلثار باالقصرعبد الكريم محمد ابراهيم محمد791375
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد محمود أحمد عبده فراج442247
طب الزقازيقمحمد جالل احمد التهامى عبد المحسن موسى564227
تربية ابتدائي المـــنيااشرف سعد ناجح عبد الغنى719629
1473o2كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسماء احمد السيد احمد
8o776اداب الفيوماسراء احمد حسنى محمد
8292o2كلية الطب بقناصابرين ثابت احمد عبد الواحد
66o994تجاره بور سعيدنورا عالء كامل احمد شهدة
هندسة عين شمسفاطمه ناصر فؤاد محمد128841
58o888حقوق المـــنصورهمحمد السيد عبدربه السيد البندارى
تربية فرع الوادى الجديدهاجر سعد احمد عبده748466
هندسة طنطامحمود عبدالعزيز محمد عوض221711
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريمون جميل رمزى بسالى139872
362o61عالج طبيعى ج كفر الشيخوائل عبد المجيد محروس ابو الفضل
57o6o8تجاره انتساب موجه المـــنصورهاحمد سامى على محمد رجب
تجاره دمـــنهورمحمود محمد احمد ابراهيم فرج العبد425753
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةصالح شوقى صالح النجار221944
دار العلوم ج القاهرههاجر محمد ايهاب الدين محمد حنفي295147
79o852اداب اسيوطجهاد جمال عبد الحافظ حسن
6496o2صيدله االسماعيليه ج قناة السويسايه اسماعيل خليل حسن
63622oحقوق الزقازيقماجد محمد محمد على
اداب االسكندريهاصالة محمد شعبان سعيد رجب349966
تربية بنى سويفايه جمال عبد السالم سيد65534
اداب االسكندريهعلى مصطفى الوحش بخيت416275
علوم القاهرهمياده عصام عبد الرحمـــن ابوزيد سالم15892
تجاره عين شمسمحمد سيد عبدالفتاح سليمان273365
هندسة االسماعيليةمريم ابو العزايم احمد سعيد657623
665o21هندسة اسيوطعمر محمد كريم محمود
6o353اداب حلوانابتسام محمود ابراهيم عبد الحافظ
اداب عين شمسدميانه اشرف كمال زكى282999
طب اسيوطآالء محمود يونس أحمد748493
هندسة حلوانماجد عادل رفعت فهيم114726
تربية ابتدائي عين شمسنعمه جمال رضوان محمد295535
58o959هندسة المـــنصورهمحمد حازم سمير عبد اللطيف
82o437هندسة اسوانهند شعبان كامل رمضان
هندسة القاهرهمصطفى طارق حفظى عبد الحكيم125624
ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسدنيا طارق مصطفى على659741

Page 490 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
تربية شبين الكومسندس ناصر عبد الفتاح محمود عجالن236437
72666oتجاره بنى سويفاميره صابر فرج حنين
نوعية الزقازيقشيماء ياسر عبد الخالق السيد على638616
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامساحمد يحيى عبد الرزاق سند جبر498457
2o2541اداب القاهرهنهله حامد رفاعى بيومى
هندسة القاهرهاحمد حازم محمد عبد المعطى125638
تجاره الزقازيقمحمد عبدهللا محمد احمد519261
58o755هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد ايهاب عبد الجواد محرز
1546o9اداب انتساب موجه القاهرهاحمد عبد النبى رمضان محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء رفعت يوسف الشــايب231845
هندسة القاهرهعبد هللا ممدوح زكى محمد15755
8o1137صيدلة اسيوطحسناء حمدي جالل احمد
29818oكلية البنات آداب عين شمسهدير عبدالجيد سالم ابراهيم
64243oاداب الزقازيقايمان خالد محمد جوده
2769o7هندسة القاهرهمحمد احمد فوزى عيد
27418oاداب عين شمسدينا عادل سيف محمد دياب
23oo9oصيدله طنطادينا ايمـــن السيد ذكى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود احمد عبدالعال جعفر221867
834o74تربية ابتدائي اسواناسماء ابو بكر عبده طاهر
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايمان سالمه حسن محمد بلتاجى446553
43o3o8السن عين شمساسماء عثمان حامد عثمان عيد
اداب حلواناسراء حمادة محمد عبد الموجود152193
صيدله الزقازيقايناس فهمى احمد محمد على647748
تجاره انتساب موجه المـــنصورهبسمه السعيد محمد الدمرداش579729
هندسة عين شمسمحمد طارق صابر بكر ابو السعود187741
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفريم اشرف زكى توفيق751571
19647oتجاره عين شمسمصطفى زكى احمد عبد المجيد قمر
5o8615طب الزقازيقدعاء عبد الحميد علي موسى
238o39اداب قنا ج جنوب الوادىرغده احمد مـــنصور قاسم
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهأحمد عبد السالم عبد العزيز حسن487784
اداب دمـــنهورعمر احمد محمد محمد مسعود425341
42o763تجاره االسكندريهفادى هانى وديع عبدالمسيح
56o893تجاره المـــنصورهايه عبد الرحمـــن احمد عبد العزيز
3o17o1علوم عين شمسنوران ابراهيم على ناصف
37362oطب كفر الشيخمحمد محمود محمد حمادة راجح
تربية المـــنياليديا موريس كامل وهبه724679
تجاره بنى سويفمحمد احمد انور محمد715544
نوعية المـــنيااية جمال عبد الحميد ابراهيم729945
656o73تربية االسماعيليهعالء نشــات سليمان سالم
تربية اسيوطهند ابراهيم عبد الحميد علوان792183
152o76هندسة شبرا بنهامريم احمد حمدى اسماعيل
اداب القاهرهفاطمه مجدى محمد السيد148713
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعز الدين ناصر محمد سعداوي عبد العال73736
اداب انتساب موجه القاهرهكريمان محمد ابو طالب امين128345
حقوق سوهاجعلى محمد احمد محمود818466
تجاره القاهرهضحى صابر سلطان محمد37369
65864oتجاره جامعة السويسسيمون فرج مهني عبدالمالك
تجاره بنى سويفسامح احمد سعدالدين محمد68915
1983o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء محمد محمود بدر
6329oطب بنى سويفشهد محمد مصطفى محمد
هندسة االسماعيليةاحمد سامى السيد عزب احمد651746
تربية ابتدائي طنطاساره خالد خضر عتلم364615
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كليةاسمجلوس
7oo97تجاره بنى سويفعودة سليمان سليم ابراهيم
795o46حقوق اسيوطمريم حسن صالح حسن
اداب حلوانرضوى جمال على مهران151722
446o33طب االسكندريهاسماء حمدى عبد الحميد عبد المقصود وهيدى
154o89طب بيطرى القاهرههاجر عبد الغفار فتحي عبد الغفار
تربية ابتدائي طنطاالسيد عبدالعزيز ابراهيم محمد عبدهللا365751
41o539تربية أساسي اسكندريةاسراء احمد شعبان ابراهيم خليل
14o177هندسة عين شمسكيرلس شكري بشــاي يسي
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبدهللا محمد فتحى الشحات284473
اداب حلواننورهان نشــات فكرى محمد151321
صيدله االسكندريهمـــنى سامى بسيونى محمد طلبة346323
اداب القاهرهدعاء محمد جاد محمود49826
هندسة االسكندريهايمان محمد عبدالفتاح عبدهللا454373
نوعية موسيقيه الزقازيقاالء محمود على السيد عامر517718
8o1277تربية رياضيه بنين اسيوطمحمود جمال سيد ظاظا
تربية حلواننادين صالح الدين محمد بسيونى34481
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةايمان عبدالناصر عبده مشــالي226782
هندسة االسكندريهمحمد عبد العزيز اسماعيل عبد الهادي محمد472623
اداب المـــنصورهايمان عادل محمد العدل الطلخاوى569685
592o33هندسة المـــنصورهاحمد محمد طه محمد حسن
اداب القاهرهسهيله حسام صالح شــاذلى25742
8o9554حقوق سوهاجاحمد حسنى احمد عبد الرؤف
456o88هندسة االسكندريهعبد الفتاح محمد عبد الفتاح عبد الحميد
تجاره اسيوطمحمد عادل شوقى علوانى793914
3o3282اداب الزقازيقهاجر سامى عبدالحميد رمضان
اداب طنطافاطمه اشرف محمد عمر359862
هندسة حلواندينا خالد نبيل حنفى احمد189344
تجاره االسكندريهمـــنةهللا االدهم احمد محمود عبدالعال411718
5856oكلية البنات آداب عين شمسهدى عادل عبد الكريم احمد
28o541تربية رياضية بنين بنهاعمر محمد وهيدى بيومي
49o411هندسة كفر الشيخهاجر فتحى السعيد احمد العاجز
نوعية الزقازيقكريم عبدالحميد احمد سالم667998
كلية الطب بقناعبد هللا احمد حسن محمد745283
7o683حقوق بنى سويفاسالم مصطفى علوانى بسيونى
64815oتربية طفوله الزقازيقرانيا على حسن احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسن على شحاته فؤاد194326
277o38نوعية بنهاعالء عماد عيسوى محمد السعدنى
1412o1تجاره عين شمسهدير محمود عبد اللطيف شريف
تجاره سوهاجاحمد بالل عبد المعطى محمد814475
السن عين شمسندى محمد زكى محمد192362
2257o6اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةوالء محمد محمد البهواش
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةثريا على صابر فرغلى795641
2876o5اداب بنهاهشــام جمال محمد عواد مرسى
نوعية جيزهخالد محمد محمد على154629
صيدله المـــنصورههاجر محمد محمد عبد الجواد عريض576694
حقوق القاهرهحوريه محمد محمد محمد48241
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسالم متولى فرج محمد عبدالعال523983
2o72o8اداب عين شمسنبيله رجب حسن السيد
هندسة عين شمسمحمود عبد العزيز محمود محمد كمال114737
5oo763تجاره جامعة دمياطميرنا السيد مختار كرات
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمروان الحسن محمد ربيع خليل714567
2279o9حقوق بنهااحمد عبدالغفار عبدهللا عماره
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458o13هندسة االسكندريهريتا عاطف دانيال ابراهيم
اثار الفيوممحمد هشــام محمد ندا361619
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننوران اسماعيل محمد اسماعيل188166
746oo3كلية اآلثار باالقصرمـــنال عبده علي سليمان
8o6138تربية ابتدائي سوهاجمادونا مجدي ثروت فكري
هندسة اسيوطرضا رجب ابراهيم سيد احمد شويته353219
21153oاداب حلواندعاء فتحى محمد ابوزيد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسراء تامر محمود يعقوب حامد117829
رياض اطفال الفيوم طالباتاسماء صالح محمد عبد العال62658
اعالم القاهرهفرح احمد محمد المأمون احمد الصافى191988
هندسة كفر الشيخمحمود الشحات اسماعيل احمد سعد378741
تجاره القاهرهخلود سالمه محمد بهنسي44474
تجاره بنى سويفكريم عادل ابراهيم وهبه713258
صيدلة الفيوماالء جمعه على سعيد74495
تربية ابتدائي شبين الكومهدير ابوالنصر عبده ابوالنصر226581
2o7435تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء سعيد محمد محمد وهبه
417o83فنون جميله فنون ج االسكندريهنهى احمد عبد الحى مبروك حسن
هندسة اسيوطخلود جمال عبد العزيز محمد الشموتى115128
هندسة شبرا بنهاتقى مصطفى عبدالحميد عواد288389
12oo7oتجاره عين شمسيوسف محمد السيد النادى
51o7o6اداب الزقازيقاسراء عاطف محمد عبدالعظيم عبدالصمد البنا
19112oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفيرينا اشرف رضا راغب
هندسة عين شمسمرقوريوس مجدى رياض خله127695
حقوق بنهاهايدى محمد على المسلمى261836
431oo6كلية األلسن سوهاجهاجر اسامة عبد هللا عبد المقصود غنيم
صيدلة سوهاجاحمد عماد عبد القادر عثمان735879
اداب دمـــنهورإبراهيم عبد المـــنعم زكريا عبد العال426413
71o859فنون جميله فنون المـــنياسلمى عمادالدين احمد عبدالغنى
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمحمد عادل محمد البهوار366539
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةعماد نصرهللا ميناس نصر ميناس572962
66oo1رياض اطفال بنى سويفدينا حماده محمد عثمان
586o22تجاره الزقازيقمحمود رزق ابراهيم على الشرقاوي
اداب االسكندريهسلسبيل احمد محمد عبد هللا محمد418438
هندسة االسماعيليةمؤمـــن سيد فاروق محمد حماده651358
هندسة االسكندريهروان ابراهيم محمود محمد سرور414446
اداب دمـــنهورنجاة اشرف مصطفى احمد عيسى428987
42521oاداب االسكندريهجالل ممدوح طه شعبان عطا
السن المـــنيامـــنة هللا مجدى عبد الحميد محمد136369
8o9586تربية سوهاجعصام فتوح قبيصي محمد
طب طنطامحمد احمد عبد القادر محمد السقا442496
هندسة اسيوطرشوان على محمود احمد832141
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسكريم قاسم امين حسن النجار637316
اداب القاهرهايه احمد محمد محمد محمد34266
تجاره كفر الشيخيحيى محمد احمد عبد الكريم محمد مـــنصور418969
صيدله القاهرهساره على ابراهيم زيد146245
اداب الزقازيقخالد محمد سيد احمد غنيمى حسن غريب667553
هندسة اسيوطمحمد احمد احمد السيد صقر592291
155o61طب القاهرهبسمة على عبد العال حسين
رياض اطفال المـــنصورهبديعه طلبه ابراهيم مصطفى524918
تجاره الزقازيقاسالم خالد عونى محمد النادى517598
19o846هندسة القاهرهطاهر هشــام حسن الحميلى
صيدلة سوهاجاحمد محمد عبد الاله محمد813251
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15249oهندسة القاهرهنورهان محمد عبد المقصود عبد الحميد
اداب الزقازيقمـــنار محمود فهمي عوض السيد648468
تربية اسكندريةياسمين فرج السيد رجب الزكى417576
41132oتجاره االسكندريهنور مراد محمد سعد الدين عباس وحيد
هندسة الزقازيقشهاب احمد اسماعيل عبدالفتاح523762
717o17طب االسنان المـــنياريهام مختار محروس محمد
تجاره بنى سويفجرجس مجدى لويس زكى721174
تربية ابتدائي المـــنيانجالء ناصر حسين طنطاوي753945
طب بنهانورهان محمد ابراهيم السيد سالم تاج278285
كلية البنات آداب عين شمسهاجر ابراهيم محمود عبد الحميد39852
2o714هندسة حلوانسيد محمد سيد محمد
67o176تجاره بور سعيداحمد قدرى امين عبدالفتاح
تربية االسماعيليهمايكل جمال شفيق بطرس651128
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمجدى احمد ثابت عبد المجيد38953
35653oتربية ابتدائي طنطاورده خيرى اسماعيل شــاهين
حقوق اسوانضياء الدين حسن ابراهيم الصغير747146
السن عين شمسمروه شوقى مروان عون494132
3538o6اداب طنطافاطمه على عبدالفتاح محمد ابوبركه
تجاره بنى سويفعمر ناجى سعد محمد714376
كلية البنات تربية عين شمسنهى اسامه عبدالرسول سليمان271935
تجاره الزقازيقنيره محمد محمد احمد عبد المقصود522156
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهمى رضا اسماعيل محمود489229
هندسة حلواناحمد حسين احمد محمد حسين48565
2o1911حقوق القاهرهمهند ثروت محمد عبدالمجيد عبدالرازق
نوعية بنهاتيسير محمد عبدالعظيم احمد محمد285957
هندسة بور سعيدميرام محمد السيد على  رمزى662218
تربية اسكندريةسارة اشرف حامد عوض هللا ابواحمد348867
2976o1هندسة شبرا بنهامحمود لبيب مـــندوه محمد
اثار القاهرهايه عبدالرحمـــن عبدالغنى احمد282193
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسسماح سمير السيد محمد658183
اداب عين شمساسالم على عبدالعزيز احمد267182
هندسة القاهرهاسراء خالد احمد فؤاد عمر732336
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمود محمد عطوه محمد عطوه ابراهيم512797
7975o2اداب اسيوطاسماء بخيت سيد عياد
36o987اداب طنطاهادى طارق عليوه الشريف
تربية طنطاجمال محمد محمد محمود المسنى357846
8o7125طب سوهاجاحمد شعبان حامد عبد الرحمـــن
رياض اطفال االسكندريه طالباتمـــنال ابراهيم السيد يوسف على348195
اداب االسكندريهمحمد احمد مصطفى احمد421964
طب سوهاجمحمد اشرف السيد على829969
36o593اداب طنطاسها سامى محمد ابراهيم العيسوى
تجاره طنطادينا على محمد عويس486669
19o9o2برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمر حاتم حسن عبدالحميد موسى
4291oدار العلوم ج القاهرهخلود عبد هللا حسين رمضان
اثار قنا جنوب الواديبثينه هشــام محمد على عليوه291223
1931o9كلية البنات آداب عين شمسساره اسامه عبدالمـــنعم عبدالجواد
تربية ابتدائي طنطاعزه محمد عبدالمقتدر يونس497898
صيدله القاهرهندى اشرف على غازى118766
11942oتجاره عين شمسمازن جمال على زهران
صيدله الزقازيقمينا عادل فيكتور كامل642278
هندسة حلوانمايكل ايهاب صبحى عياد جرجس193635
طب القاهرهاشرف ايمـــن احمد شعبان135512
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كليةاسمجلوس
تجاره كفر الشيخرائد طارق عبد الباقى عبد العزيز عبد الباقى572944
2o5735تجاره عين شمسمحمود السيد محمد احمد
27o776كلية البنات آداب عين شمسدينا مصطفى على عبدالعظيم
39o163اداب طنطامصطفى عالء مصطفى عبدالقوى عبدالجواد
تربية العريشعمرو عادل عودة عبيد664689
34213oتجاره االسكندريهاسالم طلعت محمد كامل ابو العنين
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان على على الشحنه223117
2o4576تجاره القاهرهاحمد سعيد ابراهيم عبدالحليم
22o268عالج طبيعى ج كفر الشيخيمـــنى عبدالغنى احمد النشــار
هندسة المطريه جامعة حلوانكريم امجد فكرى مرقس191631
تربية ابتدائي طنطاهدير فاروق عبد المجيد عبدالغنى فضل هللا354442
تربية طفوله كفر الشيخندي محمد بيلي محمد فرج378945
58o692هندسة الزقازيقاسامه ابراهيم الليثى محمد
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسدميانه رافت جاد السيد سيدهم297991
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايناس حسن احمد حسن21525
5o699oتجاره جامعة دمياطاسامة محمد احمد توفيق الشربينى
تجاره اسيوطنهاد رمضان عبد السالم احمد793418
كلية حقوق المـــنياعبد الرحمـــن محمد احمد عبدالمحسن752567
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانساندى اشرف شوقى سيد156166
2o7514تجاره عين شمسزينب سمير عبدهللا محمد موسى
8155o3تربية طفوله سوهاج طالباتسمر ثابت احمد على
تربية بور سعيدامـــنيه السيد صابر عبد العال662237
42671oاداب دمـــنهورمصطفى محمود محمد عوض ابو علي
7858o1حقوق اسيوطحسام احمد محمد فخرى محمد
34o761تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد احمد محمود ابراهيم مرسى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةزينب اسماعيل عبدالحكيم البخ223185
اداب طنطامحمود إبراهيم السيد سعد357167
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةماهر على محمد ابوطبله214113
تربية طنطاايمان اشرف محمد صادق فواز492239
طب سوهاجمحمد معتز محمودطلعت طاهر العارف816367
صيدله المـــنصورهيارا حسن عبد الوهاب حسن الغندور576719
فنون جميله فنون حلواننوران هانى محمد احمد السيد188583
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويساسماعيل محمد فهيم عبدالراضي651821
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانانجي عالء رشــاد عبد الغفار128978
56o584طب بنهامكسيموس جورج ابراهيم عطيه جرجس عطا هللا
تربية بنى سويفاحمد رمضان محمد دويدار89519
تجاره عين شمسمحمود خالد حسن محمد187419
نوعية الزقازيقنهي عصام محمود فهمي محمد مـــنصور516561
43o17oتربية ابتدائي دمـــنهوروالء مـــنير علي مرزوق
79o1o5اداب اسيوطزينب محمد رفعت محمود
35o569طب االسكندريهغاده جمال عبد العظيم مصطفى الصعيدى
35o434تجاره االسكندريهسلمى صالح محمد يوسف
8o79oرياض اطفال الفيوم طالباتامـــنة احمد محمد عبد القادر
فنون جميله فنون االقصرساندى هانى ابراهيم داود238135
3o3531طب بنهاندا محمد على عبدالمؤمـــن
3763o9هندسة حلوانحسن حمدى حسن ابراهيم حواس
تربية شبين الكوممحمد فؤاد محمد طه217888
66226oكلية أداب بورسعيددنيا محمد احمد عبد الموجود شحاته
اداب القاهرهاسالم رمضان ابراهيم محمود145692
44547oطب بيطرى دمـــنهورسلمى صالح السيد امين محمد
3o1181تجاره عين شمسحسام محمد السيد محمد
تربية شبين الكومهبه فرج السيد فرج229589
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كليةاسمجلوس
اداب الزقازيقغاده عاطف ابراهيم الدسوقي السعيد647312
حقوق االسكندريهنورهان محمد ابو جمعة محمد هارون411618
هندسة شبرا بنهاشــادى فتحى موسى عبدالعال281637
تجاره عين شمسندى ايمـــن رفاعى محمد خاطر188223
23262oتربية طفوله شبين الكومهدى احمد عبدالمـــنجى عبدالغفار
حقوق االسكندريهماهينور محمد أبو ضيف باشــا411183
6o9o4تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانحماده رمضان محمد على
سياحة وفنادق جامعة الساداتامانى الدسوقى على على ابوالخير236131
217o73طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر محمد ابراهيم الصباغ
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سيد عثمان رشوان188852
تربية اسكندريةاسماء على السيد محمد محمد423728
تربية المـــنيانجوى محمد محى الدين شحاته729315
447o21كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورتسنيم ناصر مصطفي محمد احمد ادريس
هندسة عين شمسسامى سعيد عبد هللا عبد الحفيظ15327
8o2836هندسة اسيوطنهله بخيت احمد عبد الغفار
تربية طنطالمياء السيد عبد الرحمـــن محمد الموشى497677
تربية ابتدائي شبين الكومداليا فكرى مهنى البيومى عبدهللا235848
اداب المـــنياماريا مارسلينو مكرم عبيد722222
3o9o64اداب بنهاندا قنديل حامد قنديل
12o929هندسة عين شمسبسنت محمد مصطفى محمد حسين
283o31كلية اآلثار سوهاجمادونا ماهر قديس عطا
27o1oهندسة الفيوماسالم ماهر حنفى محمد حسين
تجاره كفر الشيخمحمد وليد المليجى طلخان الحاجه379466
طب طنطامحمد مقبل مصطفى سافوح358764
اداب االسكندريهرضوى صالح الدين حنفى حسين424282
اداب كفر الشيخالحسن حمدى حسن عبدالسالم شعيشع381231
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنورهان رضا عبدالمـــنعم سيد احمد أبو حسين236861
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبد هللا عادل عبده ابراهيم654764
هندسة القاهرهاحمد اسماعيل عبد ربه عبد الباقى122483
طب طنطاطه اسماعيل حامد شمس الدين366783
رياض اطفال الفيوم طالباتايه احمد ابراهيم محمود69644
حاسبات ومعلومات اسيوطكيرلس ممدوح ابراهيم مهنى791226
22317oصيدله طنطارضوه محمد عبدالمولى بركات
عالج طبيعى ج كفر الشيخمـــنه محمود بسيونى الشوربجى359595
27o924اثار القاهرهنورا عبدالعزيز احمد عبدالعزيز طه
1422o7اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةانجى محمد عبد الواحد محمد
هندسة المـــنيامحمد رضا محمد هالل عطيه284413
طب بيطرى الزقازيقاميره احمد عبد هللا عبدالكريم647464
81831oتربية سوهاجشريف الزعيم اسماعيل حسن
15o45طب بيطرى القاهرهمونيكا مكرم ايوب تادرس
5o5516طب المـــنصورهمروة عبد الغنى فوزى عبد الغنى الحسانين
5o392oتربية جامعة دمياطسارة ياسر محمد رفعت اسماعيل
تربية كفر الشيخأميرة محمد رضا فايز محمد على البيلى382756
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاحمد ابراهيم محمد الحسينى223869
2772o2تربية بنهااميره ايمـــن سيف النصر عبدالرحمـــن
4535o2هندسة االسكندريهاسراء اشرف سعيد محمد مراد
21341oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى عاطف مصطفى هوانه
4871o2صيدله طنطامريم احمد احمد عبدالجواد احمد
2o3875اداب القاهرهيمـــنى حربى عبدالوهاب عثمان
تخطيط عمرانى القاهرهعلى درويش على زوين224729
7o453تجاره بنى سويفهدى السيد عبد التواب السيد
تجاره عين شمسمحمود احمد سيد احمد جوهر145138
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تربية ابتدائي الزقازيقشيماء السيد عبد الحكيم السيد سريه587835
هندسة الزقازيقاحمد محمد عبد الخالق محمد642298
اداب انتساب موجه عين شمسندى نادر عطيه عبد العزيز146518
411o81اداب طنطاريم سالم غانم السيد
تجاره الزقازيقمحمد ممدوح يحى احمد عبد الرحمـــن518783
تجاره اسيوطمحمد على فرج حمد792939
8o1499تربية رياضيه بنين اسيوطهيثم خالد على محمد
21335oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى فوزى مصطفى كامل عرفه
13o414تجاره عين شمساميره صالح الدين ابراهيم محمد
اداب جامعة دمياطامير يوسف محمد عبيد499844
اداب انتساب موجه القاهرهاسماء محمد علي عبد المطلب39526
هندسة القاهرهسفيان محمود السيد السيد ابوحمده49746
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسايه عادل محمد توفيق657343
3o2968صيدله الزقازيقانتصار محمد محمد محمد الصهرجتى
8o99o6طب اسيوطنادر احمد احمد حامد
4274o8تجارة جامعة الساداتياسين ابراهيم محمد محمد دره
8o2621نوعية فنيه اسيوطساره عبد الرازق عبد العليم عطيفي
صيدله الزقازيقمرام بيومى محمود عبدالحميد شــابوب286552
صيدله الزقازيقاشرقت اشرف عبد الغنى سكينه642689
طب بنهااحمد وليد الشحات محمد645938
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاالء صبحى عبدالعزيز عبدهللا225417
طب بيطرى الزقازيقخالد محمود محمد ادريس ابراهيم فايد649479
صيدلة الفيوممارفى مجدى حليم نصر هللا74839
هندسة كفر الشيخوداد رافت علي عوض العمراوي457794
صيدله المـــنصورهامال محمود محمود عبد المـــنعم على587859
كلية األلسن سوهاجمصطفى اللواء على لبيب احمد29938
تربية ابتدائي قنا ج الواديدينا محمد محمد حسين ابورواش738748
طب الزقازيقاسراء السيد على حموده رزق514652
19o917طب القاهرهابراهيم سناء عبدالغفار موسى
تجاره انتساب موجه  عين شمسنور شبل عبد السميع امام133958
تربية شبين الكومريهام صالح عبدهللا حسبو225486
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد مـــنير سعيد قنديل441461
56824oهندسة طنطاهند محمد محمد كامل يوسف بركات
تجاره عين شمسمؤمـــن عادل احمد عبد اللطيف129527
فنون جميله عماره ج االسكندريهامـــنيه حسنى حسن حسين حسن349176
64518oطب بيطرى الزقازيقمى وجدى على باب الفتح
237o57طب اسيوطمينا كميل راغب حنس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد السيد احمد متولى عبدالوهاب227564
حقوق القاهرهاسالم حسام الدين مخيمر محمد43392
تربية اسكندريةآالء مصطفى عبد الفتاح على محمد347569
تمريض شبين الكوم المـــنوفيةياسمين عبدالحميد سيد احمد عبدالرحمـــن219653
هندسة شبرا بنهامحمد جمال على عبدالغنى294927
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناسماء مسعد السيد صادق142186
63568oتجاره الزقازيقمحمد سامي محمد احمد
415o58هندسة االسكندريههنا هشــام نظمي محمد محمود الفراش
22o343طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره عبدالناصر السيد محمد الفولى
352o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهبة هللا يوسف عبد النبى عبد هللا القفاص
تجارة قنا ج جنوب الوادييارا محمد صفوت محمد حمادى734351
5793o2هندسة المـــنصورهسيف الدين مسعد مصطفى محمود اسماعيل
طب القاهرهرنا محمود محمد ابراهيم35574
كلية األلسن ج أسوانمحمود سيد على الديب23411
طب االسماعيليه ج قناة السويساسراء عبد المحسن مـــنصور عبد الرحمـــن655517
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سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد احمد ابراهيم يوسف361536
تجاره القاهرهمـــنة هللا محمد يحى محمد كامل عبد الوهاب18759
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاسالم حمدى عطيه على827881
5634o6حقوق المـــنصورهكريم محمد عماد الدين شفيق الدسوقي
1388o2اداب حلوانالهام محمد حمزة محمد حمزة
نوعية المـــنصورهياسمين محمد سعد ابراهيم حبيب589429
هندسة شبرا بنهامحمد صالح فاروق عبد الفتاح143316
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد علي عبد القادر77675
8o731صيدله حلوانمصطفى محمد جابر احمد
صيدله القاهرهمصطفى عبدالمحسن قرنى عبد المحسن داود211112
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةامـــنيه محمد اسماعيل علي حسن115574
اداب القاهرههاجر شعبان عزمى عبد الرؤف21466
تربية اسكندريةعبدالرحمـــن محمد متولى احمد ابراهيم418978
295o84تجاره بنهاغاده حسن السيد ابراهيم
اداب دمـــنهورعبد هللا تهامى احمد مرسى جعفر428167
تجاره اسيوطفضل محمد عيد جاد791163
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد شريف عبد هللا عبد العزيز السيد115382
صيدله بنى سويفساره السيد عاشور محمد79468
حقوق جامعة الساداتمحمد الشحات محمد الزناتى219789
هندسة المـــنياجرجس فرج كامل صادق714658
تربية طفوله اإلسكندريةنورهان أحمد سليمان عبد العزيز سليمان417544
هندسة اسيوطمحمد احمد عبد الفتاح هميمى116285
هندسة القاهرهمصطفى على مصطفى على145654
تجاره بنهامحمد السيد محمد على525113
8o15oتجاره بنى سويفاميره عويس محمد حسين
نوعية بور سعيدامـــنه عادل السيد جمعة عبد العال663331
63719oاداب الزقازيقمصطفى عصام محمد عبد اللطيف الربع
8o4928تجاره سوهاجاهالل عبد الناصر عبد العليم عطا
 تربية الساداتعفاف عاطف عبدالمعز عافيه226562
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عادل محمد علي السيد123758
هندسة بني سويفمحمود صالح محمد محمود65793
تجاره عين شمسمحمد عبدالحميد محمد احمد273375
6621o2تربية بور سعيدياسمين مصطفى احمد مصطفى احمد
طب المـــنصورهاسماء نعيم محمد عبده الشربينى578318
424oo5اداب االسكندريهمـــنة محمد محمد ربيع محمد ابراهيم
تربية جامعة السويسرفيده على عبده محمد657676
366o31هندسة طنطامحمد مصطفى المغاوري محمد الطنطاوي
688o8تربية بنى سويفسيد رضا سيد جنيدى
2o7627كلية البنات آداب عين شمسميرنا نبيل سمير ابراهيم
تجاره الزقازيقحامد محمد حامد عبد هللا517225
721o1تربية الفيوماحمد مصطفي عويس خليل
اداب عين شمسفايزه نصر عيسى اسماعيل264637
صيدلة سوهاجمحمد صالح الدين سعيد821557
565o16تربية ابتدائي المـــنصورهايمان القصبى العدل على العدل
طب بيطرى جامعة الساداتدينا مجدى عبدالحارس عطيه غانم223161
طب المـــنيامحمد عصام ابوبكر فهمى726174
طب بيطرى بنهاسماح انور محمود عطيه هللا الويشى229987
27o323تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف ايمـــن احمد محمد
هندسة القاهرهيوسف محمد شوقي رجب محمد56847
تربية المـــنصورهايمان السعيد مـــنصور الخولي579189
تربية طفوله اإلسكندريةفيروز محمود عبد العزيز سليمان عيسى417475
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن احمد جميل سيد281423
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عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد عصام عيسى عطيه اسماعيل487492
3427oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه خالد مشحوت محمد خلف هللا
6868oتربية ابتدائي بنى سويفاسماء قطب احمد عبد اللطيف
8o1o61تجاره اسيوطناهد حسين عبد العليم حسين
7153o4اداب المـــنياعبدالقادر عمر طنطاوى محمد
اداب القاهرهاحمد رافت محمد محمد118669
6399o6كلية البنات آداب عين شمسايه احمد محمد ابراهيم رضا
3374o7صيدله االسكندريهاحمد محمد جمعة احمد
هندسة الزقازيقاحمد حمدى سالمه احمد568575
تربية ابتدائي بنى سويفايه مجدى رمضان سيد62677
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننور الدين السيد عبد المقصود محمد123755
صيدله القاهرهاسامه عبد هللا عبد الغنى على23931
طب بيطرى الزقازيقسلمى صبحى عبد الحميد على السيد524537
41o89تجاره القاهرهمحمد صالح عوض عبد القادر
عالج طبيعى ج كفر الشيخشروق محمد هالل محمدهالل581939
82o547تربية ابتدائي اسوانعمر مرسي احمد محمود
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنوار خالد ابوالمجد الحنفى212982
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاسماء عاشور محمد عاشور268374
35o8o4اداب االسكندريهسلمى راشد حسنى عثمان راشد
35891oصيدله طنطامحمود محمد محمود على شلبى
تربية قنا ج جنوب الوادىنهى هاشم خلف يوسف733612
3oo659عالج طبيعى القاهرهاحمد صبحى ابوالعطا احمد
8o9447الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد عمران عبد العال عامر
725o89صيدلة المـــنياسحر محمد محمد محمود
اثار القاهرهخلود خالد صابر سيد مرسي42268
صيدله القاهرهاحمد رمضان سعيد عباس57376
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورياسمين سمير احمد ابو المكارم حجازى449226
43oo9oتربية ابتدائي دمـــنهورساره ابراهيم محمد موسي شرف
كلية األلسن بنى سويفباسنت اسامه محمد الصياد277697
تربية ابتدائي اسيوطاحمد محمد حسن حسين799449
396o5اداب حلوانجهاد صبرى محمد سيد احمد
 تربية الساداتهدير ابراهيم محمد شعيب225396
فنون جميله عماره ج حلوانميار مجدى عبد الحميد علي المصري118232
2891o9اداب عين شمساحمد مجدى محمد الشحات عوده قدر
اداب حلوانصابرين ابراهيم على ابراهيم152153
تجاره القاهرهشيماء صالح الدين محمد محمود محمد حسن199831
5o3534تربية جامعة دمياطهدير الجرايحى الشبراوى بصله
تجاره عين شمسهبه على عبدالعزيز اسماعيل298171
3o5863صيدله عين شمسمروه هاشم محمد ابراهيم
تجاره المـــنصورهعبير احمد محمد عبد الحميد ابو سعد579376
2o7523كلية البنات آداب عين شمسساندى يوسف عبده يوسف
724ooكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفنورهان محمود عويس محمود
هندسة االسكندريهاحمد سعيد ابوبكر عبدالعزيز عبدالنبى458928
132o3حقوق القاهرهمحمد احمد سالم احمد سعفان
هندسة المـــنيااحمد محمد جمال سعد على مغازى الالوندى573199
تجاره االسكندريهاحمد مجدى محمد سعيد عبد اللطيف343944
تجاره القاهرهناردين عطيه هللا حنا توفيلس39798
طب االسكندريهرنا جمال محمد محمد قناوى444918
طب بيطرى االسكندريهاشرف محمد مصطفى محمد عبدالنبى412846
تربية طفوله ج دمـــنهورنفيسة محمد ابوزيد دياب431238
تربية عين شمسعبدالرحمـــن خالد رمضان عبدالجواد296783
116o56طب القاهرهمريم عماد مسيحه اسحق
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كليةاسمجلوس
تجاره االسكندريهصالح جوده السيد ابراهيم337285
56o346هندسة المـــنصورهلينه حسام الدين محمد محمد المرسى
42o883اداب االسكندريهأحمد خالد أحمد محمد محمود
اثار قنا جنوب الواديمكاريوس عزت ناشد اسكندر757895
فنون جميله فنون المـــنياريم عماد على محمود713896
4862o6تربية طنطانورا محمد محمد موسى
27791oطب بنهارانيا جاب هللا عبدالحميد جاب هللا
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةرانيا جمعه على محمد داود234627
اداب انتساب موجه االسكندريهعلى سعيد يوسف احمد على418574
تجاره سوهاجمحمد عمادالدين عرفان على811654
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةرينادا محمد محمود احمد18419
اداب الزقازيقريهام عاطف شوقى احمد642472
اداب انتساب موجه عين شمسايمان عزت سيد احمد محمد275462
39o34تربية عين شمسعمرو حسين طنطاوى طنطاوى
هندسة االسماعيليةاحمد ممدوح عبد القوى احمد الحصرى667181
65987oطب االسماعيليه ج قناة السويسمونيكا اسامه ملقي اندراوس
تجاره طنطااحمد مراد شفيق سالمه361378
نوعية الزقازيقعبد هللا السيد يوسف السيد645434
7928o2تربية اسيوطفاطمه الزهراء محمد مبروك عبد الناصر
تربية طفولة فرع الوادى جديدفاطمة خضر حسن سلطان749192
صيدله المـــنصورهمحمد عبد هللا محمود محمد582949
5o6555هندسة بور سعيدهبه محمود محمد حامد العباسى
هندسة عين شمسلميس اشرف محمد عبد الفتاح121781
نوعية المـــنيامحمود سيد محمود سيد725962
685o3تجاره بنى سويفجهاد ابراهيم عبد الفتاح حسن
نوعية فنيه كفر الشيخدعاء محمد اسماعيل البريمي372725
27o691السن عين شمسياسمين على عبدالرحمـــن على
2955o4اثار القاهرهسندس صبرى محروس حسين
تربية ابتدائي دمـــنهوراميمة محمد لطفى محمد الزيات428541
رياض اطفال المـــنصورهايمان محمد عبدالرحمـــن مصطفى محمد525119
هندسة عين شمسمروه خالد محمد يوسف رشــاد114347
26857oتجاره القاهرهاميمه محمد عبده محمد
تجاره بنى سويفياسمين محمد عبد الحليم على حسين64539
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد وحيد ابوالفتح النشــار233649
2o4222تجاره انتساب موجه قاهرهامـــنيه يسرى ابراهيم عمر
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسراء ايمـــن عبد الحفيظ عبد الفتاح147372
تربية فرع الوادى الجديدشريف طارق أحمد عباس749377
2o2591فنون جميله فنون حلواناالء محمود شيمى محمود
35o942تربية اسكندريةمـــنه هللا احمد عبد القادر احمد
اداب المـــنيامحمد ربيع احمد علي712258
42985oتربية دمـــنهورايه السيد عبد هللا محمد البانوبى
تربية حلوانشيماء محمد سيد عبد المقصود محمد49289
37o114اثار الفيوممحمد احمد محمد محمد مصطفى السلكاوى
اداب دمـــنهورسلمى حسن السيد محمود احمد349296
هندسة شبرا بنهامحمد فوزى عبدالحفيظ مرسى297189
حقوق سوهاجدعاء محمود عمر محمد815769
23o116طب بنهاميرنا سعيد عبدالحميد مصطفى عطوة
رياض اطفال بنى سويفشرين اشرف سعد حسن71714
21196oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد الشحات عبدالعليم غنيم
792o32تربية اسيوطراندا سيد احمد عبد العليم
صيدلة اسيوطعبد هللا مجدى عبد هللا عبد المعز821525
152o72هندسة المطريه جامعة حلوانغاده محمد بدر الدين على
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كلية األلسن بنى سويفمحمد رمضان ابراهيم كامل81142
122o82تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةزينب حازم عبد الفتاح يونس
493o99اداب طنطاايمان جمال انور عطية السمـــنودى
5o3o44سياحه وفنادق المـــنصورةابراهيم سعد يونس ابراهيم سعد
تربية بنهاهدير محمود احمد عبدالحليم283557
28137oتجاره بنهامصطفى طارق محمد طاهر على ياسين
اداب المـــنيامحمود رجب محمد عبد اللطيف718561
السن عين شمسهدير نادر ابراهيم على نصر36458
تجاره القاهرهخلود خالد محمد على128267
72o598تجاره بنى سويفمحمد شعبان عبد الحميد على
5749o9هندسة كفر الشيخمحمد محمد الشربينى ابوالغيط
تجاره االسكندريهمارينا جرجس كريم سعيد مشرقى411639
38o9o1نوعية كفر الشيخاسماء بدوى محمد محمد
حقوق عين شمسضياء الدين احمد عبدالقادر محمد صالح187766
13716oتجاره انتساب موجه قاهرهيوسف حمدى محمد ابراهيم
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد صالح عطيه ابراهيم193583
58o877تجاره كفر الشيخاحمد جمال حسن جابر السروى
653o84اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةوالء عبدالرازق معوض احمد فراج
كلية أداب بورسعيدايه احمد مـــناع عبيد محمد662322
422o32اداب انتساب موجه االسكندريهيوسف محمد محمود مهدى عبدالرحمـــن
هندسة شبرا بنهاخالد على عبدالرحمـــن ابراهيم276131
4278o4تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد رمضان الشحات السيد داود
اداب بنى سويفاالء محمد محمد عبد الرؤوف عبد الحميد62351
5o775اداب القاهرهمينا مدحت زكريا وسيلى
14o121هندسة عين شمساحمد عمر حافظ محمد
اداب حلواننورهللا حسني ابراهيم مصيلحى21461
19141oصيدله القاهرهحسن هانى محمد محمد سالم
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانبشوي بطرس عبده سلطان133168
3o1965السن عين شمسمحمود مـــنصور حبيب عبدالحميد
السن عين شمسهاجر عصام ابراهيم عبد السيد52646
35381oاداب طنطاماجده محمد مبروك احمد
طب اسنان كفر الشيخامـــنية عيد كامل احمد كراوية451137
كلية هندسة بنهاامانى عالءالدين ابراهيم احمد مخلوف229241
كلية طب أسوانمينا رومانى مـــنير ناجى821626
كلية الطب بقناجورج نان شوقى موسى743464
كلية هندسة بنهااحمد السيد على السمـــنودى495289
64614oتجاره الزقازيقمجدى ثابت محمد مصطفى غنايم
اداب عين شمسهايدى ابراهيم سيد مـــنصور291745
هندسة اسيوطالسيد حسنى السيد شرف495153
هندسة اسيوطعلى احمد محمد احمد145223
طب بيطرى اسيوطمارينا صليب عزيز ميخائيل789165
هندسة كفر الشيخاسالم السعيد حسين عاليه562672
تربية ابتدائي الفيومساره على خليل خبيرى76654
23381oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء حموده ابراهيم حموده
حقوق اسوانمحمد احمد زينو سنبل743355
صيدله الزقازيقشروق احمد محمد البكرى على الجمال647593
تربية ابتدائي اسوانمحمد محمود جادالرب محمد821437
طب طنطااسراء احمد محمد محمد مرجان العبد354453
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ناصر محمد عبد الحميد124777
هندسة اسوانمصطفى حمدى اسماعيل عبد المعطى819954
35553oاداب طنطارمضان أبوزيد رمضان عبد الرحمـــن سالمة
طب عين شمسعلى محمد العوضي الحفناوي639685
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اداب طنطارحاب عبد العزيز حامد الشيخ367752
36o128تربية طنطاساره سمير فتحى القهوجى
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد جابر عبد الستار ابوالعال71466
8198o3كلية تجارة ج أسوانمصطفى محمود محمد على
هندسة شبرا بنهاسلمي ضياء السيد امام الجوهري291387
36oo59طب بيطرى المـــنصورهليلى سامى محمد عيسى
28o638إعالم ج جنوب الوادىاحمد الحسينى عبدالجواد ابراهيم
23o93oكلية هندسة بنهااحمد جمال فؤاد عبيد
تربية جامعة السويساسراء عبدالناصر عبدالرحيم احمد657862
تربية ابتدائي شبين الكوماميره امان يوسف ابراهيم على214445
83o387هندسة سوهاجعبد الرحمـــن ايمـــن حمدى راضى
هندسة عين شمساحمد اسامه محمد عبد الحليم شــاكر639779
اداب عين شمسجون مرقص فكري يعقوب117527
هندسة الزقازيقمحمد على عبدالمـــنعم الزنفلي519118
64775oطب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسايه ثروت امين حسن السيد
22483oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامين شعبان امين حسن
تربية قنا ج جنوب الوادىمـــنال بهجات عبدالعاطى احمد736425
8o7944تربية سوهاجام كلثوم السيد البكري احمد
48597oهندسة طنطاعمرو موسى موسى الصفطاوى
اداب االسكندريهراندا مـــنصور رمضان القط428478
38o178تربية كفر الشيخاميره علي سليمان حامد بدر
طب بيطرى المـــنصورهمريم بولس رضا بولس عزب354974
فنون جميله عماره ج حلواناحمد ايمـــن عبدالعظيم حسين الشربينى194263
تجاره دمـــنهورمحمود احمد سعيد محمد غزال425626
3624o3هندسة طنطامصطفى الصياد الصاوى عيسى
12o8o7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه عماد محمد مبارك
تربية الزقازيقاسراء جمال اسماعيل على519432
اداب االسكندريهعبدهللا محمد جمعه طلبه368851
تربية بور سعيدفاطمه محمد راشد زيدان اسماعيل662274
2oooo3كلية البنات آداب عين شمسمـــنه هللا ايهاب محمد وجيه محمد ابراهيم
صيدله االسكندريهميار السيد احمد سامى عجينه 437474
94o17اداب بنى سويفمحمد خالد محمد عبد اللطيف
28791oتجاره انتساب موجه  عين شمسدعاء محمد حسن بيومى العروج
طب الزقازيقالسيد السيد محمد عبدالحليم523124
8281o2حاسبات ومعلومات اسيوطمحمد عبد العاطى محمد محمد
تجاره المـــنصورهمحمود عبد الرحمـــن عبد السالم حامد الشهاوي577528
7486o7صيدلة اسيوطندى عدلى محمد ابراهيم
رياض اطفال المـــنصورههنا محمد حمدى محمد احمد سليمان563433
صيدله الزقازيقروان معوض المرسى محمد المرسى589223
تربية اسكندريةرضوي محمد أبو القاسم عرابي423761
8o3592طب اسنان جنوب الوادىمحمد احمد رجب محمد
58o85oتربية المـــنصورهمحمود احمد محمود محمد مصطفى
3769o6كلية األلسن كفر الشيخفاطمه عبد الحميد ابراهيم ابراهيم السخاوى
تربية رياضيه بنين شبين الكوماحمد مخلص عبدالحميد القرواش212527
156o18صيدله القاهرهشيماء احمد عبد القادر عبد القادر
7167o7رياض اطفال المـــنيا طالباتبركة فايز سعد موسى
صيدله الزقازيقعمر ابراهيم عبدالرؤف السيد525136
تجاره كفر الشيخعبد الرحمـــن سالم عطيه مصطفى جابر379432
37651oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمي عصام عبدالهادي سليم
931o5التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةزينب محمد توفيق مغازى
تجاره عين شمسباكينام وائل ممدوح عبدالفتاح262695
خدمه اجتماعيه حلوانعمر فتحى ابراهيم عفيفى احمد296196
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4235o4اداب االسكندريهرنا محمد السيد محمد
81o363تربية ابتدائي سوهاجدنيا فتحى على فرحان
حقوق طنطاعلى المرشدى على اسماعيل371825
57o35اداب انتساب موجه القاهرهدينا حسن محمد على عسران
12o818تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان عمرو فؤاد احمد حجازى
3647ooحقوق طنطانورهان مصطفى بكر حسين ابراهيم
اداب عين شمسمادونا صليب جرجس اسحق283831
تجاره عين شمسهناء مجدى السيد محمد288853
6455o8هندسة الزقازيقمحمود فكرى عبد المطلب ابراهيم
صيدله القاهرهمى جوده زكى محمد266393
66o89oرياض اطفال بورسعيددنيا وليد محمد محمد محمد دعيه
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتعزه النجار محمد احمد745652
49823oاداب طنطاياسمين السيد عبد هللا عطيه الشرقاوى
66o657كلية أداب بورسعيداحمد سيد صدقى رياض عثمان
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد فاروق محمود محمد محمد ابوطالب358886
تجاره بور سعيدشهد محمد بالل السيد على الوهيدي662928
3675o8تمريض طنطا اسراء عبدالفتاح على احمد النجار
تربية ابتدائي طنطامى السيد محمد الزلبانى363144
3o3155عالج طبيعى القاهرهمحسن مصطفى محسن رافع
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيسرا عبدالعظيم عفيفى خليفه218849
5o215oتجاره جامعة دمياطاسالم محمد رفعت العزب النجيرى
تربية ابتدائي بنى سويفدعاء سعيد مرعي بيومي69973
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندينا ياسر فتحى محمد116373
تجاره القاهرهكيرلس عماد عزيز رياض198774
صيدله االسكندريهعلى البدرى محمود القنوم432584
2o5471هندسة القاهرهمحمود عصام محمد كمال الدين داود
صيدله االسكندريهاالء محمد عبداللطيف ابراهيم حامد374273
121o57اثار الفيومبسنت ياسر محمد عصام الدين
127o68تجاره القاهرهيحيى ناصر سيد عبد الرازق
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد احمد فتح الباب الخطيب231139
36715oتربية طنطاهاجر عبدالعزيز عبد الغنى عبد العزيز السباخى
تربية االسماعيليهرقيه محمود سعد سليمان652148
اداب طنطابسنت ممدوح حسن النجار363773
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننغم عبد المـــنعم السيد على احمد583286
تجاره عين شمسنورالدين مصطفى اسماعيل حسن187714
5822o7رياض اطفال المـــنصورهاميره رضا متولى فخرالدين خلف
كلية األلسن بنى سويفبثينه احمد عويس عبد المجيد69131
تجاره بنى سويفمصطفي خالد ابوبكر عبدالفتاح721251
طب حلوانعال محمد حسنى عبد العزيز وهبه74644
هندسة كفر الشيخحلمى ابراهيم حلمى احمد اليمانى491394
6113oطب القاهرهايات تونى محمد كيالنى
57o7o2تجاره المـــنصورهمحمود عماد الدين على عبد العزيز عيطه
1937o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريم محمود عبدالنبى محمد
81o8o4تربية سوهاجمحمد خلف محمود احمد
28oo31طب بنهااسراء نبيل رشــاد صديق عمر
تربية ابتدائي االسماعيليهشيماء محمد عبد العال محمود654686
عالج طبيعى القاهرهرضوى اسالم حامد محمد محمد صالح49446
تجاره القاهرهكريم محمد على محمد18293
هندسة اسيوطخديجه محمد سمير صالح فضل798332
طب بيطرى القاهرهمـــنه احمد السيد سالم عبد الرحيم189642
هندسة شبرا بنهامحمود رجب عبدالغفار مرسى276658
21o42oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه عبدالنبى شعبان محمد
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7231o1صيدلة المـــنيامارينا عفت فوزى ناشد
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويساسراء مجدى محمد محمود عيسى662126
55o18اعالم القاهرهوالء سامي حافظ اسماعيل
السن عين شمسمحمد ابراهيم ابوسريع ابراهيم29441
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد جمال معوض ابراهيم133412
تجاره عين شمساحمد عبد العزيز سعدون احمد سالمه669361
اداب اسيوطسهيله احمد عبد الحفيظ عبد الحافظ794167
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود عبد الرحيم ناجح عبد الرحيم145943
36o881هندسة طنطاسلمى حسن االمام احمد محمد البس
582oo4طب الزقازيقمـــنة هللا محسن راغب محمود
29313oكلية البنات آداب عين شمسايمان رمضان محمد عاشور
22o3o9طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء ناصر عباس وهيب
طب االسكندريهمريم عادل فتحي عبد هللا عبد المولى447123
71763oهندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد عبد الفتاح رجب على
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد محمد عبد الحميد حسنين النويهى488667
662o96كلية أداب بورسعيدوالء صابر عثمان عبدالاله على
اداب اسيوطرحمه حسن محمد ابو العال787891
141o18السن عين شمسياسمينا ماجد ميالد سمور
4496o2طب طنطاشيماء محمد اسماعيل بسيونى طه
صيدله عين شمسايه محمد سعيد السيد الخصوصي261996
اداب اسيوطشيماء رمضان محمد درغام788459
79o354اداب اسيوطندى اشرف عبد العال عمر
43o66oتربية ابتدائي الساداتعلياء خيرى موسى شحاته كيالنى
27o739كلية البنات تربية عين شمسايناس حسن السيد همام
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسمروه ابراهيم عبد الواحد السيد54962
كلية أداب بورسعيداسماء احمد ابراهيم ابراهيم عمر661453
اداب حلوانهدير حازم محمود عبد الحميد25241
حقوق الزقازيقمؤمـــن صبري عبد القوى رسالن665274
اداب طنطاعلياء عالء الدين ابوالفتوح سالم حسين365539
تربية شبين الكوماميره درويش عبدالمعز عبدالعليم226528
51o746نوعية الزقازيقسهام طارق عوض عبد الجليل شهوان
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسطلعت نادر محمود محمد خطاب458539
تجاره سوهاجمصطفى عاطف ابوالمجد ابراهيم812543
طب الزقازيقمؤمـــن هشــام محمد محمد عبده646929
تربية حلوانمصطفي امين درويش السيد58872
8o6559هندسة اسيوطفرغل صالح ابو خطوه عبد الجواد
8175o8تجاره سوهاجرانيا صبري رمضان احمد
7317o4صيدلة المـــنياطه محمد طه اسماعيل
27724oتربية بنهاسحر السيد جاب هللا السيد
3494o5اثار الفيومسمر عمرو احمد على عبد العال
هندسة المطريه جامعة حلوانهاجر محمود محمد جالل274166
هندسة الفيوممحمد عبدالحميد عبدالباقى كساب458564
طب المـــنيافادى غبلایر اسحق صليب724518
تجاره القاهرهيارا عصام الدين محمود مرسي126597
طب بيطرى االسكندريهمريم محمد عبد الحميد حسن علي468357
رياض اطفال المـــنصورهاسماء احمد بدير ابو شحاتة578832
اداب انتساب موجه القاهرهاسالم هيثم سعيد حسن37976
48776oتربية طنطامى محمود مصطفى القصراوى
82oo65طب القاهرهجاكوب هانى بشرى مليكه
تربية طفوله كفر الشيخندى حسن على عمر مفتاح376656
تجاره بنى سويفوليد محمد عبد الوهاب شيخون68966
تجاره القاهرهاحمد محمد سيف عبد الخالق58286
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تجاره اسيوطعبد المعز سيف عبد المعز السيد721191
اداب بنهاشروق محمد عبدالسالم حسين قنصوة262741
تجاره انتساب موجه االسكندريهاحمد سعيد مختار عبد هللا421194
اداب حلواننوران حسين كامل عباس51738
هندسة المـــنصورهالحسينى مـــنصور الحسينى محمود حسنين566267
22584oتربية شبين الكومسعاد مبروك رفاعى عبدالحميد
تربية بنى سويفجهاد حسن يوسف مبروك65993
81o577تربية ابتدائي سوهاجدينا عبد هللا ابوعوف عبد هللا
82o144هندسة اسوانسمر محمود محمد سليمان
كلية البنات آداب عين شمسفاطمه اسامه مصطفى المتولي155233
51o71oتربية الزقازيقآالء صبحي عطية عطية أحمد
تربية اسيوطشيماء غريب مـــنازع حجو792264
تجاره االسكندريهمـــنعم حسين عبد المـــنعم عبد الفتاح338442
414o85هندسة االسكندريهمهند عمرو محمد على جعفر
طب بيطرى جامعة الساداتهاجر احمد ابوالنصر ابوالفتوح218832
8o1274تربية رياضيه بنين اسيوطمجدى ابراهيم فولى حمدان
64245oاداب الزقازيقجهاد هاني عبدالرحمـــن محمد
تربية ابتدائي كفر الشيخكريم احمد الشوادفى احمد جاد379674
119o9oتجاره عين شمسمى ماهر عبد اللطيف عبد الواحد
تجارة قنا ج جنوب الواديرحاب محمد احمد بهجات746767
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأحمد عبد النبي عبد العزيز محمد السماحي443552
146o95طب بيطرى القاهرهخلود المطراوى محمد على
صيدله االسكندريهحبيبة محمد السيد احمد جاد413176
تجاره اسيوطدميانه رؤوف سامى جبره797218
تربية ابتدائي بنى سويفنورهان صالح رجب عبد هللا67875
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن محمد حسن عباس عمر342614
فنون جميله عماره ج االسكندريهخلود احمد مصطفى حسن346365
6265oتربية ابتدائي بنى سويفاسراء عبد النبى محمد شحاته
3765o7طب كفر الشيخمـــنه أيمـــن عبدالعاطى عبيد
تربية المـــنصورهزبيده محمد فتحى السيد السيد582372
تربية ابتدائي طنطاساره خالد الشحات محمدابراهيم497891
5o4411هندسة المـــنيامحمد على على سعد الدين
تجاره القاهرهمـــنى سيد خليل سيد55428
36o131تربية طنطاساره السيد عبد الغنى احمد الشــاعر
5641ooتجاره جامعة دمياطمحمد احمد فاروق السعيد عبد هللا
8o8812هندسة سوهاجمهاب الدين وائل عبد الفتاح عبد العظيم
2692o4اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود محمد محمود على
طب عين شمسروال طلعت حسين ابراهيم الحارونى116678
فنون جميله فنون ج االسكندريهفاطمة شــاكر عبد الاله عبد المجيد احمد411262
تربية حلوانخالد السيد عليش السيد198722
227oo9اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعلى مكاوى تهامي علي مكاوي
28o776حقوق عين شمسعبدالرحمـــن اشرف عبدالسالم عبدالرحمـــن
23o341تجاره بنهااحمد وحيد احمد طعيمه
تربية ابتدائي عين شمساحمد جمال مختار ابو ضيف139787
طب بيطرى دمـــنهورمحمود السيد محمود ثابت469199
8o8817كلية األلسن سوهاجاسراء سليمان محمد عبد هللا
تجاره بنى سويفندا خالد محمد جنيدى على94493
صيدلة اسيوطاريج ايمـــن بسطاوى احمد744257
اداب االسكندريهجيالن ابراهيم محمد نور الدين حسن صالح346841
كلية هندسة بنهااحمد صالح محمود محمد ابراهيم641326
تجاره بنى سويفأحمد عبد الحكيم عثمان حسانين721134
كلية األلسن ج أسوانندى محمد فتحى ابراهيم ابوالنصر346862
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تربية عين شمسحسناء سعيد زويد حسن صقر289783
298o69اداب انتساب موجه عين شمسفاطمه سعيد عزب محمد عزب
السن المـــنيامينا رامى رزق رياض رزق415245
صيدله طنطامحمد طارق محمد على على عياد357222
هندسة االسكندريهليلي صبري محمد حسن على461117
دار العلوم ج القاهرهنورهان امين اسماعيل مصطفى151315
8o1914تربية ابتدائي اسيوطعالء الديب خضيرى ابراهيم
73o92اداب الفيومبالل مصطفى عبد العزيز عالم
رياض اطفال المـــنصورهامـــنيه محمد بيومي بيومي494661
5o1832اداب جامعة دمياطرغده رشدى طاهر محمد على فايد
41o642اداب االسكندريهجان سعيد صديق بطرس
277o27تربية رياضية بنين بنهاامير عاطف السيد محمد على عالم
586o37صيدله المـــنصورهاحمد محمد محمد عبد المجيد عبد المـــنعم
تجاره المـــنصورهنشوى محمد اليماني محمد اليماني488277
هندسة االسكندريهمحمد خالد محمد محمود عبد هللا342446
1565oطب القاهرهمحمود هشــام المغاورى عبد الحميد
طب بيطرى بنهامحمود صبرى محمود عبدالعزيز227495
638oo5تجاره الزقازيقياسمين احمد محمد رشــاد فضل
صيدلة اسيوطاسماء محمد يوسف مصطفى749551
2774o1طب بنهافاطمه رضا عبدالعزيز علي
8o38o9تربية ابتدائي سوهاجديانا افتوح عثمان احمد
اثار الفيوماسراء على متولى على مطاوع642554
56699oطب اسنان المـــنصورهايمان حمدى احمد محمود شهاب الدين
اداب القاهرهحسين اشرف حنفى احمد عبد الحليم29666
تربية دمـــنهوربسنت محمد ابو الفتح الماحي429235
74o146هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد امبارك محمود احمد
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمصطفى محمد محمود سلطان795267
72o87oتجاره بنى سويفخالد عبدالناصر ماهر علي
تربية ابتدائي بنهافاطمه اشرف محمد محمود278899
2153o4تربية ابتدائي شبين الكومداليا سعيد محمد الدسوقى المهدى
5o3317تربية جامعة دمياطريم محمود حسن حسن الريالي
صيدله القاهرهساره حسن احمد وهبه47627
51774oتجاره الزقازيقايه حسين احمد محمد سعيد
6o777هندسة القاهرهحماده محمد عبد العال محمد عثمان
اداب حلوانهاجر سعيد امام درويش31222
59oo85تربية ابتدائي المـــنصورهشيماء السيد محمود المرسى المرسي
تربية طفوله اإلسكندريةنورا اشرف حامد هنداوى348921
58o4o8تربية المـــنصورهاسالم احمد عبد الوهاب حسنين
طب االسكندريهنورهان مجدى محمد حسن سنهورى435561
64887oصيدله الزقازيقاالء السيد رياض مـــنصورمحمد
57312oصيدله المـــنصورهمحمد احمد عبد الخبير فوده
رياض اطفال الفيوم طالباتيارا حسن محمد حسن72751
اداب االسكندريهابرار طارق مصطفى عيسى رضوان419251
21o127برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانغاده رجب سالمه مهدى
صيدله االسكندريهسلمي ناجي محمد اليماني الزناتى438986
اداب اسيوطايمان محمد سيد على786458
تربية طفوله ج دمـــنهورايه محمد العزب يوسف مشرف428858
تربية ابتدائي الزقازيقمـــنة هللا السيد توفيق عطوة516521
فنون جميله فنون االقصرشروق محمد احمد رزق347368
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهدير حسن محسن عبد اللطيف63981
صيدله االسكندريهحسن محمد عيسوى الرفاعى358663
56o58تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء صبحى سعيد عاشور على
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تربية العريشبسمه ضياء الدين احمد محمد665386
3o1485اداب عين شمسراما احمد اسماعيل اسماعيل
1898o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود ناصر حمدى مدنى على
نوعية المـــنيايمـــنى على محمد عبده713471
تجاره االسكندريهاحمد سامى احمد على حسين342738
اداب انتساب موجه االسكندريهسميه مجدى زين العابدين عبد السالم422639
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسمحمد رفيق محمد عبد السالم شتا663956
صيدله حلوانوسام محمد محمود عامر219463
2166o5طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنرمين فرج هللا عبدالكريم فرج هللا
22o873تربية ابتدائي الساداتايه محمد قنديل محمد الدرديرى
طب بيطرى الزقازيقمارينا عزت فهيم يوسف515419
هندسة طنطامحمد طارق فؤاد خطاب357992
اداب انتساب موجه عين شمسانجى ناجح رمزى بساده274281
419oo6اداب دمـــنهورخالد احمد السيد محمد راضى
صيدلة اسيوطنورا حراجى عبدالعاطى محمد733778
اداب القاهرهايه احمد محمد اسماعيل شحاتة148636
تربية شبين الكومغاده عبدالمـــنعم محمد شلبى214555
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو عادل حسن ابراهيم213258
صيدلة سوهاجيوستينا أيمـــن وديع توفيق739732
21482oتربية شبين الكوماسماء نبيل يوسف باشــا
هندسة الزقازيقاحمد محمود سليمان اسماعيل511746
448ooاداب القاهرهشمس محمد ابراهيم عوده
هندسة القاهرهنادر سامى ربيع بيومى58456
تربية طفوله شبين الكوماالء معوض محمد عرفة فرج216561
تربية ابتدائي سوهاجنور ذكريا تمام احمد817238
طب كفر الشيخاسماء إبراهيم حمدي محمد ابراهيم377332
صيدلة اسيوطمـــنه هللا لملوم عبد العظيم عبد الفتاح826452
اعالم القاهرهشروق هشــام محمد زكى46449
اداب انتساب موجه عين شمسيارا ياسر محمد حلمى264666
فنون جميله فنون المـــنياامل طلعت عبدهللا احمد755625
39o627هندسة طنطامحمد مجدى عبد التواب محمد الديهى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسالم احمد عبدالمقصود محمد فتح هللا النحال459911
2o8o83هندسة عين شمسمونيكا رجائى ماهر فهيم
اداب حلوانامال محمد عبدالفتاح محمدين275444
هندسة الفيوممحمد فتحى محمد حافظ75369
صيدله الزقازيقهايدى خالد فكرى فهمى262775
كلية اآلثار باالقصرسماء اشرف رشــاد حافظ151229
442o37كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسامة سالمة احمد عبدالمجيد ابو حى
صيدلة اسيوطعمرو محمد هانى مصطفى محمد755999
صيدلة اسيوطمحمد على ابوالفتوح محمد752699
3o1524تجاره عين شمسهيالنه اشرف رفعت عياد
3o691oكلية البنات آداب عين شمساسراء محمد صاوى على
هندسة حلواندينا سعيد زكى احمد144186
تخطيط عمرانى القاهرهعبدالرحمـــن فريد محمد فريد287437
42628oاداب دمـــنهورمصطفى يسرى مصطفى الزاغ
اداب المـــنصورهعمر ايمـــن جالل المغلوب494973
2o9886اداب حلوانفاطمه سيد كمال مبروك عوض
6463o4تربية الزقازيقعلياء صالح السيد ابراهيم على
تجاره عين شمسمريم طارق يوسف مرسى147436
تربية ابتدائي بور سعيدمـــنى عاطف محمد محمد مصطفى حسن661732
هندسة المـــنصورهمحمد عبد المعز محمود محمود عبد الرازق576175
طب بيطرى المـــنصورهسهيله عبد المـــنعم حامد عبد المـــنعم583147
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تجاره المـــنصورهمحمد هارون على هارون حسن582354
8oo5ooتربية ابتدائي اسيوطاميمة سمير حسن عبد الحافظ
3o2313كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسجهاد جمال سيد احمد رجب
581oo4نوعية المـــنصورهاسراء محمود مصطفى محمد ابراهيم
3oo698كلية هندسة بنهاالمامون عادل مامون ابوالعزم
اداب اسيوطمروه حماده ثابت حامد794213
278o94كلية هندسة بنهارهف عبدالرحمـــن السيد محمد مرسى
3847o7تجاره كفر الشيخاحمد سعد احمد شعبان بحيرى
312o99هندسة شبرا بنهااحمد عوض عبدالسالم مهدى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسمر مصطفى عبدالغنى محمد صقر232589
هندسة كفر الشيخسلمى محمد حسنين ابراهيم حسنين339435
48662oهندسة طنطامحمد السيد صالح السيد
49o354طب المـــنصورههاجر عمر أ نيس محمود ابواإلمام
تجاره الزقازيقاحمد رافت عباس ابراهيم644748
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننهال محمود عبدهللا ابراهيم211887
اداب انتساب موجه حلوانيارا محمد راغب حسين124736
اداب القاهرهاميره مـــنتصر شعبان عليوة27688
فنون جميله فنون المـــنياريموندا القس رافائيل موسى عجايبى726713
تربية فرع الوادى الجديدياسمين سالم سويلم راشد749246
هندسة كفر الشيخمحمد محمد احمد محمد فوده381568
تجاره الزقازيقحسام على حسن احمد517226
هندسة القاهرهاحمد عبد الرحيم محمود على155797
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىسمية محمد النوبى الصديق ابراهيم747776
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن احمد احمد عبد الحافظ47277
طب بيطرى المـــنصورهايمان سمير المحمدى احمد489536
طب اسيوطايثار محمود عبدالسالم عبدهللا749883
اداب االسكندريهاالء اكرم محمد عبد المـــنعم شعبان348816
82o7o3هندسة اسوانمحمود فتحى فهمى سليم
طب بيطرى المـــنصورهايه امين فتح هللا على شــادى569297
السن عين شمسعبد الرحمـــن عالء طه مهدلى عمر23572
سياحه وفنادق المـــنصورةهنا ايمـــن محمد فتحى األطروش499547
طب بنى سويفسعيد مـــنصور عبدالعليم مـــنصور751651
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةفاطمه احمد شــاكر احمد231583
62o3oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد محسن رمضان مكاوي
14o465تجاره عين شمسدينا عبد الفتاح فضل عويس
نوعية عباسيهايه عبدالعظيم سيد حامد291529
اداب القاهرههند عالء الدين حسن عشماوى129916
59oo75تربية ابتدائي المـــنصورهدينا اسامه عبد المـــنعم السيد على
5o3641هندسة بور سعيدمحمد سعد ابو زيد حسان
8o3758تربية ابتدائي سوهاججمال فتحي عبد النظير احمد
تجاره القاهرهميرنا هانى حسن على25688
تجاره القاهرهسامح حمدى عبدالعظيم السيد سليمان198622
 تربية الساداتامـــنيه فرحات عبدالسميع الشــايب225182
28677oكلية هندسة بنهااسماء جمال عبدالرحمـــن تهامى
طب عين شمسسلمى فؤاد سعد احمد الشوربجى195331
اداب القاهرهمحمود الشــاذلى عبدالغنى عبدالرحمـــن197222
64o264طب عين شمسهدير جميل نصر عبد الباقى
تربية ابتدائي االسماعيليهرنا رشــاد احمد على حسانين653975
تربية اسيوطهند شعبان احمد صبرى792825
تربية جامعة السويسشروق هانئ محمود درويش657381
هندسة شبرا بنهافادى عياد سامى سيدين281147
29o652كلية اآلثار سوهاجاميره صالح محمد حسين العربى
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هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد ابراهيم حسن محمد188668
فنون جميله فنون ج االسكندريهروان احمد على المحلى ابوعجلة349388
كلية أداب بورسعيدندى احمد محمود احمد ابراهيم662736
صيدله حلواناحمد عبد الحكيم عبد الحميد سيد826521
4984o1هندسة حلوانعلى محمد احمد عبدالفتاح شــاهين
447o47طب بيطرى دمـــنهوررقيه فاضل عوض عيسى
هندسة الفيومنورهان ابراهيم كمال عيسى68119
8o7358تربية ابتدائي سوهاجاميره حسن سيد فراج
7359o4اداب قنا ج جنوب الوادىالهام فكري محمد رسالن
229o68تربية ابتدائي بنهااسراء عادل السيد حسنين سالم
طب اسنان طنطاوالء عبدالرسول بهنسى سويلم215882
تربية ابتدائي عين شمسعز الدين هشــام عبد المحسن احمد129523
اداب حلوانمى عبدالحميد محمود احمد265863
هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن حسن حمدان محمد حسين594672
اداب الزقازيقمحمود نعيم محمود ابراهيم517329
57o457هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمـــنا محمد الصعيدى الشيخ
1923o1صيدله عين شمساالء محمد سامح اسماعيل خليل ابراهيم
3oo386تجاره بنهامحمد خالد عبدالرؤف عبدالعظيم
اداب دمـــنهورندى عادل محمد على ابو جالل429486
662o63رياض اطفال بورسعيدسهير محمد فاروق عبدالعليم غازى
28289oكلية البنات آداب عين شمسعنان محمود عبدالرازق محمود
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر حسن عبدهللا سليم233625
تجاره القاهرهرحمه محمد جبر سعد31641
تجاره الزقازيقمحمد مرسى محمد مرسى سمره517657
صيدلة المـــنياعلى محمد عبد الراضى مصطفى741171
طب المـــنيااسالم جمال رشوان يونس753351
3114oاداب حلوانشــاهنده سعد الدين محمد احمد
تجاره دمـــنهورأحمد ابراهيم عبد المـــنعم ابراهيم سعد425965
طب المـــنياأمـــنه حجاج على سيد713498
طب اسنان طنطاايه طلعت طه الشطالوى353998
38o269تربية ابتدائي كفر الشيخهناء طلعت لبيب محمد سيد أحمد
824o53صيدلة اسيوطكريم شلبى حسين ابراهيم
اداب انتساب موجه االسكندريهروان أحمد عبدالفتاح أحمد411162
19546oاداب عين شمسنهى احمد عثمان عبدالباقى
83o967صيدله حلوانندا محمد محمد ابو ضيف
128o91هندسة عين شمساسراء خالد صديق محمد
اداب بنهاايه خالد السيد السيد228969
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم عماد الدين عبد الغفار خطاب26625
41o575تجاره االسكندريهسارة محمد األباصيري محمد عبدالغنى
691ooهندسة الفيوممعتز مجدى محمد حسين
13o4o7اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةامـــنية سيد حسن جمعه
اداب القاهرهنرمين عبد الرحمـــن محمد عبد المعطى36415
تجاره بنى سويفعاصم خالد عبد المـــنعم فهمى713254
طب القاهرهرنا جمال عبد العزيز محمد135187
هندسة المـــنصورهاحمد صالح انور سعد احمد عياد562415
تربية اسكندريةمحمد ابراهيم على عطية محمد344326
8o8136اداب سوهاجايرين بخيت لوقا يسى
2o6742اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةافنان محمد على مصطفى رزق
1966oتجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمود احمد سند محمد
هندسة سوهاجاحمد محمد الخضيري مهران785429
عالج طبيعى القاهرهياسر محمد عبد الفتاح محمد49715
تجاره االسكندريهنورهان احمد على محمد على نصر419353
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6388o5تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن محمد فوزى الحضرى على
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةزينب حامد عباس مرسي  السحت419332
صيدله المـــنصورهاحمد رامى محمد عبد الرحمـــن عبد الغفار499551
هندسة الزقازيقشيماء رضا محمد احمد مقبول641257
تجاره بور سعيدسمر ابراهيم محمد ابراهيم االلفى636694
3o156oكلية البنات آداب عين شمسزينب على عبدالحليم عبدالقادر
تجاره عين شمسفادى رأفت فرج غبور26527
تجاره االسكندريهمحمد مجدى فتحى متولى محمد416368
طب بيطرى بنى سويفاسراء رجب ابوالخير عبد الحميد64218
اداب سوهاجنور عالء محمد حسن812352
59184oتربية المـــنصورهايه محمد احمد محمد المتولى
57o71تجاره انتساب موجه قاهرهفاطمه الزهراء احمد حسانين عبد الوهاب
هندسة الفيوماسماء جمال محمد صالح74858
صيدله حلوانفريده اشرف فوزى احمد17621
51968oرياض اطفال المـــنصورهامينه محمد مصطفى عبدالعزيز مصطفى
هندسة االسكندريهمحمد سمير فواد ابراهيم البيسى458775
27o272تجاره عين شمسمحمد مصطفى محمد خطاب
اعالم القاهرهسندس طارق محمد فايق39695
8o6o36طب سوهاجاحمد محمد عبد اللطيف احمد
كلية حقوق المـــنياعالء نور ابراهيم علي717315
كلية رياض االطفال اسيوطراندا عماد ظريف يونان791256
صيدله القاهرهعبدالرحمـــن يسرى عبدالعاطى عبد الحليم عفيفى188639
459o66هندسة االسكندريهأحمد طارق كمال أبو غنيمة
564oo9تربية المـــنصورهابراهيم عبد الناصر ابراهيم السيد ابو النجا
489oo7هندسة كفر الشيخاحمد مصطفى عبدالجليل السعيد عاصى
35o596طب اسنان االسكندريهناردين عادل صداق جبرائيل عبد المسيح
اداب طنطايحي شعبان عبدالرازق البدوى357317
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةدعاء رافت محمد احمد652457
49o664اداب طنطاباسل ابراهيم محمد ابوالوفا الشوربجى
هندسة االسماعيليةمحمد ابراهيم محمد مبارك665325
422o89تربية أساسي اسكندريةمحمد عبدالرحمـــن مـــندور رمضان عبدالهادى
تربية ابتدائي طنطامصطفي ابراهيم مصطفي سالم355759
طب اسنان جنوب الوادىكريم ماهر هنرى مقار816342
تربية اسيوطمارينا نشــات يعقوب ابادير789299
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمياده مجدى فرج مدينه216139
2o4145تجاره القاهرهمريم على محمد احمد
تجاره اسيوطاحمد سيد حسن سيد789529
اداب انتساب موجه عين شمساالء عمر محمد عمر مبروك265916
حاسبات ومعلومات المـــنصورهايه احمد فكرى الرفاعى574467
صيدله المـــنصورهنورا عبد هللا عبد القادر عبد هللا596751
8oo365سياحة وفنادق المـــنيااحمد على عبد الصالحين على
1145o3اداب القاهرهنادين حازم محمد عادل
356o39نوعية طنطادينا احمد عبدالرحمـــن عبد الرؤف سرحان
19o892حقوق القاهرهاحمد عالءالدين حسنى ابو هاشم عشرى
تربية طفوله اإلسكندريةروان محمد فؤاد حسنين محمد عمار341327
2o5933تخطيط عمرانى القاهرهاحمد طارق الحسينى عبدالقادر
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عادل محمد لبيب قنصوه228275
اداب الزقازيقاسراء عبداللطيف محمد الديداموني على سالم521639
5832oحقوق القاهرهمؤمـــن خالد محمد احمد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد ياسر رمضان محجوب23693
792o3oاداب اسيوطدعاء محمد خيرى على
صيدله القاهرهاحمد شبل محمد ابوشنب233416
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رياض اطفال المـــنيا طالباتاميرة عليوة احمد خليفة726658
465ooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم فايز مختار خليفه علفه
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهلمياء عبدالفتاح عبدالحكيم درويش221243
22o386صيدله القاهرهياسمين اسماعيل هنداوى زرينة
38o5o3تربية كفر الشيخايناس احمد محمود هاشم موسى
طب سوهاجهاجر عمر حسان صديق815419
اداب طنطامريم زكريا مسعود الوكيل363138
2648ooاداب القاهرهاسماء عاطف على ابراهيم
822o76تربية اسوانياسمين صبره محمد محمد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد جمال عبد الرحمـــن نصر ابوالنصر212118
8o2293اداب اسيوطجابر احمد جابر شبيب
63855oطب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسرانيا حسن فتحي عبد الحميد
4o7o8هندسة حلوانيوسف خالد مصطفي كامل عبد الجابر
صيدله االسكندريهحمدى محمود محمد  عبد الحميد ابو حمد441856
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد مصطفي حافظ احمد مكى341139
47o58طب القاهرهفؤاد سامح فؤاد العدروسى محمد
372o5اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمروه جمال كامل محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد مصطفى احمد محمد الشــامى46758
طب بيطرى المـــنصورهزينب شعبان المرسى المتولي572318
هندسة بور سعيدمحمد رافت محمد فؤاد محمد موسى663147
64141oرياض اطفال المـــنصورهفاطمه احمد محمد عطيه على
صيدله القاهرهنهاد مجدى ابراهيم عبدالحي268291
طب القاهرهلمياء احمد محمد السقا448458
هندسة المـــنصورهمحمد جمال فوزى محمد على عيسى593681
هندسة الزقازيقمحمود رضا حسين فهمى643656
اداب الفيومروضه عيد عبد المؤمـــن عثمان74957
تربية بنهاغاده جمال محمد حسن مؤمـــن287798
تربية المـــنصورهنورهان الفضالى محمد صبرى الفضالى563667
تربية ابتدائي قنا ج الواديدينا عماد نورالدين عثمان734599
2o6785فنون جميله فنون حلواناالء يوسف عبدالحميد عطيه
تربية عين شمسمحمد شعبان حسنين محمد دسوقى153121
27o988اداب عين شمساميره طارق عزيز محمد
3692ooاداب كفر الشيخسمر دسوقى فهمى الدويحى
طب اسنان كفر الشيخاحمد وائل سيد عبد الهادى البساط434932
41o167صيدله االسكندريهاندرو اشرف رمسيس بولس رزق هللا
5788o3تجاره طنطاعبد الرحمـــن وائل بدوى سعفان
صيدله عين شمسنورهان عارف عبدالعال احمد299349
كلية رياض االطفال اسيوطنجالء مـــنصور على عثمان799772
66o294هندسة بور سعيداحمد محمد ابراهيم محمد الزغبى
تربية طفوله شبين الكومداليا سعيد زكى رحيم خطاب235847
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء ايمـــن رشــاد سيد على144218
422o69تجاره االسكندريهعمرو رضا ابراهيم جادالكريم ابراهيم
4961ooاداب طنطااحمد عبدالعزيز ابراهيم غانم
3o516oاداب بنهابوسى عالء البدرى محمد
58o669هندسة المـــنصورهاحمد العربى السيد على كريم
صيدله حلوانيوسف عصام يوسف محمد حالوه284333
6243oطب بنى سويففيفيان يوسف حنين ميخائيل
هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف سيد عبد الصمد بيومى محمد124127
132o81كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةلوجينا اسامه ابراهيم محمد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورحسين احمد حسن احمد  ابوبكر441851
طب بيطرى كفر الشيخحمزة كمال محمد العطار486414
736o14تربية قنا ج جنوب الوادىحنان احمد على سليمان
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طب بنهامروه احمد السعيد رفاعى643466
43762oطب االسكندريهنيرة عبد الرحمـــن حبشى محمد عبد الرحمـــن
هندسة القاهرهمحمد ايهاب عادل علي درويش47324
22377oحقوق جامعة الساداتاحمد سالمه فؤاد محمد
اداب عين شمسمحمد كريم سنوسى عبدالعظيم295891
اداب قنا ج جنوب الوادىسهير جمال عبدالغفار ياسين744477
82o2o5تربية طفولة أسوانايه احمد عبد الرحمـــن عبد الودود
6o249السن عين شمسخالد احمد محمود حسين
طب بنى سويفمحمد احمد محمد احمد جنيدي61786
صيدله القاهرهرضوى محمد اسماعيل عبد الخالق58792
41o84oتجاره االسكندريهيوسف احمد حافظ حمزه احمد حافظ
تربية بنى سويفهاله عبد العزيز سيد عبد العزيز69685
4653ooتربية طفوله اإلسكندريةسهيلة يحيى صديق بهنسي علي
5oo386تربية جامعة دمياطدينا يحيى محمود الداى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد احمد حسب النبى217482
تجاره بنى سويفمحمد شعبان محمد احمد717949
219o49صيدله حلوانياسمين ايمـــن سعد عبدالرحمـــن
هندسة االسكندريهمالك فهيم عطية عبد المالك حنا456948
12o595هندسة المطريه جامعة حلوانمايكل كرم سعيد ابراهيم
8o4276طب سوهاجمحمد حسين محمود عبد اللطيف
هندسة الفيوممينا عماد ثابت سعد74277
5796o7هندسة طنطاالسيد الشحات السيد السيد ابو القمصان
1278o8السن المـــنياامـــنيه محمود بيومى احمد
كلية األلسن ج أسوانعاطف زينهم ذكرى سالم288936
تربية طفوله شبين الكومايه امين معوض عبدالعزيز224868
اداب المـــنصورهحنان ابراهيم محمد محمد زيدان592584
23o421تربية بنهاطارق محمد عثمان محمد
تجاره دمـــنهوراحمد محمد هالل محمد السيد415428
729o67تربية المـــنيارشــا يحيى اسماعيل عبدالسميع
صيدله الزقازيقاميره ناصر عبدالهادى محمد278212
637o19تجاره الزقازيقاحمد عالء الدين عبد الحميد العزونى
طب المـــنياسارة حسن البنا محمد صبره726988
56o339حقوق المـــنصورهمحمد نورالدين عادل محمد محمد سليمان
23496oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد على عبدالفتاح احمد دبدوب
طب بيطرى دمـــنهوراسراء عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا452219
تجاره عين شمساسماء وائل عباس على134694
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامـــنه ممدوح ابو الحسن غنيم716674
طب بيطرى القاهرهسميه محمد قرنى عابد58798
كلية اآلثار سوهاجسوزان حسن نصر سيد749871
نوعية الزقازيقميار محمد محمد سليم احمد648473
تربية االسماعيليهعبير محمد حسين محمد654271
هندسة كفر الشيخمحمد مصطفي بسيوني الشــاذلي373885
السن عين شمساسالم حسين عبد العال حسين129575
تربية طفوله اإلسكندريةياسمين محمد بشير احمد ابراهيم339981
حاسبات ومعلومات بنهامصطفى محمود حسن محمود مليحه286661
تربية المـــنيامايكل كامل وهبه عبدالمالك726536
تربية طفوله طنطااسماء ابراهيم محمود الكومى485282
661oo3نوعية بور سعيدهانيا احمد السيد مسعد ديبون
اداب الفيومفاطمه خالد محمد عبد الحميد جوده72356
49o234تجاره طنطااحمد عادل عبدالباقى غنيم المرسى
27638oاداب الزقازيقعمرو اسامه نصرالدين يوسف
518o24صيدله الزقازيقرضا رجب محمود مجاهـد
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27718oهندسة شبرا بنهامعاذ احمد عبدالرؤف على سالمه
اداب الزقازيقايه جمال عبد العظيم دسوقى العدلى641635
796o95حقوق اسيوطمحمود جمال مصطفى محمود
تربية ابتدائي عين شمسزمزم رمضان شعبان طه275514
رياض اطفال الفيوم طالباتنزهه فتحى عبد الظاهر ابراهيم79336
صيدلة المـــنيايارا اسامه اسماعيل ابراهيم713684
5oo443تربية جامعة دمياطمى طاهر محمد أبو عبدهللا
حاسبات ومعلومات االقصر ج جنوب الوادىحسن ابراهيم محمد حسن741844
479ooكلية البنات آداب عين شمسساره عبد المحسن محمد عبد السميع
36o49تربية حلوانفاطمه فتحى ابو العطا احمد
5o3474تجاره جامعة دمياطاسراء عصام محمد شلبى
تربية اسيوطرحاب محمد سيد محمود791129
تربية طفوله اإلسكندريةميرنا رزق زكرى سيفين419614
هندسة شبرا بنهامهند عمرو احمد خليل16971
تجاره بنهاخلود خالد محمود على زيدان298247
5o2957تربية جامعة دمياطنورا مصطفى مصطفى محمد غربيه
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةبسنت سامى محمود رمضان يوسف428562
هندسة حلوانرشــا حسن محمد سعدى114527
تجاره القاهرهمارسيل كميل مـــنير عزيز156968
895o9هندسة حلواناسالم محمد حسنى قرنى
3o2276التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعواطف حامد عبدالحميد محمد
طب بيطرى القاهرهروان مصطفى محمد سليم121431
64817oتجاره الزقازيقهدير قطب موسى قطب
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانريهام محمد خليل السيد289589
52o736هندسة الزقازيقمحمد محمود زكى ابراهيم شنب
تجاره القاهرهمحمود مجدى لطفى محمود54677
صيدلة اسيوطميرنا عماد عبده جونى825864
5626o7حاسبات ومعلومات المـــنصورهمصطفى على احمد على ايران
صيدله االسكندريهامـــنية حسن ابو الفضل هريدى عطاى 438167
23oo39تربية شبين الكومنواره محمد مصطفى محمد مصطفى
طب بيطري المـــنيامـــنار محمد رشدي عبد العليم756221
صيدله عين شمسيوسف خالد محمود السعدنى262795
تجاره القاهرهاحمد سيد عثمان سيد58633
تجاره المـــنصورههاله فؤاد عبد البارى محمد عمر589948
441o15طب االسكندريهمحمد اسامة محمد مـــنيربلتاجي
335o94تجاره االسكندريهنادين شــامل السيد محمد على
5o6o57صيدلة بورسعيدهناء محمود محمود نعمان
تمريض المـــنصورة ياسمين عوف احمد عوف الباز569866
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانحسام حسين سعد محمد نعمة48982
تربية المـــنصورهاسماء طلبه عبد السالم معن سالم589932
74o434صيدلة اسيوطآية محمد توفيق محمد
طب بيطرى دمـــنهورمى عبدالناصر نظيف عثمان عبد القادر446451
6568o2اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسحازم سعيد عبدالحميد مصطفى
صيدله عين شمسرحاب حسنى محمد على282714
746oo2تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتمـــنار سيد احمد امين
41o613تجاره االسكندريهميار محمد محمود حسين خليفه
اداب انتساب موجه عين شمسمحمد خلف معوض بخيت139171
2186o8تربية شبين الكوماسماء رمضان محمد حسن
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى السيد ابراهيم الشــايب212273
تربية رياضيه بنات االسكندريهروان احمد ابوالفتوح  بيومى على حلوة 423387
2o1881تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ضياء محمد ابراهيم
117o4oهندسة حلوانمحمد سعيد عبد الفتاح محمد
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639oo2تربية طفوله الزقازيقرحاب محمد ابراهيم ابراهيم محمد
طب اسنان طنطاايمان مسعد مليجى ديب222767
5985oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان احمد ابوزيد دمرداش
47o377طب بيطرى دمـــنهورمـــنة هللا عزت عبد القادر دغيدى
تجاره سوهاجاحمد عاطف ضرار امين814714
هندسة عين شمسميار صالح احمد خلف هللا141656
9o781صيدله حلوانهند ربيع عبد الوهاب محمود
هندسة بني سويفالشريف مطيع محمود محمد71121
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسامين احمد امين احمد362193
57o474 تربية ابتدائي المـــنصورهرحاب رزق محمد السيد محمد
22o28اثار الفيومشيماء عبد الفتاح ياسر علي
تربية عين شمسرفقه عادل يوسف واصف جرجس291187
5731o7كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفعمرو عاطف عبد الخالق على شــاهين
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةدينا عبدالنبى السيد عفيفى284914
هندسة االسكندريهمحمود محمد محمود مصطفى حسن342839
581o29رياض اطفال المـــنصورهرشــا عمرو عيد ابراهيم عبد الرحمـــن
تربية االسماعيليهحسين على محمد على برس655136
طب بيطرى االسكندريهاسراء نصر عبد الحميد شــاور444873
14793oاداب انتساب موجه القاهرهمحمود عبد الرحمـــن محمد صالح الدين جنيدي
هندسة كفر الشيخسعد محمد محمد عبدالجواد الحمراوى395841
السن عين شمستقى محمد عبد الستار السيد27819
2o6o8oكلية البنات تربية عين شمسياسمين محسن احمد بدوى حامد
طب عين شمسبسنت هايل جمال صادق128582
277oo2كلية هندسة بنهامحمد السيد ابراهيم السيد احمد شلبي
طب اسنان طنطامينا ثروت أمين مترى سدراك441573
13383oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمريم عماد الدين عبد المعطي ابراهيم
8o889oتربية رياضية بنات سوهاجاسراء شــاكر حميد احمد
723o53تجاره بنى سويفميرى مرزق نجيب زخارى
تربية فرع الوادى الجديدنشوه محمود محمد خليل748991
اداب القاهرهوفاء عبد الجواد احمد عبد الجواد129411
56o54oطب المـــنصورهاحمد نبيل عطيه حسانين الديب
657o96تربية جامعة السويسمحمد رشــاد عبدالعظيم نورالدين
تربية ابتدائي قنا ج الواديمى محمد حسين شحات744996
5oo35تجاره القاهرهحسام سعيد ابورواش عبد الستار السيد
81o231تجاره سوهاجايهاب محمد احمد جابر
نوعية المـــنياصفاء خلف توفيق محفوظ724561
تجاره القاهرهمحمد حامد محمد ابوالعينين51342
طب بيطرى االسكندريهرانا صالح صابر احمد سليمان349714
طب المـــنصورههادى السعيد محمد العدوى نصار499583
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةهند مصطفى عبد السميع  ابراهيم عبد الخالق498229
كلية االثار ج اسوانشروق حمدى محمد محمد749454
هندسة عين شمسكيرلس مجدى نبيه متي272957
اداب القاهرهسلمى عادل محمد محمد حسن25424
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود حمدى على عبد الجواد64884
نوعية الزقازيقايناس ناصر ناصر نصار642581
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد جمال محمد فرج139932
اداب القاهرهبسنت احمد حسن رشوان25161
4268o2تجاره دمـــنهوراسماعيل محمد اسماعيل محمد الديهي
صيدله االسكندريهاحمد رمضان عبدالمـــنعم فودة224311
اداب الزقازيقبثينه رضا جمعه محمد299913
طب طنطاامـــنيه محمد محمود الدسوقى ابو الصفا353948
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانساندى سمعان زكريا مجلى268454
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طب بيطرى بنهاعصام محمد ابوالفضل سليمان276974
4695o9طب طنطاعلى رمضان على محمد عبدهللا
141o29تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره محمد محمود احمد ابراهيم
اداب حلوانبسمه محمد عرفه حسين39595
45o669طب طنطاآالء عصام سيف على الدين
اداب اسوانعبد الجواد عبد البارى عبد الرحمـــن السيد821695
اداب حلواناسراء صالح ابراهيم عبد الرحمـــن145966
811o55تربية سوهاجصابرين صابر خلف نورالدين
5655o8تربية المـــنصورهاحمد رضا السيد سليم سالم
هندسة اسيوطرامي ايمـــن عبدالفتاح خضير365959
تجاره عين شمسمحمد عبدهللا عبدالغفار عبدالرحمـــن263485
تجاره انتساب موجه المـــنصورههشــام فكرى عبد العزيز الهاللى النبوى571149
كلية البنات آداب عين شمسهدير طارق على فهمى حسن حلمي198348
اداب طنطاساره صالح يونس حسن ابوكريمة353764
421o9كلية البنات تربية عين شمسالهام محمود على صميدة
تربية كفر الشيخشروق عبد السالم محمد عبد السالم النشــار374187
تربية ابتدائي طنطامـــنى عيد محمد محمود الروبى359259
صيدله المـــنصورهعمر احمد نورالدين مصطفى شــاهين487342
السن عين شمسمحمد عالء مـــنصور حجازي588687
519o5oهندسة الفيومحسنى أبوالضرضار حسنى ابراهيم
تربية المـــنصورهمحمد احمد ابوالفتوح محمد الزير572974
561o93طب اسنان المـــنصورهتسنيم ايهاب جمال الدين محمد عبد هللا
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمينا وديع خليل اسعد656252
 تربية الساداتشريفه رجب على الشــاعر234368
8o4o6oتربية سوهاجسهير عبد الرحيم ثابت ابراهيم
تربية ابتدائي الزقازيقرغده فرج السيد محمد رضوان644969
647o34طب الزقازيقعمر محمود اسامه لطفى محمود الوكيل
56o1o5كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةاميره محمد محمود فضل
57o667تجاره انتساب موجه المـــنصورهفرج محمد المتولى ابراهيم محمد
625o8التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء محمد انيس متولي
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورحسن محمد حسن البشبيشى469681
419o12اداب االسكندريهعمار سعيد على السيد جمال الدين
3o5o35تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد محمود عبدالستار ابوسعده
تربية حلواناسراء اشرف خليل احمد268555
طب اسنان القاهرهساره صفوت عبد المسيح غبلایر34713
صيدله بنى سويفزينب مدحت حسن حسب النبى67996
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى على عبد الرحيم محمد118666
السن عين شمسعبد الرحمـــن جمال محمد محمود دبور375143
تربية رياضيه بنين اسيوطادهم كمال عبد الجابر عبد الحافظ787324
5o7o94طب طنطامحمد اسماعيل فهمى اسماعيل خميس
35o41oنوعية االسكندريهأية محمد سالم احمد العش
اثار قنا جنوب الواديعلى عصام محمود صالح797375
هندسة الزقازيقمحمد مرزوق عبد الغنى حسن عطيه564983
تجاره انتساب موجه  عين شمساسراء عمر صالح مصطفى268364
طب كفر الشيخاحمد حسن احمد يونس371476
49oo71عالج طبيعى ج كفر الشيخنيرا عبد المهيمـــن كامل السيد عطا
189o38كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةميار محمد حسن حسين
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمود صالح عبد السالم التلواني441193
فنون جميله فنون حلوانكريم ياسر ابراهيم مصطفى14144
هندسة القاهرهعمرو محمد عبدالفتاح عزب محمد اسكندر189481
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةندى عبدالرحمـــن فهيم البركى225455
اداب الزقازيقمصطفى محمد فؤاد يسن قنديل639614
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تربية الزقازيقايه صالح توفيق عبد الوهاب641386
هندسة االسكندريهزياد ابراهيم عبد الحميد شرف342523
تربية اسوانسمر صالح نور الدين محمد822886
134oo5عالج طبيعى القاهرهمـــنة هللا محمد حسين محمد
تجاره الزقازيقمحمود سباعى فتحى عوض هللا523665
8o68o4كلية اآلثار سوهاجماريا اشرف صدقى سليمان
5o6393اداب جامعة دمياطأمانى محمد السيد كرات
3613o4تجاره طنطاعمر ناصر محمد عبدالسيد مشــالى
26473oاداب عين شمسفاتن طارق الشحات محمد
تجاره الزقازيقاسماء فتحي عبدالحميد محمد متولى529159
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد محمد عبدالحميد عيسى213442
هندسة الفيومسلمى عماد احمد جابر74882
تجاره القاهرهاسماء محمود عبد الحميد حسن21879
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانالسيد محمد فاروق محمد49618
سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد فاكر سعد السعيد سراج الدين381136
64143oصيدله الزقازيقاسراء حسن عبد الفتاح محمد الجمال
تربية ابتدائي كفر الشيخفاتن عبداللطيف محمد علي نصر377787
اداب عين شمسعبدالرحمـــن احمد سيد شرف الدين266652
تجاره الزقازيقالسيد فتحى كمال على طنطاوى511785
هندسة الزقازيقاحمد محمد ابراهيم على582816
فنون جميله فنون ج االسكندريهاحمد رمضان عبدالرسول محمد337432
231o75هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالرؤف ابراهيم حبيب
3621o4هندسة حلواناسالم رضا محمد على مصطفى
5o74o1عالج طبيعى ج كفر الشيخسماح احمد احمد حامد المـــندوه
5o1168تربية جامعة دمياطاسالم ايمـــن فتحى العدوى
تربية اسوانهدى سيد يوسف حسن834476
هندسة طنطامحمد حسب هللا سليمان شــاهين233287
59o671تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةرحاب رمضان عبد الرازق ميدان ميدان
سياحة وفنادق المـــنياخالد سيد عبدالمـــنعم ابراهيم749665
اداب القاهرهحسام محمد جمعه غانم43737
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسايه هانئ احمد حفنى636112
4268o1اداب دمـــنهوراسالم عوض انور محمد ابواحمد
اداب عين شمسياسمين صالح سيد عبد الباقى137875
222o55هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد بسيونى مبروك النقيب
تربية بنهاالحسينى مصطفى الحسينى مصطفي281841
57oo36تربية المـــنصورهبسنت السيد عبد السالم السيد احمد
طب بيطرى بنى سويفمريم ميخائيل جرجس فاكيوس65136
هندسة بور سعيدهنا ياسر احمد على ابو عياد663836
تربية سوهاجاسراء نورالدين احمد محمد817476
صيدله االسكندريهحسناء يحى فريد محمد713531
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمريم محمد سعيد ابراهيم فايد429219
66275oتربية ابتدائي بور سعيدنورهان سعد ابراهيم محمد رزاز
تجاره االسكندريهابراهيم محمد ابراهيم مـــنصور342586
هندسة الزقازيقاحمد عبد هللا عزت محمود السيد648373
طب المـــنصورهاحمد ابراهيم هالل العطوى499968
3o4139هندسة عين شمسمحمد رفعت عليوه السيد
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاالء اشرف محمود محمود277857
828o7oطب بيطرى اسيوطمحمد جمال ثابت ابراهيم
5o1453تربية جامعة دمياطخلود محمد محمد اسماعيل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق حسين محمود حسين153752
هندسة حلوانعبدالرحمـــن عفيفى بالل محمد محمد كشك187172
طب طنطاحسناء سعد حسن السجاعى492734
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99o48تربية ابتدائي بنى سويفعرفه محمد سعيد محمد
تجاره بنى سويفريهام على موسى ابوالليل721545
79o289كلية رياض االطفال اسيوطاسراء ابوالعباس شوقى احمد
كلية األلسن سوهاجايمان محمد يوسف عبدالعزيز265821
37513oاداب كفر الشيخحمدى محمد الشناوى محمد رشدان
7129o1نوعية المـــنياميرنا محسن نيازى سيد
هندسة كفر الشيخماهر محمد السباعي ابراهيم السباعي375579
اداب الزقازيقغاده جهاد محمد ابراهيم الزنون584411
طب بنهاوسام الحسينى ابراهيم ابو شــادى222363
6421o1هندسة الزقازيقعبدالرحمـــن محمد السيد مهدى
تجاره كفر الشيخعادل فؤاد فؤاد مجاهد زيدان375141
طب بنهامحمد احمد سيد احمد على السيسى285843
3o2945تربية بنهامها عزت محمد محمد عبدالفتاح
هندسة طنطامـــنه هللا هشــام حسن السيد سالمه354298
طب اسنان المـــنصورهامـــنيه محمد سليمان عبد الرحمـــن زيادة585874
3o18o6طب عين شمسسلمى شريف محمد على
827o77صيدلة اسيوطندا اسامه حسن يوسف
اداب المـــنصورهشيماء محمد على احمد محمد الحداد571187
اداب انتساب موجه عين شمسميرنا شحاته رزق هللا حلقة138859
7426o4تربية قنا ج جنوب الوادىساره ابراهيم وهب هللا محمد
38o592تربية ابتدائي كفر الشيخمى عيد عبد اللطيف عبد الكريم
طب بيطرى جامعة الساداتاسماء صالح عبدهللا قشطه234643
415oo6هندسة االسكندريهآالء ابراهيم محمد مصطفى
198o22اداب القاهرهعبدهللا احمد عبدهللا طنطاوى
اداب الزقازيقمروه ياسر على عزب642623
صيدله االسكندريهرنا محمود عبد الصمد فايد377446
طب االسكندريهإسراء أحمد محمد الحسيني الخولي437527
هندسة شبرا بنهامحمد احمد محمد محمدى286192
21o377تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانتهانى محمد عبدالحى احمد
هندسة القاهرهمونيكا انور فهمى حبيب126415
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد رضا على الرفاعى212145
اعالم القاهرهحمزه فايز محمود محمد فايز37867
هندسة كفر الشيخمصطفى مصباح احمد محمد مصطفى الجندي376368
كلية هندسة بنهااحمد محمد يوسف عطاهللا299833
إعالم ج جنوب الوادىرجاء ياسر ابراهيم مزروع493972
تجاره االسكندريهندى ايهاب كمال محمد مسعود423692
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عمادالدين عبدالنبى عبدهللا235312
تربية ابتدائي الفيوماسراء محمد فاروق عبد الحليم78627
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةانجي ابراهيم عبد المجيد حسن جاد هللا347142
2o773هندسة القاهرهمحمد ابراهيم محمد على
صيدلة اسيوطمينا مقار فاضل شفيق823335
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناندروا نجيب اسحاق نجيب273765
413o77طب االسكندريهاحمد جمال السيد عبد السالم حسن
تربية أساسي اسكندريةمعتز محمد صبحى احمد غانم418867
427o92اداب دمـــنهورسامح مصطفى عبدالعزيز محمد فايد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد سمير محمود عبدالجواد مهنا287149
نوعية االسكندريهماريا رافت ثابت ملك بولس348885
اداب سوهاجسلمى محمود مصطفى على الدين816745
هندسة طنطامحمود حسن أحمد حسن الغندور459985
تربية نوعية بنها شعبة موسيقيةعبدالسالم اشرف عبدالسالم احمد فرج286789
تربية طنطانهال المتولى حسين الدحدوح367437
تربية ابتدائي كفر الشيخياسمين محمد محمد محمد378957
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7881o4تربية اسيوطاسماء أسماعيل محمد محمد
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقهدير هانى جوده السيد عبد النبي587266
اداب االسكندريهنيره احمد عبد اللطيف احمد طه346953
كلية البنات تربية عين شمسايه عبدالحميد حلمى عبدالحميد297952
8o6752تربية طفوله سوهاج طالباتساره سامح محمد محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر احمد عطيه احمد127921
صيدله االسكندريهشيماء رمضان محمد علي عيسى339645
طب بيطرى المـــنصورهاحمد ناصف احمد ناصف احمد586794
حاسبات ومعلومات المـــنصورهمصطفى محمد عبد الفتاح احمد الزغيبى563555
191o53اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاالء احمد سليمان درويش ابو عامر
11986oهندسة عين شمساحمد مصطفى مختار حامد الجريدلى
23oo48صيدله الزقازيقاسراء ابراهيم رشدى محمد
إعالم بنى سويفسلمى عالء محمد عليوه سليمان193137
73941oتمريض قنا جنوب الواديسحر محمود عبدالحميد عبد الفتاح
اداب االسكندريهامـــنيه عبد الرحيم رجب حجاج السيد347694
37767oتربية كفر الشيخهبه رضا كامل السيد احمد سليمان
19o868هندسة عين شمسيوسف شريف عادل اسطفان باسيلى
72111oطب المـــنيانرمين فريد حنا فريد
363oo7طب اسنان طنطاابراهيم رضا حلمى أحمد سمور
تجاره اسيوطاحمد محسن عمر عثمان792313
تربية ابتدائي قنا ج الواديخالد صابر عامر حسين744411
السن عين شمساحمد ربيع محمد اسماعيل197918
نوعية كفر الشيخفوزي علي اسماعيل الصياد375794
هندسة عين شمساسراء عثمان محمد حسن سعد265658
نوعية كفر الشيخاسماء نصر احمد محمد نصر داود374125
8o9o37كلية األلسن سوهاجياره السيد عبد العليم احمد
هندسة االسكندريهمحمد السيد بربري عبد الحميد احمد413968
حقوق سوهاجاحمد معروف على سباق817784
8oo563تربية ابتدائي اسيوطمـــنار احمد بخيت احمد
هندسة االسكندريهمحمد احمد مصطفى عبد المعطي345461
8o4148اداب سوهاجاحمد رفعت احمد محمد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسعايده غريب حسن على صقر659853
5941o7اداب المـــنصورهنوران هشــام توفيق عبده قورة
كلية تجارة ج أسواننيرفانا مجدى عدلى عازر193854
2o1748اداب انتساب موجه عين شمسحسين سيد حسين السيد
تربية قنا ج جنوب الوادىهاجر ابراهيم محمد بدران733824
573oo4تربية المـــنصورهمحمد محمد خليل محمد محمدين
6526o5طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسشذا مدحت محمد على السيد العجرودي
2o8984حقوق عين شمسندا محمد عبدالفتاح رفاعى
إعالم ج جنوب الوادىيارا ممدوح عبد هللا نصر سليمان347675
طب اسنان جنوب الوادىميرنا مكرم فلتاؤوس حبيب816423
تربية بنى سويفمـــنار حسين احمد حسن67855
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسمروه النميرى عبدالرجال احمد657923
صيدلة بورسعيدمحمد جمال ابراهيم عيد243838
تربية ابتدائي شبين الكومياسمين سعيد فهمى السيد228927
تجارة قنا ج جنوب الواديباسل محمد محمود محمد سيد 731533
اداب بنهانوال رضا محمد عبدالهادى نصار285588
تربية كفر الشيخحنان عامر السعيد محمد مـــنصور374551
هندسة حلوانامـــنيه محمد مختار عبد الرازق21813
تربية ابتدائي الزقازيقميار اشرف مصطفى محمد الزهوى637613
73o983تجاره اسيوطمحمد على عبدالنعيم مهنى
385oo1تجاره كفر الشيخاحمد مسعد على عبد ربه عتمان
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طب سوهاجاحمد نصر الدين عبد الحافظ السمان818155
تجاره الزقازيقرانيا صالح الدين محمد عبد السالم647273
صيدله عين شمساالء احمد عبدالظاهر على265378
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنهى ايهاب محى الدين احمد فهمى635965
السن المـــنيابسمه محمد عبد الحميد عبيد58485
طب عين شمساسراء مصطفى عبدهللا عبدالعزيز293633
تربية ابتدائي بنهااميره سعيد يوسف محمد شريف286671
طب بيطرى المـــنصورهياسمين ايمـــن حمزه عبد الهادى يوسف577594
تربية طنطاهدى حسين الغرباوى الجليند488281
43o3oطب القاهرهانجى احمد محمد خليل محمد
362o8السن عين شمسدميانه رومانى امير حلقه
2o3541تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى سيد ابراهيم على احمد
663o19تربية رياضيه بنين بور سعيدكريم احمد محمد عبد الروؤف
81812oحقوق سوهاجسمير رجب هاشم احمد
اداب قنا ج جنوب الوادىايه محمد هاشم على743668
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسامه حسن حماد سالمه666231
12o828طب عين شمسرضوى احمد فتحى محمد يسن
747o87تربية ابتدائي قنا ج الواديوفاء شحات مكى احمد
اداب االسكندريهمارينا ممدوح فوزي حناوي417628
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسعمر عبد العزيز محمود عزالدين عبد العزيز شلبي659297
348oo6هندسة اسيوطدنيا حامد صابر عطيه محمد
صيدله المـــنصورهرانا عبد الجليل عبد الجليل محمد583128
3o6291نوعية بنهامـــنار اسماعيل عبدالرسول يوسف محمد
تربية اسكندريةيوسف احمد المصلحى محمود ابو غالية419111
57o5o5صيدلة بورسعيداميره محمود صبرى الحسينى عبد الرازق
تجاره عين شمسكريم عيد رمضان جنيدى194418
545o5اداب عين شمسفاتن عنتر مهران احمد
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسراء عبد النبى يوسف سيد محمد74927
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد محمد سالم عبدالفتاح233239
575o68صيدله المـــنصورهمـــنار ايهاب احمد عبد الحافظ القليوبي
هندسة الزقازيقاسماء ابراهيم محمد سيداحمد648877
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهبة مهدى عبد القادر كيالنى75921
هندسة حلواناسماء احمد السقطى محمد27659
كلية الطب بقناكيرلس فتحى سعيد غالى785525
7228o8هندسة المـــنياشــادى ربيع محمد درويش
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء رجب حمدي ابراهيم151873
2o7137تجاره عين شمسامـــنيه عبدالعظيم صالح اسماعيل صقر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن محمد علي السيد155454
السن عين شمسزهور سامى فهمى السيد سليم578271
8o4564طب بيطرى سوهاجساره على السيد عبد العزيز
تربية كفر الشيخآيات توفيق رجب توفيق الحوفى372716
طب بورسعيدمايكل انس جرجس انس664137
تربية المـــنيافاطمة سمير على ابو العال725197
289o38تجاره بنهانانسى وجيه سعد موسى
4969o9نوعية بنهااسراء سعيد محمد خطابى عبدالدايم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ايهاب محمد رافت احمد لطفي187357
هندسة طنطامحمد احمد محمد الخطيب485973
2o4451تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى هشــام على عبدالرحيم على الخولى
هندسة االسكندريهمحمود محمد فتحى معوض ابوخميس458572
63o83برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناالء ابراهيم حامد سعد
تربية حلوانعبد الرحمـــن ماهر محمد سيد58651
فنون جميله فنون حلوانبسنت احمد ابراهيم محمد الدسوقى188141
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تجاره عين شمسكيرمينا مكرم عبد هللا سالمه128346
اثار القاهرهسناء عبد العال محمد حماد22415
4195o4رياض اطفال االسكندريه طالباتياسمين على عبد البارى سيد احمد ورد
7996oاداب الفيومنرمين ربيع عبد الحميد احمد
تجاره كفر الشيخمحمد حماده زكريا هنداوي حرفوش373773
كلية اآلثار باالقصرمريهان محمد شحاته خليل115582
43o7o2تربية طفوله ج دمـــنهورهند محمود محمد حسين
58429oهندسة حلوانعمر مدحت محمد اسماعيل على
هندسة عين شمساسالم محمد السيد عبد العزيز122518
هندسة حلوانمحمد عماد محمد كامل زلط53848
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخميسره رمضان محمد محمد382886
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفايزه شعبان محمد شعبان النجار293534
اعالم القاهرهتقى حسام الدين حسن محمد119181
2o9533تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناشرف محمد قاسم سيد
233o96كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد عبدهللا عبدالمهدى ابوزيد
هندسة المـــنيارضا محمد احمد جابر711726
5131o8تجاره الزقازيقعمرو احمد محمد محمد
6634o6تجاره بور سعيدمـــنه هللا حسام حسن محمد عبد الكريم
49592oطب بيطرى الزقازيقيسرا وحيد السيد حواس
5o1296صيدلة بورسعيدهميس السيد السيد السيد ابراهيم
صيدله الزقازيقأميره عاطف حمدى مصطفى521489
5657o5تجاره المـــنصورهمحمد ايهاب محمد حامد محمد الصعيدى
 تربية الساداتعبدالعزيز محمد عبدالعزيز ابوعياد217758
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق محمد احمد عبد الحميد14235
تجاره المـــنصورهاحمد واليد حسنى سعيد احمد 582851
طب بيطرى االسكندريهكرستينا عاطف جرجس بخيت437438
7852o7صيدلة اسيوطجولي وجيه طياب عبد الملك
تجاره القاهرهاحمد رزق عبد الحفيظ ابراهيم58282
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفبيشوي ابراهيم جابر ميخائيل754148
تربية أساسي اسكندريةالسيد ايهاب السيد علي حسن421692
تجاره بنهااحمد محمد عبدالمـــنعم جاد295634
تربية طفوله ج دمـــنهوردينا شعبان جابر عبد الهادى432219
تجاره انتساب موجه حلوانمحمد عبد الستار عبد الفتاح عبد الستار13775
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمدحت محمد فؤاد عبدالمطلب مباشر512649
1927o8اداب حلوانمينا مدحت عبدالمالك عازر
417o31تربية طفوله اإلسكندريةرقيه محمد عبادى عبد الرحمـــن
هندسة المـــنياأشرقت سامح عزت هاشم714275
358oo7اداب طنطاحسن عمرو حسن شحاته
58o4o1 تجاره المـــنصورهاحمد محمد السيد محمد
262o69اداب انتساب موجه عين شمسنور محمد ابوطالب محمد
تربية اسيوطمـــنه هللا احمد صديق احمد799762
48857oتربية ابتدائي طنطاجابر وحيد علي على البيطار
تربية عين شمسوفاء فرج عبد العظيم محمود على115442
74o945كلية طب أسوانميار عمران يوسف على
1533o9هندسة القاهرهحسن محمد عبد الغفار السيد
5o9723كلية هندسة بنهاعبدالرحمـــن عماد السيد مصطفى الضوى
8o6299كلية األلسن سوهاجلورا مدحت وليم انور
5o9o39طب الزقازيقمحمد مجدى عبد هللا احمد سيد االهل
السن عين شمسسمر الصديق الصديق غندور589681
السن عين شمسسما ممدوح محمد يوسف42916
تجارة قنا ج جنوب الواديمينا عواد كامل عوض743388
كلية البنات تربية عين شمسدينا محمد عبد العظيم ابوالمعاطى58744
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تربية ابتدائي الزقازيقمـــنار احمد محمد قنديل645539
كلية البنات آداب عين شمسنرمين اشرف عثمان محمد131949
عالج طبيعى ج كفر الشيخشيماء حسن ابراهيم احمد حسن مصطفى593865
تربية رياضيه بنات شبين الكوممروه ابراهيم جابر عامر218348
صيدله طنطااحمد عبدالحميد عباس عبدالحميد223421
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسرويدا احمد محمد حسن657681
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمود زكريا محمد احمد البندارى235221
66o451تجاره بور سعيدصالح ناصر السعيد الحنفى البسطويسى
38ooo3تربية كفر الشيخامانى حمدى عبدالعاطى احمد فراج
217o93هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحسام محسن محمد حسن
هندسة عين شمسعامر عالءالدين السيد محمدشحاته133487
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةسهيله محمد احمد محمد785697
341oo1تجاره االسكندريهاحمد خالد اسماعيل سند محمد
تجاره كفر الشيخعمرو محمد دردير على572886
اداب االسكندريهنعمات محمد احمد محمد احمد419494
صيدلة اسيوطاسراء رمضان حماده على738463
اداب حلوانهدى سامى محمد عبدالفتاح265186
كلية البنات تربية عين شمسهاله هشــام محمد مصطفى الحايس287824
اداب القاهرهيمـــنى صالح عبد الخالق شــافعي محمد34987
تجاره عين شمسهدى سامى محمد عبد هللا116383
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمؤمـــن اشرف محمد الشعراوي221947
طب القاهرهمحمود هاشمي فضل محمد حسن41179
اداب الزقازيقمحمد حسنى عبد هللا محمد محمد516951
هندسة القاهرهسلمى مسعد كمال عبد القادر114465
577o43صيدله المـــنصورهمـــنى عبد الوهاب عبد الوهاب عبد المجيد البراشى
69oo1صيدله بنى سويفمحمد حسن عمر حسن
اداب المـــنصورهمحمد عبد المـــنعم السيد السيد الحبيبي488623
5o8826طب الزقازيقشريف حسام الدين صالح محمد عبدالحليم
تربية حلوانشيرويت ابو العال اسماعيل عبد العزيز126547
18886oتجاره انتساب موجه قاهرهمحمد اسامه عبدالحفيظ طاهر حسن
تربية دمـــنهورسعاد شعبان محمد كامل عامر429421
السن عين شمساشرقت ابراهيم محمد عفيفي44728
تجاره الزقازيقمحمد مهدى مـــنصور مهدى638578
اداب انتساب موجه االسكندريهمحمد حسام الدين عبدالعظيم المهدى421567
طب المـــنياناردين رأفت زكريا جيد721934
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشيماء مصطفى ابراهيم الشيخ222493
صيدله الزقازيقاسماء جمال مهنى السعيد285616
طب بيطرى المـــنصورهشيماء عبد الفتاح محمد احمد588994
571o95هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن عبد الحكيم ابراهيم عطوه
فنون جميله عماره ج حلوانكارول رافت نظير ارمانيوس114136
تربية طنطانورا احمد محمد عبد الرازق367373
5o7o22تربية رياضيه بنين جامعة دمياطعمرو ربيع عادل محمد الحنفى
9o993كلية األلسن بنى سويفمحمد نادي ابراهيم عبد الواحد
تربية ابتدائي المـــنصورهالسيد محمد السيد على تركى574944
11753oصيدله القاهرهباسل حمدي عبد المجيد السيد
اداب عين شمسكيرلس رضا بديع جرجس281437
هندسة حلوانموسى ابراهيم احمد محمد15756
38o6o3تربية طفوله كفر الشيخياسمين يحي فتحي عبدالغفار ابراهيم
تجاره عين شمسمـــنه هللا هشــام صبرى هاشم احمد639943
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناميره طارق عبدالجواد بيومى278882
446o28طب القاهرهاسراء عصام بخاطرة عبيد عبد المجيد
34o968هندسة االسكندريهزياد اسماعيل احمد امين
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41o676تجاره االسكندريهاحمد عبد الحكيم عثمان أحمد على
هندسة اسوانوسيم إميل إيليا مرقس736881
السن عين شمسروان ايمـــن فهمي عبد السالم121735
8o6o58طب القاهرهكيرلس راغب تامر راغب
23144oتربية ابتدائي بنهاشيماء محمد جمال الدين عبدالمـــنعم
كلية حقوق المـــنيامحمد سليمان مريز سنوسى717948
291o49هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن محمود محمد نصر الدين
سياحة وفنادق جامعة الساداتاحمد ناصر انور الميهي221416
23oo45تربية الساداتياسمين عبدالرحمـــن احمد محمد يوسف 
169o8تجاره عين شمسدارين زياد محمد مصطفي
659o78هندسة اسوانمـــنى ابو عامر مصطفى محرم
22o54تربية عين شمسمارتينا رمسيس فايق عبد الرازق
تجاره انتساب موجه  عين شمسناريمان سعيد محمد سرحان268631
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء ابوالحمد محمد مصطفى732742
تخطيط عمرانى القاهرهمحمد عبدالفتاح محمد ابوعيسى362468
تربية المـــنياهبه ناجى عبد هللا عبد الدايم723848
كلية تجارة ج أسواناحمد سيد محمد احمد819751
تجاره عين شمستوماس ماجد داود عطا هللا281265
تجاره االسكندريهامانى رمضان رجب محمد رجب349224
822o46تربية اسوانعبير فتحى صالح احمد
تجاره دمـــنهورميريهان نصر عبد اللطيف عبد العزيز466644
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسدينا هيبه محمد عبد الحميد652464
طب طنطااحمد عالء عبد الحميد عبد النبى جريش487413
816o45تربية سوهاجشيماء جمال حسن محمد
صيدلة اسيوطمارينا فايز شحاته جريس744178
اداب الزقازيقفاطمه فتحى جوده عباس643195
اداب انتساب موجه عين شمسبسنت طارق ربيع محمد298238
صيدلة سوهاجمحمود عصام على بكر785341
3813o7تجاره كفر الشيخمهران عالءالدين محمد على الفنش
تجاره كفر الشيخمحمد جمعة على احمد القن384765
تجاره االسكندريهيوسف ابراهيم محمد محمود السيد456566
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةزياد مصطفى صالح الدين احمد فرج213115
طب الزقازيقافنان بهاء عبد الظاهر عبد الواحد طه641536
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآيات شفيق كمال عبد الكريم بركات446985
هندسة عين شمسبوال رأفت مترى محارب117472
58157oتربية المـــنصورهايناس احمد طه محمد العدوي
822o14اداب اسواناميره محمد حسن احمد
هندسة طنطااحمد متولى المتولى القط493668
هندسة القاهرهحسين خالد حسين توفيق143227
3o3246نوعية بنهاامينه احمد صادق مشرف الحور
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةفوزيه شوقى احمداحمد دهمان236789
5156o9تربية رياضيه بنين الزقازيقاحمد عبده ابراهيم على
122o85اعالم القاهرهلجين احمد هيثم صالح عبد المتعال
71453oهندسة المـــنيامينا عماد انور ناشد
اداب دمـــنهوراالء ياسر عبد النبي محمد هواش428786
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا محمد عبد العاطى عطيه78731
2o4o15طب القاهرهريهام طارق اسماعيل عباس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء فوزى سعد عفيفى277533
تجاره بنهاشريف جمال محمود سالم حسب هللا286596
72259oصيدلة المـــنيااحمد هشــام احمد محمد
تربية ابتدائى فرع وادى جديدوالء محمد عبد المـــنعم مجيد748475
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ثابت محمد خليل221448
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كليةاسمجلوس
طب اسنان االسكندريهاحمد محمد مبروك محمد شعبان469635
تربية طفوله ج دمـــنهورمي فوزي ابراهيم محمود بريك428294
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهعال السيد عبدالرحيم حماد364461
34o816تجاره االسكندريهمحمود اشرف جالل حسين بدر
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفساندى مقدى صادق عطاية411595
5686o2هندسة المـــنياعبد الرحمـــن سامى حمزه محمد نور الدويك
صيدله عين شمسعبدالرحمـــن اشرف محمود على ابراهيم189956
486o1هندسة شبرا بنهاعبد هللا ياسر عرفات كمال
تجاره سوهاجالهام كمال السيد طلب817481
تربية ابتدائي قنا ج الوادينرمين حسين احمد امين734338
752o66تربية المـــنيامـــنال فتحى احمد جادالرب
تربية المـــنصورهجالل محمود جالل ربيع شوشة564659
7oo4oتربية ابتدائي بنى سويفابوالمجد مختار محمد سيف النصر
تربية ابتدائي بنى سويفنورهان عصام الدين محمد صابر63143
عالج طبيعى القاهرهمؤمـــن محمد جمال مصطفى عباس السيد17427
طب بيطرى بنهافاطمه الزهراء صبحى محمد على يوسف278936
22913oاداب بنهامى محمد حامد أحمد النجار
طب بيطرى اسيوطسلمى نشــات سيد حسانين788945
تجاره عين شمسامل محمود سيد بيومى126192
4133o4صيدله االسكندريهاميرة محمود عبدالالهى عبدالباسط عبدالرحمـــن
2o6o67تجاره عين شمسمى صالح على محمد نصار
إعالم ج جنوب الوادىاحمد على رشــاد نجيب715341
طب الزقازيقعبد العزيز محمد عبد العزيز أحمد عثمان517379
23o128طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنيفين عبدالسالم السيد فرج السيد
تربية ابتدائي بنى سويفامانى نادى حافظ مصطفى62251
74o316اداب قنا ج جنوب الوادىسها عبد الحميد حمته حامد
اداب االسكندريهندي ابراهيم عوض عبدالسالم347661
511o99هندسة الزقازيقمحمود عزت عفيفي عبد القادر
تجاره الزقازيقمدحت محمد هالل محمود هالل518789
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحسام اسامه عبدالهادى على خطاب235267
63846oتربية الزقازيقدنيا خالد احمد حجازى محمد
45496oهندسة اسيوطمحمد احمد عبد الفتاح محمد عبدالهادى
7426o2تربية ابتدائي قنا ج الواديدعاء مرزوق محمد محمود
تجاره القاهرهاحمد عبدالحميد ابراهيم احمد عماره193941
27553oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسمر احمد فتحى ابوالعطا
3o5839اداب بنهاندى اشرف صبرى محمود
3851o2تربية كفر الشيخاسماء محمد على عمر علي بكرى
حقوق بنى سويفعلى عدنان احمد الياس71489
تجاره المـــنصورهاحمد ممدوح محمد امين595455
28o211كلية هندسة بنهامحمود غنيمى عبدالوهاب محمد صقر
4868o1اداب طنطااميره السيد احمد ابويونس
59oo89تجاره المـــنصورهعال السيد شعبان محمد حسين
صيدله االسكندريهميرنا مجدى محمد مسعد الحدق372386
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماريهان ابراهيم عبد القادر محمد115978
تجاره المـــنصورهنور الدين محمد خضر عبد المؤمـــن584371
اداب حلوانخلود اشرف عثمان الدسوقى احمد148546
اداب المـــنصورههبه عبد الباسط عبد هللا محمد هيكل586514
طب بيطرى بنهانهاد وجدى عبدالنبى قاسم285688
5o2423تجاره جامعة دمياططارق عبده عبد المـــنعم عطية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبريهان مجدى محمود عبد المـــنعم115449
السن عين شمسدعاء رفعت احمد وصفي رشدى196189
هندسة االسماعيليةمحمد رفعت السيد الشــاورى659543
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كليةاسمجلوس
اداب عين شمسنورهان ثروت ابراهيم عبدالمجيد271945
44o179طب اسنان طنطامحمد يوسف محمد عبد الغني ابوفراج
37o61اداب حلواناسراء السيد حافظ رضوان زعية
صيدله المـــنصورهعبير عبد الفتاح محمود محمد ابو سته581953
585o62كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىهند ناجى عبد المـــنعم اسماعيل البنداري
تربية ابتدائي بنى سويفشريف عامر شكري احمد63681
2691ooهندسة القاهرهطارق مصطفى السيد احمد السنطير
49o175هندسة طنطااسراء عيسى احمد مبروك المحالوى
8o5939طب اسيوطمحمد مـــنتصر احمد السيد
تربية ابتدائي المـــنصورهندى عباس عوض محمد عبد الرحيم591345
اداب انتساب موجه عين شمسعال عالءالدين على حسن267945
اداب عين شمسرانا على ابراهيم محمود298929
اداب القاهرهابتسام محمد محمود السيد44351
5o7223صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن اشرف الحناوي عبده الحناوي
2o7346تجاره وإدارة أعمال ج حلوانانجى وصفى ارسانيوس وهبه
تربية حلوانخلود خالد عبد اللطيف محمد سراج51629
هندسة القاهرهمحمد احمد عبده محمد ياسين127143
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهبة احمد توني زكي39864
44o885صيدله االسكندريهمحمد على ابراهيم العصران
تخطيط عمرانى القاهرهحسن خالد مصطفى محمد رخا49196
طب كفر الشيخاحمد ابراهيم قطب ابراهيم خليل373564
هندسة اسيوطحسين على فرحان احمد799631
3o92oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف عالء الدين مدبولى محمود
تجاره عين شمسيارا محمد حسن حسن حال121645
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمعتز رجب محمود سالم دياب212139
تربية ابتدائي كفر الشيخياسمين العزازي صديق العزازي384182
تربية المـــنيانورهان مخلوف عبد المجيد شــاهين716296
911o1صيدله حلوانكريم محمود عبد الرحمـــن عبد الجيد
488o59اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهناء هشــام ابراهيم غانم
21442oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامال فؤاد احمد الدماطي
صيدلة المـــنياحسام سيد عبد هللا حجازى751988
47oo28طب بيطرى دمـــنهوراية محمد علي حافظ عمارة
طب بيطرى االسكندريهحازم محمد فتحي قبيصي علي338341
563o19رياض اطفال المـــنصورهاسراء احمد فوزى نبيه محمد
37o63اداب القاهرهاسراء حمدى عبد الشــافي شحاتة
4667oفنون تطبيقيه حلوانامـــنيه محمد ابراهيم عبد المعبود
حقوق طنطامحمد ياسر يحى  محمد نوار426122
232o58طب بنهامريم عالء عبد الفتاح عبد الفتاح صالح
48862oتجاره المـــنصورهمحمد عباس عسران عبد المـــنعم عساوى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره حسن احمد محمد حسن283489
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحبيبه ماجد رمضان محمد118743
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدهللا عبدهللا يونس217847
2357o6تربية شبين الكومساره ماهر محمد خضير
كلية البنات آداب عين شمسريم عبدالرحمـــن محمد بهيج عبد الرحمـــن196195
تربية ابتدائي قنا ج الواديزينب عبدالعزيز عباس جالل747417
تربية ابتدائي الساداتساره يحى محمود محروس232583
347o61هندسة االسكندريهاالء عادل محمود محمد نور
نوعية طنطاامـــنيه حسن محمد السامولى486797
تخطيط عمرانى القاهرهحسانين عادل حسانين حسن117921
تربية عين شمسشيماء محمد احمد خالد27286
صيدله بنى سويفاحمد محمد جمعه على89861
821o73اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةزينب عبد الحفيظ رمضان حسن
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كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد حمدى السيد سلطان221783
هندسة حلوانادهم محمد ابوالعنين محمد114873
574o76تربية المـــنصورهنورهان ايهاب محمد عبد الحى احمد مـــنسى
حقوق عين شمساميره محمد عطيه زكريا الدالى293775
231o63هندسة القاهرهانس صبحى عبد الصادق حسن طعيمه
تجاره بنى سويفمحمد سيد محمد على61491
اداب عين شمسفاطمه على محمد على298971
تجاره بنى سويفساره سمير عبد الكريم عوض هللا77284
44699oصيدله االسكندريهآية محمد رمضان هدهد
271o5اداب انتساب موجه القاهرهايه محمدالسيد محمود عاشور
تربية جامعة السويساالء اشرف فكري عبد المجيد657314
تجاره انتساب موجه  عين شمسفلایر اشرف محمد محمد132572
71o746صيدلة اسيوطمـــنه اللـه حسام الدين حبشى ذكى
5o5225هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن العدوى مصطفى على نعمه هللا
22855oتربية شبين الكومامل على السيد سيد احمد ناصر
صيدله بنى سويفاحمد اشرف رمضان محمود65727
28o242تربية ابتدائي بنهاسهيله سليمان جوده فرج
58o918صيدله المـــنصورهعادل محمد عبد الهادى محمد مـــنصور
اثار الفيومهدير شريف حمدي عبد الرحمـــن128447
طب القاهرهعمر عبد الباسط محمد أحمد714559
تجاره القاهرهعبد الوهاب محمد عبد الوهاب قطب الجندى55831
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسندا محمد عاطف محمد همام637763
34o254اداب انتساب موجه االسكندريهسماء سعيد أحمد متولى السيد
43o269تربية ابتدائي دمـــنهورفاتن ياسر حسان صالح مصطفى زغمور
طب بيطرى الزقازيقحسام عبد العزيز محمد عزب مرسى644162
رياض اطفال بنى سويفهاجر سعدالدين طاهر حسن787529
اداب القاهرهدعاء حسن سالمه حسن55759
67o5o7تجاره الزقازيقاسامه محمود ابراهيم الخوانكى
372o4تجاره القاهرهمروه اشرف عبد التواب عبد العزيز
8o1378اداب اسيوطمحمد محمود محمد فواز
تجاره المـــنصورهمحمود محمد فوزى خيرى على584364
صيدله االسكندريهمحمد عبد الرزاق ابراهيم حسن342372
64o539كلية اآلثار باالقصرخلود رضوان فاروق السيد
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسندى على عطا محمود659132
هندسة شبرا بنهامحمد مجدى محمد على عبدالفتاح احمد287354
732o65تربية ابتدائي قنا ج الواديدعاء مـــنصور احمد محمود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروان عالء الدين محمد سيد75529
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرضا عونى على محمد موسى278376
44o7o8طب االسكندريهمحمود جمال عبد التواب عبد التواب حنفى
طب الزقازيقهايدى لؤى عبد الباقى عبد العزيز عبده641233
13o297تجاره القاهرهمصطفى خالد محمد متولى
تربية ابتدائي كفر الشيخأمل صبرى سيد احمد جوده369482
تربية ابتدائي الساداتمحمود ناصر فتحى الجمل217251
573o12تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمود محمد محمود بالل الماظ
تجاره بنهاناصر السيد سالم محمد522421
كلية األلسن سوهاجاحمد ايمـــن محمد حامد41436
حقوق المـــنصورهاحمد محمد احمد ابراهيم حسين571542
هندسة الزقازيقمحمد صالح عبداللطيف محمد644522
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره عطيه سعيد عطيه28219
76o535هندسة اسواناحمد فؤاد محمد حسن
اداب بنهاوالء فتحى السيد احمد مدين298188
792o41نوعية اسيوطزهرة صابر سيد توفيق

Page 525 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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هندسة بني سويفمروه محمد موسي صفي الدين69393
اداب حلوانالهام جاد محمد جاد54854
5oo354اداب جامعة دمياطايمان احمد عزت البداوى
هندسة القاهرهاحمد محمد لطفى عامر غزال118467
عالج طبيعى ج كفر الشيخشريف محمد السعيد سيد احمد خفاجى579583
تربية اسكندريةعمر سعيد سعد محمد احمد343174
تجاره بنى سويفأحمد ساري محمد محمود718747
1943o1هندسة حلوانمصطفى سعيد مصطفى عبدالرازق
اداب طنطاعبدالرحمـــن السيد عبد السالم محمد جمعه361458
تجاره بنى سويفكريم أشرف كمال عبد الغفار727874
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى حسن محمد محمد محمد198433
424o69اداب دمـــنهوراسراء حسين دياب محمد دياب
تربية ابتدائي المـــنصورهدعاء محسن مـــنصور مـــنصور قنديل567518
8o7541تربية سوهاجماريت جميل مالك عويضه
اداب انتساب موجه القاهرههدير صالح الدين ابوهاشم احمد35213
تربية ابتدائي الساداتشيماء وائل محمود داود235713
 تربية الساداتايناس ماهر زكى ابو سعدة222685
2294o7إعالم ج جنوب الوادىسحر محمد عبدالغنى مليجى
63986oمعهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتمحمد وجيه حسين سنهابى
2o4529اداب عين شمسمحمد سيد عبدهللا سيد على
هندسة المـــنيازياد محمد احمد محمد711729
3o4449اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنسمه مصطفى محمد عبده الدمياطى
1452oكلية البنات آداب عين شمسسلمى عبد الفتاح السيد حامد
هندسة المـــنصورهمحمود حماده ابراهيم احمد العطار584321
24o412تربية طفوله شبين الكومشيماء محمد مـــندي زهران
131oo4السن عين شمساحمد عبد الناصر جمعه نصر
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا ابراهيم السيد محمد عيسى235167
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء حمدي عبد اللطيف محمد البحيري489493
64o29تجاره بنى سويفاحمد شعبان جمعه حميده
رياض اطفال االسكندريه طالباترنا مصطفى عبد الفتاح مصطفى سليمان419974
تربية شبين الكوممحمد عبدالجيد على عبدالعال213791
تربية ابتدائي دمـــنهوراالء عادل عبد اللطيف حسانين ابو زيد429343
رياض اطفال المـــنصورهنجالء مرزوق احمد عبد المعطى519721
79452oطب اسيوطمـــنه هللا مكارم محمد حسن
7898o2اداب اسيوطمحمد ايهاب على محمد
56o483حاسبات ومعلومات المـــنصورهلينا طارق احمد الزهيرى
حاسبات ومعلومات القاهرهمعتز محمد فايق مصطفي124466
تربية ابتدائي بنى سويفايه احمد عبد السميع دسوقي63747
تجاره بنهاهاجر محمد عبدالحميد السيد مصطفى شومان285433
طب االسكندريهاسراء رجب فتحى عبدالمعطى قابل444344
تربية كفر الشيخمتلدة فؤاد فؤاد ناشد378934
كلية البنات آداب عين شمسضحى عصام عمر محمد مصطفى34387
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه ابراهيم بكر الصباغ226427
تربية العريشفيصل سالم سالمه سالم666243
تربية بنهايوسف محسن مصطفى الحاج276434
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيمـــنى نسيم حسنى نجم223324
اداب حلوانايه محمد عبده الجوهرى السيد124733
82179oإعالم ج جنوب الوادىضحى عالء الدين حسين صغير
تربية عين شمسمعاذ ناصر احمد ابيض سيد نصر197234
هندسة كفر الشيخمحمد عبد العظيم فتحى محمد عيسى373664
6169oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعمر خالد احمد ابراهيم
تربية ابتدائي بنهادعاء احمد عابدين رجب228342
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511o33طب بيطرى الزقازيقايمان السيد محمد ابراهيم
طب المـــنصورهمحمود مجدى عبد الحميد عباس573156
19o196السن عين شمسريم رجب محمد حافظ
تجاره انتساب موجه قاهرهايه ياسر احمد محمد42448
تجاره االسكندريهمصطفى اسامة احمد محمد418863
7158o6تجاره بنى سويفعالء عماد عاشور عبد النبى
151o45هندسة حلوانخالد محمد حسنين على مصطفى
73263oصيدلة سوهاجميرا رومانى جرجس ايوب
234o97طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةياسمين عبدالرحمـــن عبدالحميد تعلب
طب الزقازيقاحمد محمد معروف محمود مرسى637239
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا مجدى حسن فهمى121535
اداب عين شمسخالد وائل عبد الوهاب عبد العزيز139868
34o8o6تجاره االسكندريهمحمد حمدى السيد محمد مصطفى
تجاره المـــنصورهعمر كمال على بدران491562
طب الزقازيقدينا صالح محمد الشربيني589769
حقوق االسكندريهمحمد مبرى مفتاح أبو صيبع335369
43o96هندسة القاهرهاسراء خالد عبد الرؤوف محمد
اداب الزقازيقوسام سعيد عبد الرحمـــن اسماعيل521798
8o5151عالج طبيعى قناريم احمد محمود محمد
رياض اطفال بورسعيدندى ناصر احمد جبر ابو النجا661629
اداب طنطاعبد الرحمـــن بركات على احمد التالوى352896
429o7تربية حلوانبسنت عبد الواجد عبود السيداحمد
651o38اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةكيرلس ممدوح فخرى يعقوب
تربية طنطاايمان البيومى محمد ابراهيم الرجمه489351
56o851اداب المـــنصورههديل عبد المحسن محمد الدمرداش
هندسة كفر الشيخاحمد عبدالحكيم عبدالفتاح فيود375733
29411oاداب عين شمسمحمود صالح احمد العوادية
224o56كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد صالح عبدالرازق عبدالعال
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد وجيه رمضان حسين55244
طب بيطرى المـــنصورهبسمه مصطفى عبد الغنى أبو أحمد495475
67oo64تربية ابتدائي بور سعيداحمد طلعت محمود تغيان غازى
تجاره المـــنصورهيمـــنى خالد عبد المـــنعم محمد الطوخى563435
585o11رياض اطفال المـــنصورهايالريا ايمـــن ناجى وهبه يوسف
اداب طنطادينا محمد محمود سالمة364597
5o1562صيدلة بورسعيدنوران طارق عبد الرحمـــن عبد الرازق
صيدلة الفيومايمان جالل رجب اسماعيل75974
1891o9تجاره القاهرهاحمد اشرف محمد عبدالهادى
صيدله حلوانهاجر احمد شحاته على احمد132619
اداب اسيوطاميره مخيمر عبد هللا رمضان796183
حقوق عين شمسرنين احمد رياض عبد المـــنعم121842
2332o5اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد بكير عبدالمـــنعم ابو عامر
354o21طب بيطرى بنهاتسنيم محمد فرج ابراهيم فرج
28345oالسن المـــنيااميره اسماعيل محمود محمد
تربية ابتدائي المـــنيايسرا سلمى سليمان مبروك712917
تربية ابتدائي طنطانرمين نبيل محمد مصطفى محمد سعد364695
64o577تجاره عين شمسمروه محمد سيد محمد على
218o73هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاشرف حسنى عبدالحليم شحاته
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةالشيماء عبدالحليم عبدالخالق عبدالحميد225537
كلية تجارة ج أسوانمارجريت بولس خليل مويس819122
8o9736اداب سوهاجمرفت ابراهيم سعد عبد اللطيف
صيدلة سوهاجندا ناصر رفاعى محمود823872
5o3o56تربية جامعة دمياطزياد طه طه مصطفى اسماعيل
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هندسة بترول وتعدين جامعة السويسخالد صبري عباس احمد121711
طب المـــنصورهمصطفى حمدى محمد شمس الدين السيد487514
تربية ابتدائي االسماعيليهعمر السيد الصادق محمد656112
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبده محمد احمد189557
تربية ابتدائي الفيوماسراء سراج موسى كيشــار عبد العاطى74995
2o3932تجاره القاهرهنورهان عرفان محمد محمود
هندسة شبرا بنهاعمار محسن امبابى عشماوى القطامى292766
تربية عين شمسبسنت محمد عبدالرحمـــن محمد خليل294398
8o5544اداب سوهاجوالء احمد الدسوقي السيد
57725oرياض اطفال المـــنصورهاميره عماد عبد الحكيم ابراهيم حسنى
4173o4كلية األلسن كفر الشيخاسماء عمادالدين رجب شعبان عويس
طب االسنان المـــنيااحمد شعبان عبد الباقى محمد751977
495o25طب المـــنصورهمحمود مصطفى على على شوادة
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخيرناء محمد شفيق عبدالجواد عليوه376528
رياض اطفال المـــنصورهايه طلعت عبد السالم عبد القادرالجمل586487
تجاره اسيوطهبه يونس ابوالفتوح محمد725251
حقوق المـــنصورهاحمد محمود درويش المغالوى499834
445o45طب االسكندريهاسراء سعيد على عبد اللطيف الماحى
اداب انتساب موجه القاهرهنورهان عصام خليل حسنى48741
37o454كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسراء صبرى مصطفى مرشدى
اعالم القاهرهنيرة علي علي محمد حسن القرش412629
رياض اطفال المـــنيا طالباتشيماء السيد على عبد الفتاح716771
اداب حلوانمحمد عادل السيد ابراهيم264123
5o8oo5تربية جامعة دمياطايمان خالد عبد الرازق عبد التواب شتا
تجاره عين شمسكريم خالد احمد صالح الدين محمد شريف117129
2122o4كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاحمد مجدى محمد الزغدى
هندسة عين شمسمصطفى محب دسوقي عوض هللا639868
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود على محمود الحداد221969
5773o4طب المـــنصورهاحمد حسن احمد احمدعبد الهادى
31o68برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايه عيسى نصار عبد الخالق
23o453عالج طبيعى القاهرهاحمد مجدى شوقى احمد بسيونى
اداب انتساب موجه عين شمسبسنت عالء الدين طنطاوى عيد46144
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد عطيه ابراهيم عبدهللا عطيه373943
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسها على حسنين محمود188157
65792oتربية جامعة السويسماريان شمشون سرجيوس عبدالمالك
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانسلمى سيد ربيع حسن59877
نوعية طنطاالزهراء احمد صبحى ناصف367624
65o423طب بيطرى الزقازيقكيرلس يوسف نصيف اسحاق
6632ooكلية أداب بورسعيدعلى محمد سعيد محمد دياب
تربية اسكندريةاسماء رمضان عبد المـــنعم محمد الدييهى422912
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهناء احمد سعد احمد عطية225285
اداب انتساب موجه بنهانرمين محمد رمضان احمد286692
345o43اداب االسكندريهماريو عماد وصفي حليم
اداب القاهرههايدى شيرين محمد حسن13964
حقوق القاهرهمـــنار محمد قطب محمد مـــنصور148895
هندسة المطريه جامعة حلوانهاجر جمال محمد محمود ندا128148
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد على محمد شريفه232912
اعالم القاهرهرنا صبرى يس محمد268138
صيدله عين شمساسر وحيد سعيد محمد133226
صيدله حلوانعبد الرحمـــن خالد حسين حسن19138
2o6811كلية البنات آداب عين شمسمريم ياسر محمد عيد
اداب المـــنصورهعلوان فتوح فتوح بركات495182
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تربية ابتدائي الساداتمحمد مصطفى عبدالحليم الصحصاح224298
اثار قنا جنوب الواديعال عثمان بيومى عثمان13382
تجاره الزقازيقنسمه هشــام عبدالمـــنعم محمد ابراهيم644335
4148o4كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمحمود محمد طلعت محمد الرفاعى البياع
تربية طفوله طنطاميادة أشرف فاروق فتوح عبد ربه492375
28o119طب بنهاهاله عنتر سعد سالم
تجاره االسكندريهمحمد محمود محمد عبد الهادى الروبى416689
43o899اداب دمـــنهورساره ابراهيم على ابراهيم سيد احمد
19o267صيدله القاهرهياسمين محمد ابواليزيد ابوالمجد عامر
اداب طنطامحمود خالد محمد مشعل361638
هندسة عين شمسمصطفى محمد علي محمد131241
اداب المـــنياايمان نادى حمدى راتب727533
41o121فنون جميله فنون ج االسكندريهبانسيه سامح رشدى بولس بشــاى
فنون جميله فنون ج االسكندريهعبد الرحمـــن حسين عبد العظيم حسن419125
طب عين شمساالء بهاء سعيد بالل293636
تربية الزقازيقاسماء سعيد عبدالقوى ابراهيم638523
تربية الفيوماسراء محمد شعبان احمد77923
6o82oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياسمين هشــام عبد الرحمـــن على سيد
اثار الفيوممحمد احمد حسان عبد الجليل محمد637118
هندسة القاهرهمحمد سعيد محمد حسن قطب263847
تجاره سوهاجرشــاد شعبان رشــاد مصطفى811614
5o5938صيدله المـــنصورهمحمد محمد عبد الحميد محمد الردينى
66369oتجاره بور سعيدمحمد عاطف السيد محمود التفاهنى
3o3786هندسة عين شمسمريم اشرف سيد محمد
592o27هندسة المـــنصورهاحمد عبد الرحمـــن عبد المـــنعم محمد بركه
فنون تطبيقيه حلوانساره صبرى عبد الوهاب احمد13749
4112o8فنون جميله فنون المـــنيايارا أشرف أبوالمجد عبدهللا فكار
طب بنى سويفصموئيل حنا فؤاد يوسف753354
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمي سعد إبراهيم هيبه موسى447491
صيدله حلوانايه عاطف على السنباوي216282
اداب االسكندريهزكى جابر روفائيل جادهللا ابوالخير421417
كلية البنات تربية عين شمسدينا جمعه علي جمعه44487
4261o5اداب دمـــنهورزياد فتحى محمود  طه
455o87هندسة االسكندريهبسام احمد عبدالقادر اسماعيل
12o4o6إعالم بنى سويفروان تامر احمد محمد سراج
2o226oهندسة القاهرهعمر عماد محمد احمد محروس
هندسة االسماعيليةمحمد جمال على احمد651792
تجاره الزقازيقمحمد عادل محمد على موسى668769
هندسة االسكندريهحسن رمضان حسن رمضان455255
52o452تجاره الزقازيقمـــنصور على السيد محمداسماعيل
2685o6اداب انتساب موجه عين شمسندى اسامه حسن سليم
طب بيطرى دمـــنهوردينا احمد السيد المحالوى448376
اداب عين شمسياسمين رمضان عبدالفتاح شريف283873
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمود فتحى حسين مدبولى749578
57o511صيدله الزقازيقايه حسن عوض جاد
طب بيطري المـــنياعبد هللا كمال فاروق قياتى714455
تربية رياضيه بنين حلوانزياد عالء عبد هللا امام احمد48456
تربية المـــنصورهماجد ابراهيم عبد المجيد عبد الحى573683
حقوق عين شمسنور فتحى احمد محمد والى262885
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد محمد ناصف محمد البيومى235142
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسماثيو ممدوح سعد عياد714523
السن عين شمساحمد محمد عرفه حسانين شحاته577893

Page 529 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
5823o4هندسة المطريه جامعة حلوانحسام ابراهيم عبد المقصود محمد
49o67حقوق القاهرهمحمود ماهر عبد الحميد عبد الحفيظ
تربية جامعة السويسماري جرجس عياد ظريف657719
644o35تربية ابتدائي الزقازيقايمان احمد شحته عبد العظيم
66o54تجاره بنى سويفابراهيم مصطفى جابر مصطفى
صيدله حلوانمصطفى ناصر عبد الصبور زاخر792236
تجاره االسكندريهعمر حسن على عزات على416478
سياحه وفنادق االقصرمحمد رفعت فاروق عجيب814513
اداب االسكندريهاميرة محمد رمضان ابو المجد عيسى417698
رياض اطفال المـــنصورهوالء حمزه فوزى عبد الحميد النياتى579411
65o4o4تجاره الزقازيقاحمد عبدالمعز محمد على ابراهيم
صيدله االسكندريهاشرف موسى مصطفى احمد محمداى344482
عالج طبيعى ج كفر الشيخنانسى ماجد مينا بشــاى شلبى223273
5648o9تربية ابتدائي المـــنصورهسامى محمود عبد الفتاح المرسى عبد الـلـه
اداب القاهرههاله محمد يونس خليل37265
طب بيطرى بنهامحمد احمد عبدالرازق محمد297381
صيدله الزقازيقايه السيد امين سليمان سالم القفاص637677
14o885إعالم القاهره/رياضةبسنت محمد حسنى على العوضى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالحميد شفيق عبدالحميد ابوالروس221654
اداب انتساب موجه عين شمسميخائيل ماهر ابراهيم القمص حنا297683
اداب طنطاهالة مجدى محمد عاصى497528
3o4538طب اسنان القاهرهنورهان ايمـــن حمدى احمد حسان
كلية البنات آداب عين شمسمـــنه هللا سامى فرحان اسماعيل275588
اداب اسيوطمحمد الطيب زين العابدين محمد فواز791926
السن عين شمسيوستينا يوسف شــاكر يوسف غبلایر124329
اداب عين شمسمؤمـــنه خالد حسين سيد293143
49oo28طب المـــنصورهميرنا عاطف عزت احمد الشرقاوى
طب الفيومشيماء ابراهيم محمد على73433
طب اسنان طنطانوران محمد سليمان محمد باشه434155
هندسة الزقازيقياسمين السيد عبدالواحد السيد512598
231o96اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد سمير عبدالحليم االشوح
نوعية الزقازيقاحمد عطيه السيد عطيه احمد643742
صيدلة اسيوطمارينا فتحى زينهم عوض788918
اداب القاهرههناء صالح بخيت عبد العزيز126154
هندسة االسكندريهاسالم فوزى عطية شمه459147
السن عين شمسرضوى عاطف عباس عبدالمـــنعم198293
كلية البنات آداب عين شمسايمان السيد عبدالسميع السيد298896
6434o5هندسة الزقازيقاحمد محمد موسى محمد السيد
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمد محمود محمد57649
2933o1كلية البنات آداب عين شمسايه حمدى محمود عبدالمجيد
5653o1كلية األلسن سوهاجهدير محمد ابو المكارم محمد
5785oاداب انتساب موجه القاهرهاالء محمد عبد الواحد حامد
كلية البنات تربية عين شمسبسنت رمضان عطيه سيد295477
8o459oطب سوهاجكرلس رأفت زكري جندي
تربية ابتدائي قنا ج الواديايات محمود يونس محمود735657
اداب اسيوطشيماء احمد عبد الحميد احمد795676
3433o8تجاره االسكندريهمحمد عبد المـــنعم احمد عبد الواحد جادهللا
419o74اداب االسكندريهمصطفى السيد رياض عبد الاله على
تجاره طنطارحمه خضر أحمد أحمد دهده354893
57o126اداب المـــنصورههاجر هاشم سعد ميحمد مـــنصور
تربية ابتدائي الزقازيقشروق مرسي حسين محمد514579
8o26ooنوعية فنيه اسيوطاميره خالد عاشور متولى
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كليةاسمجلوس
33891oهندسة االسكندريهعز محمد الدساوى على محمد
تربية المـــنصورهاحمد السيد الشحات ابراهيم على588267
268o69اداب عين شمسايه فضل عبدالسميع رحيم
3o5335هندسة شبرا بنهامحمد جمال محمود احمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد خالد محمد عبدالقادر212345
هندسة عين شمسمحمد خالد محمد احمد خليفه191451
تربية أساسي اسكندريةميريت صبحى مساعد جيد423256
هندسة طنطامحمد سمير محمد خضر فنون355918
كلية األلسن سوهاجعبدالعزيز محسن عبدالعزيز عبدالعزيز292498
2621o9حقوق عين شمسحسام رجب ابوالفضل على
تجاره انتساب موجه  عين شمسمصطفى مجدى مصطفى ابراهيم294533
حقوق عين شمسمهند فتحى ابراهيم البندارى119222
تربية طفوله شبين الكومامانى عزت محمد سالمه214218
طب بنهاآيه فايز عبدالواحد الشــاعر495468
تجاره دمـــنهورمحمد مهدى محمد مهدى خالد427833
نوعية الزقازيقاميره عالء عبدالعال جوده عبد العال637842
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةنيره عادل احمد حسن المـــنشى652111
اداب قنا ج جنوب الوادىامل سليمان محمد عباس237124
793o37طب اسيوطمحمد مدكور صبرى حسين
كلية االثار ج اسوانريهام عمادالدين صبرى عبد المعطى محمد214694
تربية المـــنصورهنيره محمد عبد المطلب السيد عمر569444
33o39اداب حلوانمهاد محمد يوسف صالح
135o95هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةنورهان وليد ناجى احمد
51536oصيدله الزقازيقرنا محمد شوقى السيد
تربية الغردقة جنوب الوادياالء محمد احمد اسماعيل237122
تجاره بنى سويفايه على شعبان عبد العزيز67783
طب بيطرى الزقازيقخالد وليد عبد الفتاح ابراهيم513346
اداب دمـــنهورماجد عبد اللطيف عبد المـــنعم عبد اللطيف الخطيب427635
تجاره طنطامينا عادل جرجس يوسف صليب497434
56o6o4هندسة المـــنصورهمصطفى احمد مصطفى محمود
5172o5تجاره الزقازيقأحمد محمود محمود عبد الرحيم
19o169السن عين شمسسمر جمال ابراهيم عبد هللا سعد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخرشــا صالح عبدالموجود محمد225618
28695oتجاره بنهاكوثر كارم عبدالعظيم عبدالقادر
5o3726طب اسنان المـــنصورهميار أحمد عاطف زين الدين
34875oاداب االسكندريهشروق ابراهيم مصطفى ابراهيم
هندسة حلواناحمد محروس احمد علي حمادة لبده459134
نوعية الزقازيقساره رضوان محمد حسن رضوان642478
5o8769هندسة الزقازيقاحمد هشــام احمد عبد السميع الناغى
81oo5oتربية ابتدائي سوهاجمحمود فوزي احمد عبد المولي
تربية سوهاجمحمد العربى ابراهيم محمود812532
تربية عين شمسابتسام مجدى ابراهيم فارس274249
اداب االسكندريهدينا عاطف صابر حسن417758
اداب االسكندريهندى محمد عبدالاله محمدى دسوقى417191
صيدلة اسيوطفاطمه الزهراء محمد سيد على787645
هندسة االسكندريهأحمد عالء أحمد محمد الدسوقي414548
اداب الفيومخلود شحاته سعيد عبد الحميد79268
تجاره طنطامصطفى خيرى رزق محمد491569
71392oكلية فنون جميلة فنون اسيوطضحى طارق محمد زغلول عبدالعليم
كلية اآلثار سوهاجمحمد خالد سيد عبد المغيث788249
8o744oتربية سوهاجعبد الرحيم حامد احمد عطيفى
43o457تربية طفوله ج دمـــنهورايمان محمد محمود فليفل
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كليةاسمجلوس
1996oتجاره القاهرهمحمود مدحت محمود سالم
تربية الزقازيقايمان احمد محمد احمد الشبكشى643171
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامانى جمال دسوقى حسين علوى287741
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةعباس بيومى عباس جمعه223877
2o4964طب بيطرى القاهرهكيرلس ايمـــن الفى لبس
اداب المـــنصورهاسراء محمد على محمد574572
58o219اداب المـــنصورهاالء شعبان القناوى القناوى صقر
تربية دمـــنهورأميرة وجدى أحمد السيد على429559
147o17اداب حلوانهاجر احمد محمد النبوى عبد الغنى
288o96عالج طبيعى القاهرههبه هشــام السيد عبدهللا
رياض اطفال المـــنصورهشيماء عبدالحكيم محمد حسن649565
تربية رياضيه بنين المـــنيااحمد محمد ابراهيم ليثى722392
224o13طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم محمد احمد محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمازن هشــام بدر محمود124199
حاسبات ومعلومات عين شمسحسام شريف محمد االسيوطى115252
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسكريم محمد مطيع محمد651124
تربية قنا ج جنوب الوادىفاطمة عربى محمد محمود736274
5o24o9اثار القاهرهأحمد ماهر محمد عبد الواحد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاروى السيد عبدالرازق محمد محمودالشــاذلى374237
238o23تربية الغردقة جنوب الواديجهاد غريب محمد اسماعيل
تجاره عين شمسمياده سعد ابراهيم عبدالحميد282925
اداب اسيوطاميره عبد الحافظ حسن عبد الحافظ795624
7922ooتجاره اسيوطعامر يوسف ابراهيم ابراهيم
تربية قنا ج جنوب الوادىاسراء صالح على محمد238649
18875oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم محمد سامى راشد خليل
السن المـــنيااسراء خالد جمعه سليمان146161
تربية طنطاياسمين عاصم حسن محمد الشبيني363746
7868oصيدله بنى سويفاميره عادل سالم السيد
صيدله القاهرهاحمد رجب سيد عبدالحفيظ241672
198o87حقوق القاهرهمحمود سمير عبدالحافظ ابوزيد
7o7o8تربية ابتدائي بنى سويفاسماء محمد شهاب حسين
هندسة االسماعيليةمحمد محمود عبدالسميع احمد653643
19o895تجاره القاهرهحسام محمد نعمان بدوى جمجوم
36o589اداب طنطارضوى جمال جودة متولى
3o134oهندسة عين شمسعمر عاطف عبدالغنى عبدالعال
36o784تربية طفوله طنطاميرنا السيد محى عوض الحسينى عيد
تربية رياضيه / بنات المـــنياغاده محمد فوزى محمد723287
صيدله بنى سويفمحمد حمدى زكريا محمود64489
هندسة طنطاشهاب على المراعى على داود362739
تربية اسكندريةاية فوزى رمضان محمداسماعيل423888
رياض اطفال االسكندريه طالباتهدى احمد السيد ابراهيم384317
13o31اداب عين شمسوفاء ياسر محمود عبد الفتاح
152o17طب بيطرى القاهرههند عبد الحليم عبد الحميد عبد الحليم
هندسة االسكندريهجهاد عزت محمد ابراهيم حسين413786
تربية ابتدائي سوهاجنوال كرم صبحى محمود815527
57116oتربية المـــنصورهامل محمد السيد القطب على
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسمحمد فرج عبدالعزيز ابراهيم666473
صيدلة الفيومعبد الرحمـــن جمال محمد عبد النبى73954
طب عين شمسمـــنه هللا عالءالدين حنفى محمد رجب194877
السن عين شمسمروه محمود حسين عبده119171
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد جالل شحاته عبدالعزيز224742
تربية ابتدائي الساداتهاجر شعبان عبدالعزيز هويدى226121
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صيدله القاهرهميرنا نادر فريد يوسف189644
كلية االثار ج اسواناسراء محمد مامون محمد294989
هندسة المـــنصورهامير فهيم عبدالحى عبدالحميد المرسى488476
تربية طفوله ج دمـــنهورهند علي علي أحمد الشربيني428778
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره عبدالرءوف رمضان عبدالعزيز225373
تربية طنطاهبه حمدى عبدالعزيز فوده493126
5oo269هندسة بترول وتعدين جامعة السويسكريم مسعد مسعد مجاهد
هندسة الفيوماحمد رجب احمد عثمان74127
تجاره عين شمسمـــنه هللا اشرف عزت عبدالعليم268928
5oo449اداب جامعة دمياطميرنا شريف ابراهيم الفار
اداب الزقازيقهدى ابراهيم محيى ابراهيم جاد643345
صيدله الزقازيقعمر صالح احمد محمود صبح646459
تجاره بنى سويفعيشة عبد الواحد رشدى ربيع754111
81oo6اداب الفيومعمرو رجب محمد احمد
22o91تربية عين شمسمـــنة محمد الشيشتاوى محمد
73411oتجارة قنا ج جنوب الواديمحمد جمال احمد صبرة
اداب الزقازيقنورهان عادل محمد احمد عفيفى521785
هندسة االسكندريهاسالم على زكريا على النجار414152
تجاره االسكندريهعبد الوهاب مـــنصور عبدالوهاب مالك425452
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسايه سيد فاضل احمد659452
28o587اداب بنهادعاء سامى محمد محمد
اداب المـــنصورهياسمين محمد محمود السيد محمد الكمـــنورى584546
81o283طب سوهاجاحمد حلمى عبد البارى محمد
هندسة االسكندريهايمـــن محمد معوض امين343448
تجاره اسيوطدينا محمد ماهر عبد اللطيف787567
34o728هندسة حلوانمحمود محمد عبد المجيد السيد عبد المجيد
1952oهندسة حلواناحمد خالد عبد الحميد محمد طايع
449o91طب االسكندريهزينب شعبان عوض محمد ريحان
تربية ابتدائي الزقازيقنرمين محمد متولى محمد643878
3o3139طب اسنان طنطااحمد عاطف عبدالعظيم محمود بكري
صيدله االسكندريهعبد الرحمـــن سامى إبراهيم العضاض433322
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسمـــنه هللا محمود زكى غريب657815
4489oتربية حلواناسراء سعيد محمد عماره
46o875هندسة االسكندريهرنا محمد نجيب زكريا عطية شلبى
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتأميرة جمال نوبي عبدالباسط745117
285o14السن عين شمسهاله خيرى امام محمد دسوقى
طب اسنان طنطااسماء محمد محمود الفضالي485682
721o26اداب المـــنياايمان رفعت أحمد حافظ
تجاره القاهرهمحمد مجاهد المملوك مجاهد126879
8o1571اداب اسيوطاسراء اشرف حمايه احمد
56541oهندسة الزقازيقمصطفى حماده رمزى محمود سالمه
كلية اآلثار باالقصرمحمود عبدالفتاح صبحى محمود746533
رياض اطفال الفيوم طالباتهبةهللا جمال عثمان الداعش76677
اداب دمـــنهورمحمد شحاتة عبد الحفيظ  محمد حسب هللا425696
صيدله الزقازيقاسماء محمد عبدالباسط محمد هاشم511874
اداب اسيوطاندرو دانيال نبيه وهبه789215
تجاره انتساب موجه  عين شمسمصطفى جمال محمد نوفل139336
3411o3هندسة االسكندريهمحمد مصطفى محمد ابراهيم شحاته
هندسة حلوانرقيه اسامه محمد ابراهيم132286
تجاره طنطاابراهيم خيرى شبل ابوعيشه353332
حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسمصطفى رمضان فهمى محمد ابو سليمه663757
57oo67اداب المـــنصورهساره عكاشه عطيه عبد العزيز خضر
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تجاره بور سعيداسراء عاطف على محمد القبرصلي662924
هندسة حلوانمصطفى عباس محمد عباس136941
طب اسنان عين شمساميره عادل عمر سيد116536
هندسة حلواننادين ياسر عمر مسعد116781
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاسراء محمود شحاته ابراهيم791749
66544oتربية العريششروق عاطف احمد حمدى سالم
21278oعالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد محمد السيد ضباشه
5o7o7oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخإيهاب كمال ابراهيم عبد الحميد أبو القمصان
كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد محسن السيد طه ابراهيم السرى636648
115oo5هندسة حلواناحمد مجدى صالح حسن
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمحمد عصام احمد محمد صقر458788
445o28صيدله االسكندريهاروى محمد محمد على الشيخ
تجاره الزقازيقروان محمد انور احمد بدر الدين586495
كلية أداب بورسعيدرحمه حسن محمد ابراهيم سعيد662262
هندسة عين شمسهنا عمرو فاروق احمد كامل122385
اداب اسيوطايه رمضان شحات عبد الرحمـــن799694
حقوق االسكندريهمحمد احمد عبده فرحات السماحى425346
41o791كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمارك عادل كرم بطرس ابراهيم
192o55تخطيط عمرانى القاهرهريم شريف هادى طاهر
8o8116هندسة اسيوطالسيد على محمود جالل
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد عصام عبدالفضيل عبدالرحيم727764
تربية طفوله الزقازيقاميره ابراهيم سالم عبدالحميد648992
اداب بنهاايمان وليد محمد مصطفى ابراهيم293594
56o492صيدله المـــنصورهسامر محمد فتحى ابراهيم العريان
هندسة عين شمسبالل طه حسين محمد زكى13931
تجاره بنى سويفمولر طوبيا نصيف طوبيا711495
456o15هندسة المـــنياحسين حسن فتحى خزعل ادريس
تجاره االسكندريهنورهان محمد فوزى عباس347379
تربية االسماعيليهمها السيد محمد محمود656362
7875o6تربية ابتدائي اسيوطاسراء يسرى احمد على
طب اسنان كفر الشيخدعاء السيدمحمد احمد محمد الشرقاوى377689
29o997هندسة شبرا بنهااحمد ايمـــن ابراهيم الشربينى الدرع
تربية ابتدائي الساداتفاطمه حسانين السيد عمر عصر221288
اثار قنا جنوب الوادياسراء احمد بدوي مغربي22818
هندسة االسماعيليةخالد السيد احمد محمد654827
574o89رياض اطفال المـــنصورهيارا محمد طاهر محمد الشرقاوي
تربية ابتدائي الزقازيقمحمد عادل صالح ياسين517292
هندسة المـــنياهبه اسماعيل عمر عبدالعزيز713718
طب القاهرهنانسى ابو السعود محمد محمد35459
طب بيطرى المـــنصورهمحمد احمد صبرى عبد العزيز نصر571228
263o3oاداب عين شمسنهاد نبيل محمد عبدالعزيز اباظه
هندسة الفيوممحمد عادل السيد محمد75366
2o644oصيدله عين شمسمريم جمال زكى مقار حنا
49446oصيدله المـــنصورهمريم ابراهيم الشحات سكر
153o85اداب حلوانعمر خالد محمود سعد
تربية اسكندريةأحمد كمال فارس عبد هللا425439
هندسة عين شمسمينا سامح سمير امين143365
تجاره بنى سويفأشرف عماد عبد المولى علي712237
4442o1كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمود محمد احمد سيد
339o29تربية اسكندريةعلى الغريب على الغريب شحاته
هندسة المـــنياابرام رشدي رفله عبد الملك753937
829oo3صيدلة سوهاجشريف صالح محمد جبريل

Page 534 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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12131oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا ماهر سعيد يوسف حرفوش
213o18هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد حسن عبدالنبى سالمه
تربية ابتدائي شبين الكوماحمد انور بسيونى عبدالرحمـــن223884
اداب اسيوطحسنيه حسن محمد حسن799268
اداب حلوانفاطمه صبحي محمد الدمرداش عبد اللطيف27744
5o3332طب بيطرى المـــنصورهخالد محمد مشعل المرسى السبع
2o7588اداب حلوانمريم ايهاب عزيز خطير
3671ooطب بنهانورا السيد محمود خضر
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةجهاد نبيل ابراهيم عبد هللا658881
7288o7اداب المـــنيارؤوف جريس لوندى حنا
اداب الفيوماسراء عادل شعبان محمد77922
طب بنهااحمد يوسف محمد الكومى371553
صيدلة اسيوطانجى مشوادى شــاكر حنا818255
تربية بنهاعلى ابراهيم على حسن288692
781o3تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمود عبد هللا تعيلب
2965o2صيدله الزقازيقاسماء عربى فرحات حسن عايد
تربية ابتدائي طنطادعاء احمد ابوالنصر عبد المجيد سالمة485362
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود حنفى كمال جنبات224853
748o67تربية فرع الوادى الجديدنسمة خالد احمد عبدهللا
2352ooصيدله القاهرهمحمد عاشور عبدالرازق البيومي
36o17oكلية األلسن كفر الشيخمى احمد زينهم خليل
هندسة حلوانعبد هللا حسام حسن حسنى122521
حقوق سوهاجصديق رفعت حمدان موسي818121
2716oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمريم عامر عزت حسين ابراهيم
تجاره سوهاجمحمد مصطفى احمد عبد الصمد817365
حقوق القاهرهمحمد حامد عبد العظيم حامد58326
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم محمد حامد عبد الخالق29617
رياضيه بنات الزقازيقنورهان علي احمد رمضان514351
51141oهندسة الزقازيقمعاذ محمد محمود احمد رميح
تمريض كفر الشيخمصطفى الشناوي مـــنصور عباس الصيفي373724
تربية ابتدائي االسماعيليهيارا يحيى عبد الغنى ابراهيم653726
43o487تربية دمـــنهورنداء عبدالرازق على حواس
طب المـــنصورهوفاء محمد عبد المطلب الباز ابراهيم ديوان569365
489o15هندسة المـــنصورهاسامه محمد سعد االحول
طب بيطرى المـــنصورهاحمد سليمان السيد سليمان ابو الروس571454
28o474كلية هندسة بنهامحمود مسعد محمد السيد محمد
72764oتربية المـــنيامحمد رجب محمد حسانين
تربية ابتدائي طنطاميرنا صدقى كمال كامل367777
5o3248هندسة المـــنصورهأحمد اسامة شعبان محمد الجمل
1172o7تجاره عين شمسشيماء نبيل ابراهيم عبد هللا
تجاره بنى سويفكيرلس عماد صادق كيرلس723187
طب الفيومريم محى الدين مصطفى محمود19316
28o238نوعية بنهاسعاد يحى عبدالوهاب مصلحى عفيفى
تربية أساسي اسكندريةجيالنا بخيت تامر حنين بخيت419661
5783o3طب المـــنصورهاسراء سعيد السعيد ابراهيم جبر
تجاره بور سعيداحمد رضا زكريا سليمان هلهول595195
8o533oطب سوهاجرانيا محمد صالح مصطفى احمد
تجاره طنطااسراء ابراهيم السيد عامر367724
كلية حقوق المـــنياعمر فولى فرج هللا عبد العاطى724271
تربية ابتدائي المـــنصورهمـــنار محمد محمد المـــندوه569719
7548o7طب بنى سويفمينا زوهير خلف شكرهللا
تجاره المـــنصورهمحمود احمد محمود عبد الرحيم565761
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كلية فنون جميلة فنون اسيوطعمر احمد حسن سيد787331
57o895هندسة حلوانعلى رائد محمد على مـــنصور
45o3o3طب بيطرى دمـــنهوريارا محمد عبد الهادي ضحا
رياض اطفال المـــنصورهوفاء على عبدالرحمـــن مصطفى647881
51239oنوعية الزقازيقشيماء احمد محمد السعيد عطوه
59o636هندسة المـــنصورهحسن السيد سالم حسن
2o3614طب القاهرههاجر ياسر بيومى توفيق
حقوق عين شمستغريد عماد السيد معروف265955
صيدله حلوانايثار احمد عبد السميع مصطفى الدبل586277
صيدلة بورسعيدمريم احمد محمد الصادق موسى661219
تربية المـــنياهدير رضا صافى ذكرى724567
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويففاطمه احمد محمود مسعود275553
6654oهندسة المـــنياعمرو محمد صالح خليفه
2o6488فنون تطبيقيه حلواناوجينى عياد ابراهيم عزيز سالمه
تربية رياضيه بنين شبين الكوممصطفى محمد عبد اللطيف امين طوطح217979
اداب عين شمسفاطمه حافظ فريد حافظ292144
السن عين شمسايمان اسماعيل فرغلى اسماعيل36949
تجاره االسكندريهآيه ممدوح إبراهيم عبد العزيز يونس346526
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمروه محمد عبدربه محمد655976
1252o4تجاره عين شمسمينا نبيل نظير صموائيل
كلية هندسة بنهاكريم عالء محمود محمد عفيفى276217
64173oتربية الزقازيقمحمود احمد عبد العظيم عشماوى
51o734نوعية الزقازيقجهاد فارس محمد محمد حسن
اداب حلوانجنه خالد يونس ابراهيم احمد271785
5o8846هندسة الزقازيقنادين محمد عبد السميع فتحى متولى
62o85طب بيطرى بنى سويفعمرو فايق عبد المـــنعم حسين
اداب دمـــنهورحسن طه ابراهيم عبد العال حسن422127
هندسة القاهرهايات مصطفى عبد الوهاب احمد31967
هندسة حلوانشهد محمود عبد هللا محمد143991
تربية أساسي اسكندريةمـــنه هللا محمد السيد عبد العزيز احمد424326
طب القاهرهمصطفى محمود محمد عبد المجيد حبش371186
3464oعلوم القاهرهعبير السيد عبد العظيم بشير
29168oتجاره عين شمسهشــام محمد عبدالصادق محمود
تجاره القاهرهساره حسين سليم سلمان128168
71o35oكلية تجارة ج أسوانمحمد محمود احمد رمضان
57o657اداب المـــنصورهعبد الحليم عبد هللا مغازى عبد هللا عبده
اداب االسكندريهايمان خميس جابر السيد الفتيانى428373
حقوق بنهاامال محمدى عيد محمدى286669
725o42رياض اطفال المـــنيا طالباتبسمة مصطفى عثمان عبد الرحمـــن
عالج طبيعى القاهرهرقيه على حمدي احمد662857
اداب طنطامحمد سعيد حسن عبد الحميد362978
191o41اداب القاهرهنورهان السيد احمد السيد ابراهيم
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد نبيل محمد شلبى حافظ193637
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهانى شكرى اثناسيوس شكرى125852
طب عين شمسامل ممدوح عبدالسالم عبدالسميع289419
تجاره القاهرهاسراء حسن محمد اسكندر127784
اداب عين شمسمحمود عبدالحميد محمود عبدالحميد262266
58o295صيدله المـــنصورهاسراء محمد الصاوى احمد والي
5o6731سياحه وفنادق المـــنصورةاسماء عوض مـــنصور مـــنصور مـــنتصر
تربية حلوانفادى جورج كمال عوض124988
طب بنهااسراء على محمود محمد حسن229149
صيدله االسكندريهاسالم محمد عبد اللطيف للو439656
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426o55تربية ابتدائي دمـــنهورعمرو اسماعيل سعد عبد الرازق الربيعي
اداب االسكندريهسعد مبروك سعد مبروك ابومـــندور422129
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد معتز عبدالستار عماره212649
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشهاب الدين مصطفى سعيد محمود261869
8o149oتربية رياضيه بنين اسيوطمحمد وحيد احمد محمد
57936oنوعية المـــنصورهايه عادل طاهر هارون ابراهيم
تربية طفوله ج دمـــنهورمها رفعت حصافي عبد الغني عجمى429166
اداب المـــنصورهسمر حسام الدين محمد ابراهيم العجيلى588876
تجاره بنى سويفمحمد حمدى محمد ابوالليل754476
اداب انتساب موجه القاهرهندى السيد محمد على هيبة148752
تربية بنى سويفمحمد اسامه عبد القادر طه69536
اداب طنطااية على ابوزيد علي الفخرانى496238
12o4o8تجاره عين شمسساره اشرف احمد زكى عبد الباقى
27915oتربية ابتدائي بنهاعمرو ابوالفتوح محمد عبدالحميد البربري
اداب حلوانمـــنه هللا محمود نجيب محمد154344
اداب انتساب موجه القاهرهسلمى محمد سيد ابراهيم39688
2964ooتجاره بنهاصبحى ماهر ابراهيم نصر
35o11oتربية أساسي اسكندريةهبه هللا رمضان ابراهيم محمد ادريس
5o9335طب بيطرى الزقازيقايه ايمـــن ابراهيم محمد عبد الفتاح
4964o5طب طنطاحنان أحمد اسماعيل الخواص سليم
379o1السن عين شمسروان عادل عباس محمد الحلفاوي
37o341نوعية فنيه كفر الشيخاسراء اشرف كمال ابراهيم عبده حمد
4977o6طب اسنان طنطاريم اشرف عبد الغفار محمد موسى
226o9oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفغاده مسعد سليمان المقنن
382o62تربية طفوله كفر الشيخنيره عالء عبد الحميد ابو زيد
تجاره المـــنصورهمحمد عبد السالم سعد محمد583648
نوعية بنهااسراء رضا عبدربه السيد278879
تجاره القاهرهمينا زكى عبد السيد اسكندر38628
151o16هندسة القاهرهاحمد متولي علي متولي
51162oكلية هندسة بنهاخالد ذكى ابراهيم ذكى
صيدله القاهرهرضوى محمود ابراهيم شــافعى31856
تربية طفوله طنطادينا عاطف راجح حسين492279
153o16اداب القاهرهاحمد ندا على راضى
فنون جميله فنون المـــنيارفيق جمال شوقى جرجس712245
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد رجب غريانى محمد114865
هندسة االسكندريهمحمد سيد احمد حلمي سيد احمد457291
56o547صيدله المـــنصورهمحمد احمد حسينى محمد مكى
217o68طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةانس احمد محمود عفيفي النحاس
طب بيطرى جامعة الساداتمحمد حسن نبيل قطب224244
هندسة سوهاجعبد هللا ياسر صالح احمد817458
تربية اسواناسماء سليمان على محمد822985
السن عين شمساسراء عبد الناصر على محمد52339
46o2o6هندسة االسكندريهحمزه دخيل عبد الواحد السنوسى
السن المـــنيامارينا سامح سمير وهبه128355
41o99oالسن عين شمسآية سعيد محمد سيد حسن محمد
65493oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسياسمين محمد اسماعيل مصطفى
تربية ابتدائي الساداتندا فؤاد عبدالرازق على228721
2866ooتجاره بنهاعبدالحميد عماره سليم حسن
تخطيط عمرانى القاهرهاسالم ابراهيم ابوالعزم سليم358854
119o48هندسة المطريه جامعة حلوانعمرو ياسر محروس محمود
1989ooصيدله القاهرهاحمد محسن ابراهيم على محمد
198o35تجاره القاهرهكريم احمد فؤاد احمد
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كليةاسمجلوس
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد رمضان بكرى حسن حسين523776
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد شريف زكى عبدالمقصود شريف214122
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهآية ابراهيم ابراهيم محمد إبراهيم514915
8o8896اداب سوهاجهدى ابراهيم عبد الغفار عثمان
تربية طفوله اإلسكندريةاسماء السيد رمضان رضوان347344
تربية ابتدائي طنطاسلمى ايمـــن عبد الرحمـــن محمد مرعى361147
هندسة الزقازيقحنان اشرف متولى حسن518229
صيدله بنى سويفروميساء جمال احمد امين89786
طب اسنان المـــنصورهايمان جمعه السيد على حسنين524783
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمارتينا محسن مـــنير نجيب سليمان567751
تربية قنا ج جنوب الوادىرحاب حسن عبدالعاطي احمد745332
14o528تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفيوال يوسف فرح عوض جرجس
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاماني زاهر محمد ابو المعاطي زاهر411285
اداب االسكندريهمرام على احمد على حسن423232
اداب القاهرهبسمه وليد مصطفى كامل135897
تربية ابتدائي المـــنصورهامـــنيه جمال على حسن مدكور569679
1979o5هندسة حلوانمحمد السيد محمد السيد مكاوى
هندسة المـــنصورهكريم خالد السيد محمد جمعة566352
هندسة االسكندريهسلمى السيد محمد مسعود محمد341682
23o163الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد السيد عيد السيد
طب بيطرى الزقازيقخلود خالد محمود المتولى قاسم498294
تربية ابتدائي المـــنصورهنيره عوض عبد هللا يونس574741
2o4854صيدله حلوانهشــام صالح على عبدالغنى
266o1oاداب عين شمسسلمى طارق رجب علي
656o8oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسكيرلس حلمي نظير بطرس
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسحور عبدالحكم محمد مرسى644716
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمـــنى مجدى جاد بدر الجزار215789
تجاره انتساب موجه قاهرهاسالم رضا حنفى عبد الحميد155611
اداب سوهاجمياده الحفناوى محمود احمد818243
اداب حلوانندا خالد فاروق عبدالفتاح239897
49o367هندسة المـــنصورهأحمد السعيد خميس عبدالباقى الحارون
طب بيطرى اسيوطانتونى هنرى شنوده بشــاى828245
تربية طنطااميره عبدالحميد فتحى السيد العشماوى496514
195o65تربية ابتدائي عين شمسبسنت اسالم عطيه عبد الحفيظ متولى
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىعلى عزالدين النوبى سليم745731
هندسة المـــنصورههاجر ابراهيم متولى السيد محمد البنوى585511
2793oتجاره القاهرهياسمين اسامه فتحى احمد
745o71اداب قنا ج جنوب الوادىمحمد احمد عبدهللا حسين
هندسة عين شمسايهاب احمد سعد حافظ125663
تربية رياضيه بنات االسكندريهروان عاطف عبد النعيم معاطى سرور348157
تربية اسكندريةمحروس مرجان مرجان  محمد سنيور425258
كلية البنات تربية عين شمسفردوس محمد احمد على275561
729o29تربية المـــنيامحمود طلعت محمد ابراهيم
اداب بنى سويفاحمد عبد التواب سليمان سعد93864
5o7642هندسة المـــنصورهمحمود محمد محمود أبو يحيى
هندسة عين شمسشريف مجدى محمد عبد الرحمـــن بدران119877
طب بيطرى االسكندريهسارة بندارى محمود سليمان434357
تجاره القاهرهنهى حافظ ابراهيم محمد31528
251o2هندسة القاهرهفاطمه محمد محمد الحسينى
هندسة االسكندريهمحمود مـــنصور احمد الديب337427
617o1حقوق بنى سويفمحمد احمد عبد المحسن شيحة
رياض اطفال بورسعيدمي محمد محمد مصطفى السخري662728
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كليةاسمجلوس
صيدله طنطازينب محمود ابراهيم ابراهيم ابوراشد354516
تربية ابتدائي الفيوماميره رمضان عبد التواب عبد الرحمـــن77536
طب بيطري المـــنيااحمد رضا محمد عبد الحميد727954
8o5288طب سوهاجامانى احمد رشوان محمد
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد فراج احمد احمد41896
كلية تجارة ج أسوانمصطفى يوسف عبده على822854
48o33اداب حلوانزينب احمد صابر احمد
اداب دمـــنهوراحمد حسن محمد زيدان427817
صيدله المـــنصورهنهال مصطفى احمد الموافى ابراهيم578439
35842oاداب طنطامحمود محمد محمد الطنطاوى شرف الدين
244o31هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد محمود االحمدى الحديدي
5o6o2oطب المـــنصورهلميس عمرو طلعت السيد
تربية ابتدائي اسيوطمحمد سيد عبد الغفار محمد786334
71787oتجاره بنى سويفاحمد احمد عبد الحليم محمد
4966o8صيدله الزقازيقبسمله رشدى عوض مـــنصور الجوهرى
2o3489كلية البنات آداب عين شمسمروه ياسر محمد عليوه
طب بنهارانيا عابد عبدالمـــنعم محمد278683
صيدله الزقازيقمـــنى صبحى ابراهيم امين احمد638178
419o92تجاره االسكندريهعلى حسن على محمد على القوصى
طب بيطرى اسيوطمريم وجدى توفيق واصف786712
تجاره القاهرهايه اشرف ابراهيم عبد المجيد148542
كلية األلسن بنى سويفسماهر عيد عبد العزيز عبد الوهاب69978
8o29o2اداب اسيوطايمان رفاعى عبد الحافظ عامر
اداب طنطاانجى عزت فايد محمد فايد353715
طب عين شمسسلمى محمود احمد عفيفى رزق188435
كلية البنات آداب عين شمساسماء خالد حسن عوض147515
52o679هندسة الزقازيقاحمد حسين حسن صالح
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهند هشــام عبد الحميد عبد المحسن154354
تجاره الزقازيقفوزى محمد سعيد السباعى519232
تجاره بنهافاطمه ايهاب احمد محمد284962
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهاجر صالح الدين جمال محمد شــاطر194835
طب القاهرهجولي جورج عصمت ميالد محارب118383
هندسة القاهرهكريم مصطفى ابراهيم عبده17478
342o33طب اسنان طنطايحيي احمد سعيد عبد الحليم القبانى
طب االسكندريهمـــنى ابراهيم عبدالهادى عبد الهادى عطوه374448
صيدله القاهرهروان اسامه عبدالعزيز القصاص214342
تربية بنهاايه جمال احمد الشعراوى228917
صيدله المـــنصورهمحمد يوسف المـــندوه يوسف574783
تربية طفوله كفر الشيخنانسي محمد محمد علي سليمان382699
3561ooتربية ابتدائي طنطانورا عبد الرحمـــن عز عبد الرحمـــن الخواجه
اداب دمـــنهورسارة الديب محمد شعبان حسن428583
41o238طب االسكندريهمـــنة هللا محمد عبد السالم محمد عبد الرحمـــن
45o319طب طنطاأمل صالح ممدوح عبد المولى
219o21صيدله القاهرهنهى سعيد عبدالحميد النعناشي
5183ooرياض اطفال المـــنصورهايه مغاورى محمد عبدالرحمـــن
هندسة اسيوطمحمد عبد الهادى احمد الشــاهد785254
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمادونا عادل فوزى كامل62551
هندسة شبرا بنهااحمد سمير بدير عدلى297441
طب بيطرى الزقازيقسهر سمير السيد حسن محمد642977
22o489كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاحمد مصطفى اسماعيل احمد علي
هندسة حلوانحسام اشرف رمضان محمدين محمد123914
14216oاثار الفيوماسراء عبد التواب ابراهيم عبد السالم
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كليةاسمجلوس
41899oتجاره االسكندريهمؤمـــن محمد السيد احمد احمد
هندسة كفر الشيخجمال محمد السيد جمال السيد سليمان381498
صيدله المـــنصورهنورهان اشرف فرج عبد الكريم السيد567691
216o92تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةدينا طلبه طلبه عرب
هندسة الفيومفاطمه الزهراء ابراهيم احمد جابر76818
91o74كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفرحاب ربيع على ابراهيم
طب بيطرى بنى سويفنورهان ثابت فراج احمد سكران63369
رياض اطفال بورسعيدهاجر احمد ابراهيم السيد الزهيرى661127
اداب الزقازيقايات اشرف سيد احمد محمود669457
تجاره كفر الشيخمحمود روضي على محمد خليل375222
هندسة حلوانمـــنه ضياء حسن محمد658834
صيدلة اسيوطام كلثوم حسن حسين على746642
اداب المـــنصورهاسراء حسن كمال العبادى492127
7244o5كلية حقوق المـــنيااشرف فرج يوسف شتيوى
5o7o66صيدله المـــنصورهإسالم ربيع عبد الرازق غانم
34o794تجاره االسكندريهعبد هللا محمد عطية محمد عباس
7621ooتربية ابتدائي قنا ج الواديشفاء محمود احمد حسن
8o58o6تربية ابتدائي سوهاجافرايم خليل حلمى حبيب
25o94هندسة القاهرهساره مـــنير جرجس سعد
نوعية عباسيهايه فرج حسين فرج ابوسبيع293495
تربية عين شمساحمد سعيد محمود عبداللطيف281391
كلية البنات آداب عين شمسنادين ياسر محمد محمد عفيفى17956
حقوق القاهرهمحمد محسن سيد درويش47833
تربية أساسي اسكندريةمادلين عزيز شوقى جرجس348884
صيدله المـــنصورهماهر محمد حمزه ابو المجد البيبة593161
تربية طنطانجالء حاتم علي محمد كبش364686
رياض اطفال بنى سويفماجده سامى باسيلى داود69674
44161oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد السيد عبدالشــافي حسنين عبدهللا
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةشيماء محمد محمدى ابو شحاته236438
حقوق االسكندريهاسراء عبد الفتاح مامون حسن422659
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم صابر عبدالسميع الخضرجى215955
هندسة القاهرهمحمد احمد محمد رضا امين ابوحشيش136246
128o29طب اسنان عين شمسمريم كميل كامل راغب
7968o3اداب اسيوطجرجس مرزق مسعود نخلة
كلية رياض االطفال اسيوطايمان سعد محمد خليل796929
تربية رياضيه بنين كفر الشيخعالءالدين عبدالمقصود عبد الغنى حسين عبدالدايم373934
5o241oتجاره جامعة دمياطاحمد محمد عبد العزيز الحفنى
66o185كلية أداب بورسعيدمروان مجدى على السنوسى حسن
4966o5طب الزقازيقآيه مـــنصور سعد محمود
هندسة طنطامصطفى على طاهر عالم491524
تجاره الزقازيقاسالم محمد السيد محمد سالمه646123
هندسة المـــنصورهايه ابراهيم سعداوى ابراهيم491737
2317o9تربية الساداتجيهان خيرى عبدالوهاب حسينى 
734o93كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىطارق محمد محمود احمد
8o677oتربية سوهاجغاده محمود عبد الرحيم احمد
8145o5تجاره سوهاجعماد حلمى هابيل دميان
3546o8تربية ابتدائي طنطامروه فؤاد عبد الحافظ اسماعيل الصفتى
42o869سياحه وفنادق االسكندريهيوسف حسام عبدالحميد احمد محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد جمعه عبدالحليم المغورى شبكه226953
رياض اطفال بنى سويفاسراء صالح قرني محمد98771
اداب المـــنصورهمحمود محمد السيد محمد الشناوى577681
3546o9تربية ابتدائي طنطامها محمد السيد محمد سالم

Page 540 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
اداب طنطامحمد كمال عبد الحميد خريصه366398
8o3874تربية سوهاجمياده ايمـــن حامد محمد
 تربية الساداتلمياء رأفت محمد صابر مـــنصور219233
74o424كلية طب أسوانامـــنيه محمود أحمد عبدهللا
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسراء السعيد محمد السعيد يعقوب591831
اداب سوهاجشرين فراج طلب حسين812245
حقوق بنهااحمد حاتم عبدالحليم يسن عبدالرحيم276925
4142o7هندسة االسكندريهعندوليت علي صالح محمد صالح
تربية ابتدائي جامعة السويسسلمى طلعت ابراهيم الدسوقي غريب657697
5785o1تجاره المـــنصورهسعد رضا سعد البهنسي
238oo3تربية الغردقة جنوب الوادياالء محمد السيد محمد عبد الهادى
2976o6هندسة شبرا بنهامصطفى عبدالرحمـــن كمال عبدالرحمـــن
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننانسى شريف اميل حليم117688
235o19هندسة الفيومالبراء فوزى امين شهاب الدين
نوعية فنيه االسكندريهنورهللا محمد مـــنصور حسن حسين349348
اعالم القاهرهاسراء احمد خليل زكى عبد الرحيم663764
صيدله الزقازيقتسنيم محمد سامح محمد عبدالحافظ شــاهين277378
تربية ابتدائي الفيومعبد هللا ممدوح عبد التواب عبد المطلب81316
28931oتربية عين شمساميره ايمـــن عبدالعظيم عبدالمجيد
كلية البنات تربية عين شمسشيماء محمد سيد عبد الوهاب58513
السن المـــنيامحمود محمد محمود معتوق221468
تربية اسكندريةمحمد سمير احمد محمد ابوغربية419142
3o4o79طب بيطرى القاهرهعمرو اشرف عبدالرحمـــن عبدالرحمـــن
حقوق عين شمسايمان محسن حسن بالل271749
8o4175تربية سوهاجكيرلس زغلول انور كراس
هندسة عين شمسراندا رضا شوقى سيحة144172
صيدله االسكندريهغادة صالح على باغوت449835
اداب انتساب موجه االسكندريهحسين عبد الرحمـــن عبد السالم محمد سالم416579
تربية عين شمسفاطمه مصطفى عاشور ابراهيم عيد56176
7522o1هندسة المـــنياادهم يحيى محمد علي
تربية الفيومنعمة علي رجب ابوزيد77953
تجاره عين شمسعبدهللا عبدالحكيم محمد حسين193564
71866oتربية ابتدائي المـــنيانسيبة عصام محمد احمد
124o38اداب حلوانامال ابراهيم يوسف سليمان
صيدله طنطامحمد ابوزيد التهامى محمد ابو زيدحرب442494
طب اسنان طنطاروان محمد سعيد عبدالحميد سالمة277389
تربية ابتدائي بنهامحمود محمد جمال محمد296824
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسعبد هللا حسن على محمد121584
اداب المـــنياهاجر محمد خليفة احمد713955
اداب االسكندريهكيرلس نسيم زكريا نسيم415565
تربية الغردقة جنوب الواديرضوى عبدالراضى احمد محمد حسان237149
64o869هندسة اسوانرامى ناصر فرج ملك
طب بيطرى بنهاسلسبيل محمود سليمان محمود سليمان285178
2oo169طب القاهرهنادين محمود عبدالمـــنعم يوسف
رياض اطفال االسكندريه طالباتاية خالد احمد احمد عثمان422839
اداب االسكندريهعالء ابراهيم السيد إبراهيم حموده416268
طب طنطارنا سامح عبد المجيد ابو سيف578995
198o26تجاره القاهرهعمر صالح محمد فهمى
23oo19تربية طفوله شبين الكومحنان زكريا نبوى محمد شرف
اداب عين شمسساندى عصام مـــنير مرتجى36275
صيدلة اسيوطاحمد اشرف محمد عبد الرحيم827439
تربية ابتدائي بنهاباسنت يوسف محمد عبدالفتاح غريب الخولى279273
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3oo374تربية رياضية بنين بنهازكريا علي زكريا علي الشرقاوى
حاسبات ومعلومات القاهرهاحمد محمد يس عبد المـــنعم125568
هندسة االسكندريهتقوى عادل محمد على عمر الدروى346629
تربية ابتدائي طنطابسمه كمال محمد الوزه494674
اداب المـــنياوالء عبدالفتاح حسن سنوسى729325
اداب المـــنصورهمـــنصور سمير مـــنصور نصر عضيمة594537
5o4633طب بورسعيدايه السيد مراد عبد الرحمـــن السيد
تربية قنا ج جنوب الوادىبسمة حسن اسماعيل محمود739227
تربية ابتدائي الزقازيقاالء الوفائى محمد عبد الوهاب بشر585799
تربية كفر الشيخاالء عزت محمد الفخراني372785
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسروان صالح صالح عبد هللا الجعيدى661827
28o395تربية ابتدائي بنهافاطمه عيد ابوالعال بيومي
تجاره طنطاهانم حسين يوسف محمد يوسف367784
5o441oهندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد عبد العليم السيد أحمد سمرة
صيدله حلوانسالي سعد حسين احمد114268
1424o8تربية ابتدائي عين شمسندى محمد شعبان محمود
اداب طنطامصطفى ايمـــن عبد الحميد خالف361658
5172ooتجاره الزقازيقاحمد محمد اشرف محمد الشحات ابو اليزيد
تجاره عين شمسحسام حمدى غنيم احمد غنيم288934
اداب حلوانميرال اشرف محمد عبد الجواد144866
هندسة كفر الشيخايمان السيد محمد الششتاوى محمود561537
صيدله بنى سويفبيشوي اشعيا نصيف بولس714643
57373oنوعية المـــنصورههند على عبدربه محمود
تربية بنهاايمان محمود عبدالقوى محمد279559
تربية المـــنصورهعادل محمد احمد محمد573372
السن عين شمسشيرين محمد حميدو هندى194795
طب المـــنصورهاسامه محمد محمد سليمان دراز588383
هندسة الفيوممحمد عصام محمد ربيع حفني517154
287o75تربية ابتدائي بنهامحمد جمال سيد محمد
رياض اطفال بنى سويفمارينا عماد سعد صالح69197
صيدله القاهرهاحمد جمال احمد محمدين133219
طب بيطرى كفر الشيخاميره محمد السيد محمد طربيه382142
هندسة االسكندريهايمان حسنى محمد محمود حامد457484
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا احمد عبد هللا فكرى114863
72o953تجاره بنى سويفمحمد جمال محمد جمال
7998o9طب اسيوطاسماء محمد صديق على
58631oصيدله حلوانساره السيد العيسوى على الهوارى
3394o7صيدله االسكندريهروان مصطفى فهمى جاد حسن
67o6o2اداب الزقازيقايمان خالد محمد احمد عثمان
48615oنوعية طنطاندا على محى سلطان
66228oتربية بور سعيدمـــنه هللا محمد عبد الوهاب احمد البسيونى
23o792اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى معوض محمود عبدربه
طب اسنان كفر الشيخعواطف محمود محمد عبدالكريم برهامى ليمونه372351
382o25اداب كفر الشيخصفاء رضا المتولى ابراهيم الصعيدى
تربية طنطااحمد الدسوقى محمد الدسوقى مرعوه358366
2o4718إعالم بنى سويفمحمد اشرف عبدالحفيظ عبدالعزيز
65487oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةدينا كمال سليمان محمد على
29o696تربية بنهاهدى عبدالحميد محمد عبدالحميد السيد
هندسة شبرا بنهااحمد عمر محمد محمود262331
8oo99oتربية اسيوطداليا عبد الكريم احمد محمد
حقوق بنى سويفمحمود ايهاب محمد عقل64129
هندسة اسيوطكريم صبحى الحسينى عبدالحليم نعناعة373657
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تجارة قنا ج جنوب الوادييوسف حمدى محمد انور يوسف744434
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهاله عبد المـــنعم ابراهيم على عرفه587262
تجاره االسكندريهدينا محمد ابراهيم ابراهيم عبد هللا341322
اداب دمـــنهورمصطفى على سعد عبداللطيف هندى427665
حقوق القاهرهمحمد حسين على امين15161
طب القاهرهمصطفى محمود على البدري محمد عامر191316
تربية ابتدائي شبين الكوممها محمد عبدالرسول سليمان سليم235718
تجاره اسيوطمحمد عاطف عبد العاطى عبد السميع794637
81675oتربية ابتدائي سوهاجنسمه خالد محمود على
36o568اداب طنطااسراء محمد خميس احمد
13555oهندسة المطريه جامعة حلواناسالم فتحي سعيد ربيع
49323oاداب المـــنصورهكريم عبدالسالم شبل العايق
اداب طنطاهاله زكى ضياء عياد363743
498o29صيدله طنطاسحر أشرف عبد العزيز المليجي
تربية ابتدائي المـــنيااحمد سيد محمود فرج722386
اثار الفيومالزهراء السيد ابراهيم على سالم519677
83o834طب سوهاجشنوده جميل شفيق عبيد
5o4o51تربية جامعة دمياطهدى زاهر ابراهيم النادى
السن عين شمسلؤى سعيد حسين نصرهللا حسن377236
اداب المـــنياامانى فخرى حسن عبودة716671
13931oحقوق عين شمسماركو حليم رزق هللا مرقص بدوى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعالء بسيونى سيد ضيف152892
صيدله طنطاعلى سمير على احمد278855
تربية ابتدائي طنطاأميرة طارق حلمي زعيتر494663
43356oطب االسكندريهمحمود احمد حلمى محمود على شلبى
747o2oصيدلة اسيوطايمـــن مـــنصور عبدهللا محمد
كلية اآلثار سوهاجالسيد ابراهيم السيد حسن بالسى644124
41172oكلية األلسن ج أسواننورهان على جابر على احمد
3o5869صيدله حلوانندى ناصر عبدالرحيم كلضيش
تربية رياضيه بنين جامعة دمياطمحمد محمود أبو العباس السيد أحمد499933
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانلمياء عادل احمد محمد268477
طب القاهرههبه سمير محمود مصطفى155311
تربية حلوانابتسام اشرف عبدالمتعال عبدهللا مـــنصور268946
كلية أداب بورسعيداحمد السيد محمود مسلم663851
اداب بنى سويفهدير صفوت فتحى عبد الجيد62773
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباترقيه رشــاد ابراهيم محمد733277
كلية األلسن كفر الشيخمـــنه هللا سالم حسن ابو العيلة499537
السن عين شمسمى محمد عبدالخالق سيد سويلم293822
تربية ابتدائي بنى سويفامانى طه جوده طه62662
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود خالد الشحات محمد655213
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى حسين سعد محمد ابراهيم142133
تجاره القاهرهريم رضا حمزه سكر35284
طب بيطرى بنى سويفمحمد ايمـــن محمد احمد75326
تجاره القاهرهسلمى ممدوح طه محمد118972
23o576تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عماد عبدالستار مكرم هللا
45o182كلية الصيدلة ج الساداتايمان عبد النبى محمد جويد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوريوستينا طلعت يعقوب عوض هللا447578
3o1395هندسة عين شمسعبدالرحمـــن محمد ابراهيم الحديدي
اثار قنا جنوب الواديسماح رضا المرغنى ابو جبل494325
هندسة كفر الشيخاسالم السيد السيد عبد الرازق حميده384894
5781oهندسة القاهرهمحمد عزت سعد جاد
8o6789تربية طفوله سوهاج طالباتنورهان نطر السيد عبد الرحمـــن
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737o24تربية قنا ج جنوب الوادىاسراء محمود محمد محمود
2o6473طب القاهرهاالء احمد سيف النصر احمد
صيدله حلوانهند شحاته عبد الرحمـــن عبد هللا79781
41o5o5اداب االسكندريهمهند اسماعيل احمد اسماعيل محمد
طب اسنان عين شمسمينا ايمـــن صبحى صديق125361
191oo1السن عين شمساسراء ممدوح عبدالرحمـــن سيد
3o2941اعالم القاهرهساره زغلول على على خليل
تجاره دمـــنهوراسالم محمد السيد على محمود425845
58o255تجاره المـــنصورهنداء محمد محمد الحسانين الشهيدي
8o2849تجاره اسيوطمايكل عادل سامى ابراهيم
هندسة المـــنصورهعبد هللا مجدى محب ابراهيم الننى487639
64254oرياضيه بنات الزقازيقهناء عبد الفتاح محمد صالح صالح
تجاره بنهاايه عبدالجواد حمد طريح277311
تربية ابتدائي بنهاشيرين طارق محمد على محمد284948
875o1اداب انتساب موجه القاهرهاحمد عبد الحليم محمد حسن مرسى
تجاره الزقازيقمحمد عادل محمود عبدالمولى متولى518775
هندسة اسيوطاسالم محمد السيد ابراهيم محمد حمد272851
تربية العريشحسناء سالم محمد على666693
5oo418تجاره جامعة دمياطعلياء عاطف على بلبول
هندسة المـــنصورهاسالم مهاب الطنطاوى الطنطاوى خضر577477
8o8871اداب سوهاجمياده ممدوح كامل محمود
تجاره عين شمساحمد محمد فريد حسن269388
طب بيطرى بنهانورا محمد سيد اسماعيل السداوي293879
3328oتجاره انتساب موجه قاهرهيوسف شعبان طه السيد
حقوق بنى سويفايهاب سيد عبد العظيم عبد الجواد94428
82419oتربية ابتدائي اسواناميره على محمد احمد
5oo282هندسة المـــنصورهمحمد امين محمد المـــندوة
27928oتربية ابتدائي بنهاداليا صالح عبدالموجود محمود عمر
تربية اسكندريةسندس سامح محمد عبدالوهاب الشرقاوي411174
هندسة عين شمساحمد محمد على محمد على139674
45982oهندسة حلوانمحمد رضا عبد الحليم عبدالواحد غانم
تجاره بنهامحمود عابد محمود عبدالحميد السيد زيدان278969
4191o7تجاره االسكندريهمصطفى محمد عبدالرسول محجوب الشرقاوى
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسوفاء محمود رمضان خليل ابوسمره661893
اداب عين شمسنورهان محمد احمد فوزى282337
صيدله االسكندريهحسن كمال فتحى محمد798124
اداب دمـــنهورأحمد مـــندوه عبد المـــنعم الشــاذلي427592
2o6246تجاره عين شمسماهيتاب مكرم فايق خليل
اداب القاهرهايمان حسن عبد العزيز عبد الغفار24677
نوعية عباسيهاميره مصطفى عباس جمعه مـــنصور287875
2661ooاداب انتساب موجه القاهرهنسمه محمود محمود العزب
تجاره طنطااحمد طارق محمد زكي ابوالعزم صقر366169
3398ooتربية طفوله اإلسكندريةمارينا ثابت زكى مسعد
طب المـــنصورهعلى الرفاعى عبد الحافظ حافظ عبده565976
49245oصيدله الزقازيقامل السيد حسين السيد المعاز
64o948طب بيطرى الزقازيقاسالم حمدى محمد عليان على
5774o9تمريض المـــنصورة حنان عبد الرازق عبد الرازق احمد عريضه
تربية بنهاعبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبدالقادر الصعيدى227328
1398o3حقوق عين شمسمازن محمد شندى شندى شندى
صيدله الزقازيقيارا عمرو محمد حسين سعد644447
طب بيطرى القاهرهسلمى محمد محمود فهمى14247
تجاره المـــنصورهحسام محمود السيد السيد يوسف موافى592159
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5o8949هندسة الزقازيقروان اشرف ابراهيم الدسوقى موسى عليوه
تربية أساسي اسكندريةاحمد محمد احمد قطب344751
طب بيطرى بنهااسماء عادل امين على عمارة288873
2o94o8تربية رياضيه بنين حلوانمحمود محمد فاروق محمد
تجاره بنهالطيفه سعيد محمد عبدالعزيز286951
3622o4هندسة طنطابالل احمد محمد احمد عيسوي
561oo7حقوق المـــنصورههند عصام الدين على حسين علي
268o98كلية البنات تربية عين شمسنسمه سعيد فاروق زكي
81o698هندسة سوهاجتوماس فوزى شحاته بخيت
تربية العريشايمان رمضان محمد سليمان666917
طب المـــنصورهدينا يحى مـــنصور حجازى588966
طب حلواناحمد عادل السيد محمد77881
هندسة االسكندريهاميرة عبده عبدالسالم عبدالهادى زغلول454288
طب بنهاميار مصطفى سليمان القاضى278277
تربية ابتدائي بنهاشروق محروس احمد محروس السوسى496249
اداب القاهرهاحمد عادل عبد الرحمـــن حسن53364
22o76اداب حلوانمريم خالد صبرى محمد
اداب المـــنصورههبه عبد الحميد الحمادى ندا574742
هندسة المـــنيامحمد عبد المـــنعم محمود السيد حمودة579636
كلية أداب بورسعيدشيماء وائل رأفت عبد العال663395
71o5o8اداب المـــنياآيه عبد الفتاح أحمد زكى
هندسة طنطامصطفى محمد عبدالفتاح عثمان212316
صيدله عين شمسجويس عماد غالى ابراهيم119199
فنون جميله فنون ج االسكندريهفادي عمرو حمدي صالح علي محمود411543
36oo65طب بنهامى عبدالسالم عبدالسالم ابوصقره
تربية أساسي اسكندريةدنيا حمدى مصطفى احمد هاشم419798
هندسة كفر الشيخعبد المـــنعم محمد عبد المـــنعم صيره358351
تربية طنطامحمود حسن علي هالل رزق361636
1411o9كلية البنات آداب عين شمسدنيا احمد محمد على
نوعية الزقازيقايه رشدى على حسانين محمد642438
تجاره بنى سويفمحمد حسن القياتي علي غيته717941
طب بيطرى دمـــنهورمريم رضا فتح هللا نعيم االبشيهى447122
تجاره المـــنصورهاحمد عادل محمود حشيش565517
طب بيطرى بنى سويفصفاء قطب حسين حسن69486
هندسة كفر الشيخعبد الفتاح عبد السميع عبد الفتاح البربري384983
صيدله حلوانهدير جمال ذكى حسنين الصواف278742
اداب عين شمسمى جميل عفيفى دويدار مصطفى198326
نوعية الزقازيقمحمد خالد زكى إسماعيل644481
هندسة االسكندريههايدى سعيد عبد الرحمـــن أحمد عبد المجيد351284
74754oكلية طب أسواناحمد ابوالحجاج امين مصطفى
23o366طب بيطرى بنهااسالم فهيم عبدالحميد نصار
اداب عين شمسايرينى ايمـــن صالح نجيب126496
اداب دمـــنهورحسام محمد عبد الرؤف محمد عبدالرحيم425536
تربية قنا ج جنوب الوادىاميمة احمد بغدادى عرابى745957
3o513هندسة القاهرهاحمد محمد عبد الباسط عبد الرازق
تربية بور سعيدموده محمود عبده محمد ابازين663474
صيدله طنطاابانوب ايمـــن سمير مـــنير فريد361732
طب بيطرى االسكندريهاحمد خالد قاسم عوض عبد المولى433276
طب اسنان عين شمسضياءالدين محمد فرج فرماوى294854
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىآية سعيد زكى محمد بدوى417589
تجاره القاهرهسهيله عبد العزيز سيد عبد العزيز34941
تجاره كفر الشيخمحمد سيد احمد سليمان السماحي375191
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تربية طنطااٌيه محمد محمد عباس الجندى363768
81o48oتجاره سوهاجاحمد جمال فهمي محمد
نوعية المـــنياناصر جمال خلف احمد725983
52oo31اثار القاهرهسارة عبد الرازق محمد عبد الرازق
65o683سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد احمد عطيه محمد محمد حسانين نوفل
12o293طب عين شمسعبد الرحمـــن مؤمـــن حسن بسيونى
تربية بنهانهله هزاع ابراهيم مرسى رضوان277785
اداب اسيوطمارتينا نادى شفيق حنا796141
صيدله االسكندريهمريم مجدي مسيحه رزق سليمان376933
8o9483هندسة سوهاجبشــاره فخرى فهمى باسليوس
طب بنى سويفكرستينا عماد مالك اسعد89894
تربية ابتدائي المـــنيابسمة حسن احمد احمد719421
هندسة عين شمسحازم محمد محمود احمد النشــار139681
تجاره عين شمسجالل عالء عبد السميع فرج125128
رياض اطفال االسكندريه طالباتندى مهدي محمود محمد النكالوى419459
تربية بنهادارين اسالم عبدالعليم موسى277224
طب االسكندريهسارة ممدوح يوسف السيد على حميد438891
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةهاجر عبدالحميد عبدالستار خليفه215861
تجاره القاهرهمحمود عادل حسين محمد147831
هندسة االسكندريهعمر محمود عبد  المـــنعم المكاوى458594
41135oتجاره االسكندريههايدى حمدى عبد الصمد عثمان السيد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه حسنى ابراهيم عبد الفتاح54882
هندسة قنااحمد ماهر سيد احمد834663
اداب المـــنياهالة ضاحي عبد الحميد محمود753157
67oo91هندسة بور سعيدمحمد محسن حسين محمود عبدالرحيم
صيدله االسكندريهاميره طلعت محمد اسماعيل خلف437199
السن عين شمسرحمه عبدالسالم توفيق عبدالجواد196544
إعالم ج جنوب الوادىروان اسامه عبد الفتاح عبد النبى15829
علوم االسكندريهفاطمة اشرف السيد السيد البدري437798
2o56ooاثار الفيوممحمد مصطفى احمد حسن شــاهين
3526o9طب طنطامحمد نبيل عبدالستار حسين
8132oاداب الفيوممحمد نبيل عبد الحميد عبد الوهاب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروان خالد محمد عزيز14922
29966oهندسة شبرا بنهاباسم سمير عبدالرازق محمد نوار
هندسة المـــنيامحمد احمد فتحى ابو المجد711774
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىاسماء يوسف احمد عبيدهللا741917
تجاره المـــنصورهابراهيم المتولى محمد ابراهيم بدوى569622
هندسة المـــنصورهمحمد عماد محمد على قاسم562739
تربية ابتدائي سوهاجلمياء احمد حماده محمد812342
تجاره عين شمسسيف الدين مجدى فاروق ابراهيم187222
هندسة الزقازيقخالد اشرف محمد محمد عبد الوهاب566286
كلية فنون جميلة فنون اسيوطندى يوسف شحاته محمد عبد العزيز51559
49842oهندسة طنطامحمود علي كامل محمود عقرب
تجاره عين شمسهادى محمد احمد السيد281479
سياحه وفنادق االسكندريهأنس محمد محمد أحمد خميس421212
طب بيطرى كفر الشيخاسماء عيسي عبدالوهاب محمد محمود378974
656o87حقوق الزقازيقمحمد رضا بدر عبدالسميع
44oo9فنون جميله فنون المـــنيارومانى صادق حنا حبيب
تجاره انتساب موجه قاهرههبة رضا عبد المعطي عبد المجيد48749
هندسة المـــنصورهعلى فهمى على محمد الخطري587789
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجيرمين جوزيف مـــنير لبيب غبلایر148654
هندسة االسكندريهعبد هللا محمد فوزى السمان459176
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75374oنوعية المـــنيامحمد عادل ابراهيم اسماعيل سليمان
نوعية فنيه الزقازيقعبد الرحمـــن فوزان عبد الرحمـــن رشدى521275
7599oسياحه وفنادق الفيوماحمد عبد الرحمـــن ذكى عبد الرحيم
هندسة اسيوطاسماء حاتم محمد رشــاد السيد الجمل146861
كلية الخدمة االجتماعية التنموية بنى سويفعبد الرحمـــن صالح احمد محمد61193
هندسة المـــنصورهاحمد ثروت احمد عطيه ربيع566212
8117o1صيدلة سوهاجرفعت خالد سعد سليمان
صيدله طنطاايه جمال عطا عطية486568
7939o6اداب اسيوطمحمد جمال رياض محمود
اثار قنا جنوب الواديايمان عصام سالم عبدالجواد جمعه236426
56o128صيدله الزقازيقاحمد جمال عبد الحميد عبد الرحمـــن
تجاره كفر الشيخوجيه عبدالرسول سعد عبدالبارى الالطة384799
صيدله حلوانعبدالحميد محمد عبدالحميد محمد حسين189847
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتنسمه عزوز عبدالصادق عبدالحكيم734985
4885o9تجاره المـــنصورهاحمد عالء مسعد الكيره
7372o2تربية قنا ج جنوب الوادىغاده محمود محمد مصطفى
3o1o78صيدله الزقازيقعبدهللا كرم عبداللطيف مصطفى
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىمصطفي قرشي خضري ابوزيد731795
5734o2تجاره المـــنصورهاسراء عيد السعيد محمد شــامه
عالج طبيعى قناإسراء حسن أحمد على737713
تمريض اسيوطكيرستينا فايز هادى هدية798617
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشريف مصطفى احمد السيد حموده213542
هندسة الفيوممحمد ايمـــن عبد الوهاب نصر عبد الغنى75554
تجاره المـــنصورهكريم وجيه الراعى العشرى493441
83o51تربية/رياضه عين شمسعادل سمير زكريا عطاهللا
اداب القاهرههاجر محمد محمود على عيسي31225
6422o2تجاره الزقازيقاحمد سعيد مـــنصور محمد
49767oتربية طنطارقية عبد الناصر أحمد السباعى الديب
3541o5طب اسنان طنطاشيماء رجب فهيم عبدالصادق
5o669oهندسة المـــنصورهاحمد على محمد البدراوى حبيبة
72oo97تجاره بنى سويفمروه حسين محمود سيد
هندسة االسكندريهايه عطية حمد محمد حمد346517
طب الزقازيقاسراء السيد محمد محمد اسماعيل521816
تجاره القاهرهدنيا عالء الدين صديق محمد136325
تربية جامعة السويسهدير خالد عبد الفتاح غريب657949
طب اسنان كفر الشيخنورهان محمد محمد على حسن 438128
تجاره عين شمساحمد حسن محمد حسن129558
37oo78هندسة االسكندريهشرف خيرى احمد سعد عبدالسالم
طب اسنان كفر الشيخأمل نصر هللا عبد العاطى عمر446289
15o846هندسة حلوانمحمود سعيد عبد الرحيم مـــناع
3o4296طب اسنان عين شمسمـــنه عصام محمد صادق
طب الفيومندا وصفى عتريس حسن78231
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد خيرى عزيز عاشور393339
35o4o2اداب االسكندريهاسراء عبد الغنى عبد الغنى محمود خضر
اداب االسكندريهساره عبدالحميد على محمد ابوالفضل428251
19o813طب اسنان عين شمسعمر محمد سامى السيد الشوا
كلية البنات تربية عين شمسايمان سيد احمد عبدالاله199522
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد احمد حسن محمد297276
صيدله عين شمساسراء اسامه احمد رشدان143885
اداب انتساب موجه االسكندريهدينا سعيد أحمد محمد حسن346861
هندسة عين شمسحسين الفريق عبد المـــنعم رياض حسين محمد136891
اداب دمـــنهورمحمد جالل الدين محمد عيداسماعيل415488
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12298oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم على محمود ابراهيم
هندسة الفيوممحمد احمد عبد الوهاب حسن75476
5o6712هندسة كفر الشيخآيه محمد الرفاعى عبد المقصود موسى
8o3571هندسة سوهاجمريم محمد احمد على
طب المـــنيامارينا ماجد عجايبى موسى727113
2849o2تربية بنهاداليا االنصارى محمود محمد
تخطيط عمرانى القاهرهامير نظمى نجيب مهنى129758
هندسة المـــنيامحمود حمدى راشد عبد الواحد588831
66o851تربية بور سعيدالشيماء السيد محمد السيد ابو حشيش
طب اسيوطفهد محمد احمد ابو زيد799569
5o5952طب طنطااسراء ابراهيم كمال عيد
اداب عين شمسمونيكا تماساوس جاب هللا جاد271913
هندسة طنطامحمد قاسم محمد عبد الحميد حجازى459979
8o47o5اداب سوهاجامـــنيه زكي حسن الديواني
4933o3طب اسنان المـــنصورهشروق سامى ابوالمعاطى غالى
طب الزقازيقايمـــن عبدالعزيز محمد محمد احمد الغروري522464
نوعية كفر الشيخشيماء محب عبد الحليم بيلى علي377784
صيدله بنى سويفرحاب ربيع محمد مسعود71449
طب اسيوطريهام رفعت صادق ابوالقاسم711187
تربية ابتدائي طنطامى عبدالنبى عبدالمـــنعم محمد عطا هللا495635
8o6576تجاره سوهاجرانيا عاطف سيد احمد
تجاره بنهاابراهيم بيومى سيد مدكور295361
اداب الزقازيقاسراء كمال فؤاد ابراهيم على حسين584755
37442oحقوق طنطاعلياء عز الدين حسن عبد هللا جودة
صيدله عين شمسعلى مصطفى على احمد حسين131166
رياض اطفال المـــنصورهاسراء ابراهيم عوض ابراهيم569668
فنون جميله فنون حلوانسوزانا مصطفى حسانين محمد144485
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةهاجر احمد جمعه القشطى663784
صيدله الزقازيقمـــنة هللا يحيى محمد عبد النبي الصرند359588
هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن محمد السيد عبد القادر الجندي592722
طب الزقازيقاحمد عبدة عبدالسالم عبده عبدالعال518838
44o671كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد ابراهيم محمد ابراهيم الفقى
تجارة قنا ج جنوب الواديابو الحسن السمان محمد حزين738896
26695oتجاره انتساب موجه  عين شمساحمد حسن هاشم على
تجاره طنطامحمد محمود عبد الحميد درباله357872
حاسبات ومعلومات المـــنصورهحازم جمال عزت حسن عصر573218
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسماح عاطف حسن احمد سليمان339496
41oo44تجاره دمـــنهوريوسف محمود محمد سيف الدين الكاتب
تربية الغردقة جنوب الواديالهام على طايع حسان238657
العالي لالعالم وفنون االتصال 6 اكتوبرعبد هللا اشرف الدسوقى الدسوقى درويش576815
8o9199طب القاهرهمى احمد احمد سليمان
64o328هندسة الزقازيقتقى طارق عبدالمـــنعم درويش
5oo399تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتروبا نبيل محمد محمد عبد الحليم
2o1959اداب انتساب موجه القاهرهخالد حسين ابوالقاسم حسين
كلية اآلثار سوهاجهايدى وفيق عبدهللا سليمان279598
57o731طب اسنان المـــنصورهابراهيم مصطفى عبد الجواد جاد زرزوره
سياحة وفنادق المـــنياعبدالرحمـــن خالد احمد مصطفى193782
طب بيطرى دمـــنهوربهاء عبدالستار سعد مسعود سلطان443926
57o165طب المـــنصورهاالء عبد العزيز عبد العظيم عبد العزيز احمد
تربية طنطامحمود عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عميسه493892
65o752اداب الزقازيقندا محمد عبد السالم السيد
تربية عين شمسندا طارق شوقى عبد الفتاح131973
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تربية ابتدائي المـــنصورهايه محمد السيد محمد السيد581438
هندسة االسماعيليةيوسف احمد يوسف ضيف هللا657183
هندسة حلوانهاجر مصطفى محروس على268353
تربية ابتدائي كفر الشيخسومه عبدالجليل فتحى القاضى385132
215o38تمريض شبين الكوم المـــنوفيةهند احمد جابر موسى
56547oكلية اآلثار سوهاجمحمد محسن محمد جمال الدين السيد ابوزيد
456o7oهندسة االسكندريهعبد الرحمـــن صالح على مصطفى خليفه
3469o6هندسة االسكندريهساره تامر فؤاد نونو
رياض اطفال بنى سويفايه خلف احمد على94159
طب بيطرى القاهرهمادلين اشرف امين عوض124354
تجاره المـــنصورهنور طارق السيد ابراهيم561837
821o43كلية تجارة ج أسوانمحمد يحي عطيه عثمان
289o32تجاره بنهاشهنده سيد على على عبدهللا
تربية العريشروان غريب رجب محمد حسن666122
هندسة االسكندريهيوسف محمد عبد السالم محمود459252
6369o6علوم العريش/رياضةمى جمال يوسف ناجى
5o9873اداب الزقازيقمروة محمد احمد محمد السيد
22o715تجارة جامعة الساداتعالء احمد فهمى محمود مدكور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدى حسن سالم حسن55441
تجاره انتساب موجه  عين شمسميار محمد عبد الجواد محمود132589
8o1583اداب اسيوطايه محمد مختار احمد
السن عين شمسزينب عبد هللا ابراهيم متولى114361
كلية البنات آداب عين شمسدينا حافظ محمد حافظ289587
6577o2تجاره االسماعيليه ج قناة السويسسهيله محمود عاشور محمد الخولى
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد ذكى محمد رمضان235648
3837o7تربية كفر الشيخاسماء ذكريا عبدالفتاح عبدالرحمـــن
63743oهندسة الزقازيقاحمد مصطفى على محمد كشك
صيدله طنطاهشــام عزت عبدالسالم بالط221615
41o17تجاره عين شمسيوسف محمود محمد فتح االله الشيمى
هندسة المـــنصورهعمرو السعيد سالمه ابو الفتوح562535
22ooo6هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد خيرى محمد السراج
اداب انتساب موجه القاهرهرانيا رفعت عبد الخالق عبد الهادي52356
هندسة المـــنصورهاحمد مصطفى كمال عبد الرحمـــن المـــنير487613
تربية ابتدائي شبين الكومرحمه عامر احمد الفخرانى214542
تجاره الزقازيقامـــنيه احمد ابراهيم محمود ابراهيم مـــنجد648419
طب القاهرهندى مجدى محمد حسن الشــاذلى438112
233oo6تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد فضل على البقرى
عالج طبيعى القاهرهعبدهللا سمير محمدى خليل حجر279849
تربية رياضيه بنين اسيوطاحمد مدحت محمود طة796518
تجاره انتساب موجه قاهرهشروق محمد عدوى على136263
تربية ابتدائي الفيومتسنيم على عبد الجواد محمود77543
28911oحقوق عين شمسفراس بشرى عبدالظاهر عبدالفتاح
صيدلة بورسعيدندى الشربينى حمدى السيد577452
كلية التجارة ج العريشمحمد خالد ابراهيم محمد666429
تجاره االسكندريهمازن صبرى محمد محمد موسى338316
هندسة بور سعيدمحمود محمد عبد الحليم مصطفى عيسى662635
تربية ابتدائي الفيومرحاب شعبان ربيع عبد المعطى79282
كلية األلسن ج أسوانماريام سمير عطوان ميخائيل133837
تربية ابتدائي دمـــنهوردنيا محمد عبدهللا بسيوني عطا428975
42551oحقوق االسكندريهاحمد صبرى عبدالمحسن عبدالباقى القراجى
هندسة شبرا بنهااحمد عماد على ابراهيم احمد277123
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانساره عبادة على حسين151784
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تجاره الزقازيقرحمه خالد عبد الحميد حسن الصبروط644299
تجاره بور سعيدندى حسن السيد محمد رضوان663479
هندسة اسيوطمحمود حمايه ابو الحسن حماد816934
7192o8تجاره بنى سويفمارينا ماهر حنا سعد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم نضال ابوبكر عبد المـــنعم نظيم14335
7oo43الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد محمد سيد عبد الهادى
49o24oتجاره المـــنصورهمحمد أبوزيد مصطفى محمد متولى
2126o9تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةلؤى عابدين عبداللطيف مغاورى المراغى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمـــنه هللا حسن لطفى احمد الرباط652842
513o43تربية ابتدائي الزقازيقاحمد محمد عبد المحسن محمد
عالج طبيعى القاهرهنورهان ابو زيد عبد هللا عبد هللا على528196
تجاره بور سعيداحمد حاتم عبد الغنى محمد الديب575731
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى صادق مصطفى جبه212423
هندسة الزقازيقهند محمد محمود محمد صالح588245
28537oتربية ابتدائي بنهاايناس رجب نصار حسن محمد غنيم
37o24oهندسة االسكندريهعالء رمزى محمد الشملول
تجاره طنطاعمر محمد ابراهيم احمد خالف418947
اداب القاهرهمحمود صبحى محمد محمود152951
تربية ابتدائي طنطااميره السيد عبدهللا السيد عبدالدايم496387
هندسة عين شمسمحمود محمد السعيد محمد الجندى115717
حقوق المـــنصورهمحمد رضا بدير عرفات488246
طب بيطرى القاهرهايمان احمد خليفه السيد192284
اداب المـــنصورهنوال ايمـــن عبد النبى احمد المتبولي576864
5o7446تربية جامعة دمياطشيرين رضا حامد محمد أبو الغيط
نوعية الزقازيقنهال احمد محمد غنيمى الصاحى668712
27249oتجاره عين شمسانور خالد انور حسن
23281oصيدله طنطااالء حامد احمد محمد عبدهللا
هندسة عين شمسعبد الحميد خالد محمد احمد41964
8o51o3تربية سوهاجهيام كرم على امين
589o91رياض اطفال المـــنصورهبسمه عبد الفتاح الشبراوى عزالدين
تربية رياضيه بنين المـــنيااحمد جمال احمد الدرديرى وهبه726321
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمد احمد يسر الدين احمد115412
طب اسنان المـــنصورهايه محمد ابراهيم رزق491643
تجاره عين شمسمـــنة هللا هاني محمد حسن احمد148737
هندسة طنطاعالء شعبان عراقى رمضان عيد459942
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةنورهان ياسر معوض على ابراهيم566583
34771oاداب االسكندريهجهاد عبد النبى محمد سيد احمد بدر
5oo574طب بيطرى المـــنصورهنادين ناصر احمد جبر
58o465تجاره المـــنصورهمحمد عماد محمد سويلم العزب
292o4oهندسة شبرا بنهامصطفى نبيل محمد بيومى عيداروس
43o323تربية دمـــنهورأميرة عبدالحكيم عبدالمانع عبدالحكيم الخبيرى
اداب عين شمسفيروز حسن حسنين فهمى محمد295521
صيدلة اسيوطعبير محمد أبو الحسن حصين748569
197o55اداب حلوانحسناء محمد عبدهللا محمود
هندسة عين شمساحمد ماجد عبدالمـــنعم البسيونى187522
تربية بور سعيدفاطمه الزهراء محمد محمود عبد المعطى مصطىفى661722
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقابتهال االباصيرى عبد الحميد محمد االباصيرى648132
8o8891تربية ابتدائي سوهاجرحاب محمد السيد محمود
هندسة المـــنصورهعبد هللا ايهاب فتوحه محمد خنفس583995
تجاره اسيوطاحمد عماد محمد احمد797853
اداب الزقازيقمحمد ايهاب سالم محمد517279
صيدله حلوانامل محمد خليل خاطر354922
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359o32طب طنطاشذا صبحى سالم شكل
تجاره عين شمساحمد محمود على ابراهيم197983
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمى احمد كرم محمد282918
375o3oطب كفر الشيخعبدالعزيز محمد عبدالعزيز على أبوذكري
تجاره القاهرهياسمين وليد معوض عيد خليل127756
صيدله االسكندريهبسنت ايمـــن عبد الحميد قنديل349694
1675oتجاره القاهرهبيير كمال رمزي بسطا روس
نوعية فنيه قنابثينه عبد الناصر محمد طه739382
2o2479اداب حلوانساره ممدوح محمد حسين
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفرحاب نادي احمد محمد63914
هندسة كفر الشيخمحمد ايهاب محمد محمود عماش375591
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسها ايهاب محمد صفى الدين القاضى25685
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسدينا عبد هللا حسن محمد656388
36264oطب طنطااحمد مصطفى عبد الرحيم السيد
صيدله القاهرهمروه شريف عبد المـــنعم عبد الجليل128534
اداب قنا ج جنوب الوادىوالء عبد الفتاح محمد شحات741546
تجاره االسكندريهسعيد محمد السعيد على احمد زهو338975
تجاره كفر الشيخسعد جمال سعد محمود حمد379429
تجاره الزقازيقعمر خالد فتحى ابراهيم517262
هندسة الزقازيقمحمود السعيد محمد حسن شرف519131
تربية ابتدائي شبين الكوماسماء طارق عبدالعزيز عبدالجليل229952
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورشيماء محمد سعيد محمد ابو على446641
71761oطب بنى سويفمصطفى الخط احمد عبد اللطيف
تجاره اسيوطحسن محمد حسن محمد793869
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد رمضان سليمان محمد651578
5o4397هندسة المـــنصورهمازن خالد السيد محمد النمر
طب بيطرى كفر الشيخاحمد على مصطفى ابوحيله352747
صيدله طنطاامل عبدالخالق محمد نصر367452
2933o7كلية البنات آداب عين شمسثريا سعيد محمد سيد احمد يوسف
8o2429صيدلة اسيوطهشــام جمال صالح مصلح
تربية عين شمسدعاء عاشور محمد محسن288439
تربية بور سعيدروان محمد زغلول السيد عباس662697
هندسة حلوانجون امجد فؤاد كامل117477
تجاره القاهرهحسام محمد ثروت محمد31985
4o828تجاره القاهرهاسامه محمد فوزى محمد
تجاره القاهرهريم محمد ضياء حسن جمعه35285
تربية ابتدائي المـــنيازهراء على عيد حسان721679
تربية اسكندريةسلمى حمدي بيومي محمد346676
اداب طنطاهادي سامى محمد فتحى ابراهيم الشربينى497436
34979oصيدله االسكندريهمى محمد عبد الحليم احمد عبد البارى
تربية الفيومساره حجاج عبد الواحد ابراهيم79288
هندسة عين شمسنادين محمود احمد رشــاد عبداللطيف192587
28748oهندسة شبرا بنهامحمود ايهاب عبدالغنى السيد شريف
289o2طب القاهرهامانى محمد عبد العظيم محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبثينه فرغلى عبدالرحمـــن فرغلى264863
5o3849تمريض المـــنصورة هاله احمد شحاته صالح موسى
صيدله االسكندريهعمر عادل السيد محمد القط342361
تجاره المـــنصورهمحمد محمود حسنين احمد المرشدى588336
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالمـــنعم فتحى عبدالمـــنعم ادريس223935
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسعمر محمد جابر احمد651119
تربية ابتدائي كفر الشيخندى على محمد ابراهيم احمد377269
739o79تربية ابتدائي قنا ج الواديكمال نادر محمود ابو سته
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طب طنطامحمد سامى محمود الشريف491154
تجاره المـــنصورهمصطفى أحمد السيد البقرى487718
تربية ابتدائي المـــنصورهايه محمد توفيق السيد582522
اداب بنهامحمد رفعت فايز عبدالرازق289151
744o14تربية قنا ج جنوب الوادىهبة اشرف محمد ابو الحجاج
141o77كلية البنات آداب عين شمسياسمين محمد نعيم طاهر
151oo8هندسة حلواناحمد شحاته شعبان سلطان
هندسة حلواناحمد على عبد القادر على145627
796o32حقوق اسيوطهناء مصطفى محمد حسين
تربية ابتدائي الزقازيقاالء حسام الدين عبدالسالم اسماعيل647221
2o948oاداب الفيوممحمد عيد سليم محمد
كلية هندسة الطاقة بأسوانمراد احمد طه مراد64892
هندسة القاهرهشهاب سعيد حسن مصطفى119156
تربية ابتدائي الفيومسهيله مختار عبد الحليم عبد هللا76358
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسندى حمدى الشحات عطا496933
طب اسيوطياسمين عادل محمد جبر794574
اداب الزقازيقامـــنيه شفيق صالح السيد الفقى646275
تجاره كفر الشيخرمضان احمد رمضان احمد سالم421518
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسساره ابراهيم محمد محمد659753
تربية اسوانمانيرفا عبد المسيح جابر نجيب819127
تجاره الزقازيقاحمد يحى احمد عبد القادر523654
44723oطب بيطرى دمـــنهوراسراء احمد خليل حامد  البدرى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمود اشرف عبد اللطيف17343
56oo85تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن اسامه محمد فتحى عبدربه
تربية ابتدائي طنطاهند احمد زينهم احمد ابو العنين  شمس الدين367379
هندسة طنطاعبدالعظيم يوسف محمد عبدالعظيم محمود498394
اداب حلوانشــاهنده محمد عبد الخالق مصطفي137847
26998oتجاره عين شمسعبدالرحمـــن ايهاب محمد شندى
تربية حلواندينا طلعت عريان حسب هللا274326
اداب المـــنياوالء شعبان لبيب عبد الرحيم713468
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبدالعزيز محمد عبدالعزيز السيد651111
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد وحيد سعد السيد رمضان472419
7433ooتجارة قنا ج جنوب الواديابانوب اشرف فاخوري ونس
74o285تربية ابتدائي قنا ج الواديدعاء محمود الطواب محمد
3618oتجاره انتساب موجه قاهرهايه عالء الدين محمد محمد عبد المـــنعم
8o793اداب الفيومايمان احمد عبد المحسن خليل
7o657طب بنى سويفوفاء رمضان عبد الستار عبد الحليم
تجارة جامعة الساداتاحمد جمال عبدالعزيز سراج243881
تربية أساسي اسكندريةاسراء سمير السيد احمد االزوك422829
37o134تربية ابتدائي كفر الشيخمصطفى جالل الدين عبد القادر مصطفى  البلعوطى
799o99 طب اسيوطسندرا مجدى جابر جورجى
تجاره بنى سويفأيمـــن خيرى تونى على712596
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةمريم محمود عبد المجيد حسين الشريف17984
357o57هندسة طنطامروان عادل محمود حموده
فنون جميله فنون المـــنيامياده اسامه سيد محروس13385
8oo388تربية اسيوطمصطفى حسن فتحى محمود
اداب انتساب موجه االسكندريهفاطمه فودة احمد المتولى347318
تربية بنهاماجى مجدى فهمى ناشد278498
تجاره عين شمسمحمد فتحي رشــاد حسن124429
اداب الزقازيقشيماء عاطف محمود احمد512391
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواندعاء سيد وهبه سيد31632
السن عين شمسباهر كرم مـــنير صالح117526
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هندسة عين شمسمحمد على ابراهيم احمد49775
36o461تربية طنطااسراء ابراهيم ابواليزيد الحفنى
5o2163تجاره جامعة دمياطحسن اسامه حسن صقر
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةابراهيم خالد ابراهيم مصيلحى276579
طب طنطاعادل محمد جمعه حسن شعله235637
422o56اداب دمـــنهورايمـــن صبرى محمد مسعود السيد
3o16o3اداب عين شمسندى خالد جمال الدين محمد
اداب القاهرهاميره حسن محمود احمد سيد احمد128229
23492oكلية هندسة بنهااشرف فكرى الغنيمى المغازى االعصر
هندسة االسكندريهبسنت مصطفى كمال محمد ابراهيم349183
119o21تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود نور الدين محمود عبد السالم
12824oتجاره عين شمسايمان سيد احمد هاشم
تربية عين شمسساره جمال قرنى محمد احمد31119
اداب انتساب موجه االسكندريهاحمد حمدى محمد حسن416118
تربية ابتدائي المـــنصورهنهال مجدى معاطى ابراهيم563878
7283o7تربية المـــنياكريمه صالح عبد الكريم عبد هللا
صيدلة المـــنيادافيد وهبه عايد وهبة721326
7941o5اداب اسيوطاميره محمد عبد التواب محمد
هندسة الفيومعلى ايمـــن علي محمد محمد133399
اداب طنطااحمد محمد محمد محمد الوكيل352868
42o48هندسة المطريه جامعة حلواننادر ايهاب محمد عباس
تربية المـــنصورهدينا عاطف يوسف على عبد الواحد573873
5664o6هندسة حلوانمحمد على زين العابدين على
نوعية المـــنصورهاميمه الشحات ابوزيد محمد574574
499o24تمريض طنطا عبدالرحمـــن شكرى حسن عبده ابوزيد
تربية ابتدائي طنطااسراء السيد سالم محمود حمدان492126
تجاره بنى سويفمحمد حسام الدين محمود عدلى مراد711455
هندسة طنطامحمد ضياء محى الدين ندا495343
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبدر ياسين محمد محمود16224
56o834اداب المـــنصورهنوران محمد مدين السيد يونس
تربية فرع الوادى الجديدمحمد عبدالصمد احمد محمد749217
اداب حلوانسامح عبده عبده جمعه58295
طب اسنان طنطااسامه عبدالرحيم على عبدالرحمـــن224698
71564oنوعية المـــنيارقيه زغلول محمد اسماعيل
صيدله المـــنصورهالسيده سمير حسين عبد الكريم566955
5837o9طب المـــنصورهاميره محجوب سالم على
38472oتجاره كفر الشيخالنقراشي عطوه سعود عطوه
اثار قنا جنوب الواديدنيا عبد الخالق عبد الحليم ابراهيم126214
تربية الزقازيقنورا عصام محمد السيد642522
صيدلة سوهاجمحمد احمد حسب النبى احمد813386
طب الزقازيقمحمود السيد محمود السيد516252
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعالء احمد عبده محمد289919
طب الزقازيقاية اشرف السيد السيد محمد511881
كلية هندسة الطاقة بأسوانالهام ابراهيم عبد الفتاح الدسوقى374521
23587oنوعية اشمونمـــنه هللا محمد صابر محمد سعيد
65o242تربية ابتدائي الزقازيقمريم وجية عبدالسالم الطيب
تجاره عين شمساسراء عصام كامل محمد294986
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفشيماء عماد حسن محمود كليب63118
اداب حلوانسامى ميشيل زكريا بطرس198727
اداب الزقازيقرغده اسامه حسن السيد646292
22598oتربية ابتدائي شبين الكومهاجر محمد عبدالسالم فرج
تربية فرع الوادى الجديدمـــني ابراهيم داوود عبدالسالم749875

Page 553 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمود عبد الرؤوف يونس محمد659291
هندسة حلوانمحمد احمد السيد عامر24159
16oo2طب اسنان القاهرهاسماء محمد السعيد عبد هللا الشيخ
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتشيماء على محمد أحمد733815
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاندرو امير ادوار ايليا192657
اداب الزقازيقمحمد برجس السيد محمد644776
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانايه طارق ابراهيم عبد الغني44447
21598oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةروضه طارق السيد سليم
طب االسماعيليه ج قناة السويسمحمد احمد سليمان صبح518922
43658oصيدله االسكندريهمحمد احمد عبد الجواد على الحاطى
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأمينة عبد اللطيف احمد عبد المقصود سالم451147
صيدله الزقازيقاحمد عبدالمجيد عبدالحكيم صابر مصطفى518836
348o77تربية/رياضه االسكندريةدينا هشــام حسانين عبد القادر الكافورى
653o69اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةشيماء حامد على امين عبد الكريم
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةداليا عادل السيد السيسى سعد49822
72o494اداب المـــنيااسماء فايز عبدالعظيم عبدالكريم
هندسة االسكندريهمصطفى سعيد احمد حريبه453918
2o1675تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين احمد محمود صادق ابراهيم
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد محمود صديق الشــافعي213958
اداب الفيومهشــام السيد محمد عيسى حسن73838
اداب المـــنيااية راجى حسنى عبدالغنى723815
342o96هندسة االسكندريهمحمد نادر ابراهيم محمد
44191oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعمرو أمين عبد السالم سيد أحمد بدير
اثار القاهرهآية محمد توفيق الطباخ496117
3693o5رياض اطفال االسكندريه طالباتعلياء فكرى بسيونى على عبد هللا
2991o8اداب عين شمسرانيا عطيه عبده عطيه
2764o1العالي ترميم اآلثار بأبي قيرمحمد شحات عبدالحميد ابوالنصر
4345o6طب االسكندريهميرنا عبد العزيز عبد السالم فتح هللا سليم
19267oهندسة عين شمسطارق محمد عمادالدين ابراهيم على
كلية هندسة الطاقة بأسوانمصطفى كمال عبد الموجود الراوي818227
حاسبات ومعلومات عين شمساحمد محمود محمد احمديوسف191474
523o5كلية األلسن ج أسوانفاطمه الزهراء اسماعيل محمد االحول
طب االسكندريهشيماء رجب عبد المولى انصارى451792
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةشروق مجدى محمد سليمان656479
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد عزت محمد محجوب734954
27686oاثار قنا جنوب الوادياحمد عادل محمود على
8164ooطب سوهاجمارتينا جوزيف سمعان شنوده
رياض اطفال المـــنصورهحبيبه حسن حسن على حسن593773
هندسة شبرا بنهاسمر خالد عبدالمـــنعم عبدالفتاح299498
تربية العريشمـــنى عصام محمد حسين حجاب665978
497o33هندسة طنطامحمد سعيد السيد  عباس ابو المعاطى
اداب انتساب موجه القاهرهمـــنه هللا احمد حماده على197445
291o76حاسبات ومعلومات عين شمسمصطفى محمد مسعد فهمى ابراهيم
تجاره دمـــنهوراالء اسماعيل عبد المحسن محمد غيث431318
141o46كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسساره سعيد حمدون سعد
66779oتربية ابتدائي الزقازيقمـــنى حسين محمد عبد الحافظ فراج
حقوق طنطامحمد عبدالعزيز السيد على الشربينى381286
8o3788هندسة سوهاجابانوب رشــاد رشدى مسعود
هندسة المـــنصورهاحمد مصطفى اسماعيل احمد الطنطاوى582299
6498o4طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسمحمود احمد احمد اسماعيل الستينى
تربية طفوله طنطابسنت عالء محمود محمد محجوب492257
تربية ابتدائي بنهاامـــنيه سالم احمد السيد سالم288862
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5188o9صيدله الزقازيقمحمد فهيم الزمزمى على الزمزمى
طب بيطرى المـــنصورهعمرو عبود مختار عبد الرحيم رخا593159
تربية طنطامـــنى حمدى الدسوقى شلبى495397
تجاره اسيوطمـــنتصر مشهور زهرى محمد793939
1222o1تجاره انتساب موجه  عين شمسندى حسن عبد الحليم سيد
هندسة المـــنيااحمد حسني صالح احمد719672
طب كفر الشيخاحمد رضا عبد السالم ابو شعيشع غازى375267
تربية ابتدائي الساداتايمان احمد عبدالعزيز جاد231599
5792o5تربية المـــنصورهعلياء المرسى احمد المرسى درويش
كلية البنات تربية عين شمسامينه عمر عبد هللا مصليحى44411
81o369تربية طفوله سوهاج طالباترغده عبد العال خليل حارس
اداب الفيوممـــنار محمد محمد عزوز78445
تربية الزقازيقاحسان محمد فتحى سالم مطر639881
82o2o6تربية ابتدائي اسوانايه جمال احمد بغدادى
2121o7طب بنهامحمد صبرى محمد الرفاعى
السن عين شمسهاله عصمت محمد عواد28866
23163oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورالهدى جمال محمد ابراهيم
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامينه دسوقى احمد دسوقى53855
طب المـــنصورهنورهان اسامه معروف اسماعيل578226
2o8o89هندسة عين شمسنانسى حكيم خليل حكيم
59o323طب المـــنصورهامل على محمد على مـــنصور
حاسبات ومعلومات القاهرهكريم جمال عبد السميع عبد الحميد125482
تربية طنطاهند سمير عيد حسنين الجمسى356111
اداب المـــنياحازم عاطف محمد محمد711112
3o1577دار العلوم ج القاهرهعائشه محمد عبدالجواد محمد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاحمد محمد عبده محمد338746
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد السيد محمد شوقى البسيونى235619
27o552هندسة عين شمسعمرو عالء حسن محمد
صيدلة المـــنيامارلين عادل شريعى شحاتة725818
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخشذى عمرو محمد عبد المـــنعم ابو سن376498
هندسة المطريه جامعة حلوانسالم عزب سالم مصطفى الطوخى597292
تجاره عين شمساسراء احمد محمد اسماعيل132384
14o377اداب عين شمسهاجر ممدوح فهمى عبد الرؤف
عالج طبيعى القاهرهروان احمد عبدهللا حموده188267
52oo25تجاره الزقازيقعمرو احمد عبد العظيم احمد عدوي
كلية الصيدلة ج الساداتمحمود جابر محمد عبد الرازق مرسى212948
تجاره عين شمسمى السيد عبد المحسن محمد144833
صيدله المـــنصورههاجر عطيه حامد احمد محمدين561277
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد احمد عبد السالم588765
7881o5اداب اسيوطاسماء محمد احمد محمد
صيدله بنى سويفمريم عادل يوسف حنا717119
هندسة طنطاهدير رضوان ابو زيد عبده493229
هندسة الزقازيقريم ماجد إبراهيم طه ابراهيم516856
455o96هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن السيد احمد عبد الرازق الوكيل
سياحه وفنادق االسكندريهندى عصام حسن احمد417871
294o94تجاره عين شمسفرج حسن فرج حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عبد الحميد مصطفى كمال135833
حقوق عين شمسمحمد محمود يوسف على122234
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مجدى محمد الصوا لحى212175
2635o8اداب عين شمسمحمود خالد الشحات محمود
تربية عين شمساحمد ابوبكر عبدهللا محمد سليمان281818
79226oاداب اسيوطزينب ابوالعيون سعد عبد المجيد
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8o158oتربية ابتدائي اسيوطايمان رشــاد محمد احمد
اداب دمـــنهورمحمود محمد رمضان علي أبو زيد342924
7926oاداب الفيومايمان عادل مـــنصور فرج
هندسة عين شمسمينا عاطف موسى ميالد192688
تجاره بنى سويفخلود السيد رشدى محمد حماد62273
454o96هندسة االسكندريهكريم اتهم احمد اسماعيل الشرقاوى
3351ooاداب االسكندريهنغم عادل عز الدين فهمى حسن
نوعية طنطاندى فتحى عبد اللطيف محمد السيسى489452
6359ooهندسة االسماعيليةمحمد عبد هللا محمد سليم
صيدلة سوهاجأحمد عبدالباسط محمد عمر745572
اداب اسيوطندى محمد عبد الحافظ فياض791738
2175o9هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن مجدى محمد الحامولى
تربية ابتدائي شبين الكومايمان حمدى احمد عبد العليم عنيو236286
3o3411تجاره بنهامحمود محمد سالم يوسف
اداب طنطامحمد سعد عبدالحميد محمد حبيب355543
اداب االسكندريهرانيا ياسر عصمت محمدابراهيم423918
طب االسكندريهشروق محمد احمد محمود العسال438989
تجاره عين شمسنهال حسين محمد عبدالرحمـــن282939
641o26اداب الزقازيقاسراء ناصر محمود احمد مصطفى
562o19تجاره المـــنصورهمحمود ابراهيم عبد الغنى ابراهيم النوحى
29o389نوعية عباسيهايمان جمعه سعد عبدهللا
تربية حلوانهند محمد حسين صيام25395
تربية حلوانمرفت ماجد ادريس عبدالواحد197439
تجاره بنى سويفكيرلس عصام عزمى اديب711842
62o4oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمصطفى سعد محمد سعد
74o669تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتابتسام يوسف احمد حامد
صيدله القاهرهنورهان ابراهيم محمد محمد خليفه35467
3912ooصيدله طنطاعبد الرحمـــن ياسر حلمى احمد عماره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفي طارق علي اسماعيل جوهر72133
تربية ابتدائي دمـــنهورمـــنه هللا محمود محمود الحوفي429297
8o2142تجاره اسيوطاحمد خالد احمد عبد الاله
12o418اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفرح هشــام حسان النجار
تربية كفر الشيخدعاء محمد احمد عبد الخالق جناح374167
هندسة الزقازيقاحمد ابراهيم مصطفى احمد582987
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانغاده محمد شوقى عبد هللا118324
3o2364اداب عين شمساسماء عبدالهادى توفيق السيد
114o19اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم مجدى فريد جرس
نوعية اشمونمروه رضا عبدالعزيز الغرياني222426
6473o4تربية الزقازيقصفاء عماد حسن السيد محمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنرمين احمد سامى لطفى ايوب657738
561o5اداب انتساب موجه القاهرهزينب محمد حسن على
اداب حلواناسماء محفوظ ابوالفتوح سيد199783
طب اسنان القاهرهدميانجل رائف اديب عطيه816388
2o5368حاسبات ومعلومات عين شمسعلى زين على ابراهيم وهبه
حقوق قنا جنوب الواديحسان ابراهيم محمد احمد744689
3o3o35طب بنهاريهام احمد مـــنصور االشقر
اداب طنطاحميده احمد على الصاوى496526
هندسة شبرا بنهاامـــنية الشين محمد الشين115185
79463oاداب اسيوطمحمد جمعة خميس على
حقوق بنهامصطفى سالم كمال سالم275919
كلية طب أسوانعال محمد على حسن819316
34o824تجاره االسكندريهمعتز محمد عبده محمد اللبان
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تربية بنهاساره صالح محمد حسن277723
اداب حلوانمحمد حجازى عوض هللا عبد الحميد32185
تربية أساسي اسكندريةكريم عصام السيد محمد ابراهيم421952
تجاره انتساب موجه  عين شمسرنا حسن محمد سويدان188576
طب سوهاجحمزه عنتر اسماعيل حامد816459
تجارة قنا ج جنوب الواديحسن احمد اسماعيل تمام238541
نوعية الزقازيقنهله جمال على عبد هللا عبد الرحمـــن638346
هندسة اسيوطعبدالمـــنصف اسامه عبدالناصف ابراهيم رضوان277143
اداب الزقازيقنبيله فراج حميدة عبدالغفار668192
4611ooهندسة المـــنياميرا سامح عطيه اسكندر
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسنورا اشرف بديع محمد قدر289384
هندسة كفر الشيخمحمود رضا عبد الخالق شــاهين357799
143o87طب عين شمسعمر على احمد موسى
هندسة المـــنياحمزه شعبان محمود عبد العزيز711724
تجاره عين شمساسراء عبدالمـــنعم محمد خليفه199943
هندسة الفيوماحمد حازم محمد جروين455894
صيدله طنطااسراء خالد مصطفى محمود363946
493o12صيدله المـــنصورههند محمود صديق محمد حمد
صيدلة سوهاجايناس الشريف صالح احمد817598
حقوق عين شمساحمد صالح محمد يوسف294679
كلية البنات آداب عين شمسدينا على محمود احمد291184
اداب انتساب موجه عين شمسريهام هانى محمود حسنين268448
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد مجدى عبد هللا محمد59226
تربية رياضيه بنات االسكندريهفاطمة نصر هالل عبد الباقى هالل419999
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد ربيع فوزى محمد شهاب231345
هندسة القاهرهمحمد صالح الدين عبد التواب محمد17389
823o28تربية ابتدائي اسوانزينب عثمان حمزه احمد
اداب االسكندريهيمـــنى مؤمـــن محمود محمدمبروك465262
43o27oتربية ابتدائي دمـــنهورلبنى عبدالعزيز عبدالقوى سويف
اداب حلوانمـــنة هللا سيد علي خالف صديق149314
هندسة القاهرهمحمد شبل عبد العزيز عبد هللا33963
356o94نوعية فنيه طنطاندا اشرف حمدى محمد زلط
6557o7تربية االسماعيليهندى رجب حسن محمد
هندسة القاهرهمى مصطفى ابراهيم حلمى17643
هندسة بني سويفحسام محمد عبد الحميد حجاج63543
اداب المـــنياايمان عبد الحكيم عبد العظيم عبد الحميد721536
تجاره المـــنصورهنبيل عزت محمد السيد ابوالعنين573397
تربية ابتدائي طنطامينا مسعد فهمى عبده رزق هللا362614
تربية طنطاجمال فتحى ابواليزيد محمد على357845
تربية عين شمساسماء محمد سالم احمد292188
6386o8اداب الزقازيقامـــنه عبد العاطى مهدى محمد حسين
41o562اداب االسكندريهاسماء كمال ابراهيم محمد صفوت
29319oطب بيطرى بنهاسلمى محمود محمد حسن دقماق
4961o7تجاره طنطاعالء طارق محمد هال
51656oتربية ابتدائي الزقازيقنهى طارق محمد التهامى سيد أحمد
3o5789طب عين شمسعمر ابراهيم عبدالواحد ابراهيم
3oo911تمريض بنهاعمرو عزت احمد محمد
15479oهندسة القاهرهمحمد عيد فوزي سيد
طب المـــنصورهفاطمه عبد العاطى عبد الهادى قوره582424
37567oطب طنطامحمد أحمد السيد على عبد الال
اداب بنى سويفاسماء محمد سليم عبد العليم66735
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء لطفى فؤاد خليل222569
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تربية ابتدائي دمـــنهورسلمى اشرف حسن الرشيدى429216
49o15oهندسة المـــنصورهساره حسن عبد الجليل سلمى
تربية طنطاايمان مصطفى عبدالحليم سليم497665
تربية طفوله شبين الكومايات رضا عبدالفتاح رزق234242
تربية بنى سويفاسماء خالد عبد الباقي عبد المجيد65984
تجاره االسكندريهرحمة صالح عبد البارى عثمان422716
586o11اداب المـــنصورهشريف حماده محمد السيد عبد العال سيد االهل
4253o3اثار الفيوماحمد سالم عبدالواحد الدقراوى
هندسة حلواناحمد عادل محمد احمد131254
صيدله القاهرهمحمد شوقى محمد الشحات مصطفى الفقى189851
صيدله القاهرهمؤمـــن محمد عبد الحميد عبد المحسن155744
تربية بنى سويفايمان عاطف سيد مـــنصور69868
43758oصيدله االسكندريهسمر مـــنصور مصطفى احمد زحل
تربية طفوله شبين الكومدعاء مسعد محمد رشدى طلبه حسن232384
تربية الفيومفاطمه محمد رجب عيسوى77945
73237oتجارة قنا ج جنوب الواديأمـــنية أحمد عرابى أسماعيل
طب بنهاايثار السيد زكي سيد أحمد516648
6o81oتجاره القاهرهمروه سمير محمود محمد
36o857كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفندى عماد الدين محمد كيالنى
تجاره االسكندريهمحمد جمال ابراهيم حسن توتو425259
72o967تجاره بنى سويفنشــات صليب اسكندر فبلس
382o12إعالم ج جنوب الوادىزينب محمود عزمى محمد الزغبى
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفسهيله مـــنصور محمد محمد مرسى716765
تربية اسكندريةياسمين محمود زكى محمود حالوه341257
3o1356هندسة المـــنيامصطفى محمد محمد خليل
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن احمد عبدالفتاح ابوسالم459171
2o9253صيدله القاهرهعادل لطفى عبدالفتاح محمد علي
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمود عبد الحليم ابراهيم محمد828365
نوعية كفر الشيخاحمد شوقى عبدالسالم السيد378811
كلية األلسن بنى سويففيوال وليم ميالد بشــاى74656
هندسة الفيومساره عطا هللا بدر على شلبى574922
38o5o2تربية طفوله كفر الشيخايمان محمود سعد عامر على
897o2تجاره بنى سويفاحمد طارق عبد المولى احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمادونا سامى كامل غالى74458
اداب الزقازيقمارى جرجس فاروق ابراهيم585296
صيدله الزقازيقاسراء اسماعيل احمد اسماعيل642858
صيدله طنطاعلى محفوظ احمد على ابوزنط366687
تجاره طنطاعالء ابراهيم فهمى عبد المطلب سعيد361477
صيدله المـــنصورهعبير حامد رخا محمد573572
حقوق القاهرهخديجه كرم سيد حسين199527
5o1757تربية جامعة دمياطاسراء عالء خالد زيدان
تجاره االسكندريهمحمود سعيد محمود رضوان محمود464582
724o45اداب المـــنيااسالم احمد محمد على
تربية شبين الكومساره مدحت عبدالعزيز عبدالتواب231721
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد عاطف السيد عبد هللا656116
8o7o42تربية سوهاجباسم ماهر ايوب ذكى
تجاره بنهامحمد صفوت عبدالعزيز مصلحى299552
23o848صيدله الزقازيقاحمد محمد السيد حسين
2151o2تربية رياضيه بنات شبين الكوماسراء طارق توفيق ابوطالب
هندسة االسكندريهمحمد طارق الشــافعى مصطفى الشــافعى342449
هندسة طنطامحمد هانى بسيونى عبده366516
نوعية قناكريمه عبدالرحيم رشدي سعيد735152
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تجاره كفر الشيخآية جابر المعداوي عبدالخالق على382758
تربية ابتدائي اسيوطسماح احمد عبد الوكيل حجر791726
34o796تربية اسكندريةعلى ابراهيم على السيد مصطفى
تجاره عين شمسمحمد وليد صبحي عبد اللطيف122146
هندسة المـــنيامؤمـــن جمال فؤاد محمد715611
هندسة اسيوطسيد محمد السيد مغازي297139
هندسة القاهرهخيرى محمد خيرى محمد عامر18572
تربية طفوله اإلسكندريةامال العزب محمود العزب سويلم423578
72734oتجاره بنى سويفحسن حماده هاشم عبد النبي
8oo464طب اسيوطاسالم ابو ضيف محمود عطيه
صيدله طنطااريج بديع احمد هاشم نبهان الدوله278534
5o349oتربية جامعة دمياطآيه على محمد سالمه
كلية األلسن كفر الشيخمحمد عالء الدين زغلول سالم السيد418959
اداب االسكندريهاية احمد فتحي احمد علي423588
5791o6كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةمحمد محمد عطيه الحلو
هندسة عين شمسشريف احمد محمد جالل احمد عبد الجواد18811
3o7357تربية ابتدائي بنهافاطمه الزهراء محمد احمد سيد ابودسوقى
هندسة شبرا بنهاعبدهللا محمد شــاكر محمد عبد العليم188649
حقوق القاهرهمصطفى السيد عبد المـــنعم المراكبي147653
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه مـــنير فوزى محمد مـــنير215571
تربية العريشكريم سامح عبد النبى العبد حسين664692
12o381هندسة عين شمسمروان الضبع محمد احمد
طب اسيوطمونيكا جميل توفيق عطا هللا794528
تربية فرع الوادى الجديداسماء محمد عطيه محمد748367
5o3oo9هندسة المـــنصورهامانى محمد احمد محمد الشيطى
اداب حلوانهاجر سامى احمد سالم273968
661o3oرياض اطفال بورسعيدانجى جرجس عطا عبد الشهيد حنا
اداب عين شمسنوال عربى محمد محمد265148
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعمر محمداحمد السيد عبد ربه441237
42768oتربية دمـــنهوراحمد عريف عبدالونيس محمد حسن
62o34كلية السياحة والفنادق بنى سويفمحمد هشــام على محمد
هندسة حلواناسامه محمد حجاب محمود15654
اداب قنا ج جنوب الوادىايمـــن صالح اسماعيل محمد735454
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمود حمدى حمدى محمد السماحى579566
هندسة اسيوطعمر حسن السيد اسماعيل38451
اداب القاهرهفاطمه صالح محمد احمد عبد هللا36326
57767oاداب المـــنصورهمحمد عبد الحميد محمد الحسينى غلوش
صيدله الزقازيقمصطفى عبد السالم احمد احمد عبد السالم583518
تجاره انتساب موجه  عين شمساسالم ايمـــن ذكريا كامل267342
هندسة شبرا بنهااحمد بشرى حامد محمد العطار284342
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفانوار رمضان يحى حسن71692
تربية طفوله اإلسكندريةعبير محمود احمد محمد339936
تجاره طنطاسمر حسن احمد محمد الفقي367418
تجاره بنى سويفدنيا عبد الحميد صالح عبد الحميد العشيرى74952
هندسة شبرا بنهااحمد خالد عبدالعزيز عباس277121
2o68o5كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمرام حسن عبدالرحمـــن احمد مكاوى
72913oتربية ابتدائي المـــنيااحمد صابر سيد عبدالباقى
23o771تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد على محمد بدوى
صيدله عين شمسناديه عماد محمد عبدهللا الحيت298684
2o4115هندسة القاهرهنوران حسام هاشم امين محمد
تجاره المـــنصورهاحمد ابراهيم رشــاد محمد سليمان594724
تربية طفوله اإلسكندريةهدير عبد العاطى عبد الرحمـــن عبد العاطى422817
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27o56oهندسة المطريه جامعة حلوانكيرلس ميالد مـــنير ميخائيل
647oo5طب الزقازيقابوبكر احمد السيد عبدالسالم السيد
27468oعالج طبيعى القاهرهيمـــنى جمال محمد المظلوم
اداب االسكندريهاحمد محمود صديق صادق418717
تربية الزقازيقامل عبد هللا عبدالحكيم السيد514529
تربية طنطاايمان عاطف حسن السيد حمزة367234
27o888فنون جميله فنون حلوانمها مصطفى اسماعيل ركابى
السن عين شمسميرنا محمد صالح الدين محمد قطط117695
تجاره عين شمسدعاء عماد حمدى بهجات123488
هندسة كفر الشيخمدحت محمود احمد محمود عبدالعال381584
2o283oتجاره انتساب موجه قاهرهنورهان عبدالهادى جاد الكريم احمد محمد
طب الزقازيقمها محمد عبد المـــنعم ابراهيم كذلك584651
طب بنى سويفهند فرج ربيع حجازى67197
تجاره عين شمسخالد محمد يحى عزيزالدين احمد193927
56o143طب المـــنصورهحازم احمد سعد محمود شحاته
صيدله طنطاعواطف فريد موسى ابو شــادى222335
كلية البنات آداب عين شمسسلمى سيد صالح السيد احمد264625
نوعية عباسيهصفا سمير حسن مصطفى الفحل287795
تربية كفر الشيخحمادة قاسم إبراهيم أبو القاسم379878
264ooهندسة المطريه جامعة حلوانمحمد ابراهيم محمد محمد
793o9اداب الفيومفاطمه احمد عويس احمد
تربية حلوانيمـــنى بدر حافظ عوض هللا152261
اداب االسكندريهمحمود كحيف عبدالكريم كحيف335373
43o72oتربية دمـــنهوررحمه مـــنير حامد عطوان
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاميره ايمـــن عبدالغنى متولى232272
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتسهام عبدالعظيم علي احمد747186
طب المـــنيارحمه فضل سليم توني714616
تربية ابتدائي بنى سويفمياده وجيه عبد المـــنعم محمد68529
631o1كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفرضوى مجدى على احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتقى طارق احمد على28699
4143o1هندسة كفر الشيخندى محمد على عبد الجليل على
تجاره بنى سويفمفدى متى بشرى اسحق ابراهيم66368
تجاره االسكندريهاحمد جابر خلف محمد سعد418796
تجاره المـــنصورهامجد سعيد احمد عبد هللا سعيد595215
121oo1اداب عين شمسيوستينا مجدى فانوس عبد المالك
طب بيطرى الزقازيقمـــنه محمد عاطف محمد نواره638177
41o683تجاره كفر الشيخاسامة عادل على حسن على
تربية شبين الكومامانى عبده محمد هيكل222995
278o7تربية ابتدائي عين شمسايه احمد السيد متولى
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى محمد قدرى عبد الحميد153168
49o444صيدله المـــنصورهآيه العراقى شوقى عطااللـه
هندسة المـــنياشريف نادى عبدالنبى عبدالظاهر723237
هندسة بور سعيدمؤمـــن احمد غنيم احمد سليمان664297
26187oإعالم ج جنوب الوادىعادل امام معوض محمد البحيرى
كلية البنات تربية عين شمسايات صادق خيرى محمود احمد295472
نوعية المـــنصورهاحمد عبد هللا صابر عباس582671
طب الزقازيقايه عمر محمد السعيد517977
5o6o81هندسة اسيوطاحمد يسرى عبده ابراهيم هالل
5o1245تجاره جامعة دمياطعبد الوهاب حماده محمد هاشم الوسيه
22oo69هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد شعبان معوض االبجر
طب كفر الشيخعبير محمد ابواليزيد عوف372765
نوعية موسيقيه اسيوطهانى سامى سليمان بطرس798396
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اداب طنطاكرمينا عاطف عطا هللا بساليوس419339
معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتمحمد عبد اللطيف السيد عبد اللطيف637535
نوعية طنطامـــنار هاشم سعد عزام367247
144o5oاداب حلوانبسمة حسن احمد السيد
59o82تربية حلواناحمد ابراهيم شعبان عبد المحسن
79oo78تربية اسيوطرنا فرغلى عبد اللطيف عبد الحافظ
اداب االسكندريهساندرا صموئيل يوسف يمـــنا يوسف422745
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى احمد محمد كامل العزب124332
64o276طب عين شمسيوستينا رافت ابو السعود رزق هللا
اداب اسوانمحمد رمضان محمد حسين735526
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخنعمان عبد النبى محمد محمد البكليش381453
5o2485تجاره جامعة دمياطمـــنار ناصر محمد األغا
حقوق القاهرهمحمود سيد محمد ياسين55654
7268o5اداب المـــنيانشوى محمد عبد المجيد على
57o944هندسة الزقازيقمحمد على محمود عبد الحميد عبد الرازق
73o217الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفندى عاطف مصطفى على
79995oاداب اسيوطاسراء رشيد عطا خلف
3oo45تجاره القاهرهعلى خالد على محمد
13oo3اداب حلوانبسام احمد صابر محمد
1175o8هندسة شبرا بنهاماريو هانى رفعت ابراهيم سليم
128o9oحاسبات ومعلومات القاهرههاجر فاروق طلبه محمد
5o8773هندسة اسوانالسيد اشرف السيد علي مـــنصور
صيدله القاهرهمحمد احمد احمد عامر37871
5873o9طب الزقازيقجميله محمد عبد الحميد عطيه شحاته
1489o1كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىنجالء العزب محمود عامر
اداب االسكندريهادهم طارق سعيد احمد احمد344278
3o6128اداب انتساب موجه بنهامحمد مجدى محمد محمد
41o798تجاره االسكندريهيوسف محمود السيد احمد قنديل
نوعية المـــنصورهايه السيد محمد الشعراوى578153
طب بيطرى القاهرهشــاهيناز جمال عبدالحكيم محمود196638
اداب االسكندريهخالد على عبد العزيز حسين418659
1246o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى جمال حافظ حسين
49266oطب بيطرى المـــنصورهأمانى الشناوى خضر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمسابتسام سمير احمد عوض288859
صيدله االسكندريهشــادى مصطفي الحسينى زكى336771
7557o2طب بيطري المـــنياياسمين محمد سيد محمد
تجاره عين شمساسالم يوسف ابو الحجاج عبد الغنى139848
8o4241صيدلة سوهاجاسالم صبرى عبد المجيد عبد الرحمـــن
641o29تربية الزقازيقاسماء رضا محمد محمد ابراهيم البلم
نوعية اشمونسماح رمضان محمد رشــاد الشرقاوى226735
5641o9اداب المـــنصورهمحمد ايهاب محمد السيد المحمودى
طب الزقازيقنرمين محمد عواد محمد ابراهيم514461
تربية المـــنياآيه محمد قاسم زهران729253
كلية االثار ج اسواناحمد صبحي عبدالعزبز علي حجازى365747
السن عين شمسامل سيد ضاحى على39539
تربية االسماعيليهمحمود محمد محمود عبد الحميد655215
34o265تربية أساسي اسكندريةمريم مجدي حشمت محارب
طب اسنان القاهرهاحمد طارق حسن حسن ماهر261679
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمارك مجدى خليل شنوده663235
تربية طنطانهال محمد عبدالسميع محمد عبدالرحمـــن368197
7947o9السن المـــنيا/رياضةمصطفى مرزق سيد خليفة
تجاره عين شمسسلمى محمد مسعد الكيالنى114485
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي بنى سويفعبد الحميد احمد محمد احمد69524
141o51كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسصابرين صابر صالح احمد الشريف
تربية ابتدائي الساداتايه محمد شندى عبدهللا225481
74o989تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىاحمد محمد عبد الفتاح كامل
تربية الزقازيقروضه على محمد احمد646293
385o1oتجاره كفر الشيخمجدى عباس عبد العزيز عباس عيسى
نوعية المـــنصورهياسمين حسن شيخ العرب داود سيد احمد594981
هندسة الفيوممريم رشــاد محمد كمال75512
27627oنوعية بنهاحسن محمد حسن بيومى عبدالبر
23ooo1هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةميار عالء الحسينى عالم
تجاره بنى سويفاحمد سلطان عباس حسن66253
هندسة االسكندريهاسالم عادل محمد عيد القمحاوى459146
اداب قنا ج جنوب الوادىالهام حمزه تركى حسان ابوسحلى735654
27o725اداب حلواناميره ابراهيم حجاج محمد
اداب طنطادنيا محمود عبد المعطي عبد الحميد أبو سعد364594
51721oتجاره الزقازيقاسالم محمد فتحي محمد اسماعيل حمور
2o7521تربية عين شمسساره ياسر حامد احمد إبراهيم
علوم بنهااميره زينهم غنيمى محمد عواد277366
تجاره بنهامحمد ابراهيم معوض ابراهيم276718
2o75ooاداب القاهرهرشــا محمد سعد محمود
تجاره عين شمسوالء رجب حسن على282358
تربية ابتدائي المـــنياايه مجدى نادى احمد722163
115o53تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم ناصر محمد عبد الحميد
اداب انتساب موجه عين شمسندى محمد شريف عبد الجواد علي198231
تجاره المـــنصورهيحيى طارق عبد الوهاب محمد السياجي487297
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعمرو عالء الدين طه عتريس66617
علوم القاهرهالشيماء خالد عبد الجليل مرسى25473
تجاره الزقازيقغاده سالمه سعيد صديق طلبة587576
1248o2حقوق القاهرهياسمين ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد عالءالدين محمد زيدان296417
اداب القاهرهاالء محمود محمد محمدى37318
طب القاهرهروان مبروك محمد صادق28418
صيدله طنطامصطفى عالء الدين لطفى رمضان العبد353152
تربية أساسي اسكندريةبسنت عصمت محمد فاروق محمد متولى415695
6oo46دار العلوم ج القاهرهزينهم محمد سعودى ابراهيم
طب االسكندريهمحمد سعد حمدى ابراهيم443994
651o32اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةكريم على حسن محمد
149o67طب بيطرى القاهرهمروه نبيل سيد عيد احمد
تربية فرع الوادى الجديداهداء كمال عبد الحميد محمد748384
71oo85طب بيطري المـــنيامـــنه هللا مجدي حسين عبد التواب
حقوق طنطااوليفر فريد فاروق امين غبلایر361427
صيدلة اسيوطيحيى ايهاب محمد على791989
22256oتربية ابتدائي شبين الكوممياده عادل جالل عطيه
اداب عين شمساسراء حامد السيد ابوزيد273981
5718o1صيدله طنطاساره رفعت رجب البدراوى
اداب كفر الشيخميار عمرو محمد عبد هللا صبره349331
صيدله الزقازيقسلمى محمد السيد عبدالعزيز645148
تربية حلوانايه محمد رشدى عبدالمؤمـــن264858
824o36صيدلة سوهاجزكريا سعيد موسى ابراهيم
تجاره القاهرهمحروس احمد عبد الفتاح عبد العزيز58321
572o53تجاره طنطافادى باسم صبحى زكى حنين
هندسة عين شمساحمد حاتم لطفى محمد263714
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كليةاسمجلوس
5o9453تربية رياضيه بنين الزقازيقالسيد محمد انور على محمد
2o735oكلية األلسن ج أسوانبسمله طارق يحيى رمضان عطاهللا
51o77صيدله القاهرهاحمد مجدى سيد احمد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةدينا حسن محمد احمد عرفات656351
344o18تجاره االسكندريهحسام محمد رمضان عبد المجيد
اداب القاهرهيارا يوسف االمير خالف18343
طب االسكندريهمحمد مهدى حسن بهنسى الحشــاش441463
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد محمد السيد محمد النويهى577675
تخطيط عمرانى القاهرهسلمى محمود مرزوق عبد السميع31951
اداب المـــنصورهسعاد مسعد عبد العزيز أبو سمره487748
تجاره عين شمسايمان عبد الناصر مدبولي احمد31612
صيدله االسكندريهجهاد ابراهيم على عبد الغنى437339
5o5596هندسة بور سعيدماجد عبد المقصود ابراهيم عبد المقصود عطا
السن عين شمسمريم بطرس بنيامين ميخائيل117836
اداب انتساب موجه االسكندريهمـــنة هللا حسن السيد محمد حسن417846
تجاره االسكندريهندي عادل عبدهللا عوام محمد 423444
56o721اداب المـــنصورهايمان عبد هللا احمد عبد الخالق الحسينى
72169oاداب المـــنياشيماء خلف صديق ابراهيم
72223oاداب المـــنيامـــنى سعد الصغير على
تربية المـــنيااسماء فوزى محمد عطا714812
56o891اداب المـــنصورهايه حاتم فاروق عبد الرازق الجندي
23o873كلية الصيدلة ج المـــنوفيةعمر خالد فاروق زايد
صيدله القاهرههاجر ابراهيم حسنى طاحون225461
طب طنطامحمد احمد محمد عبد الرسول ابو راشد353516
تربية رياضيه / بنات بورسعيددعاء هشــام حسن شــاكر مرسى662689
عالج طبيعى ج كفر الشيخايه مصطفى عبد النبى فتوح الديبة433966
2o41o3هندسة المطريه جامعة حلوانمريم محمد ابراهيم عبدالحليم
هندسة القاهرهايناس حاتم فاروق عبد الباقى48913
38o26oنوعية كفر الشيخهبه نجم عبدالسالم محمد نجم
تجاره عين شمسمايكل صالح زكى ابراهيم125945
طب الزقازيقمحمد صديق عبدالحميد صديق646956
تربية ابتدائي قنا ج الواديمـــنى عيد محمد عبد النبى742616
اثار قنا جنوب الواديهبة هللا حنيش مراجع سارى حنيش415826
تجاره االسكندريهمهند مجدى خلف هللا احمد337429
745o87علوم قنا جامعة جنوب الوادىمحسن صالح عبد الكريم شحات
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان مصطفى عزت محمد25444
376oo1طب اسنان كفر الشيخمحمد حسين حسين حسن غبيش
2o5754حقوق القاهرهمصطفى محمد عبدالحكيم حماده
34789oطب االسكندريهاسراء اشرف محمد عبدالرحيم عثمان
1359o6السن عين شمسدينا سعيد زكريا عبد الحافظ
تجاره جامعة دمياطأحمد نصر عبده محمد معيط499838
اداب بنى سويفمحمد صالح عطا هللا زيان68169
3o466هندسة القاهرهابراهيم يسرى عبد الفتاح احمد
اداب االسكندريهعمرو مصطفى محمد مهدى محمد416629
طب بنى سويفعمرو احمد حسين حيدر62116
كلية األلسن سوهاجماجده اسماعيل عزيز اسماعيل231453
السن عين شمسريهام حسام خيرى شوربجي286942
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفجون حمدي ثابت رزق هللا785169
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمريم اشرف محمد زكى المال217114
57766oتربية المـــنصورهمحمد اسماعيل محمد محمدمصطفى
34o37oطب االسكندريهيارا فؤاد احمد محمد  ابراهيم
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسالم شعبان حسين محمد اغا441319

Page 563 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
43o468تربية دمـــنهوررانيا عادل محمد محمود عبد هللا
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسامال كرم شعبان عبدالمحسن282798
تربية المـــنياساره ممدوح صابر قلدس716759
اداب انتساب موجه االسكندريهاحمد محمد محمود ابو زيد ابوسمرة416157
637o79سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسعبد الرحمـــن احمد سعيد حسنين العماوى
صيدله حلواناحمد جمعه محمد محمد76511
تربية بنهارحاب محمد محمود الذهبى277234
27481oكلية البنات آداب عين شمسجهاد جمال عبدالباسط حسانين
2777o3تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيهبنان جمال عبدالناصر عبدالرحمـــن ابراهيم
كلية اآلثار سوهاجمحمد صبحى على ابوزبيده221453
تربية شبين الكومرضا مجدى محمد مصطفى233759
كلية هندسة بنهاحمزه محمد ابراهيم حسن حلقه276129
اداب دمـــنهورمحمد الجرايحي عبد العال عبد الرحمـــن426498
42o638اداب االسكندريهاحمد سامى جابر عبد الحفيظ
اداب المـــنصورهماجده محمد الشربينى حسين الشربينى العراقى576348
هندسة شبرا بنهااحمد فريد محمد محمود291466
356o45تربية طنطارنا عادل ممدوح بسيوني بدوى
115o2oهندسة المطريه جامعة حلوانكمال احمد كمال الدين شفيق
51o771رياض اطفال المـــنصورههاجر سعد عطيه حسن
232o73طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةميرنا كرم مـــنصور فرج
15362oاداب عين شمسمريم عياد بطرس انطانيوس
اداب المـــنصورهايه ايمـــن عبد العزيز عبد هللا العدل592338
تربية ابتدائي قنا ج الواديهناء جابر حسين عرابي733744
79592oطب اسيوطمريم اشرف عبد النعيم سيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو جمال احمد حسن سيد187884
طب االسماعيليه ج قناة السويسمحمود سيد احمد ابراهيم مصطفى667383
اداب حلوانمروه عصام عاشور يوسف على274399
45o49صيدله القاهرهمياده سيد حسين جاد
اداب انتساب موجه القاهرهساره اشرف صبرى ابراهيم27127
تربية طفوله ج دمـــنهورمروة عوني عبد الرحمـــن عمر431446
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرانيا مصطفى عبد هللا احمد716736
اداب طنطايارا نبيل على سليمان مجاهد353877
صيدله الزقازيقراندا احمد عبد الرحمـــن خضر488335
225o31اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرحاب احمد عمر خليل
هندسة االسكندريهنسمه حسن على حسن أحمد الجربى457815
حقوق اسيوطعبد الاله مصطفى معتمد حمدان788644
695o6تربية ابتدائي بنى سويفاحمد عبد الحليم عويس عامر
583o15تجاره المـــنصورهاحمد شحاته احمد عبد الحليم
تجاره بنى سويفسماح وحيد امين عبد اللطيف71887
56o925تربية ابتدائي المـــنصورهرنا طاهر حلمى عبد المـــنعم الغنيمي
56245oهندسة المـــنصورهاحمد هشــام حسن محمد الغايشه
السن عين شمسمحمد احمد محمد حامد23637
578o7هندسة القاهرهمحمد صبري حسن محمود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر محمود حسن محمد116139
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفابانوب ممدوح شفيق مبارك799435
اداب طنطاريهام شعبان محمد العبد365134
5o7o9oطب المـــنصورهماجد محمد رفعت عقاب
4439oالسن عين شمسامانى جيوشى على ابراهيم
طب االسكندريهمحمود رمزى محمود محمد مصطفى443487
كلية التربية الفنية ج المـــنياعلياء جمال عبد الغفار احمد713923
اداب المـــنصورهمـــنة هللا عاطف حسين مصطفى عامر578282
3825o3تربية طفوله كفر الشيخاسماء جمال على سيد احمد العفيفى
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كليةاسمجلوس
اداب اسيوطمحمد سامح فتحى هريدى797386
434o73طب بيطرى االسكندريهغاده سري عبد الوهاب عبد الغني محمد
طب الزقازيقاحمد محمد سليمان محمد علي588376
3o3397حقوق بنهاماهر عمادالدين السيد حسين شعبان
تجاره بنى سويفبيتر عاطف شنوده قنديل717897
3o59o1طب عين شمسايناس عالء عبدالسميع عبدالعليم
هندسة المـــنصورهعمر عبد الجواد حلمى عبده عماره الوتيدى585718
825o83صيدلة اسيوطمحمد البدرى محمد محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةورده عبدالحكيم محمد زنون219691
صيدله الزقازيقريهام احمد ابو الفتوح عطيه642751
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرانيا عماد محمد المشد215317
277o97صيدله الزقازيقاحمد عصام عبدهللا عبدالحليم شبانة
221o87صيدله طنطانهاد جمال محمد سمحان
اداب بنى سويفايناس عاشور جمل امام65532
هندسة عين شمسمحمد عادل انور محمد116616
تجارة جامعة الساداتمحمود سيدهم محمود ابو طاحون427573
نوعية الزقازيقايمان خالد محمد عبد هللا667728
تجاره المـــنصورهاحمد ماهر محمود فهمى سليمان565529
3351o3تجاره االسكندريههند نبيل أحمد العطار
494o83طب طنطانهال مرزوق محمد محمد الصفطى
186o5هندسة القاهرهاروى حسام الدين سيد احمد احمد سيف
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الرحمـــن صالح السيد عبد الوهاب143248
طب القاهرهلبنى عبد العزيز الدسوقى المغالوى43185
نوعية الزقازيقمياده السيد مصطفى السيد بشكار667792
اداب انتساب موجه عين شمسشىيماء حسنين محمد حسنين محمد268969
حقوق االسكندريهاميره عبدهللا حمزة عبدهللا336212
طب المـــنصورهعمر السيد احمد ابراهيم عبد العال562137
اداب بنى سويفعيسى ربيع طه خالد66314
تجاره طنطانوران أشرف مساهل محمود أحمد411129
3375o4طب بيطرى االسكندريهعصام صالح الدين ابراهيم محرم الهوارى
صيدله طنطاهاجر محمد حسين مرجان485869
تربية كفر الشيخمـــنة هللا ايمـــن الدسوقى احمد الغيطى385427
5184o5تجاره الزقازيقاحمد محمد محمد العوضى
صيدله طنطابسمة فوزى علي خروب364816
5929o5كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهتسنيم خليل محمود محمد جاب هللا
هندسة شبرا بنهاندى حسين عبدهللا عبدالوهاب299477
تربية شبين الكومساره حمدى فتوح على عبدالرحمـــن236677
6o349حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد كامل محمود كامل رضوان
66o667تربية رياضيه بنين بور سعيداحمد محمد عبده السيد المداح
35o753حقوق االسكندريهأميرة حسن محمد بيومى
السن عين شمسمحمد مـــنصور علي محسن343316
4255oتجاره وإدارة أعمال ج حلواننوران مروان سعد عبد الفتاح السامولى
تجاره الزقازيقصالح عبدالحسيب السيد أحمد524151
6o4o6كلية البنات تربية عين شمسشيماء مجدى لطفى راضى
هندسة المـــنصورهمروان هشــام على السيد الساكت488969
5o19o4تربية جامعة دمياطنورا حسن عبد التواب صالح
35o851كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةندى مصطفى شمـــندى سليم عبد المـــنعم
22513oسياحة وفنادق جامعة الساداتخلود سمير حامد عثمان
51o432طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويساالء مصطفى على احمد مصطفى الشربينى
طب اسنان عين شمساحمد سمير لطفى محمود294834
طب االسكندريهاحمد كمال الدين رفعت عبد الغنى عسل439416
2o1946اداب عين شمساحمد كارم محمود على
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5797ooالسن عين شمسمحمد جمال نجيب البندارى
طب كفر الشيخنجوى مصطفي قنديل قنديل377529
8o8288كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاسالم جمال مصطفى احمد
تربية حلواننورا عالء الدين شكري محمود48257
السن عين شمسنوران سامح عبد هللا هنداوي57272
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مصطفى محمد صالح212648
طب بيطرى المـــنصورهمى محمد السعيد حسن الخريبى563963
52o9oالسن المـــنيانورهان سامح مكرم الخشن
72o641رياض اطفال المـــنيا طالباتهبه عصمت محمد احمد
4516o3طب االسكندريهلجين اشرف محمد محمد قريطم
هندسة القاهرهاالء جمال عبد العزيز صابر37958
اداب القاهرهروان خالد ابراهيم حسين36521
هندسة عين شمسيوسف عمرو مجدى نونو122669
7473oطب حلواننورا خميس علي مـــنصور
66415oطب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسمحمد محمود كامل محمود مرشد
تجاره القاهرهيوسف سامى قرنى جاب هللا147933
اداب طنطاندى ابراهيم علي ابو العنين الخولي353837
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفدينا مجدى فاخورى مـــنصور824195
هندسة اسيوطاحمد محمد عبد هللا عبد هللا56672
75o35طب حلوانامـــنيه ناجى احمد محمد بيومى
73628oتربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتنهلة صبري فخري علي
569o6oتربية ابتدائي المـــنصورهندا طارق عبد الشكور محمد رجب
3oo49oتجاره بنهارجاء السيد سيد احمد محمد
تجاره عين شمساحمد خالد محمود محمد144391
هندسة بور سعيداسماء سمير على محمد652316
2o284oكلية البنات تربية عين شمسهاجر سمير خلف على
8o529طب الفيومبدور جمال مهنى محمد
طب المـــنصورهمصطفى محمد رزق شحاته588751
طب طنطاايمان مصطفى سليمان احمد حكيم367537
22o316كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفايمان عطا صديق ابراهيم السيد
2831o3طب اسنان عين شمساميره ناصر عبدالراضى السيد
8o8853تربية ابتدائي سوهاجساره عازر نجيب روفائيل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود ايمـــن محمد عبد العظيم ابراهيم143566
4267o3تجاره دمـــنهورمحمود على محمد خيرى على الجوهرى
هندسة االسكندريهحسام حمدي عيسى مـــنصور اسماعيل345343
23258oتربية طفوله شبين الكومساره رمضان فؤاد ضاحى
نوعية اشمونهبه محمود احمد عبدالجواد225169
تربية طنطااحمد حسين مطاوع مطاوع366349
طب كفر الشيخإسالم عبد الخالق محمد عاشور384956
تجاره بنى سويفمصطفى دياب عبد الحميد عبد الهادى63964
تجاره القاهرهامـــنيه جمال الدين هاشم محجوب124293
82142oتربية اسوانمحمد امين محمد محمد
27o71oالسن عين شمساالء احمد ابوهاشم عبدهللا السداوى
تجاره بنهانسمه عزت محمد الصغير احمد قاسم286693
543o1اداب القاهرهعلى سميح محمد ابراهيم
اداب الزقازيقاسراء محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز ضيف584385
27o957اداب عين شمسيارا ياسر فاروق محمود
تجاره دمـــنهورفادى يسرى عبد هللا ناجى سعد426751
تجاره المـــنصورهمحمد احمد محمد عبد المعطى دهينه576819
 تربية الساداتمحمد احمد احمد الرفاعى صالح217236
2o715oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانجاسنت هانى لمعى سليمان
64711oهندسة المـــنياعبدالحميد توفيق عبدالحميد محمد
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اداب القاهرهتسنيم مدحت محمد صالح احمد صيام17684
طب طنطاالشيماء محمد رشــاد على377353
السن عين شمساسماء حسن عبد المـــنعم حسن يوسف348815
طب اسنان المـــنصورهاحمد محمد العربى طه اسماعيل641937
طب القاهرهمعاذ عبد القادر عبد الحميد محجوب59789
5o1491تجاره جامعة دمياطمى رضا احمد الطويل
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد محمد التلوانى222176
إعالم ج جنوب الوادىنهال ابو العنين عبد العليم محمد351426
صيدله طنطاسندس محمد بكر السيد احمد عبد العاطى495685
هندسة بني سويفخالد محمد عبد الوهاب محمود71383
215o77تربية الساداتدينا عصام محمد نوفل 
3o3727طب عين شمسمحمد محمود خليفه عبدالعزيز
حقوق القاهرهزينب رمضان حسن سيد احمد51658
22o13oطب بيطرى جامعة الساداتاالء عاطف عبدالحميد االبجر
646o4oتربية ابتدائي الزقازيقاميره السيد جوده السيد
3o357oتجاره بنهامحمد خالد ابراهيم عبدالفتاح
639o17اثار قنا جنوب الواديساره سعد محمد محمد امام
اداب حلوانمـــنال اسماعيل حسن رياض142137
اداب طنطاريهام محمد رمضان صيام495768
8o7844تجاره سوهاجغاده رشــاد ابو الفضل خاطر
نوعية المـــنيامها بكر محمد ابراهيم753154
485o79هندسة المطريه جامعة حلواناحمد شعبان ابراهيم ابويوسف
طب القاهرهاحمد عمر محمد ربيع145874
تربية ابتدائي دمـــنهورأحمد شكرى محمود عبد الجواد427889
صيدله الزقازيقهند محمد محمد على سيد احمد شبيب585171
تربية رياضيه بنين المـــنيااحمد مصطفى فتحى قنديل714942
35oo58اداب انتساب موجه االسكندريهمروة رياض أبو الفضل عبدالقادر
123oo1طب بيطرى القاهرهايه احمد مجدي فاضل عبد الجواد
نوعية الزقازيقرانيا سعيد احمد محمد642466
هندسة القاهرهريهام جمال السيد محمد عثمان118227
طب االسماعيليه ج قناة السويسالزهراء محمود محمد على655355
137o96تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد رضا رجب ابراهيم
تربية المـــنيادميانه نصحى فهيم ابسخيرون723272
2995o5هندسة شبرا بنهاندى جمال عبدالكريم حسن
تجاره القاهرهنورهان احمد سميح جالل الدين درويش35198
هندسة شبرا بنهااحمد ابراهيم كامل عبدالسالم سالم ريان287366
هندسة المـــنصورههند السيد ابراهيم الدسوقى محمد عالم584731
79137oتربية اسيوطسيد محمد سيد حسين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا صموئيل صليب زياده118579
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسخالد عونى عزت عبد السميع فريد663891
تربية ابتدائي طنطااميرة ابراهيم على محمد497498
فنون جميله عماره ج حلوانصالح الدين يسرى عبد العظيم حسن119157
13258oالسن المـــنيامريم مـــنير موسى بقطر
اداب الزقازيقهمس احمد محمد احمد524349
تربية كفر الشيخايه رضا احمد الطنطاوى383737
تربية اسيوطتغريد فريد شوقى حلمى797938
رياض اطفال المـــنصورهايه عبد الدايم محمد الديب578525
57341oتربية المـــنصورهالشيماء حمدين مـــنصور عبده عوض
37422oنوعية كفر الشيخنورهان محروس متولي فتوح جامع
تربية طفوله شبين الكومفايزه ايهاب محمد حسب النبي218693
هندسة المـــنصورهكريم مسعد عبد الرحمـــن عطيه درويش587795
عالج طبيعى قنااحمد عبد الرحيم محمد محمدين736841
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حاسبات ومعلومات القاهرهعمر ماجد محمد محمد16474
2o8195تجاره عين شمسمارينا فايز بشرى عبدهللا
تربية ابتدائي اسوانعلى صالح الدين مغازى بكرى821394
هندسة عين شمسنهى صالح فوزي خليفة142727
تربية عين شمساسماء محمد احمد سيد مصطفى265813
فنون جميله عماره ج االسكندريهمريم عماد فوزى صابر349194
77o93اداب الفيومنصره شحاته صادق عبد المهدى
5o89ooصيدله الزقازيقإيثار سعيد طه محمود
58o156هندسة كفر الشيخاحمد محمد عبد الباسط معوض عماره
اداب القاهرهعبير اشرف سعد احمد39724
صيدله االسكندريهسما احمد سعيد احمد السيد عطيان347839
تجاره المـــنصورهاحمد يسرى لطفى عبده العمراوى589349
اداب قنا ج جنوب الوادىنورا ابوالمعارف يوسف محمد747696
رياض اطفال بنى سويفاسماء ياسر محمد قرنى64924
صيدله بنى سويفنورهان صبري حسن محمد75429
طب الزقازيقاحمد خالد سالم محمد512416
طب الفيومعبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمد75848
2326o3اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةليلى مدحت اسماعيل شــاهين
717o86طب بيطري المـــنيالحظه فتح الباب عبد العظيم خليفه
5o9681هندسة الزقازيقاحمد السيد محمد فرحات السيد
صيدلة سوهاجاميره عبد الرحيم عبد المتعال محمد815568
هندسة حلواناحمد عبده عبد المـــنعم محمد على594648
28o349تربية بنهاعبدالعزيز صبرى عبدالعزيز حجاج
3o2434تربية ابتدائي عين شمسمريم نابليون بشوت فاكيوس
223o56تربية الساداتهبه راضى عبدالعاطى شعيب 
طب اسيوطكيرلس سمير حبيب جرجس713282
2o5346هندسة القاهرهعبدالرازق محمد عبدالسميع عبدالرازق
تجاره المـــنصورهمى صفوت محمد سالم المحنكر581673
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن محمد على عبد الفتاح114581
372o74السن عين شمسروان عبد الفتاح معروف على حسان
اداب انتساب موجه القاهرهعبد الرحمـــن عادل على السيد33177
335o69حقوق االسكندريهبريهان مصطفى فتح هللا مصطفى سلطان
811o53تربية ابتدائي سوهاجزينب حسين محمود احمد
تجاره القاهرهشهاب الدين محمد عبد التواب خلف هللا124631
تربية رياضيه بنين حلوانمحمود مصطفى عاقب احمد131113
تربية ابتدائي الساداتساره محمد شعبان محمد ابراهيم225374
2o429طب اسنان القاهرهاندرو عادل شحاته توفيق
تربية حلوانهشــام رشــاد عابدين عبد هللا154849
تجاره القاهرهمريم اشرف السيد عبد هللا17771
123o31تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر محمد عباس محمد محمد
طب االسماعيليه ج قناة السويسيمـــنى عبد الناصر محمد ابراهيم666672
تجاره بنى سويفمحمد ابوالخير جمعه محمد73352
72o466اداب المـــنيااسماء صقر محمد احمد
دار العلوم ج القاهرهاسالم محمد اسماعيل احمد حسين279139
تربية طنطاآالء عبد المـــنعم محمد مـــنيسى359125
هندسة عين شمسمحمد عاطف احمد عبد العزيز117938
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد كمال سيد كامل155469
تجاره القاهرهحسن مـــنصور محمد حسن269265
8214o8تربية اسوانكيرلس غطاس فوكيه اقالديوس
تربية ابتدائي كفر الشيخامل اشرف طلب ابراهيم راشد374625
تربية ابتدائى فرع وادى جديدسمر نصر محمد حسين748343
5o4171تربية جامعة دمياطايناس علي  على أبو المعاطي حجازي
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5o9416تجاره الزقازيقاحمد ايمـــن طلعت عطيه
13251oكلية البنات آداب عين شمسهويدا عبده مصطفى محمد
تربية كفر الشيخسمر عبد القادر عبد القادر عباس بشر372727
57262oهندسة المـــنصورهاحمد عبد العزيز محمود السيد على مهدية
5o8612طب الزقازيقاالء رمضان السعيد عبداللطيف عبده
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةسعيد خالد محمد عبد السميع احمد شحاته212568
طب بيطرى الزقازيقهاله حمدى حامد العرابى496718
تربية طفوله االسماعيليهاسراء سيد على ابراهيم655631
15359oاداب القاهرهسلمى جمال علي محمد
صيدله االسكندريهندا محمد سعيد  محمدعبدالقادر444967
35o86إعالم ج جنوب الوادىساره محمد محمود عبد الحميد عيد
5o7765حقوق المـــنصورهعلياء السيد اسماعيل عبداللطيف عثمان
8o9o16تربية سوهاجمارينا صبرى موسى لمعى
176o4تجاره القاهرهدنيا عالء الدين طه عبد الوهاب
81837oحقوق سوهاجاسالم محمد محمد احمد
8o4158حقوق سوهاجبهاء سالم الصادق عبد الواحد
49o599تربية طنطااحمد حسين حسن عبدالمعطي محفوظ
اداب حلوانزينب عصام محمود السيد48766
السن عين شمسيمـــنى حسام الدين جالل محمد27932
صيدلة المـــنيااسماء يحيى سعد محمد732322
حقوق بنى سويفخلود حسن عبد الفتاح حسن سيد66787
السن عين شمستيسير سعد ابو اليسر الصادق24692
طب القاهرهاحمد مصطفى صديق محمد711521
تجاره القاهرهاحمد محمد اسماعيل عبدالسالم263326
241o8oتربية رياضيه بنات شبين الكومسماح صبحى عبدالفتاح ابو جامع
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسن محسن مـــنسي عبدالمقصود187595
65o4o8تجاره الزقازيقالسيد ابراهيم ابراهيم حسن عوض
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانفادى وليد وليم عاذر جرجس32717
تجاره انتساب موجه  عين شمسنيره احمد محمد عامر295143
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجوزيف هانى جمال ثابت32111
3o2371اداب عين شمسامـــنيه محمود محمد عبدالفتاح
تربية كفر الشيخهبه رضا محمد دسوقى مرعى372164
71645oنوعية المـــنياطه رضا على حسن
حقوق عين شمسايه احمد فؤاد معبد57873
79979oرياض اطفال االسكندريه طالباتوالء محمد محروس ابراهيم
57o44oطب المـــنصورهاالء محمود محمد عثمان جلبى
صيدله المـــنصورهساره خليل عبده خليل575514
522o26طب الزقازيقنورهان احمد صبحي عبدالفتاح
8o8363تربية طفوله سوهاج طالباتياسمين محمد محمود فرج
تربية اسيوطهاجر محمد سيد رمضان795717
هندسة المـــنصورهاحمد عبد المعبود محمد رمضان على581146
هندسة االسكندريهسارة بدوى احمد عثمان346834
2o5494هندسة عين شمسموسى عادل محمد حسن على
298o64اداب عين شمسعلياء اسماعيل الدومه اسماعيل
طب بيطري المـــنيااحمد عبد العظيم سلطان عبد السميع717986
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمود محمد عادل عبد العزيز عبد العظيم565776
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد جمال صبحى احمد عرفه214183
15573oصيدله القاهرهعمر على فتحى محمد حالوه
71o598رياض اطفال المـــنيا طالباتنورهان عصام محمد احمد
اداب المـــنياعبدهللا احمد محمد محمد سليم722461
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا عادل ميالد وهيب73834
اداب بنى سويفدينا محمد عبد العظيم ابراهيم62693
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طب بيطري المـــنياايمان مصطفى محمد كامل718723
212o4oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عبدالعظيم عبدالصمد القصير
58514oطب الزقازيقفاطمه مجدى الشحات عبد السميع يونس
تجاره عين شمسمحمد عبد النبى عوض محمد131399
44381oطب االسكندريهمحمد عبد الناصر عبدالمـــنعم صقر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود محمد معروف عطيه152955
2766o8كلية هندسة بنهاامير عصام ابراهيم ذكى
تجاره الزقازيقاحمد محمد احمد محمود644755
225oo9التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشيماء ممدوح عبداللطيف عبدالفضيل
29251oاداب بنهاعمرو محمد حسن محمود دقماق
335o5oهندسة االسكندريهريتا خلف بحر ابو اليمين
تربية كفر الشيخخديجه السيد محمد ابراهيم باشــا369487
2848o8اداب بنهااسراء حمدان حسين دراج
421ooاداب انتساب موجه القاهرهاسراء صالح السيد دسوقي
5o64o6تجاره جامعة دمياطدينا حسام السعيد رويزق
71o734كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمارينا كمال فوكيه برسوم
هندسة القاهرهاحمد طارق محمد محمود269833
389o1oاداب االسكندريهلبنى عبد الرحيم يعقوب عثمان
اداب سوهاجمحمد فاضل محمد فاضل816882
طب اسنان القاهرهدينا احمد شحاته احمد45114
اداب المـــنصورهساره السيد محمد على السكري487746
354o9علوم القاهرهرحمه هللا عبد الباسط عبد الرحمـــن محمد الشدودى
اداب بنى سويفاسماء نشــات محمد جودة68253
سياحه وفنادق المـــنصورةصبرى عبد هللا صبرى محمد موسي352893
22896oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةياسمين خالد عبدالخالق قرشم
19o361صيدله عين شمساستير وجدى متى سربانه
2o47o1اداب حلوانكيرلس جمال فرج هللا فرج
تربية كفر الشيخمياده ابراهيم عبدالسالم عبداللطيف382539
صيدله االسكندريهرنا احمد مـــنصور ابوالنضر مرعي438872
21o435تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمريم حلمى سعد الدين محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود عباس سعيد شــاهين219891
صيدله طنطااٌيه رشدى مصطفى ابراهيم عبده363888
تجاره بنى سويفمحمد عبد المولى توفيق عبد المولى65717
591o3oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد سعد عبد اللطيف عبد القادر
تربية االسماعيليهشيماء حسن محمد حسين على656662
تجاره كفر الشيخهشــام علي محمد علي حسن الحويف371668
5848o4طب بيطرى الزقازيقهند حمدى على ابو العنين
نوعية طنطامـــنار مجدى عبد المـــنصف ديبان494271
تربية قنا ج جنوب الوادىمى جاد الكريم عبدالاله على736279
8o8476تربية ابتدائي سوهاجعلى خالد محمود احمد
السن عين شمسايمان احمد عبد الرحمـــن احمد134223
72253oنوعية المـــنيامصطفى احمد عبدهللا احمد
اداب كفر الشيخنسرين خميس محمد مسعد زعيتر385144
تجاره انتساب موجه قاهرهيوسف محسن طه رياض14145
حقوق القاهرهاحمد جالل احمد دسوقى57643
746oooتربية قنا ج جنوب الوادىمروه عبدالعاطى النوبى احمد
217o29طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهدير جمال فتحى الملطى
64o382تجاره الزقازيقبسام عزت فرحات على طاحون
تجاره طنطاأسامه محمد عبد السالم حسين355729
عالج طبيعى ج كفر الشيخناريمان عاطف حسن موسى576655
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايمان بشرى ناجى فهيم ميخائيل451722
5626o6هندسة المـــنصورهمصطفى رأفت معوض العباسي
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تربية كفر الشيخيارا محمد رجب محمود ابراهيم384181
رياض اطفال بنى سويفهدير مغربى عبد القادر عبد الحميد65381
76o5oتربية ابتدائي الفيوماسماء احمد محمد احمد
672o3طب بنى سويفياسمين دانيال احمد محمد
561o22صيدله المـــنصورهاسراء رضا حامد احمد مـــنصور
طب االسنان المـــنيامونيكا نشــات هنرى توفيق713634
صيدله الزقازيقمسعد توفيق فرحاتى توفيق السعيد564924
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد اسامه محمد انور محمود زين115783
6382o3صيدله الزقازيقندى سمير ابو اليزيد مهدى
هندسة طنطاسعد سمير سعد عبد الحميد الزرقانى213118
2945o4تجاره عين شمسمحمد سالمه خليل محمد
134o2صيدله حلوانبسنت اشرف السيد عوض هللا
اداب انتساب موجه االسكندريهاحمد حسن على عوض هللا محمود418798
اداب الزقازيقريموندا رأفت رمزي روفائيل516446
اعالم القاهرهايثار محمد السيد ابراهيم الصيرفي194764
هندسة القاهرهعبد هللا شريف سمير على طلبة13336
تربية طنطاسعاد احمد محمد الشرقاوي359194
588o59طب بيطرى المـــنصورهاسماء احمد السعيد العيسوي
تجاره بنى سويفلوئيس اميل نمر ذكي728669
طب طنطاباسم محمد محمد شهاب358735
هندسة االسكندريهزياد محمود محمد محمد ابراهيم345369
تجاره دمـــنهورمحمود مجدي محمد الخراشي426344
هندسة اسوانبيشوى يوسف حبيب سالمة743581
72ooo9صيدلة المـــنيالويس عزت لويس بباوى
حقوق القاهرهمرنا عادل حسين عيد48722
طب حلواناحمد راوف حسن عبد العزيز76276
طب بيطرى اسيوطرضوى محمد ناجى حسن791771
صيدله الزقازيقبسمه شعبان احمد غنيم516273
اداب االسكندريهفاطمة أحمد محمد جابر شلبى419753
49649oاداب طنطانورهان الحسينى فؤاد أحمد سعده
تربية ابتدائي الزقازيقعبد الحليم محمود عبد الحليم عراقى ناصر643274
4273o4تجارة جامعة الساداتنورالدين هانى فرج هللا خضر
تجاره انتساب موجه  عين شمسضحى محمود عبدالفتاح مصطفى فارس292139
تجاره القاهرهعاليه السيد مصطفى صابر13219
كلية هندسة بنهامصطفى محمد عبدالعزيز محروس213232
السن عين شمسمحمد ممدوح محمد عبدالقادر294788
تربية ابتدائي الساداتاحمد صبرى الديساوى ابراهيم النجار227311
هندسة المـــنياعبد الرحمـــن يسن محمد عبد الغنى الغيطاني133496
طب طنطامريم وائل فوزي محمد التراس363566
هندسة عين شمسمحمد ياسر سيد محمد الحديدى262568
72133oصيدلة المـــنياشــاربل ممدوح يونان عازر
197o76طب القاهرهمى ممدوح عبدالحى عبدالحميد
3oo889تربية رياضية بنين بنهامحمد ياسر عباس محمد
اداب دمـــنهورايه هللا احمد عبد الحفيظ عبدهللا431461
هندسة سوهاجحسين خالد مواس حسين811756
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن ايمـــن عباده عيسى213133
عالج طبيعى ج كفر الشيخندا محمد محمد حسان جالل574361
419oo2كلية األلسن ج أسوانامجد عصام محمد السيد السواح
اداب الزقازيقنجاه ابوبكر محمد محمد رزق586784
اداب انتساب موجه حلوانعنان محمود سيد حافظ37187
8o4646اداب سوهاجعاصم حماده مرسى عبد الرحيم
5o5477طب بورسعيدامـــنه ياسر فتحى أبوحديد
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29o37oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء مجدى حفنى ذكى الجمل
تجاره المـــنصورهاسالم محمود المحمدى يوسف سعيد487249
52179oاداب الزقازيقنيهال أمين عبد العظيم محمد
تجاره طنطامهاب حمدي محمد مصطفى عبوده352984
صيدله الزقازيقهاجر سعيد عبدالعزيز محمد رباح638227
229o82تجاره بنهاايمان محمد السيد عزب
اداب حلوانسماء عبدالعال حسن على196977
5344oهندسة القاهرهمحمد احمد سعد جمعه
هندسة االسكندريهإسراء أشرف خليل إبراهيم351238
طب بنهاهاله احمد عبدالمـــنعم شــاهين229363
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد سيد محمد محمد الخطيب54652
تربية ابتدائي دمـــنهورايه مسعود زكى فرج429375
نوعية موسيقيه المـــنيامها اسامه رمضان سيد713939
هندسة طنطااسالم محمد عبد الرؤوف يونس سعفان366888
12o881اداب عين شمسعمار ضياء حسن احمد
11426oكلية األلسن ج أسوانمارتينا وجيه انور ابو السعد
تربية حلوانياسمين عبداللطيف سيد عبداللطيف195146
اداب الزقازيقهيام محمد احمد محمد عبد الكريم521459
تجاره بنى سويفعمرو اسامه رشدي ذكى718813
43o282اداب دمـــنهوراميره جمال راغب عبدالحميد راضى
5o4o49تربية جامعة دمياطهاجر سعد سعد محمد باشــا
طب بورسعيداحمد ممدوح احمد محمد عبد العاطى582542
4855o8صيدله طنطااحمد رضا محمد كامل شلبى ابوطالب
71565oكلية التربية الفنية ج المـــنياصفيه محمد احمد ابو الليل
طب اسنان طنطااالء اشرف محمد عرابي محمد ابو العال445129
طب اسيوطساره خالد عبد العزيز سنوسى791777
تجاره جامعة دمياطنور الدين محمد علي عرنسه499952
3o3122تجاره بنهامحمود مجدى عزت حسن عطية
236o4تربية ابتدائي عين شمسعلي محي الدين محمد يسن محمود احمد
73o782هندسة المـــنياامانى ممدوح ناجى اسحق
نوعية المـــنياعصام مرعى فايز باشــا724495
تربية حلوانمروه على عبده على57945
تربية ابتدائي الزقازيقمحمد اشرف عطية محمد512336
كلية البنات آداب عين شمسنورا صالح ثابت خليل264645
كلية البنات آداب عين شمسمـــنى محمد عبد الهادى رزق152237
3373o1تجاره االسكندريهمصطفى جابر فايد جاب هللا
تجاره بور سعيداالء عاطف على محمد القبرصلي662931
صيدله الزقازيقمـــنار عالء الدين عرفه على519493
3646o8السن عين شمسروان مسعد علي البهي رقية
نوعية فنيه طنطاوليد محمد صالح الدين حامد سليمان361692
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم وائل السيد موسى128373
762o2اداب الفيوممروه محمد علواني حسن
السن عين شمسسلمى طارق ابراهيم جاد البقلى27382
كلية اآلثار سوهاجاسماء عصام حسن محمد278328
كلية البنات آداب عين شمسامانى وحيد عبدالعزيز عبدالحميد293586
8oo989تجاره اسيوطداليا سامح فكرى عبد السيد
هندسة شبرا بنهاعمر على حسن ابراهيم288792
3368o9حقوق االسكندريهمصطفى رمضان حجازي محمد عبدالمجيد االبشيهى
تربية اسيوطاحمد يحيى جمال الدين احمد حلمى793854
35914oتربية طفوله طنطاايثار جمال محمد على
131o28تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبيتر فكرى توفيق مترى
3o8316اداب عين شمسسوسن عاطف محمد  عبدالحميد
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132oo6حقوق عين شمساية هللا صالح على احمد
66634oتربية العريشجهاد على محمد رشــاد
هندسة المـــنصورهاحمد سامى محب حافظ عبدالنبى488899
5172o1تربية ابتدائي الزقازيقاحمد محمد السيد احمد
هندسة المـــنصورهيوسف محمد الدياسطى محمد مصطفى562624
تربية رياضيه بنين المـــنياعبد الرحمـــن شــادي محمد أحمد752694
اداب انتساب موجه عين شمسايات ياسر خلف هللا حامد282814
761o5طب القاهرهسماء احمد محمد محمد عاشور
صيدله طنطازهراء ناجى محمود نصار235781
5o8o24تجاره جامعة دمياطساره معوض معوض طه معوض
66o25رياض اطفال بنى سويفهاجر محمد عثمان عبد الجيد
358o31اداب طنطااحمد على عبد الفتاح على جعفر
21785oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود طلعت عطيه نصر
كلية البنات تربية عين شمسهبه طارق صبرى احمد مهنا287825
21o422تربية حلوانفاطمه فوزى مهدى عدوى
38o147كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخيارا سعد السعيد الفقى
اداب القاهرهزينب عمر عبد المجيد حسن148679
411o5oرياض اطفال االسكندريه طالباتمى صالح ابراهيم على موسى
تجاره الزقازيقعيسى عبد الناصر على محمدعلى عيسي586942
5o7o5اعالم القاهرهعبد الحميد صالح عبد الحميد عبد الهادى ابوطل
اداب الزقازيقاالء عالء الدين محمد على644946
هندسة بني سويفمحمد محمد سامي عبد البديع ابراهيم69617
طب االسكندريهميار صبري محمد احمد الشنشورى346577
هندسة االسكندريهاحمد خالد احمد عطية453722
تربية الزقازيقرغده احمد عبد هللا احمد669553
إعالم ج جنوب الوادىعبدهللا جمال رياض محمود عبد هللا425688
7159o1رياض اطفال المـــنيا طالباتايه ميسر السيد محمد
6463ooتربية الزقازيقسها السيد محمد السيد حسين
34926oفنون جميله فنون ج االسكندريهاية صالح محروس حنفى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء جمال حسن عبد المجيد25132
هندسة عين شمسادهم هشــام محمد صالح الدين حامد191429
صيدله الزقازيقاثار شمس الدين محمد ابراهيم578184
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود نبيل عبد الفتاح السيد الوحش124793
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىعلياء ابوالحمد احمد على759543
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهدى محسن خطاب محمد خطاب214787
41o876رياض اطفال االسكندريه طالباتامال عبد الناصر احمد عبد الفتاح
15o874تجاره القاهرهاحمد ناصر محمد عبد الجليل
تجاره الزقازيقاحمد اشرف محمد نافع سليمان522239
نوعية طنطامحمد محمد محمود ابراهيم هجرس488632
تجاره الزقازيقكريم عالء الدين محمد على نصر517267
7838oتربية ابتدائي الفيوماميره سعد عبد هللا عبد المجيد
تجاره القاهرهاميره يسرى عثمان السيد273924
اداب الزقازيقبدور ربيع محمد محمد645525
285o27تجاره بنهاهند اسماعيل عبدالعزيز على مصطفى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيارا عماد عبدالرءوف يوسف215886
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى زكريا سعيد محمد29945
كلية رياض االطفال اسيوطزينب كمال عبد العزيز زيدان792787
12o632اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمارينا صبرى حنا ميخائيل
591o53هندسة المـــنصورهمحمد صالح المرسى مـــنصور
6442o2حاسبات ومعلومات الزقازيقاشرف مؤنس محمد عبد الرحمـــن الوكيل
هندسة عين شمسمريم وليد عادل محمد شديد192249
فنون تطبيقيه حلوانعبدالرحمـــن ايهاب احمد شفيق198182
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علوم دمـــنهورالشيماء رجب حماده جادالرب452416
2399o4كلية البنات آداب عين شمساميرة جابر عيسوي مبروك
صيدله طنطامحمد طارق احمد جمال سالم366866
2762o9كلية هندسة بنهاعبدالرحمـــن احمد سليمان فهمى
8o7367تربية سوهاجدنيا عمر عبد الرحمـــن احمد
هندسة اسيوطكريمان احمد حمزة حسيني على788734
طب اسنان طنطااحمد مصطفى عبدالسالم حماد221513
44o685طب القاهرهمحمود على حسن على عبدهللا
طب الزقازيقاسراء ايمـــن عطيه ابراهيم سالمه الباجورى644351
2o7547تربية عين شمسشيماء مصطفى حسين عبدالخالق
كلية البنات آداب عين شمساسماء نبيل محمد عيسوى295745
8o5o14طب اسنان جنوب الوادىيوسف يسرى ارمانيوس رميس
طب بيطرى دمـــنهورمروة أحمد غيث يونس452135
2149o7صيدله طنطااميره محمد السيد عبد الرحيم العشماوي
5o3634هندسة كفر الشيخطه مسعد طه يوسف
3oo2o6نوعية بنهاهبه احمد على احمد الشــاعر
اداب القاهرهمـــنال صالح رزق خليل42524
نوعية المـــنياعبدالرحمـــن فتحى عدلى عباس724984
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد محمود شحتي على651654
تربية ابتدائي المـــنصورهفيفى ايمـــن محمد ابراهيم جبر566734
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنوران احمد محمد بكر659798
3o317صيدله حلوانمحمد مـــنصور بدوى مـــنصور
صيدله حلوانناديه احمد محمود ابراهيم265538
طب اسنان المـــنصورهمحمد خالد محمد كامل حسن عوض هللا643297
216o34تربية رياضيه بنات شبين الكوماسراء سيد مصطفى شبل خطاب
2o9793هندسة اسيوطاحمد سليمان محمد على
هندسة االسكندريهمهند سمير نعيم دويدار459246
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانانجى هانى جادالرب فوزي298891
اداب عين شمسايه محمود خفاجى احمد138813
تربية ابتدائي المـــنيادعاء عبدالناصر ماضى على725571
صيدله بنى سويفباره احمد عبد الحميد عبد الحق67964
64539oطب بيطرى الزقازيقشيماء عصام محمد محمد عوض هللا
اداب الزقازيقيمـــنى عصام ابراهيم حسين راسى522166
صيدله طنطااسراء سامى محمد ابوحبسه356434
هندسة اسيوطيوسف مصطفى جمال الدين الشــامى العبد381599
حقوق االسكندريهأحمد سمير عبد المـــنعم محمد ثابت426151
29o13oتجاره عين شمسيوسف مراد محمد ابوالنجا
3o28ooتجاره بنهاياسر سامى سعد عبدالواحد فرج
5o77o3سياحه وفنادق المـــنصورةوفاء نصر حامد شمسو
اداب القاهرهيوسف احمد عبد العزيز محمد118118
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه صابر محمد ابراهيم على236274
نوعية كفر الشيخمحمد احمد محمد عبدالسالم375798
تربية شبين الكوماميره عزت حلمى الجندى232169
هندسة القاهرهاسالم ممدوح محمد عبد الجواد115932
22957oتربية رياضيه بنات شبين الكوماسراء ابراهيم مـــنشــاوى عبدالعاطى
7389o9تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود عبد الباسط محمود عبد هللا
تربية المـــنصورهمحمد عبد العزيز المتولى اسماعيل564364
طب االسنان المـــنيامريم امبارك عبد السالم عبد السالم716571
هندسة شبرا بنهامحمد مسعود سالم عبدالسالم261968
كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةندى عماد حسني رمضان إسماعيل498125
تربية ابتدائي قنا ج الواديهشــام عامر المهتدى حسن741478
تجاره القاهرهعبير عبده خليل محمد36999
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تجاره بنى سويفهبة محمود امين محمد76972
هندسة حلوانهايدى شوقى السعيد محمد جبر17985
تربية العريشمعاذ تيتو محمد اسماعيل666678
تجاره دمـــنهورايهاب شعبان مبروك سليمان416569
141o8oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء اشرف مصطفى السيد
89oo6اداب انتساب موجه القاهرههبة رضا مبروك محمد
2o6799اداب حلوانزينب محمد عبده الحسينى
82o331طب عين شمسخلود حسين احمد حسين
5o3o69اداب جامعة دمياطحنين جمال ابراهيم محمد جاد
265o26كلية البنات تربية عين شمسفاطمه اسماعيل السيد ابراهيم
تربية ابتدائي شبين الكوممحمد السيد سيد احمد وتوت213873
34o868تربية أساسي اسكندريةمحمد حسن محمد حامد حسن
اداب القاهرهشيماء صابر سيد محمد55761
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةابراهيم عماد عبدالمرضى ابراهيم227747
3644o2طب طنطاايه مـــنير فايق احمد
هندسة اسيوطمحمود جاد الرب احمد جاد الرب785117
اداب طنطاعمر عبد الرحمـــن عبد المـــنعم محمود القزاز357434
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفداليا محمد اسحاق صابر76344
تربية ابتدائي قنا ج الوادينجفه عبد الفتاح سيد احمد محمود747431
اداب طنطاهاجر رضا زكريا عبدالمطلب مـــنصور367783
تربية اسكندريةخلود عمر صادق عطيه411241
اداب حلوانمى سامح حسن السيد151421
431o4oتربية ابتدائي دمـــنهوراسماء ماجدى فتحى عبدالحميد عيسى
66o444تجاره بور سعيدايهاب مسعد محمد رفعت ابراهيم شميس
28285oتجاره عين شمسرضوى ايهاب الدربى عزالدين رضا جابر
578o64صيدله المـــنصورهاالء مصطفى احمد مصطفى خطاب
طب طنطاسعد محمد سعد محمود سالمة485547
اداب حلوانهبه خالد عبد المـــنعم محمود156174
72497oاداب المـــنيااحمد علي دسوقي حسين
14o61oاداب عين شمسنيره محمد محمد عبد العزيز الصواف
5o6235هندسة المـــنصورهمحمد حامد مصطفى مـــندور
طب المـــنياايه احمد حسن محمود725727
5o5984علوم جامعة دمياطجيهان جالل جالل حوزه
كلية البنات آداب عين شمستغريد مصطفى عبد الرحيم احمد153996
3o5o77تجاره عين شمسنور هللا محمد رجب محمود
السن المـــنيااسالم عالء عبد الحميد حسين523655
السن عين شمسشروق رضا عبد الرؤوف يونس118173
اداب القاهرههدير مسعد محمد السيد49862
652o84تربية ابتدائي االسماعيليهدينا ياسر فاروق اسماعيل
تجاره المـــنصورهعبد هللا عالء فتحى الملكى محمد الطحان593474
هندسة حلوانمصطفى محمود سيف النصر محمود مرعى191779
حقوق اسيوطمحمد احمداشرف فخرالدين احمد749271
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمختار مصطفى عبدالرحيم ابوزيد243745
7238o4اداب المـــنيااسراء احمد فاروق محمود
تربية طفوله طنطامريم ريمون مينا رزق اسعد363388
اداب اسيوطقلتة ثروت جابر ابراهيم13122
اداب المـــنياصابرين سعيد سليمان عبدالفضيل723616
تربية رياضيه بنين المـــنياعبد هللا هشــام سليم حمزة727864
37562oهندسة كفر الشيخمحمود احمد محمد طه محمد ابراهيم
طب اسيوطهشــام محمد عبد المعطى خلف هللا788626
5669o2طب بيطرى المـــنصورهنرمين شعبان احمد عمر احمد
تجاره جامعة السويسياسمين رجب سيد محمد238395
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342o69هندسة االسكندريهمايكل فرحات صدقي ابو الخل عوض
اداب طنطااحمد رافت عبد الرحمـــن متولى358714
2829o5كلية بنات شعبه طفوله عين شمسمحاسن عامر عبدالفتاح خليل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجيالن حسام الدين عبد السميع ابراهيم118567
نوعية فنيه الزقازيقبسنت محمد محمود احمدمحمد643431
تربية ابتدائي الفيومعلياء محمد احمد مصباح79713
41o647تجاره انتساب موجه االسكندريهعبد الرحمـــن عبد الباسط يوسف  ابراهيم شعالن
27o87oتجاره عين شمسمريم ماهر زكى توفيق
2o29o7اداب حلوانامال عماد احمد محمد
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمريم فهيم فريد وهبة363256
5o6739تربية جامعة دمياطالشيماء فتحى البيومى محمد البيومى
27181oتربية حلوانرضوى مجدى الشــاذلى يوسف
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناحمد محمد عثمان مرسى141777
5o6584تجاره جامعة دمياطمحمود طايع مصطفى فراج زهيرى
السن عين شمساسماء ابراهيم على داود274968
373o25تربية كفر الشيخامـــنيه طارق عبد العزيز سعد الدقدوقى
اداب اسوانهبه هللا يوسف مهنى ثابت833618
5o6522صيدله المـــنصورههاله السيد محمد اسماعيل عوض
رياض اطفال المـــنصورهفاطمه مجدى سعد محمد عبد العال584516
اداب القاهرهفاطمه محمد بحر حسن محمد37373
طب القاهرهساره احمد محمد عبد الحميد حته122295
 تربية الساداتايه صالح احمد عبد العال شلبى221343
تجاره االسكندريهمريم محى الدين ابراهيم مبروك النجار 423525
58328oتربية ابتدائي المـــنصورهدنيا حسين مصباح السيد محمد
اثار القاهرهندا حسين فتحى توفيق45732
طب الزقازيقمى عطيه ابراهيم على هيكل586587
تجاره عين شمساحمد محمد صبحى مصطفى الدوه291884
22o653هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد رجب عبدالمجيد المالح
طب بيطرى المـــنصورهساره محسن عبد العظيم عامر576555
21389oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمود محمد مصيلحي الزيات
64253oرياضيه بنات الزقازيقهاجر طارق رجاء الشــافعي
45858oهندسة االسكندريهيوسف مـــنصور عبدالجليل النظامى
52ooo6هندسة الزقازيقاحمد عاطف عبد الرازق نصر
426o39تربية دمـــنهورمحمود ابوزينة سيداحمد عبدالحافظ
512o4فنون تطبيقيه حلوانوليد رجب السيد عبود
56o542طب بورسعيداشرف هانى حمزه ابوالسعد شريف
تربية طنطاساره احمد انور محمود364614
689o7تجاره بنى سويفايهاب محمد حسن موسى
تجاره الزقازيقبهاء محمد رشــاد السيد644761
طب طنطانجوى ابراهيم على محمد214645
8o7o88تجاره سوهاجمحمود مصطفى محمد هريدى
تربية طفوله شبين الكومساره عادل محمد نورالدين صبيح215347
58399oكلية هندسة بنهاصالح محمود محمد ابوطالب شعبان
طب طنطامحمد عبدالمـــنعم محمد بركات495261
اداب كفر الشيخاسماء رأفت بدير أبو الغيط الخولى376561
اداب انتساب موجه القاهرهحبيبة هللا حسام عبد اللطيف العزب142242
تربية ابتدائي عين شمسنهى عالء عبدالسميع الشحات298138
عالج طبيعى القاهرهاسراء ناصر عوض حسن265288
طب كفر الشيخدنيا مـــنير عبدالونيس موميه374857
تربية المـــنياسماح سعيد فكرى زكى716539
58714oهندسة الزقازيقمحمود نشــات احمد متولى محمد شريف
3oo449هندسة شبرا بنهامحمد طارق عبدالعزيز ابوالعال
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تربية ابتدائى فرع وادى جديدجهاد محمد احمد محمد749734
اداب االسكندريهسارة عبد المـــنعم نور محمد احمد346663
هندسة بور سعيدعمار محمود السودانى السيد محمد زوحل594681
699o4الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد كردى مصطفى عيسى
صيدلة اسيوطاحمد نصر محمد محمد مصطفى اسماعيل366584
تجاره القاهرهيوسف شعبان احمد محمد54345
صيدلة المـــنياابرام صفوت فهيم تايه727944
اداب طنطاياسمين احمد محمد الصاوى سليمان359329
صيدله الزقازيقاسراء سالمه عبدهللا محمدى سالم288112
41oo51اداب انتساب موجه االسكندريهاالء حسن محمد ابو المجد حسين
تجاره القاهرهناريمان محمد سعد عواض بيومى51555
35o444كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمريم عبد المـــنعم السيد سليم
585o57تربية ابتدائي الزقازيقهاله عبد العال محمود محمد الجمال
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخنسرين مبروك الطنطاوى سعفان218827
637o3oكلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةاحمد محمد عبد النبى محمد عطوه زيتون
تربية المـــنياشذا محمد ابراهيم محمد725194
28976oهندسة اسواناحمد محمد اسماعيل محمود اسماعيل
698o1كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفايه عاطف ذكى عبد الحميد
حاسبات ومعلومات القاهرهانس محمد صبحي السيد123777
طب اسنان جنوب الوادىهشــام محمد احمد عبد الرحمـــن832533
تربية ابتدائي الساداتاالء رجب على ابراهيم هالل231691
572o92رياض اطفال المـــنصورهاسراء رجب احمد عبد السالم سالم
تربية ابتدائي طنطانسمه محمود عبد الخالق محمد فرج363842
طب طنطاابراهيم حمدى ابراهيم محمد جويلى497536
عالج طبيعى ج كفر الشيخمها محمد عبدالواحد كتيحه226496
5o3888اثار الفيوماسالم محمود محمود على عوض
224oo3كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد جمال عرفه محمد
هندسة االسكندريهآيه أحمد حافظ حافظ قنديل335131
71278oهندسة المـــنيابيشوى مجدى اسرائيل سالمه
هندسة المـــنياابراهيم محمود احمد حسين751778
7377o1تربية ابتدائي قنا ج الوادينورهان عبدالكريم حسن محمد
اثار الفيوممحمد صابر محمد السيد297283
تجاره بنهامحمود السيد خميس محمد حسان276415
هندسة الزقازيقندى محمد حسن عمر على563577
هندسة المطريه جامعة حلوانابراهيم عبدالحميد عسران محمد قنديل458626
طب اسنان طنطااحمد محمود بسيوني احمد ابراهيم خطاب353486
اداب القاهرهطاهر خالد عدلى علي احمد196457
تجاره عين شمسمـــنه هللا محمود سيد سيد274867
تجاره الزقازيقنورهان محمد مهدى اسماعيل النمر521786
5o9441تجاره الزقازيقاحمد نبيل محسوب سليم
338o77تجاره االسكندريهايمان نصر السيد محمد ابو صيره
748o99طب اسيوطايه عبد الحميد مدبولى عمر
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاسراء امين حامد رجب214572
745o18صيدلة اسيوطاسماء رافت فتحى محمد
44336oطب االسكندريهاحمد سعيد عبدالمجيد لبيب سويدان
8116o5تربية رياضية بنين سوهاجبهاء باسم احمد عيسى
15o932صيدله القاهرهاحمد جميل صالح احمد
3oo897طب بنهااحمد سعد عبدالعزيز حسين
تربية ابتدائي الزقازيقندى اسامة سيف الدين عبدالعزيزحسين516549
49655oتربية طنطانورا خالد سيف الدين احمد ابراهيم
رياض اطفال بنى سويففاطمه احمد محفوظ لملوم63921
3463o2اداب االسكندريهنادين مصطفى على على مطر
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كليةاسمجلوس
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد عبدالحميد حسن كامل375898
2926o3كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانحازم محمد عطيه عبدالفتاح
تربية سوهاجبسمه انور عباس محمد812226
اداب الزقازيقندى حمدى زكريا محمود الجوهرى صرموح585315
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانروان احمد شــافعي عناني42475
تجاره جامعة السويسامـــنيه عاطف فوزي محمد658588
5915o6هندسة الزقازيقالسعيد محمد عبد المـــنعم عبد الرؤف محمد يوسف
اداب عين شمسايه جمال جاد الحق اسماعيل151757
صيدله المـــنصورهمحمد احمد عزت مصطفى زغدان499574
151o91هندسة حلوانمصطفى احمد محمود احمد
تخطيط عمرانى القاهرهوالء محمد عشماوي حسن الديب211871
2129o2كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد اسامه محمد ربيع السيد
2o2573اداب القاهرهاسراء خالد عزالدين حسين
41o847تجاره االسكندريهمحمود وليد طاهر حسن احمد خورشيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى عبد الجليل على خليفة155627
كلية البنات تربية عين شمسشيماء حلمى عبدالفتاح عبدالرازق289352
هندسة حلواناحمد عالء احمد محمد44192
42158oاداب االسكندريهمحمد مجدى محمد حسن على
76o87طب بيطرى بنى سويفاسماء عادل محمد احمد
8o6157حقوق سوهاجايه صالح احمد عبد الرحيم
13569oهندسة حلوانمهاب محمد فريد عواد
26393oاداب حلوانشــادى اسحق وهيب مهنى
هندسة عين شمسابراهيم عاطف عبد الحليم على136845
تجاره الزقازيقعبد اللطيف ناجى محمد شريف517625
هندسة حلوانعبد الرحمـــن ياسر محمد احمد عبيد124682
نوعية فنيه قنااالء عادل محمد سليم736113
هندسة اسواناحمد محمد على عبد الجواد عامر414715
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى فؤاد محمود محمد16688
43o769تربية ابتدائي الساداتهاجر صبرى كامل عبد المجيد البلكيمى
تربية المـــنصورههند عوض محمد محمد573476
حقوق عين شمسساره رمضان محمود المرسي265997
تجاره كفر الشيخاحمد صبرى البيلى احمد فراج381213
كلية البنات آداب عين شمسمريم محمد مصطفى كمال عبد القادر37214
اداب اسيوططارق محروس عبد الرشيد احمد799126
2879o2نوعية عباسيهحسناء السيد محمد الحسيني
341o42تجاره االسكندريهمحمد خميس رمضان زكى
تجاره انتساب موجه قاهرهامير محمد فوزى سليمان مصطفى32419
58o76oهندسة اسيوطمحمد رضا محمد صادق عطيه
تجاره بنى سويفاحمد على على ابراهيم716469
تجاره الزقازيقوداد محمد حسن على السيد517822
كلية البنات آداب عين شمسايه محمود محمد مرعي127818
هندسة الزقازيقمحمد ياسر محمد فهمى محمد637549
8o8352تربية طفوله سوهاج طالباتخلود السيد احمد السيد
طب طنطاندى حسام ابراهيم محمد هويدى363922
تربية رياضية بنين بنهاعمر عبدالهادى محمد عطية279456
نوعية المـــنصورهنانى حسين عبد المـــنعم عيسى582861
81323oاداب سوهاجمعتز جبريل مصطفى عبد الصادق
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد سليم ابراهيم حافظ67726
27651oصيدله طنطامحمود ابراهيم ابوالعباس ابراهيم
تجاره االسكندريهمعتز مجدى السيد ابراهيم محمد344367
8o1394طب اسيوطمحمد صادق محمد مجاهد
421o47اداب االسكندريهاحمد محمد فرج رمضان
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كليةاسمجلوس
طب الزقازيقنورهان محمود عرفه الحسينى البيار569353
18828oتجاره وإدارة أعمال ج حلواننهال محمد احمد احمد خفاجى
3566o9اداب طنطااسراء محمود محمود احمد الكاتب
تجاره الزقازيقايمان حسن صابر يوسف  قابيل638455
5914oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهبة ممدوح عبد العزيز عبد الكريم
1143o6حقوق القاهرهعاليه كامل اسماعيل الخادم
رياض اطفال االسكندريه طالباتمحروسه محمود فؤاد عبد الرحمـــن339948
تجاره القاهرهناصر احمد على تهامى196913
1918o7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشريف ايهاب سامى سعد
تربية كفر الشيخوالء محمد عبد اللطيف محمد مرسى382429
2o2279هندسة القاهرهمحمد السيد احمد محمدالسيد
3643o8السن عين شمسمروه انور على ابو جاموس
نوعية المـــنصورهالسيد عبد العال السيد المغربى حواله595214
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمود محمد محمود ابو المجد744924
تجاره عين شمسعهد عماد محمد حشمت195295
4o535كلية البنات آداب عين شمسصابرين شعبان احمد محمد
تربية ابتدائي عين شمسشريف عصام محمود المهدى272521
66735oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسياسمين السيد محمدى كامل
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفوالء قرنى كسروى محمد67295
8o6471تربية ابتدائي سوهاجايه عماد مدنى عمران
5627o4هندسة الزقازيقعبد هللا سعد الدين ابراهيم شعبان
7133o1هندسة المـــنيااحمد عصام الدين سيد ابراهيم عبد هللا
اداب الزقازيقايمان رضا صابر محمد السيد637849
212o24صيدله طنطامحمد انس مصيلحى شعبان
29664oحقوق عين شمسعبدهللا رضا صابر جمعه
13o923تجاره عين شمسمحمد جمال احمد دويدار
تربية بنى سويفسوزان مبارك مفتاح عبد الحميد62987
صيدله المـــنصورهمحمد اشرف عبد الفتاح احمد العوضى564221
23o687هندسة شبرا بنهامحمد كرم عبدالمحسن شــاهين
تمريض طنطا ايناس السيد عطيه غباشى المزين363641
تربية ابتدائي سوهاجايه خالد ابو المجد عبد الحميد815767
7298o5طب المـــنيامحمد احمد شوقى احمد
225o59طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء سمير لبيب شلبى
هندسة االسكندريهطارق حسن عباس محمود345585
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسمية محمد عبد الرحمـــن عثمان133937
74oo2oتجارة قنا ج جنوب الواديمحمد جمال عبد الراضى على
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمـــنة هللا مصطفى فرغلي محمد على13618
تربية طنطاذينب يحى عبد الغني عفيفي بدوي354742
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانصادق نجدى صادق علي محمود211149
كلية طب أسواناحمد محمدمـــنتصر محمد فاوى731666
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد عبدالقادر مصلحي192696
5894oحقوق القاهرهاسراء محمد علي باسل
نوعية المـــنصورهشيماء عبد هللا محمد شحاتة574577
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمصطفى أحمد سيد أحمد748776
168o6تجاره القاهرهرنا ناجي محمد عبد هللا الوطني محمد
5o1754تجاره جامعة دمياطياسمين عادل رمضان صيام
اداب حلوانايه حمدى محمد نورالدين37291
هندسة عين شمساحمد مصطفى عبد الرحمـــن محمد موافى121928
طب عين شمسرنا زكريا محى الدين سيد احمد122829
225o52صيدله طنطامـــنه هللا ابراهيم محمد احمد
5194o2هندسة الزقازيقمحمد ابراهيم عبدالسيد محمد السيد
تربية ابتدائي طنطانهال سالمه عبدالرحمـــن البهجى485431
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كليةاسمجلوس
اداب الزقازيقابراهيم محمود مصطفى حافظ ابراهيم516884
اداب االسكندريهسالي الصاوي محمد محمد رحاب423771
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتصفاء حسين محمد عبد الرحيم732419
اداب القاهرهشروق احمد عبد الرحيم محمد34371
هندسة الفيوممحمود السيد محمود السيد583639
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنور وائل محمد محمد ابراهيم117781
عالج طبيعى ج كفر الشيخامل حسن عبد الموجود فايد452362
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفسلمى جمال عبدالمـــنعم طوطح218365
عالج طبيعى القاهرهمحمد مجدى قنديل على13922
اداب اسيوطهناء صالح حلمى انس793426
صيدله القاهرهاحمد عبد الحليم عبد العزيز عبد الحليم131141
صيدله طنطايارا يسرى محمود عبد القادر محمد215888
هندسة طنطامصطفى اسالم الغمراوي مصطفي محمد حسن491313
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايات بسيونى على الكومى مريمش236868
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسامه كمال فتحى كامل محمود292467
تجاره القاهرهاميره محمد احمد على137392
44957oصيدله طنطاساميه سامى فريج عبدالمقصود النجار
طب طنطامحمد خالد محمد عبد هللا487483
تربية طفوله اإلسكندريةزينب محمد مصطفى زايد حسين419678
صيدله االسكندريهديفيد ادوارد اديب عطيه816629
طب االسكندريهآيه محمد حسن محمدعوض346485
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسيوسف إسماعيل محمد السيد651679
عالج طبيعى ج كفر الشيخعمر عبد اللطيف محمد زيدان محمد488691
طب عين شمسداليا احمد حسن حماد737756
تجاره القاهرهسهى سمير حسن احمد28225
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهدير سمير عزب الديساوى229141
7o115تربية بنى سويفمحمد عصام عبد الرسول خالد
تجاره اسيوطكريم بهاء الدين ابراهيم طه792675
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفرح عاصم عبد الحليم سرور36541
تجاره بنى سويفمحمود محمد محمد بركات67557
71o579نوعية موسيقيه المـــنيامى سيد حسين فهمى
42957oاداب دمـــنهوربدور يحيى محمد عبد الفتاح السعودى
هندسة القاهرهاحمد محمد سعيد عبد الحميد127156
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد رضا مرسى يونس297314
36o122تربية طنطارضوى محمد ابراهيم قطب السخاوى
تجاره بنى سويفعائشه يحيى على عبد الظاهر716781
51o47حقوق القاهرهمحمد محمود عبد الوهاب السباعى
اداب انتساب موجه حلوانمجدى مصطفي قطر سليمان136672
7o421تربية بنى سويفشيماء على حجازى جودة
تربية رياضيه بنين شبين الكوممحمد اشرف محمد النحاس212613
358oo8حقوق طنطاعبد الرحمـــن محمد حسن محمد عيسى
كلية البنات آداب عين شمسنورهان سامى ابراهيم محمد291564
اداب طنطاايمان السيد إسماعيل أحمد علي363319
هندسة المـــنصورهابراهيم حسن سعد على الدسوقى597633
52o649صيدله الزقازيقمحمد جالل محمد محمود محمد البالط
صيدله القاهرهكريم عمرو السيد البدوى51446
تربية ابتدائي اسيوطايمان فرغلي سليمان محمد827534
564o54تربية المـــنصورهخالد االمير حسن عبد الموجود
هندسة القاهرهمـــنة هللا عبد الرحمـــن عبد البديع عويس35878
اداب بنى سويفاسالم احمد محمود احمد دسوقي67313
اداب عين شمسياسمين امجد محمد كامل محمد سالم114387
5244o2كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاالء عصام على احمد
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كليةاسمجلوس
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخخلود نبيل على عبدالفتاح رجب376791
تجاره المـــنصورهمحمد معتمد محمد محمد جمعه593742
5o4759اداب جامعة دمياطمـــني احمد محمود سليمان بدوي
تجاره الزقازيقكارولين ماهرجرجس رميس جرجس521732
277o7اداب القاهرهتقى فؤاد محمد حمزه الدمرداش
اداب عين شمسسماح جمال مصطفى فهمى275176
2o9797هندسة القاهرهاحمد هشــام فؤاد سيد حنفى
57387oتربية المـــنصورهامانى احمد حامد محمد
صيدله المـــنصورهامل ابراهيم احمد عبد المعطى591392
4292o3فنون جميله فنون المـــنيااسراء محمد عبد الجواد ابو علو
5o7o2oتجاره جامعة دمياطعلى على السقا أبو الفتوح االلفى
294o3حقوق القاهرهجمال الدين طارق جمال الدين محمد
66o84السن المـــنيامحمود عبد العزيز سيد عبد العزيز
اداب دمـــنهورمحمد نظيم السيد الزغبى426614
السن عين شمسامينه سعيد محمد احمد عتلم639987
السن عين شمسجهاد احمد محمد عبد الحميد115294
تجاره القاهرهايمان جبريل سرى احمد22833
تربية طفوله ج دمـــنهورهناء عبداللطيف عبدالمجيد عبداللطيف زعلوك429937
دار العلوم ج القاهرهشيماء محمد المهدى عبدهللا282882
طب عين شمسمحمد عزت محمد على العزب289193
تجاره عين شمساحمد محمد سعيد عبدالغنى272464
4415o8طب اسنان طنطااحمد عالء حامد السنهوتي
هندسة المـــنصورهمحمد على محمد جاب هللا أبو زيد493956
42534oاداب دمـــنهورعلى عطيه محمد محمد الشــامى
تجاره انتساب موجه قاهرهكرستينا نجيب جليل جورجي128343
277o77تجاره بنهامحمود على ابراهيم عثمان على
تجاره القاهرهندا خالد جعفر على عامر34964
823o55تربية اسوانمرفت محمد احمد محمد
1467o2تجاره عين شمسعبد هللا محمد السيد احمد
648o37تربية طفوله الزقازيقهيام محمد عارف عبدالعزيز
هندسة االسكندريهإسراء محمد رجب محمد علي457947
تجاره القاهرههبه شعبان عبدالعال معوض199851
دار العلوم المـــنيايوسف محمد احمد محروس785824
45o252صيدله االسكندريهمريم ابراهيم سمير ابراهيم خليل داود
23o557اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحسام خالد شحات عبدالمـــنعم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره خالد احمد محمد148854
تربية ابتدائي الفيومرضوى مجدى عمر حسن72325
58o145طب اسنان المـــنصورهمـــنة هللا حامد احمد محمد على
35o68oصيدله االسكندريههبه محمد نجيب يونس ابو العينين
اداب دمـــنهورآالء عبد الشفيع ناجى خضر429344
نوعية الزقازيقهدير السيد فتحي عبد المقصود عطية514614
صيدله المـــنصورهمى عبد الحميد مسعد عبد الحميد عنتر577584
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمازن يحيى محمد حسينى227218
2261o8اقتصاد مـــنزلى حلوانندى اسامه انور طلبه
تجاره عين شمسهمسه احمد نصر محمد146522
اداب االسكندريهإنجي علي عباس على محمد عيسى411148
2924o2طب بيطرى بنهاهاجر طارق احمد صالح الدين عبده
اداب بنى سويفيمـــنى يسى احمد حسن67897
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره جمال محمد احمد محمد شحاتة261286
585o28اداب الزقازيقسحر دعاء سعد سيد احمد المالح
تجاره سوهاجشريف فؤاد عبد العال على811242
725o4oتربية ابتدائي المـــنياايمان عبدالعاطى سالم على
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صيدله القاهرههبة ايمـــن محمد على28546
29641oتجاره بنهاماجد نبيل اسماعيل اسماعيل
هندسة بني سويفاحمد ابو بكر عباس حسين63531
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةريهام شعبان سيد احمد محمد االودن215655
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسريهام عبد الحكيم كامل الصباحي سالمه39369
34o946هندسة الفيوممحمد على عبد الحميد على السقا
344oo4اداب االسكندريهأحمد رضا أحمد عبد العزيز كريم
تجاره عين شمساسالم مصطفى خمار مسعود294524
فنون جميله فنون ج االسكندريهساره حسن محمد مرسى متولي346786
8o8894تربية طفوله سوهاج طالباتمارينا عادل فريد شــاكر
56o178صيدله المـــنصورهمحمد طارق السعيد محمود يوسف دويدار
5791o5هندسة المـــنصورهمحمد عصام احمد الصاوي
59191oطب اسنان المـــنصورهخالد عبد الفتاح الشربينى احمد فرج
71167oصيدله حلوانهارفى وائل صالح اسحق
587o92كلية هندسة بنهااحمد عبد العظيم عبد العظيم عبد الفتاح سليمان
طب بيطرى بنهاعال عبدالفتاح محمد سليمان هيكل279375
72156oتجاره بنى سويفمريم وفقى لطفى عياد
صيدلة اسيوطيونا ممدوح يشوع جرس829784
21962oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاميره محمد اسماعيل عبدالغنى
2o9748تجاره القاهرهمحمد نادى فايد مدكور
6oo47تجاره القاهرهسالمه نادى سالمه حسين
21o1ooهندسة حلوانسندس رجب عليوه محمد
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانايه نبيل عبد العال جابر55393
2o8231اداب حلوانيوستينا عصام عزيز عبدالمسيح
2159oاداب عين شمسمريم مجدي حليم يعقوب
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسنيفين عماد اسحق مسعود647693
تجاره طنطامحمد نجاح سيداحمد جبر366576
تربية قنا ج جنوب الوادىحسناء محمود جوده عبدالجواد746282
هندسة االسكندريهمحمد اشرف جالل احمد ونس459643
صيدله المـــنصورههبه هللا خالد محمد خليل495595
صيدله القاهرهفاطمه محمد تهامى محمد ديب53984
اداب المـــنصورهايه جمال محمد المهدى عبد الرحمـــن عوف566636
568o83هندسة بور سعيداشرقت محسن محمد عوض
هندسة القاهرهكريم محمد ممدوح عبد الوهاب16785
رياض اطفال بورسعيداالء محمود حسان احمد عسران661746
22542oطب طنطاامانى رمضان عبدهللا كركيت
29o332كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسدنيا ناصر محمد احمد
تجاره بنى سويفاميره حسن شلقامى محمود63573
3835o5دار العلوم ج القاهرهعزت عبد الرحمـــن عزت ابراهيم
اداب القاهرهاسراء ايمـــن عزيز متولى35964
صيدلة المـــنيارضوى فراج محمد محمد724158
اداب المـــنصورهدعاء محمد عبد الرحيم محمد عبد الحى563862
518o56طب بيطرى الزقازيقشروق عبدالحافظ رمضان عبدالحافظ
حاسبات ومعلومات القاهرهاحمد باسم فؤاد حسين محمد نصار191538
1366o1تجاره القاهرهحسين محمد حسين احمد حسين
طب االسكندريهأنس عالء محمد هيكل442252
صيدلة اسيوطداليا ممدوح محمد عثمان758962
اثار الفيومنورا محمد عبدالعليم عبدالفتاح489459
اداب انتساب موجه القاهرههند يوسف عبد المحسن محمد52631
طب االسكندريههبه مجدى أحمد حامد351226
31o5oتجاره القاهرهاميره ايمـــن امير كامل
تربية المـــنصورهحنان حسن محمد عبد الرحمـــن الشهاوى579365
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2899o9تجاره انتساب موجه  عين شمسايمـــن خيرواجد عبدهللا رزق
اداب الزقازيقعزه السيد محمد اسماعيل عطاهللا643338
58oo51هندسة الزقازيقمحمود محمد خيرى محمود عبد الوهاب
طب الزقازيقفراس احمد محمد عبده الخميسى591898
فنون جميله فنون المـــنياداليا شريف مراد عبد المجيد114479
49o659تجاره المـــنصورهايمـــن احمد عبد الستار عبد المعطى خليل
42o847تجاره االسكندريهمصطفى محمد زكى محمد حسين
5o793صيدله حلوانحسام حسن سيد مصطفي
71626oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرحمه شعبان مـــندوه احمد
8o5743تربية سوهاجندى قاسم ابو الحمد ابراهيم
هندسة القاهرهيوسف وليم مكرم عبده154812
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمؤمـــن عاطف محمد المغاورى656843
تربية عين شمساميره سمير محمد مصطفى298221
7o977تربية ابتدائي بنى سويفعماد جمال رمضان احمد
348o48هندسة كفر الشيخنيفين محمد ابراهيم محمد صقر
طب اسنان جنوب الوادىرحاب ابوعمره احمد جهالن814417
طب اسنان طنطااالء ايمـــن حامد الجزار363179
اداب سوهاجبسنت عصام عثمان عبد العال829889
2o2737تربية حلوانشريهان عاكف عفيفى عبدالرحمـــن
طب الزقازيقهاجر احمد محمد زهره515496
تجاره الزقازيقبسام ابراهيم سعد احمد المغير579537
تجاره اسيوطاميل سامى مكرم صليب799369
2o4o24فنون تطبيقيه حلوانشيرين احمد رفعت حسين البرماوى
131o78تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمايكل اسامه فؤاد سركيس
364o24صيدله االسكندريهرانا مصطفى محمد جمال عبد العال
هندسة المـــنيامحمود محمد محمود بدوي عطيه512978
هندسة شبرا بنهااحمد ممدوح جالل السيد خضر289223
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن مصطفي احمد محمد72118
444o3تجاره القاهرهاميره جمال محمد عبد الحفيظ
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعزيزه محمد عوض احمد حسن36534
382o63نوعية كفر الشيخهاجر على علي محمودالعزب
السن المـــنيامها مصطفى عبد الخالق عبد الرازق786148
79o937اداب اسيوطمصطفى محمد مصطفى عابد
293o94كلية البنات تربية عين شمسمريم عمرو على محمد حماد
649o5هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةيوسف احمد فاروق محمد الزناتى
تجاره االسكندريهدينا الشريف محمد متولي عبد الحميد411666
تجاره المـــنصورهمحب سمير كامل عطا هللا561787
تجاره الزقازيقدينا جمال احمد البساتينى639438
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد رضا على محمد عبد هللا571143
اداب الزقازيقسارة عبد العظيم إسماعيل عبد الهادى514569
5864oتجاره القاهرهحازم ابوسريع عبد الرحيم ابو سريع
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسنورهان السيد زكريا محمد الحريرى661346
تربية طفوله اإلسكندريةمـــنة هللا ممدوح فايز محمد عبد الجواد اسماعيل423678
طب عين شمسمحمد صالح محمد احمد116519
69o26طب بيطرى بنى سويفنادي عزت محمود بيومي
1155o4هندسة حلواننهى عبد الناصر عبد المـــنعم سعد
تجاره القاهرهمحسن عبد المـــنصف موسى احمد السيد54635
كلية التربية الفنية ج المـــنيااسماء عادل رجب حسانين728838
اداب بنى سويفشيماء محمد عبد المعطى عبد الجيد71424
27o653تربية حلوانشيرين حسنى عبدالفضيل عبدالمجيد
هندسة عين شمسابراهيم نبيل ابراهيم اسماعيل بدر عيد189859
78699oحقوق اسيوطامل سيد تهامى صالح
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717o39طب المـــنياسهيلة انور عبد هللا عبد اللطيف
هندسة االسكندريهاحمد نبيل محمد انورمحمد على455177
5o5615هندسة بور سعيداسراء اسامه محمد بدوى
6521o2تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمـــنه هللا سالمة محمد محمود
كلية الفنون التطبيقية ببنهااسماء محمد عبدالحى عواد286292
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا اإلدارة سوهاج (شعبة نظم)جالل عبد الفتاح محمد احمد814931
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمود محمد احمد الشربينى محمد573699
424o2تجاره القاهرهوالء حامد حميد شحات
تربية أساسي اسكندريةحنان محمد محمود محمود الحنفى339882
416o2تجاره القاهرهمحمد يحيى سعد زغلول
تجاره عين شمسميريت عادل نسيم فارس191143
تربية ابتدائي الساداتندى سمير عبدالسميع غنيم226112
129o96عالج طبيعى القاهرهساره عبد الجواد شعبان عبد الكريم
8o4338هندسة سوهاجحسن حمدى حسن بكرى
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةشيماء سعد محمد سالمه225754
21o817تجاره عين شمسمحمد رمضان ابراهيم على
72884oرياض اطفال المـــنيا طالباتاسماء محمود اسماعيل محمد
تجاره الزقازيقعمر محمد رشــاد أحمد القصير511199
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان عبد الناصر محمد السعيد محمد شوالى578255
كلية رياض االطفال اسيوطاسماء رمضان على دبيكي792147
5712o7طب بيطرى المـــنصورهاحمد سامح الشربينى احمد على
8o97o7تجاره سوهاجامل صالح محمد وحشى
35964oصيدله طنطانورهان السيد عبد السالم السيد
هندسة طنطااحمد محمد حسان قطب الفقي353196
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانرانا احمد حرز هللا محمد137521
282o6اداب القاهرهخلود امام محمد عبد الفتاح
45743oهندسة الفيومعبد الوهاب احمد عبد الوهاب احمد مرسي
طب الزقازيقدينا محمد عبد الحميد صقر581516
6443o7تربية الزقازيقسماح عبدالفتاح عبدالصادق ابراهيم المالح
2541oالسن عين شمسامال محمد حسن عطا هللا
8o7459طب اسيوطاحمد اشرف انور عبد الجليل
5o5347هندسة بور سعيداحمد محمد عبد الغنى عبد الغنى نواره
هندسة بور سعيدعمر محمد العزبى العزبى غالب664518
356oo1اثار القاهرهاسراء مـــنصور محمد خليفة الديهي
2o6455صيدله القاهرهنورهان عنتر حامد عبدالحفيظ
354o55طب طنطاروان اسامه صالح الدين عبد الستار الجبالى
تربية ابتدائي اسيوطنورهان محمود فرغلى عبد العزيز793589
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةامانى الشحات جاد احمد655954
تربية اسكندريةمروان طارق فتحي رشــاد على416392
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد يحى فرج عبد القوى الشنتناوى228155
تربية طفوله كفر الشيخهاجر ابراهيم رفعت الشهاوى377286
طب بنهاساره طه بيومى عبدالمطلب الخولى286535
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد شفيق مهدى عبد المطلب سالم213763
5o1651اداب جامعة دمياطياره جميل محمد السنوسى
تربية عين شمسسماح عامر محمد حافظ28732
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانابراهيم سليمان فضل سليمان عبد المجيد23436
هندسة حلوانمحمد اسامه محمد بليغ البحيرى579628
738o1oتربية ابتدائي قنا ج الواديساره عبد الرحيم محمد احمد
تجاره االسكندريهخلود محمد عبد القادر محمد جمعه419796
اداب المـــنصورهناديه سامح مصطفى اسماعيل شريف567843
كلية هندسة بنهانهى عبد الحكيم فكري عبد الرحيم محمد659917
اداب عين شمسعزيزه عالءالدين عطا محمد زايد295511
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2785o8رياضيه بنات الزقازيقمـــنه هللا عبدهللا محمد عبدالحميد
56o653صيدله المـــنصورههاجر رضا مصطفى حسن محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان جمال حنفى عبد الحافظ151316
هندسة طنطامحمد محمود محمد عبد الحميد الشيخ357277
1489o6كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسندى محمد بدوى حامد الفيشــاوى
طب اسيوطعبدالرحمـــن احمد محمد خليل237753
طب المـــنصورهمحمد وفيق محمد عبد الحليم غانم578932
82o258كلية تجارة ج أسوانداليا محمد عبد الشكور احمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم جمال محمد قابيل234375
581o52طب بيطرى المـــنصورهاحمد مصطفى المرسى محمد الحضرى
صيدله طنطابسمه محمد رزق عز الدين درويش449499
43o293تجاره طنطامى احمد محمد على جاد حربى
صيدلة بورسعيددعاء محمد محمد عيسى566868
6463o6تربية طفوله الزقازيقفاطمه محمد حنفى احمد عبدالرازق
6668o3صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمـــنى سلمان احمود محمد
كلية التجارة ج العريشيوسف عبد الرحمـــن يوسف حسين عطيه664731
طب الزقازيقاحمد محمود عبد الحفيظ محمد الديب585592
785o25كلية تجارة ج أسوانمصطفى عبد هللا حسب هللا حسن
تربية اسيوطسحر محمد ابوبكر محمد792261
رياض اطفال بنى سويفامانى اسامه محمود عبد الرحمـــن62248
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاسراء شوقى محمد احمد عمر215478
تربية ابتدائي المـــنصورهاميره عبد المعطى عطيه عبد الجواد الشحات572529
السن عين شمسدنيا محمد عبد المعطى نجم117571
تجاره المـــنصورهزينه رشــاد احمد عبد المعطى احمد575266
33o7oاداب القاهرهياسر محمد خليل خليل
اداب انتساب موجه القاهرهساندى يسرى سمير على18886
59o12oتربية المـــنصورهوفاء سمير شعبان محمد السملوطي
268o67تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمان محمد ابوالحديد سليمان
3o2282حقوق عين شمسمارينا ثروت جرجس حبيب
27o586هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد ناصر احمد محمد
57o663تجاره طنطاعلى فرج احمد علي
41o557فنون جميله فنون ج االسكندريهنادين محمد سعد مسلم قناوى
عالج طبيعى القاهرهحسناء ابوالعال على محمد283254
7349ooتربية ابتدائي قنا ج الواديعبير عاطف محمود بكرى
اداب االسكندريهبرسكال هيثم السيد احمد الشرنوبى346696
هندسة حلواناندرو سامح لبيب مرقس192658
كلية البنات آداب عين شمسساره عالءالدين عبدالفتاح طه جاد282249
هندسة عين شمسمصطفى عبد الحميد النوبى خليل122172
طب بيطرى االسكندريهاحمد ايمـــن محمد حسن على434929
64261oتجاره الزقازيقشيرى وجيه فايز عبدالسيد
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد مـــنصور سيد عبد الكامل749576
كلية طب االسنان جامعة أسيوطداليا محمد راشد محمد786165
831o16طب بيطرى سوهاججورجت نعيم شــاكر جاد هللا
هندسة اسيوطديانا طلعت اثناسيوس جرجس825433
تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء السيد مسعود عبيد سنيور428668
41o956تجاره االسكندريهميسون محسن رجب سعيد احمد
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتفاطمة صالح محمد تسن745993
طب بنهاشيماء جمال محمد السكرى487986
5o2248تجاره جامعة دمياطمحمد طه طه عبده الخولي
651o46تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد جمال على احمد
5584oتجاره القاهرهمحمد الحنفى زكريا عبد الفتاح
29o929اداب الزقازيقيوسف وليد عبدالفتاح محمد غنيه
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صيدله االسكندريهامـــنيه عاطف تونى احمد مـــنصور339573
51o347تجاره الزقازيقنيره مصطفى فتحى مصطفى طعيمه
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواندينا اشرف حمدى السيد54911
اداب عين شمسمصطفي حسين صالح الدين سيد281927
6o1o6كلية البنات آداب عين شمسابتسام سيد هالل مبروك
تجاره عين شمسعبدالعزيز وائل عبدالعزيز محمد291659
تربية االسماعيليهفاتن السيد عبدالباسط السيد654893
اداب بنهاشيماء طارق السيد محمود279978
2843o9طب بنهامحمد رضا محمد ابراهيم عبدالواحد
كلية حقوق المـــنيامى جمال فاروق محمد جمال الدين713941
تربية ابتدائي دمـــنهورايمان محروس عبد العزيز قطب429566
7757oتربية ابتدائي الفيومشيماء محمد على محمود
تجاره انتساب موجه  عين شمسندى شعراوى احمد محمد133841
صيدلة اسيوطمحمد عصام صالح كامل788614
7567o8طب المـــنيامحمد ممدوح عباس عبد هللا
65o629تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمرفت عبد الفتاح محمد مصطفى عطيه
اداب عين شمسمـــنار صابر مصطفى اسماعيل295113
اداب المـــنيااحمد عبدالحميد عبدالعاطي عبدالحميد721151
39o53تجاره القاهرهمحمد محمود محمد محمود
15495oاداب حلوانرحاب عبد القادر عبد الفتاح محمد
تجاره بنى سويفاحمد مصطفى قدرى محمد61963
تربية ابتدائي طنطاابراهيم اسعد ابراهيم على الربوه358799
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىكاترين عادل نقى معوض744162
تجاره بنى سويفمحمد سعيد حسن عبد الحليم65244
65o237اثار القاهرهسماء على عبدالهادي محمد
اداب القاهرهعبد هللا عبد الحميد عبد المجيد محمد155623
19o312هندسة المطريه جامعة حلوانهاله اسماعيل عبدالفتاح عبدالمقصود
طب الزقازيقشرين كامل محمد على521349
تجاره بنهاعفاف محمد مـــنصور محمد ا لغزولى296295
تربية ابتدائي قنا ج الواديعفاف راضى عبدالحكيم عبدالمقصود737198
هندسة شبرا بنهاعمر احمد احمد حسن139592
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبد الرحيم عبد الناصر عبد الكريم حامد724263
23o54oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد نبيل محمود فهيم جمعه
11568oهندسة شبرا بنهافادى جورج داود بطرس
تربية كفر الشيخعبدالرحمـــن فؤاد مصطفى محمد قاقا375786
تجاره بنهارنا شريف ابراهيم عبدالقادر السحرتى277715
تجاره انتساب موجه قاهرهريهام محمد نحاس هاشم مرسى27417
19196oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانوسيله مجدى محمد ابراهيم عمر خليفه
59o11صيدله القاهرهروضه عاطف عبد الوهاب صقر
اداب انتساب موجه القاهرهنورهان رمضان عبد هللا احمد152252
صيدله االسكندريهنهاد شوقى نصرهللا السيد على347482
طب عين شمسمحمد احمد محمد سالم شقيدف439473
طب بيطرى جامعة الساداتمحمود محمد مصطفى محمد مسلم235489
3o7347تربية ابتدائي بنهامصطفى عماره رجب عواد على عدس
147o24اداب عين شمسخلود اشرف محمد سامى السيد
5oo83oطب بورسعيداسراء محمد هنيدى هنيدى فرح
السن عين شمسضحى جمال كمال زينهم114221
كلية حقوق المـــنيامحمد رضا رجب ابراهيم714545
تربية المـــنيابسام محمد زيدان عبد الرحمـــن712239
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسماء احمد على راشد76333
515o7oنوعية الزقازيقدنيا عصام محمد امين صبرى
2359o1صيدله الزقازيقاسراء محمد عبدهللا عبدالعزيز
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كليةاسمجلوس
هندسة طنطامحمود اكرم عبد اللطيف الدابولى362439
423o24تربية أساسي اسكندريةرانيا أحمد درويش محمد أحمد
2194o9تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتلبنى عبدالعزيز محمد عامر
796o58حقوق اسيوطاحمد حمدى حسن عمر
36349oصيدله طنطايمـــنى عصام السيد محمد الفار
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد صابر ابوالمعاطى عيطه234831
تجاره المـــنصورهاسالم احمد فهمى سليمان احمد588659
صيدله طنطاامل ايمـــن عبد المجيد محمد حمزاوي354469
اداب انتساب موجه عين شمسدينا مسعد محمد محمد البهنساوي291113
اثار القاهرهمى ماجد رمضان محمد153633
هندسة كفر الشيخحازم محمد عبد المحسن الشحرى357248
3o787هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمعتز هشــام شوقى عبد الفتاح
تجاره عين شمساحمد حسين رشدى حسين295989
28o1o4طب بنهاندى اسماعيل حسن اسماعيل
265o2تجاره القاهرهعبد الرحمـــن سامى عيسى حسن
تجاره عين شمسدميانه جميل نجيب جرجس298922
طب عين شمسمحمد حسين محمد على زهو352774
22487oتربية الساداتايه فرج محمدى السيد متولي 
5o6963حاسبات ومعلومات المـــنصورهخلود عامر ابراهيم الدسوقى النجار
43o53oتربية ابتدائي دمـــنهورآيه سمير محمد عاطف دغيدي
اداب عين شمساالء مصطفى ابراهيم شرف محمود شرف131993
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد ابوالعز محمد سيد احمد276153
4559o5هندسة االسكندريهاحمد سعيد محمد محمد الخواجة
35478oسياحه وفنادق المـــنصورةاسراء محمد عبد اللطيف محمد عبد الهادى
عالج طبيعى ج كفر الشيخرنا رضا زكي ابراهيم سيد احمد346724
رياض اطفال المـــنيا طالباتخيرات نجاح مصرى عبدالحسيب725172
34992oفنون جميله عماره ج االسكندريهداليا عبد المحسن السيد السيد سيف الدين
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمر هانى سيد حامد خطاب18451
تربية طنطاهند عطية محمد سليمان عبدالنبى الشيخ حسن354443
طب بيطرى المـــنصورهنداء ابراهيم النبوى ابراهيم574866
3o5616نوعية عباسيهناريمان احمد عبدالنور احمد
9oo94هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمهاب عطيه عبد العليم عبد الحكيم
تربية ابتدائي الساداتشــاهنده السيد ابراهيم حسين226556
تجاره القاهرهمحمود عبد المـــنعم احمد عبد الحميد136728
711o65اداب المـــنيامـــنال نادى عبدالصمد احمد
تربية طفوله شبين الكوماسراء عاطف حامد خليفه214212
13951oهندسة عين شمسمحمد عماد محمود عبد الحميد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عصام احمد احمد السايح56696
3oo739نوعية بنهااسماء جابر طلحه الجيوشى
تربية بنى سويفرشــا عادل جمل عبد المحسن65541
طب عين شمسايه سعيد على الشناوى127976
تجاره القاهرهاسراء محمد عبد الصبور عبد النظير28271
كلية البنات تربية عين شمسايه جمال محمد عبدالرازق صقر287883
هندسة الزقازيقمصطفى مجدى ابراهيم محمد ابراهيم587144
573o1oتربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمود حمدى محمد عبد الوهاب الدسوقى
طب المـــنيانها خالد بهاء مازن محمد752679
تجاره المـــنصورهمحمد ناصر ابراهيم حافظ الجوهرى584165
2o2886إعالم بنى سويفياسمين محمد عبدالمحسن على عبد ربه
تربية الزقازيقهاجر عماد كامل عبد الحليم سالمه642531
تجاره االسكندريهرقية احمد محمد عبد الغفور محمد423824
هندسة االسكندريهمحمود زكريا محمد اسماعيل اسماعيل456278
طب اسنان جنوب الوادىمارينا فراج راضى شحات746158
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كليةاسمجلوس
طب المـــنصورهايمان نصر حامد متولى عنان586817
13o224اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم عفيفى عبد الوهاب عفيفى
5o8o1oتربية جامعة دمياطايه محمد رفعت جازيه
تجاره القاهرهعبد هللا محمود عبد الوهاب حسن26683
فنون تطبيقيه حلوانعبير عبد التواب عبد العظيم على48918
تربية المـــنصورهسناء عماد رزق محمد573717
كلية حقوق المـــنيارضا جمال عبد العزيز عبد الغفار719811
2o65o3طب بيطرى القاهرهخديجه محمد سيد عبدالعال
اداب المـــنصورهايه مجدى احمد محمد589671
اداب عين شمسايه محمود امين عبد العزيز146335
صيدله طنطابراء سعد محمد محمد دنيا278564
791o47طب بيطرى اسيوطامانى سعد على حسن
تمريض الزقازيق ياسمين صفوت طايع عبد المجيد521369
71334oصيدله االسكندريهمينا عنانى ادم نجيب
8o993اداب الفيوماحمد محمد عبد التواب عبد الباسط
649o22تجاره الزقازيقنرمين ناصر محمد فهمى محمد
951o1اداب الفيوممحمد جالل محمود علي
729o63التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةخديجة رمضان عبدالحفيظ عبدالصالحين
هندسة طنطااحمد محمد االحمدى شرف الدين498378
تجاره دمـــنهوريسرى حامد محمد محمود الخولي425659
22o275هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره احمد محمد رشــاد سليم زهران
188o5oاداب عين شمسروشــان جميل محمد شحاته
36621oتجاره طنطامصطفى سيد احمد محمد يوسف هندى
656o9oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد عدلي ابوالفضل خليفة
صيدله االسكندريهايمان عبدربه عبدالكريم محمود على451986
144o95تجاره وإدارة أعمال ج حلواننانسى مدحت اديب سدراك
تربية بنى سويفهاله جابر عبيد فيصل69218
41o811تجاره االسكندريهزياد خالد شعبان عيد الشــامى
تربية شبين الكومهدير حميدو جابر السقا218648
طب المـــنصورهامل نبيل محمود المهدى571757
19o789تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد خالد محمود على خطاب
اثار القاهرهكريم محمود عبدالفتاح يس عجوة227331
18978oتجاره انتساب موجه  عين شمساحمد ابراهيم محمد محمد دحروج
اداب انتساب موجه االسكندريهندا احمد محمد كامل حسن423261
عالج طبيعى القاهرهمادونا عادل سمير جرجس115341
3o5365تجاره بنهامـــنى مصطفى محمد عبدالهادى المصري
81o277تربية سوهاجمصطفى عبد الستار محمد الفولى
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىكريمه عبدالمريد محمد على732948
تربية اسكندريةهاجر صبحى محمد محمد هيبه419718
طب االسكندريهجابر عبدالستار فرج عبداللطيف441335
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد جمال ابراهيم محمد شوق373828
كلية األلسن سوهاجمـــنار حسن شمردن على812346
تجاره بنهاايمان عارف على محمد سليمان285946
حقوق طنطاعبد المـــنعم حامد عبد الفتاح حامد شلبى371257
طب طنطاوسام سامى السيد محمد مطاوع449747
تجاره عين شمساحمد جمال احمد عبدالمعطى281386
تربية أساسي اسكندريةآية محمد مصطفى مصطفى زيتون428232
تربية ابتدائي اسيوطفاتن حمدى يحى عبد المعتمد794189
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسندى لطفى حامد حامد العدروس657736
طب اسيوطاحمد على امين دياب796622
حقوق المـــنصورهمحمد السعيد عبد الهادى عبد العزيز الطويل561798
2625o6هندسة شبرا بنهاسارة اشرف سعيد محمد قايد
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3628o2تجاره طنطامحمود محروس محمد الوكيل
تربية ابتدائي الزقازيقايمان محمد قاسم محمد حسين637855
1182o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا محمد يحيي محمد صالح
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد مهدى حامد اسماعيل عوض441659
تخطيط عمرانى القاهرهعبد الرحمـــن محمد طلعت محمد155772
2787oاداب حلوانضحى محمود ابراهيم عفيفى على
2ooo24تجاره وإدارة أعمال ج حلواننيفين ابراهيم يحيى سعد
صيدله االسكندريهفاطمة سامى حمدى رجب محمد ابو النور349761
2o6969صيدله حلوانياسمين عالء السيد محمد على
سياحة وفنادق جامعة الساداتاسماء على سالم على مسعود236797
219o28صيدله طنطانيره محمد متولى الجيزاوى
395o9نوعية جيزهاسراء سيد احمد محمد نورالدين
رياض اطفال بنى سويفمارينا مدحت نمر عزيز715471
طب الزقازيقأمانى عالء فهمى على521485
صيدله المـــنصورهسهيله السيد بهى الدين محمد عوض574264
حقوق المـــنصورهناردين أرميا مكين بطرس662733
13o457تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتساره محمد فتحى محمد
صيدله بنى سويفايمان حسن حسن محمود71166
اثار القاهرهسوسن محمود محمد مرسى228979
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانساره احمد شوقي توفيق151217
طب الزقازيقهاجر نصر محمد عماد الدين عثمان516812
تربية ابتدائي جامعة السويسروان حسين احمد داود العشى658621
8oo71كلية طب أسنان الفيومعلي احمد محمد عبد الهادي
8o9592تجاره سوهاجكريم السيد على محمد
السن عين شمسخلود محمد محمد مجاهد298919
تربية رياضيه بنين كفر الشيخاحمد محروس السيد محمد محروس381223
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمرام احمد عبدالعال عياد229829
تربية قنا ج جنوب الوادىسهيله حسني النادى حفنى744987
455o59هندسة االسكندريهمحمود مصطفى محمد محمد
هندسة اسيوطاحمد عبد الرحيم جاسر حسين793998
هندسة الزقازيقانس عماد عز الدين محمد السعدونى637445
13o259تجاره القاهرهعمر حسب هللا على موسى
37896oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسراء حسني السيد محمد ابو حامد
3oo978نوعية بنهاياسمين جمال عبدالحليم عبدالحليم
تربية كفر الشيخمحمد حسن حسن عبد الرحمـــن االعصر371638
395o4تجاره القاهرهاسراء امير محمد احمد
كلية البنات تربية عين شمساميره رمضان فوزى حسين298883
34o228تربية أساسي اسكندريةايه متولى محمد متولى
64o262طب عين شمسهبه صفوت جمال محمد سيف
كلية األلسن بنى سويفوسام حسني عبد الوهاب عبد العزيز62998
2853o3هندسة شبرا بنهااالء حمدى محمد عبدالسالم
هندسة حلواناحمد سعيد محمد شرف124794
نوعية فنيه طنطااالء ربيع محمد ابوالعزم محمد حماده486792
3573o6اداب طنطاعلي عاشور علي عبد العزيز شلبي
1173o7اداب حلوانساره شريف صبحى توفيق عثمان
اداب سوهاجصابرين سالمه شحات عسران814356
2752o2تجاره عين شمسهدى محمد السيد محمد
1877o2هندسة عين شمسمهند طارق على عيسى
367o96طب طنطاندا اشرف محسن احمد
طب بيطرى دمـــنهورمارك ايهاب معوض بسطوروس441562
صيدلة اسيوطانتصار احمد مصطفي فاوي739284
تربية الغردقة جنوب الواديسلمى رمضان عطا هللا عبدالغنى237159
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اداب اسيوطمارى عزيز عادلى سعيد791615
اداب القاهرهروزالين مجدي داود ليشع114255
657o71تجاره االسماعيليه ج قناة السويسبوال نعيم فخري لبيب
215o86تربية شبين الكومفاتن وجدى على ابوهيفه
هندسة الزقازيقمحمد سعد جمعه محمد حسن646242
3727oاداب القاهرههبة شحاته لملوم شعبان
علوم القاهرهفاطمه خالد عبد هللا عبد السميع42625
هندسة اسيوطمحمد عمرو على احمد61918
576o5تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عنتر سيد محمد
8o9699كلية هندسة الطاقة بأسوانوليد السيد يوسف احمد
السن المـــنياهارفي نبيل ادوارد زكى785299
45628oهندسة االسكندريهمحمود ضياء الدين فايز عبد الفتاح مصطفى
2o716oاداب القاهرهخلود محمود عوض محمود الباز
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمود محمد على محمد الهابط371274
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىمحمد عمران عبدالاله محمد742813
43129oتربية ابتدائي دمـــنهورفاطمة محمد حسن ابراهيم الدرس
8o5o79تربية ابتدائي سوهاجسميه صالح عبد الجابر عبد السميع
تربية حلواننورا عبد الخالق على الصغير على34496
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنوران ايمـــن سامى محمد فاضل شوشه411348
تجاره القاهرهنهى محمد عبد الرحيم محمد35194
تربية ابتدائي بنهااحمد طارق محمد عبدالرحمـــن عزام284638
طب اسيوطجورجينا ثروت عبد المسيح تكال795448
تربية طنطاأمل السيد محمد عوض محمد العتابى485333
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفدعاء سيد شعبان محمود69974
تجاره كفر الشيخمحمد رشــاد محمد النحاس السباعى371641
125o87اداب القاهرهمحمود مصطفى السيد حسنين
طب عين شمسعبدالرحمـــن محمود سعيد عدوى291986
29o953صيدله عين شمسعلى عبدالقادر على عبدهللا السعودي
هندسة المـــنصورهرفيق عبد العزيز شعبان السيد ابو سبع587111
37oo94اداب االسكندريهاحمد محمد سعيد ابراهيم معتيق
15o1ooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانابانوب مرزوق راجى فلتاؤوس
تجاره القاهرهمحمد ابراهيم سيد معوض148369
139o22تجاره عين شمسنصر سعيد سعد محمد
2716o6تجاره انتساب موجه  عين شمساسراء بدوى محمد حسانين
5o8757هندسة اسيوطاحمد الشــافعي عطيه عبد الدايم
7192o9تربية المـــنيامروة عالء عبد الحميد عبد الحميد
2766oهندسة القاهرهامـــنيه عبد الرازق على عبد الرازق
8213ooكلية طب أسوانهبه احمد حسين جمعه
134o62صيدله عين شمسمها حسنى حسن محمد
تجاره بنهااحمد عبداللطيف درويش عبدالهادى294686
56838oنوعية المـــنصورهرانيا رمضان رمضان ابو المعاطي
اداب قنا ج جنوب الوادىهاله عبده دردير حامد733741
هندسة االسكندريهبيشوى بركات بشير مغاريوس بولس414926
اداب انتساب موجه القاهرهباسم عبد هللا شفيق عبد البارى141796
2o4oo2فنون تطبيقيه حلواناميره حسن على حسن
5o1236تجاره جامعة دمياطاحمد ماهر محمد المزين
23323oحقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةابراهيم اسماعيل محمد السيد عبدالنبى
حقوق القاهرهمحمد محمود حسن اسماعيل محمد125185
تربية ابتدائي المـــنياجاكلين رضا جورج ايوب725566
7359o5تربية ابتدائي قنا ج الواديامل احمد حسن عثمان
طب كفر الشيخيوسف ابراهيم عبدالمـــنعم محمد رمضان381458
رياض اطفال بنى سويفياسمين احمد عيد سيد63154
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هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن محمد عواد مصطفى عواد مصطفى513514
2o6959صيدله القاهرهنهال محمود عبدالوهاب محمود
اداب الزقازيقسعاد احمد محمد احمد عبد الهادى518324
اداب الزقازيقاسراء رضا احمد عبد هللا على637575
طب بيطرى االسكندريهيحى محمد فرج احمد عطيه343371
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد ايهاب ابراهيم محمد227265
تجاره طنطامصطفى مجدى مصطفى محمد السعيد الشــافعى579873
45714oكلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمحمد عبدالسالم مسعود على عدس
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود سليمان عبده اسماعيل الديب56717
2o3736تجاره القاهرهاسراء يوسف محمد محمد نصر
42898oتربية ابتدائي دمـــنهورفاطمة السيد علي السيد سليمان
رياض اطفال الفيوم طالباترضوى سيد فرج هللا على72324
صيدله االسكندريهشرين سالم عبد المالك ماضى446323
63844oصيدله الزقازيقمحمد عاطف زين العابدين حسن عبد هللا
649o72نوعية الزقازيقاسماء عبدالمـــنعم عبد الرحمـــن محمد
3o4191دار العلوم ج القاهرهعبدالرحمـــن مجدى محمد عبدالعزيز
طب طنطامروه احمد السيد محمد فتح هللا354149
2o7559كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانفيرونيا صفوت عزمى سدره
27611oكلية هندسة بنهااحمد عبدالرحمـــن ابراهيم على سيد
57o37السن عين شمسرحاب عاطف احمد محمد عبد المـــنعم
تجاره اسيوطشرين عماد الدين رابح محمد726745
السن عين شمسمريم حامد عبد المـــنعم حامد143963
طب بنهاأسماء احمد محمد سليمان عبد العال525155
65o613نوعية الزقازيقرانيا السيد محمد السيد حسن
تجاره طنطاندا وليد حسن شمس الحمراوى353834
492o29طب بيطرى المـــنصورهابراهيم عبد ربه رزق الزواوى
1196o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر عبد المحسن عبد المهيمـــن محمد النزهى
214o4oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد سامى عبدالعزيز ابراهيم عيسوى
21471oتربية طفوله شبين الكومفاطمه عزت رشدى احمد ابو طالب
189o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانداليا درويش على ابوكريشه
حقوق بنى سويفياسمين خالد محمد احمد احمد قصلة62347
41566oاداب انتساب موجه االسكندريهاسماء عبد الحميد عبد الحميد عبدالحميد االشوح
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهدير فهيم احمد فهيم أبو دقة219343
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمريم يحيي عبد الفتاح القويعي447472
اثار القاهرهشها نه عالء الدين محمود محمد59881
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالغنى السيد عبدالغنى عيسى227153
تجاره عين شمسكارولين كامل شفيق ابراهيم261326
عالج طبيعى قنامحمود صالح محمد خليل731785
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر صالح ثابت محمد274459
4864o2تربية طنطاغادة السعيد حسن البنا
صيدله طنطاشيماء محمد محمود عثمان367679
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد محمد عبد القادر عمر عميره384869
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء ياسر محمد فؤاد36126
345o68اداب انتساب موجه االسكندريهاحمد طارق احمد علي
796o21تربية اسيوطعال جمال حلمى ثابت
اداب عين شمسايرينى ايليا صدقى عبدالسيد264836
513o82تجاره الزقازيقعادل جمال عبده عبد العال
نوعية الزقازيقنهال محمد اسماعيل السيد521779
صيدله القاهرهرهام سعيد محمد احمد216759
حقوق عين شمسعالءالدين احمد محمد محمد269172
44o884كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد عزت سعد عبد العاطي قاقه
تجاره عين شمسهدير رجب عزب محمود عيسى275424
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41o854حقوق االسكندريهمروان شكرى محمد على عامر
5675o7رياض اطفال المـــنصورهانجى اكرم عوض احمد فرحات
264o74السن عين شمسعمر شعبان عبدالسالم على
اداب المـــنصورهرنا مدحت حسن علي566676
تربية بنى سويفاميره خالد سيد سالمان69636
هندسة سوهاجاحمد هلباوى محمد احمد817863
اداب االسكندريهإحسان محمد كمال يوسف احمد422654
74o97oتربية قنا ج جنوب الوادىاحمد جمال محمد محمد
تربية عين شمسيارا محمد خلف محمد267957
تجاره االسكندريهمحمود محمد مصطفى محمد فريج421998
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماريا شلبي مـــنصور شلبي44577
7419o9تربية قنا ج جنوب الوادىياسمين عبد الستار أحمد عبد الحليم
1896o7هندسة عين شمسمعاذ اسماعيل محمود عبدالمجيد
73oo84صيدله حلواناية اشرف عبد الرحمـــن عثمان
نوعية االسكندريهاالء نبيل محمود محمد المليجى349972
كلية تجارة ج أسوانندا رجب عبد الفتاح احمد822896
طب المـــنصورهراما وائل على محمود499597
2961o4اداب عين شمسشيماء عبدالحميد عبدالعليم احمد
29188oتجاره انتساب موجه  عين شمساحمد شعبان زكى حسنين الفخرانى
تربية طفوله ج دمـــنهورأميمة فرج محمد الفخرانى429257
عالج طبيعى ج كفر الشيخريهام ابراهيم بسطاوى على حسن437789
تربية بنى سويفصفاء احمد محمد قيناوي69178
اداب دمـــنهوريارا محمد شريف خليل اسماعيل346289
726o2oطب القاهرهاحمد سيد محمد عثمان
تربية ابتدائي كفر الشيخاميره محمود حامد أبوحسن372786
نوعية طنطاهبه طلعت رمضان الفضالى491594
672o83هندسة بور سعيدهشــام فتحى سعيد محمد عبد الرازق
72o464رياض اطفال الفيوم طالباتاسراء أحمد عزت سيد
السن عين شمسنوران يحى محمد محمد الروبي37915
حقوق االسكندريهمحمد محمود عبد ربه محمد على هويدى384782
اداب دمـــنهورندا عزت يوسف طه أبو طالب428628
السن عين شمسداليا هشــام ابورواش محمد45617
13oo27السن عين شمسمريم ميخائيل ابراهيم ميخائيل
تربية ابتدائي كفر الشيخاسراء عبد الفتاح ابو العنين عبد الحفيظ العيارى382414
2o3919حقوق القاهرهمروه مصطفى ابوسريع مصطفى
2o6245تربية حلوانماريهان ناصر يوسف حسين
58o426تربية المـــنصورهحسن عطيه محمد مصطفى المهدى
725o67نوعية المـــنيانوره موسى عبده موسى
صيدله المـــنصورهاميره مصطفى الدسوقى يوسف الديب592876
58o815تجاره المـــنصورهاسالم عبد الوهاب احمد محمود حسين
279o33نوعية بنهاايمان طه صياد رفاعى عبدالحليم هالل
12o353هندسة عين شمسعمر مؤمـــن حسن بسيونى
تربية المـــنياابانوب ميشيل يوسف ذكي725846
735o47تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود الناصح جاد الكريم عبد الاله
6359oتربية ابتدائي بنى سويفغاده عادل زكي محمد
تجاره اسيوطيعقوب مجدى يعقوب اسحق798398
اثار الفيومجهاد راضى حمدان محمد283478
13o524تجاره القاهرهندى عز الدين عبد الحميد احمد
28o84oتجاره بنهاكيرلس سامى جرجس صرابامون
2o5523حقوق عين شمساحمد مجدى كامل ابوزيد
تربية طفوله اإلسكندريةمـــنة هللا عمر محمد محمود اسماعيل417635
إعالم ج جنوب الوادىرانيا احمد محمود مراد225135
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كليةاسمجلوس
نوعية المـــنصورهغيداء محمود احمد صبره عبد الجواد573455
تربية قنا ج جنوب الوادىصفاء عبدالغفار عبدالرازق محمد734981
45o91oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسارة اسماعيل محمد بيومى عطية
2ooo57تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرنا عبدالرحمـــن ابراهيم خليفه
48o69حقوق القاهرهاحمد عادل يحيى قرنى على
تجاره انتساب موجه قاهرهعالء عصام نزيه امام54622
5586oتجاره انتساب موجه قاهرهيوسف عاشور عباس ابراهيم
اداب القاهرهاحمد جمعه على الجحش55878
صيدله الزقازيقهاجر عالء الدين احمد محمد647696
2744o2نوعية عباسيهمريم جرجس وديع لبيب
رياض اطفال المـــنيا طالباتحسناء محمد ابراهيم محمود729278
اداب االسكندريهروان سامى محمد عبد الرازق ابراهيم415718
نوعية بنهااالء امام عبدالوهاب امام حرحش284836
5o5294تربية جامعة دمياطساميه حمدى عطوة اإلمام عيطه
تربية الزقازيقشيماء محمد ابراهيم متولى ابراهيم587236
34821oتجاره االسكندريهميار يسري محمد محمود يوسف
8o8469حقوق سوهاجعبد الحميد فوزى عبد الرؤف محمد
طب القاهرهسمير جمال صابر احمدالفقى149712
نوعية بنهاصفاء عماد محمد ابراهيم عبدالمتعال285973
اداب انتساب موجه عين شمسدينا عبدالرازق يوسف على271798
اداب دمـــنهورآيه فايز فتحى عبد الجليل الطبالوى348267
هندسة حلوانعمر يوسف محمد يوسف شنجى14468
594o59هندسة المـــنصورهمصطفى محمد مصطفى احمد حسبو
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةهدير محمد حامد محمود229367
15o245تجاره عين شمسوليد صالح محمد عبد الرحيم
تجاره االسكندريهاحمد حسن احمد محمد بنيس342628
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاالء عربي محمد صالح749695
1477o6تجاره القاهرهايهاب محمد توفيق محمد
اداب حلوانمصطفى على مغاورى بكرى273744
اداب بنهاايه عبدالحميد احمد حلمى الشناوى278348
تربية ابتدائي عين شمسعبدهللا عصام فضل اسماعيل الشــافعى287128
اثار القاهرهايه خالد سعيد عبد اللطيف578524
حاسبات ومعلومات عين شمسيوسف احمد عبد الرحيم ابو النصر122534
8o6523تربية ابتدائي سوهاجاحمد عبد الرسول قاسم سيد
تجاره االسكندريهاحمد عالء محمد علي يوسف411486
تجاره عين شمساحمد محمد ابراهيم عبده عبد الرحيم142839
41956oرياض اطفال االسكندريه طالباتريهام محمد علي بدوي
تربية ابتدائي عين شمسهاجر سيد جالل محمد267954
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخالد اشرف صبرى مصطفى32473
3oo186تربية ابتدائي بنهامـــنه هللا هناهم حلمى على
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمـــنة هللا امام محمد سيد موسى114157
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةميرنا محمد سمير عبد العزبز حسن659352
5o298oطب اسنان المـــنصورهساره ابراهيم بهى الدين خليل
اداب انتساب موجه القاهرهاحمد سعيد احمد محمد احمد43659
تجاره عين شمسمى جمال حسني حسن118179
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد شعبان على عبد السالم154666
اداب االسكندريهطاهر ابوزيد محمد الغراب337447
57o113الدلتا العالي للحاسبات بالمـــنصورة لنظم المعلومات اإلداريةندا رمضان ابو رواش عباس
صيدله المـــنصورهميرنا محمد ايهاب حسين كشك494923
66o114تربية بور سعيدشريف السيد محمد محمود عثمان
طب طنطااحمد حسن مختار اللقاني221488
14o213هندسة حلوانمعروف حسين عبد الغفار على
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كليةاسمجلوس
اداب قنا ج جنوب الوادىمـــنة هللا غريب احمد بشــارى739567
صيدله الزقازيقساره مجدى محمد رجب ابراهيم سالم515379
صيدله عين شمسندى طارق محمد محمد117334
اثار الفيومشيماء محمد الجوهرى محمود221285
نوعية اشموناسراء عبدالمطلب يوسف الفار226693
كلية االثار ج اسواننورهان نصر حماد نصر282953
35o43تجاره القاهرهبسنت هشــام موسى توفيق موسى
742o49صيدلة سوهاجايناس احمد سيد احمد علي
كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد ابوالمجد محمد ابراهيم731933
اعالم القاهرهلميس والء محمد صادق35321
37oo5oكلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمصطفى محمود مصطفى عثمان
43o846تجارة جامعة الساداتريهام عماد هارون عبد العزيز
صيدله طنطاافنان محمد ابراهيم سالم الخولى353917
66o862اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاميره حسن التابعى محمد مسعود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره رافت محمد احمد261161
اداب حلوانمريم عمر عيسي عثمان42966
تجاره اسيوطمريم لطفي خلف عبد الناصر799295
567o79طب اسنان المـــنصورهريتا وديع جورج وديع تادرس
هندسة بني سويفسامر محمد محمد احمد63718
صيدلة المـــنيادميانه عادل حنا توفيق726942
تربية ابتدائي الفيومشهد سعد غالب ميهوب79711
45oo53كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايمان صبرى محمد عبد المطلب ابوشحاته
هندسة االسكندريهعايدة حسن بحر أحمد ادريس457517
طب بيطرى بنهااحمد سليمان سالمه احمد بشــار295668
اداب القاهرهمريم هانئ بدر الدين سراج الدين114884
34543oهندسة االسكندريهعمر يحيى محمد على عبدالنبي
1296o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا ياسر سيد حسين
طب بيطرى المـــنصورهمحمد عنتر محمد على ابو النصر563451
8o95o8تربية سوهاجرانيا السيد عبد العال محمود
طب بيطرى المـــنصورهمريم سعد ابراهيم محمد اسماعيل571316
تربية ابتدائي المـــنيامارينا صفوت جوده ميخائيل726771
كلية الفنون التطبيقية ببنهااحمد الشحات سليمان محمد محرم232939
81o833تربية سوهاجاسراء رمضان على خميس
تجاره القاهرهمروه اشرف عبد المـــنعم عبد المـــنعم محمد47922
431o59تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء نبيل عريف عبد الرحمـــن بدر
8oo5o9تربية اسيوطايفا صبرى فتحى بسالى
8o7979تربية سوهاجمحمد احمد محمد عبد الحميد
تجاره بنى سويفجون تاوضروس صادق صليب719326
74467oهندسة اسوانمحمد رمضان عبد الجليل حساني
226o74اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةزينب ابراهيم مرسى جعفر
اداب عين شمسعمر على عبدالمقصود على296195
786o63اداب اسيوطعلى سيد جاد أبو الليل
تجاره عين شمسمصطفى شعبان قرني سيد155661
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد طلعت احمد سعد233311
صيدله القاهرهمـــنى على عمر عبد العال52459
اداب حلواناسماء حامد الصغير حامد34228
3oo368تجاره بنهااحمد عبدالحميد ابوالعز السيد
7936o5صيدلة اسيوطمريم الفى تاوضروس لوقا
تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد جمال كامل محمود السيد597718
حقوق قنا جنوب الواديمحمد محمود عبدالقادر حسنين731911
تجاره المـــنصورهمحمد جالل محمد حبيب عفيفى572986
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسراء نورالدين ابو العال احمد شرقاوى66719
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كليةاسمجلوس
تربية قنا ج جنوب الوادىمجدى عبد المحفوظ رشوان عبد هللا744726
5oo791تجاره جامعة دمياطنورا عمرو محمد امين القاويش
5o5131اداب جامعة دمياطعلى عالء على على الصياد
كلية طب االسنان جامعة أسيوطاسراء مصطفى عبد الحفيظ سيد795739
إعالم بنى سويفهدى خالد صبره عبد الحافظ127925
تربية رياضيه بنين المـــنياابانوب صفوت حنا عقل725844
هندسة بور سعيدميرنا اسعد رزق على رجب567368
81oo54صيدله حلوانابانوب كمال انيس عبد النور
3oo957نوعية بنهارانيا جابر جوده عبدالمقصود
565o19نوعية المـــنصورهايه احمد الشحات احمد على
اداب اسيوطرحاب جمال سيد مصطفى786996
1241o2هندسة القاهرهاحمد ايمـــن محمد احمد سالم
28o588تربية بنهادعاء محمد بيومى عبدالفتاح
طب اسيوطمارينا اسامه نعيم ذكى792864
نوعية المـــنصورهنهاد السيد عبد الرحمـــن حسن السيد583582
نوعية المـــنصورهسمير عبد العاطى عبد الكريم عبد العاطى العشماوي574667
تجاره االسكندريهمحمد دسوقى ابراهيم دسوقى محمود421974
تجاره اسيوطاحمد مصطفى اسماعيل عبد العظيم828357
8o1798تربية اسيوطريهام ياسر السيد راشد
اداب طنطاياسمين عصام خليل ابراهيم البنا354372
26753oمعهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفاتاحمد رضا بكرى احمد
تجاره جامعة دمياطمحمد خالد عبد الكريم مصباح حسين499921
هندسة المـــنصورهمحمود عصام السيد عبد هللا القن574914
43oo6صيدله القاهرهفاطمه متولى عبد الرشيد متولى
1145o5اداب القاهرهناردين سامى لبيب بشــاى
64376oنوعية الزقازيقمحمود ابراهيم عبد الفتاح احمد
هندسة القاهرهمصطفى اشرف امام السيد امام264575
طب بيطرى بنى سويفمحمد عبد هللا سليمان محمدعبد هللا69584
هندسة بور سعيدابراهيم ناصر رشــاد ابراهيم حسن636642
5o42o5تجاره جامعة دمياطهبه حسن صبرى البرعى
66o75برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد جمعه محمد عبد السالم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد العزب فريد محمد شعيرة235417
حقوق طنطاندى خالد محمد عبد هللا السمدونى359281
صيدله الزقازيقاسماء محمود غانم السيد احمد229715
تجاره القاهرهكريم طارق حسن السيد32728
تجاره المـــنصورهاحمد عوض عوض على القط571541
نوعية الزقازيقياسمين عبد العاطى حسين عبد العاطى515193
822o68تربية ابتدائي اسوانهدي حسين محمد احمد
تربية عين شمسشيماء سعيد عبدالحميد فضل299134
هندسة االسكندريهروان محمد عطيه هللا على ابراهيم349842
اداب الفيومعبير محمد احمد عبد هللا76661
اداب االسكندريهروان محمد مرزوق زكى حامد423929
هندسة الزقازيقمحمد طارق عبدالفتاح محمود642317
35ooo3تجاره االسكندريهدنيا السيد عبد الحميد امام حماد
521o46هندسة الزقازيقكريم عبده على على دسوقى
2823o1سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسمـــنه هللا السيد حامد عبدالفتاح
813oo8طب سوهاجساندرا حافظ عزيز سالمه
طب اسنان القاهرهباسم مدحت لويس امين192628
8165o8تربية ابتدائي سوهاجشيماء محمد حجازى تمام
12o517تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا مدحت وديع شفيق
تجاره انتساب موجه قاهرهميرنا عادل امين صالح34476
67o915طب بيطرى الزقازيقايمان محمود السيد عبدالعزيز
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كليةاسمجلوس
سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد طارق مرسى عبد الفتاح حسين498487
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىنورهان فراج سليم فضيل762249
هندسة الفيوممصطفى علوانى على على77248
295o11تجاره بنهااميره عبدالعليم حامد محمد عامر
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتشروق ممدوح حسن حسين737238
244o41كلية هندسة بنهامحمد ابراهيم محمد عسر
تجاره طنطامصطفى حسين محمد أحمد رجب355551
صيدلة اسيوطمحمد عبدالغنى بهيج ابوزيد738666
هندسة الزقازيقميرنا ايهاب بغدادى حنا مطر511452
58585oرياض اطفال المـــنصورهوفاء حامد عبد المعطى محمد غبر
تربية طفوله سوهاج طالباتشيماء عبد الباسط عدوى احمد814354
45o98oعلوم دمـــنهورنيفين مصطفي عبد الهادي عباس
391o5تجاره القاهرهمحمد ابراهيم على عبد الوارث
فنون جميله فنون حلواندينا مرزوق فهمى محمد27832
28o243نوعية بنهاشيرين محمود محمد على على السويدى
66o197تربية بور سعيديوسف زكريا محمد ندا
تجاره القاهرهصابرين رجب زكي ابراهيم45679
73412oكلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمحمد على عبد المـــنعم عبد العظيم
طب بيطرى المـــنصورهعبد هللا ايمـــن احمد محمد الزينى562131
3oo872كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد رافت احمد محمد درويش
هندسة المـــنصورهمراد عبد الجابر عبد الحليم سليمان على584961
66o931تربية ابتدائي بور سعيدفاطمه احمد رمضان العربى احمد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةنورهان التونى محمود محمد656326
تربية ابتدائي سوهاجمحمد رمضان العربي احمد811648
5o737تجاره القاهرهمحمد شكرى محمد حسن
صيدله االسكندريهناريمان ابراهيم على على غزاله369699
66o224تربية ابتدائي بور سعيدمحمد ايمـــن محمد مسعد شعبان
 تربية الساداتنهال طارق حسن خليفه218643
58o456تجاره المـــنصورهمحمد السيد فاروق السيد
41ooo6تجاره االسكندريهإياد احمد محمود محمد بدوى
تربية كفر الشيخنسمه خالد اسماعيل ابوزيد377917
56o324هندسة طنطاعمر عبد القادر مصطفى حسن الشحات
تربية بنى سويفاسماء حسين معوض على94383
صيدله حلوانايمان نجيب عبد العظيم سليمان قسيم49883
تربية ابتدائي دمـــنهورهالة اشرف محمد عبد العال429312
تربية ابتدائي دمـــنهورانجي ابراهيم السيد علي الششتاوي429918
تجاره المـــنصورهخالد عبد الناصر عبد القادر درويش565595
إعالم بنى سويفمصطفى يحيى السيد عبدالوهاب284681
تجاره طنطامحمد صبحي عبد القوي احمد محمد ماضى353453
تربية ابتدائي بنهامصطفى عبدالرحمـــن محمد ابراهيم عابد275923
8o97o9تربية ابتدائي سوهاجاميره السيد محمد بخيت
41o835تجاره االسكندريهمروان محمد عبدالوهاب عبدالقادر يونس
تجاره االسكندريهيوسف ياسر هاشم على محمد الطباخ342942
طب االسكندريهمى اسامه جمعه شريف سالمه446676
23563oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمصطفى محمد مصلحى الطبال
تجاره القاهرهمـــنه هللا اشرف فاروق عبدالبديع193426
41o133فنون جميله فنون ج االسكندريهمـــنة هللا اسامة احمد رمضان
2o76o2اثار القاهرهمـــنار السعيد حميده محمد
تجاره عين شمساحمد رفعت محمد الجابر مرتضى صغير142933
هندسة طنطامعتز هشــام سيد حسين شعراوي362388
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمد عبد الحى الصغير135714
هندسة كفر الشيخمحمد عبدالمحسن عبدالجيد السيد مرعى379826
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74491oتربية ابتدائي قنا ج الواديشهاب علي محمد يوسف
اداب القاهرهعزه سيد سيد احمد197526
2o39o9اثار القاهرهسلمى ايمـــن محمد احمد محمد الواعر
56o843اداب المـــنصورهنورهان محمود السيد احمد عارف
رياض اطفال الفيوم طالباتغاده حسين على احمد66175
صيدله االسكندريهنيرة على سعودى صديق على347988
تجاره عين شمسميرنا عبدهللا حسن عبد المعطى مدكور188325
هندسة االسكندريهجون وجيه رمسيس توفيق ميخائيل455183
273o36هندسة حلوانمحمود امجد موسى محمود
7856o3طب بيطرى سوهاجميرا عماد انيس مفتاح
تجاره اسيوطنهاد عزت محمد حسين797952
36635oتجاره طنطااحمد رزق حسن السيد الهاللى
تجاره اسيوطاميره ناصر الدين على احمد793357
اداب االسكندريهنرمين صالح راشد عبدالاله347375
65o545تجاره الزقازيقاحمد عبدالغنى حسين عبد هللا خير الدين
29679oاداب انتساب موجه عين شمسعلى محمد على محمد عبدالرحمـــن
طب اسنان المـــنصورهبسام محمد على شعبان جعليمه565935
عالج طبيعى ج كفر الشيخعبدهللا نبيل عبدالحكيم عبدالناصر441137
6679o6دار العلوم ج القاهرهمى محمود امين السيدمحمد النجار
حاسبات ومعلومات المـــنصورهعبد هللا العشرى عبده رزق588792
كلية الطب بقناايمان عاطف محمد محمد737748
3731o2كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخشيماء خالد محمد عبدالقادر الدقدوقى
هندسة شبرا بنهاعمر صبحى قطب ابراهيم262286
هندسة المـــنصورهمحمد اسماعيل ابراهيم جاد583225
تجاره الزقازيقشيماء مجاهد السيد عطيه على643862
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىمريم رافت اخنوخ مشرقي822157
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسفاطمة الزهراء سليمان حسين عبد الكريم148563
طب المـــنصورهتسنيم ناصر قدرى محمود ابراهيم564619
تربية طفوله طنطاريم حمدى كمال السيد عبده493976
هندسة القاهرهمازن عمرو فوزى محمد سليمان189272
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةشيماء محمد عبدالغفار عيسى214621
66272oتربية ابتدائي بور سعيدمارينا عاطف يوسف اقالديوس
21o261اداب حلواناسماء عمر محمود طه ابراهيم
تجاره طنطاعلياء عصام توفيق الصعيدى359225
722o41نوعية المـــنياهيام حسن محمد حسن
335o26تجاره االسكندريهنادين عالء محمد احمد عبد العزيز
43oo7oتربية دمـــنهورجهاد عبد الهادى سعيد عبدالهادى السيد الصناديدى
كلية البنات تربية عين شمسهدير عبدالوهاب احمد محمد293563
5o9911اداب الزقازيقهبة رشيد محمد رشــادعطية
عالج طبيعى ج كفر الشيخنسمة على محمد علي الفار385234
5235o8صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمى محمد عبد الرحمـــن محمد قوره
هندسة القاهرهعمر محمد محمد حمدى الزينى193319
نوعية الزقازيقمحمود محمد عبدالمـــنعم هاشم سيف643284
7873oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا على عبد الرازق على
238o81تجارة قنا ج جنوب الواديمادونا هرنى فوزى محارب
تجاره جامعة السويسعلى عامر متولى على237326
تجاره عين شمسهاله طارق محمود محمد احمد سكر196366
72o716تجاره بنى سويفهشــام رفعت ابو الفتح طه
58o176تجاره المـــنصورهاحمد محمد محمد محمد مـــنصور
345o53تجاره االسكندريهمحمود خليل درويش خليل عبدهللا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدهللا طارق عبده محمد269285
5o62o7هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةابراهيم محمد محمد طه العشرى
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كليةاسمجلوس
طب االسكندريهميار مسعد محمد احمد قنديل341636
اداب طنطاهانى محمد حمدان النجار358139
طب اسيوطابانوب سعد كمال كامل795182
تربية كفر الشيخمريم أحمد بسيوني مصطفى سعيد372116
تربية ابتدائي اسيوطدعاء زينهم احمد على797567
تربية كفر الشيخسلمى سامى رفعت طه عوض382525
نوعية الزقازيقياسمين يحيى كامل احمد642669
65o847اثار قنا جنوب الواديالسيد بكرى عبدالسالم عبد الرحمـــن
8o6142اداب سوهاجمـــنار هاني محمد سلمان
دار العلوم ج القاهرهمصطفى هانى صبحى محمد279655
حقوق طنطالطفى ياسر لطفى محمد ابو ناعم373538
اداب حلوانهدير فتحى محجوب محمد39876
طب اسنان عين شمسسهى طارق محمد خفاجى192125
عالج طبيعى ج كفر الشيخعلياء محمد بدير محمود حسن563956
26258oاعالم القاهرهسلمى اسامه محمد محمد الشناوى
تجاره طنطااميره جمال شعبان محمد حجازى488142
اداب االسكندريهعمر محمد محمود حسين السيد421169
437o39طب اسنان االسكندريهشريف ايمـــن حسب هللا سرور
كلية البنات آداب عين شمسيارا عصام جابر سليمان295555
هندسة الزقازيقاحمد فتحى عبد الرحيم عبده صالح562431
81o839تربية ابتدائي سوهاجايمان محمد محمد ابراهيم
تربية ابتدائي بنهاعبدالرحمـــن جمال سيد امام الشرشــابى292493
اداب المـــنياهيثم شعبان رجب عبد الحليم729676
طب االسكندريهاسراء سالم مصطفى محمد معوض446253
64o363اداب الزقازيقصموئيل جوزيف ثروت عطيه
8o6737تربية طفوله سوهاج طالباتداليا عادل عزيز بسالى
هندسة المـــنصورهاسالم طارق مصطفي كامل شبل491377
تجاره طنطااحمد اسامه ابو اليزيد ابراهيم ابو الوفا361333
417o69كلية األلسن ج أسوانسلمى محمد حمادة خضر
اداب دمـــنهوررانيا محمود عبيد محمد حنفى429763
تربية ابتدائي بنى سويفساره محمود هاشم كامل64956
كلية البنات آداب عين شمسساره على محمد عارف271829
هندسة حلوانآيه مصطفى أحمد العنانى496848
طب المـــنصورهنبرام ابراهيم السعيد السعيد على568922
تجاره طنطاابراهيم مصطفى ابراهيم عرفات561855
هندسة الزقازيقمروه محمد عبدالعزيز مهدى خير هللا643376
14924oحاسبات ومعلومات القاهرهمريم محمد اسماعيل احمد حميدة
787oo3تربية اسيوطهاله عبد الرحمـــن محمود حموده
5162o1كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاالء احمد عبد هللا حسن
اداب طنطارضوى ابراهيم محمد مرزوق احمد359176
7o263صيدله بنى سويفمصطفي عبد الجواد عبد المعطي محمود
هندسة اسيوطمحمود عاطف ثابت فرغلى788984
هندسة المـــنياايه محمود الشربينى ابراهيم573827
هندسة المـــنصورهابراهيم رأفت محمود محمد عياده581141
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد اشرف محمد حسين735523
نوعية بنهابهيره محمد محمد غنيم الدخاخنى285381
تربية ابتدائي بنهااسراء عامر ابوزيد ابوزيد282137
كلية البنات آداب عين شمسايه مجدى عزب عواد264856
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفعنان عماد عبد الخالق خليل69321
اداب قنا ج جنوب الوادىنبيلة محمد على حمدان741895
5oo452اداب جامعة دمياطميرنا هشــام محمد العربي الشرنوبي
62o36اداب بنى سويفمحمود عبد الرحمـــن عبد الحفيظ هاشم
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8o14o7اداب اسيوطايه محمود محمد عمر
حقوق القاهرهابراهيم عبد الناصر فكري محمد59523
44122oطب عين شمسوسام عاطف السيد سعد الشكعة
7133o4هندسة عين شمساحمد محمد صالح عبد العزيز
2o8741طب القاهرهعمرو عياد ابوزيد عياد
تجاره القاهرهعلياء عادل صفوت فايد حسين43485
هندسة حلوانمحمد احمد صديق الواحى191632
2o5944هندسة القاهرهامير وليد صبرى امين المرسى
صيدله االسكندريهاسماء احمد على محمد الحلوانى444564
19o544طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود اشرف ابوالفتوح زكى الفقى
5938o4اداب المـــنصورهيمـــنى ايمـــن ماهر رمضان عيسى
تربية طفوله شبين الكومريهام محمد محمد الرفاعى جاد236886
اداب انتساب موجه حلوانديما هانى السيد على شعبان114422
66o817كلية أداب بورسعيدحسنى اشرف حسين محمد الذكى
نوعية طنطامحمد عصام محمد محمد القطرى494981
21523oكلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيه/رياضةموده محمد على ابراهيم الصعيدى
71319oطب المـــنيامايكل سامى يونان جرجس
8o138oتربية اسيوطمحمود جاد الكريم محمود احمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهبه خالد عبدالعزيز لولح218353
اداب القاهرهفاطمه عمر محمد بدوى25686
كلية أداب بورسعيدنادين انسى محمد سعيد محمد انسى663779
3o3564تجاره بنهااحمد فايز السيد عيد سالم البدوى
48657oطب طنطاحسناء صابر محجوب ابوفرو
تربية ابتدائي الزقازيقامانى السيد نجاح السيد عثمان586196
264o58تجاره عين شمسعبده فرج عبده محمد
تجاره القاهرهمريم عبد الحليم عبد الرحمـــن عبد الحليم127743
3o31ooاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالوهاب مصطفى عبدالوهاب مصطفى النجولي
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسماء صبحي عليوه على عطاهللا655274
21369oالسن عين شمسمحمد سعيد محمد عبدالفتاح مطاوع
تجاره المـــنصورهايمـــن وائل محمد فهمى محمد564658
4136o6هندسة االسكندريهمحمد طارق محمود حسن جادالرب
5o9559تجاره الزقازيقمحمود احمد امين ابراهيم جاب هللا
64244oتجاره الزقازيقايه سالمة كامل عبدالحليم سالمه
تربية حلوانالشيماء وجيه انور شلبى محمود21295
431o63تربية ابتدائي دمـــنهورأمانى أعمر حمدون الصباغ
تربية ابتدائي كفر الشيخبراءه عبد الوهاب محمد المعداوي عبد الحميد خفاجى381985
اداب القاهرهمـــنة هللا مجدى جمال حلفايه36374
تربية ابتدائي بنى سويفعصام عبد التواب عطيه عبد التواب61475
2156o6طب اسنان طنطاحياه وائل سعد زغلول عبدالحميد
تربية ابتدائي دمـــنهورميراى سمير ابراهيم محمود ذكى429889
2981o2نوعية عباسيهمريم مصطفى خليل مصطفى المعناوي
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد هشــام حسن محمد636256
184o8اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةمحمود احمد محمد عبد الغنى
56o75oحقوق المـــنصورهدينا ابراهيم عبد الفتاح محمد البدرى
طب اسنان عين شمسايات محمد رجب عبدالرازق فرج187993
11873oتجاره القاهرهشروق طارق محمد عاشور
السن عين شمسايه محمد حسن عبد اللطيف148645
اداب حلواناميره عرابى بشــارة محمود59847
تجاره جامعة دمياطجمال جمال محمد السيد حسان499849
37o627صيدله االسكندريهسمر حلمى عبد العزيز المعزاوى
طب بيطرى فرع الوادي الجديداحمد محمد احمد محمدين749522
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفادى محمود محمد احمد عبدهللا213315
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تجاره كفر الشيخحمدي عادل يوسف ندى375132
كلية البنات آداب عين شمسجهاد على مهدى على البدري282214
طب طنطاآيه خميس محمد السيد العراقي354935
سياحة وفنادق المـــنياابراهيم حسن عزوز حسنين749849
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسساره محمد محمود على محمد636965
صيدله المـــنصورهعبدالرحمـــن نوار احمد اسماعيل ابوغاليه494352
تربية اسيوطدينا محمد عبد الكريم على792446
طب بيطرى الزقازيقاحمد محمد صالح محمد صالح648315
طب اسيوطخالد محمد احمد ابوالسعود796843
هندسة طنطارزق رضا ابوزيد مبروك عماره353381
228o41طب بنهاعمرو سيد محروس عبد الجليل مصطفى
تجاره طنطافاطمه الزهراء ابو العزم على دنيا359229
السن عين شمسبسنت محمد عبدالمجيد محمد225483
اثار القاهرهاحمد بالل ابراهيم على اسماعيل654623
نوعية قنامارتينا ثروت عزى عجايبى735692
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاوجينى بطرس عزيز بطرس128236
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةياسمين حسانين محمد محمود652186
هندسة الزقازيقفاتن عالء الدين السيد بريك583813
4256o3اداب دمـــنهورمحمد سالمه احمد عبدالمقصود
79913oاداب اسيوطعمر ثابت حسن حسين
66oo16تربية ابتدائي جامعة السويسنورهان محمود عامر على
1376o4اداب انتساب موجه القاهرهلمياء محمد مصطفى جمال
تجاره القاهرهبسنت حسام محمد بهجات34282
192o46هندسة اسيوطايه محمد احمد فؤاد عبدالغفار
الحاسبات والمعلومات السويسحسام على عبد الوهاب عبد هللا656959
343o2تربية عين شمسجيهان حاتم احمد محمود عطا هللا
72322oطب المـــنيامحمد صالح اسماعيل عبداللطيف
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح سالم مصطفي442722
نوعية الزقازيقشفاء سعيد اسماعيل محمد االنور645343
3o1285طب عين شمسعمر اشرف محمد عبدالعزيز
تجاره جامعة دمياطاحمد شريف محمود حسن باشــا499815
2841o7تجاره بنهاصموئيل يونان ميشيل سالمه
2231o5طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاميره احمد محمد الطباخ
66o155تربية موسيقيه حلوانمحمد ايمـــن الحسيني عبد الشــافى الطوخى
تجاره كفر الشيخعبد الرحمـــن موسي عبد الرحمـــن حسن الخولي373761
1445o9اداب عين شمسداليا ايهاب عبد العزيز رضا عبد المطلب
تربية االسماعيليهمـــنار فرج فايز حسن656358
285oo6نوعية بنهانيره جمال سيد احمد عبدالمجيد
4257o4تجاره دمـــنهورمحمود محمد السيد عبد العزيز السيد
357o89تجاره طنطاحسام عبد هللا احمد الشيخ
تجاره القاهرهمريم محمود ابراهيم حسين117588
طب اسنان المـــنصورهافنان رمزى احمد السيد حسين588916
اداب االسكندريههاله سعد على على السرسى348932
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانتقى مجدى مهناوى زكى242956
اداب الزقازيقامـــنيه وجدى محمد محمد الشناوى584468
طب كفر الشيخعزت جمال عزت طوالن375377
تجاره كفر الشيخاحمد فؤاد احمد الزغلى371539
2o7174تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسعاد اسامه عبدالعال محمد
تربية دمـــنهورأحمد حسن النبوي السيد عيسي427774
1983o3السن عين شمسسلمى سيد صابر محمد
52o226طب بيطرى الزقازيقهند محمد محمد السيد
188o94صيدله عين شمسمروه ايهاب لطفى نادى
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65857oهندسة بور سعيدهيثم عالء محمد احمد
تجاره بور سعيدمياده السيد صالح عبده السيد662729
1926ooاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةلبنى مدحت السيد السيد
اداب المـــنصورهخلود شفيق جالل محمد العيسوى578264
عالج طبيعى القاهرههدى رضا سالم رزق228957
تجاره االسكندريهندى محمد محمد مرسي حسين348786
661o49كلية أداب بورسعيدخلود محمد عبد هللا حسن
5798o8طب بيطرى المـــنصورهشروق عبد الحى السيد ابراهيم
5616o7هندسة طنطاوعد احمد محمد احمد الشــاذلى
اداب كفر الشيخيمـــنى جابر ابراهيم صابر373178
هندسة القاهرهيوسف مصطفى احمد احمد149748
تجاره جامعة دمياطميران مجدى محمد عبد اللطيف المـــنزالوى499538
تربية ابتدائي المـــنيااسماء فايز عبدالفتاح عبدالهادي723384
34776oاداب االسكندريهمـــنه حسن محمد حسن خليل
هندسة كفر الشيخوسام مبروك عبد الفتاح محمد375649
صيدله طنطاجهاد محمود عبدالرحيم مصطفى496279
7oo47تربية بنى سويفاحمد مصطفى راغب عمر
اداب عين شمسداليا رضا محمد امام147315
428o81تربية ابتدائي دمـــنهورعلي فتحي علي محمد ابراهيم الكيالني
حقوق القاهرهنوران محمد محمد محمد عمر18127
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعالءالدين عماد عريان يوسف حسن193296
تربية قنا ج جنوب الوادىايمان محمود احمد باشه737677
5194ooهندسة الزقازيقرفيق ماهر عبدالسميع حسن
7899oتجاره بنى سويفعمرو حمدى مـــنصور عبد هللا
5oo36oاداب جامعة دمياطايمان محمد فوزى أحمد السيد شنشن
787o95صيدلة اسيوطفاطمه الزهراء محمد مـــنصور فتحي على
2867o1صيدله الزقازيقفاطمه محمد محمد سليمان
صيدله القاهرهايه محمد فتحى يونس215568
تربية االسماعيليهدينا محروس عامر سالم652372
71o187كلية الطب بقنامريم اكرام وليم ابراهيم
34o293تربية اسكندريةوالء عبدالحليم احمد عبدالحليم
43o161تربية ابتدائي دمـــنهورسلمى محمد أحمد السيد نصار
8o9582تربية ابتدائي سوهاجطارق احمد ابراهيم حسن
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةايمان احمد ربيع محمد الشونى236855
13917oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد خالد متولى موسى
تربية الغردقة جنوب الواديمـــنى مصطفى على عبدهللا237184
هندسة عين شمسمريم محمد عبد السالم على122311
السن عين شمسالهام عادل حسن على محمد581546
34o775تجاره االسكندريهاسالم محمد اسماعيل حسان اسماعيل
كلية الطب بقناآية عيد طايع الصغير739635
2o7o6هندسة المـــنياحسام جمال محمد عبد العزيز
51o679تجاره الزقازيقعالء بشير محمد نور الدين
57365oحاسبات ومعلومات المـــنصورهجهاد جمال حسن الدرينى
2o3847اداب حلوانمـــنه هللا محمد عيسى حماد عيسى
45o118طب بيطرى دمـــنهوراسراء السعيد عبد العزيز ضحا
27185oفنون جميله فنون حلوانشيرين جمال سيد خليل
5o1914تربية جامعة دمياطهاله محمد االمام العيسوى
تربية ابتدائي شبين الكومنهاد نورالدين حسين محمد232237
هندسة االسكندريهأحمد أسامه محمد حفنى عبدالنبى337257
تربية اسيوطشــادى غيط ابراهيم اسكاروس799477
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعفاف اسحق اسكندر جرجس287949
2o716هندسة المـــنياشريف ياسر احمد محمد موسى
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تجاره االسكندريهمحمد على جمعه على خلف344344
تجاره طنطااحمد سعيد أحمد أحمد الحاج عمر496329
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيسرى ياسر محمد مخلوف217586
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن جمال محمود زاد الدين125694
عالج طبيعى ج كفر الشيخهاجر محمد شكرى النجار492986
دار العلوم ج القاهرهشيماء محمد سيد ابراهيم39716
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاشرقت اسامه محمد العوضي261916
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشروق حسن فارس حسن62712
هندسة طنطامحمد يوسف ابراهيم يوسف ابراهيم235537
تربية ابتدائي اسيوطسها عبد الناصر محمد فهمى793387
27o179تربية عين شمسعبدالرحمـــن حمدى احمد عبدالبارى
السن المـــنيامونيكا بهاء عبدهللا يني194815
348o69هندسة كفر الشيخايه ممدوح عبد الفتاح محمود
23838oتربية الغردقة جنوب الواديفاطمه محمد زيدان احمد
هندسة عين شمسيحيى فضل احمد البهى ابراهيم187397
652o6هندسة حلوانعبير محمد عبد المحسن عبد الجواد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيارا على عبدالحكم علي عماره187987
تربية ابتدائي اسيوطمينا مكرم وهيب خليل796585
تربية ابتدائي اسيوطمارينا محب ينى هنى792811
2276o4طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد ماهر محمد السيد
29764oاداب انتساب موجه عين شمسصالح محمد السيد محمد
49o242تجاره طنطامحمد طارق عبدالمعبود حسن عبد الواحد
41382oهندسة االسكندريهلؤى عزت أحمد محمد سعيد
8o7839تربية طفوله سوهاج طالباتامل احمد عبد اللطيف على
2o8o72هندسة عين شمسمريم اشرف كامل اسحق
57o84oهندسة المـــنصورهاحمد عوض سالمه عبد الرازق
اداب انتساب موجه القاهرهشيماء صبحي شعبان محمد56395
41o838تجاره دمـــنهورهشــام مـــنتصر مصطفى صالح
تجاره الزقازيقكيرلس ادوار صديق متى639514
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسراء اشرف محمود عبد العزيز21851
22517oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهدى اسالم فوزى محمد
طب المـــنصورهمصطفى السيد عرفه مصطفى عياده577785
هندسة كفر الشيخوليد جمال نصحى محمد الهاللي414215
السن عين شمسنوران نادي عبد العزيز احمد115466
تجاره بنى سويفايمان محمود احمد كامل66759
تجاره سوهاجالمـــنتصر با احمد محمد عبد هللا812513
صيدله القاهرهشــاهنده احمد عبد الرؤف السيد128493
6617ooنوعية بور سعيدجومانا طارق محمد الشــافعى مصطفى
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسراء ياسين عبد الفتاح محمد382557
36o1o7تربية ابتدائي طنطاايمان عمر طه السيد حسن
تجاره الزقازيقايه محمد عبدالفتاح محمد644544
دار العلوم ج القاهرهيوسف عمر عبدالسميع سيد محمد294816
72oo52نوعية المـــنياحسناء محمود احمد ابو زيد
تربية رياضيه بنات شبين الكوممـــنى ايمـــن محمد محمد طايل229669
29o71oطب اسنان عين شمسناهد طارق اسماعيل عبدالعزيز
5o7632هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد أشرف ابراهيم محمد النحاس
5o4o32تربية جامعة دمياطايه ابراهيم ابراهيم الدسوقى عبده الشربينى
41o126تجاره االسكندريهسوالنج طارق رشدى بولس بشــاى
طب كفر الشيخمحمد عزت فهمى ابوالمكارم الغبارى384861
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةدينا هانى على مرشدى214494
5o9o36طب اسنان المـــنصورهابراهيم مجدى عبد هللا سيد األهل
724o68طب المـــنيابيشوى نبيل نمر عزب
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11611oتجاره وإدارة أعمال ج حلواننعمه سيد مهنى حنفى
تجاره المـــنصورهغاده محمود السيد حامد محمد احمد572873
236o89طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهبه اشرف عبد العاطى محمد شلبى
كلية اآلثار سوهاجمحمد رضا بكارى عبد النعيم793667
6467oهندسة بني سويفياسمين ياسر محمد ابو العال
73o55علوم الفيومجهاد مصطفى رجب عبد القوى
طب طنطاابراهيم عاطف ابراهيم عبد الحميد عماره356959
23oo15اداب بنهاايمان جمال عبدالحميد السيد غنيم
33925oهندسة االسكندريهمحمد حسين عبد الرحمـــن شعبان
حقوق عين شمسرنا سعيد جمعه محمد بدوى114143
2292o4طب بنهاغاده طارق توفيق احمد عثمان
طب طنطامحمد محمود حجازى عبد العاطى442552
7798oطب بيطرى بنى سويفريهام عادل محمود احمد
311o2اداب القاهرهرحمه خالد عبد الرحيم محمد
421o88اداب االسكندريهعمرو محمد عبد المطلب محمود على
752o34طب المـــنيامحمود محمد صديق ابوزيد
صيدله عين شمسهاجر عامر زكى اسماعيل282751
2o5411هندسة القاهرهماركو ادهم خلف توفيق
هندسة االسكندريهمحمد هاني احمد عثمان342128
64471oتربية الزقازيقوالء خالد عبد المعبود نبوى دياب
678o4اداب بنى سويفريحاب عبد العال محمد عبد اللطيف
191o69هندسة عين شمسمريم محى الدين محمد حامد
6552o1تربية االسماعيليهمحمد احمد صبحى محمود
تجاره عين شمسنادر محمد عبدالمـــنعم موسى سعد281937
21165oتربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتسعديه احمد نجدى عبدالعزيز
377o35كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخهبه هللا احمد على محمد ودن
تربية كفر الشيخمحمود احمد قطب علي حسن375827
29215oكلية البنات تربية عين شمسمـــنى طارق نصر احمد الحلوانى
صيدله طنطابسنت ياسر عبد المـــنعم طه ابراهيم عمر236477
تربية اسيوطميرنا سامح رشدى مشرقي799766
 تربية الساداتهبه احمد ابراهيم احمد درة236627
صيدله طنطاجهاد بدر عبدالفتاح حسن277894
5o4284طب اسنان المـــنصورهأيمان عالء احمد  طه البساطى
665o48هندسة بور سعيدمحمد عادل صالح عبد هللا
هندسة طنطاعبد الرحمـــن عباس عبد الرحمـــن عليان357715
662o77تربية بور سعيدمياده السيد السيد مصطفى
السن عين شمسياسمين محمد عاطف محمد الديب17713
نوعية بور سعيدسلفانا سامى لبيب اخنوخ معوض663382
3487o2نوعية االسكندريهاية اسامة عبد العاطى محمد عبد الفتاح
حقوق القاهرهزينه شريف عزت عثمان123629
5oo727تجاره جامعة دمياطغاده على عبد الحميد على حشيش
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبان جاسر عز الدين حافظ16677
723o7oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفسلفيا عماد رشدى ميخائيل
44913oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورشيماء غانم السيد محمدكريم
59o27oتجاره المـــنصورهعبد هللا رجب محمد عبده جمعه
تربية ابتدائي اسوانبيومى هاشم عبد القادر عثمان823225
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود فتحى عبدالقادر محمد224655
صيدلة اسيوطاحمد محمد عابدين محمود823587
73o331كلية حقوق المـــنياايه صالح عبد الصبور محمد
19o245عالج طبيعى القاهرهليلى محمد احمد طه عبدالرحيم
هندسة المـــنياسامر عادل نبيه صليب517485
طب االسكندريهياسر اصالح محمود شعبان النجار442948
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طب اسيوطعبد الرحمـــن سيد محمد قطب796662
2942o8تجاره عين شمسوفاء سعيد صالح محمود ضوة
819o37تربية اسواننهال سعد جمعه عبد الرحمـــن
هندسة بور سعيداحمد محمد ابراهيم حامد صيام636649
1172o3كلية البنات آداب عين شمسيارا احمد محمد محفوظ
27556oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانفاطمه نبيل عبداللطيف حسن
طب بيطري المـــنيامحمود عبدالفتاح سيد كامل722743
تجاره دمـــنهورنورهان صالح عبد الحميد محمد336893
56oo66هندسة المـــنصورهعلى محمد العراقى احمد طه
تربية طفوله اإلسكندريةرقيه محمد ابراهيم عثمان حسن415716
748o63تربية فرع الوادى الجديدندى محمد مدنى عبلة
كلية البنات تربية عين شمسايه محمد شمس الدين سيد خليل295949
12865oصيدله القاهرهمريم ثروت كامل ابراهيم
442o25كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد رزق محمد عبدالحميد ابو ركبه
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتشيماء رمضان محمد الصغير عبدالجليل747661
51oo45صيدله الزقازيقوسام محمد احمد متولى عطيه
79749oكلية اآلثار سوهاجمحمد خيرى على احمد
هندسة اسيوطاحمد عيد محمود ابو زيد491971
68o12صيدله بنى سويفشيماء فتح هللا محمد سالمه
34o8o5تجاره االسكندريهمحمد جمعة خميس جمعه محمد
هندسة طنطامحمد مصطفى محمد النفياوي362457
3755o3هندسة كفر الشيخاحمد محمود عبدالمـــنعم مصطفى
3372o6صيدله االسكندريهبهاءالدين رافت محمود ابراهيم مطر
هندسة المـــنصورهاحمد ماهر المتولى يسن المتولي588764
65624oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد عبدالرازق سليم سلمان
نوعية المـــنياوالء ابو حسيبه محمد سعيد صديق729323
272o74السن عين شمسهدير على عزت زينهم محمد
نوعية طنطامروه حسين احمد حامد سليم488275
37oo61تربية كفر الشيخمصطفى ابراهيم عبدالغنى ابراهيم الشرقاوى
تجاره الزقازيقاحمد ممدوح هاشم السيد هاشم643271
اداب طنطازينب نجاح عيسى احمد359996
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناسماء نعيم محمد خليل بدويه56139
تربية ابتدائي شبين الكوماسالم ابراهيم عبدالحميد الخولى217221
1451o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو محمد زين العابدين صادق
7o771كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد رمضان احمد حماد
268o9oكلية البنات تربية عين شمسندى اسامه محمود عبدالحميد
7oo56اداب بنى سويفاسالم على محمد كيالنى
طب االسكندريهمحمود شوقى ابراهيم قنديل443544
صيدله عين شمسعمرو سمير على عامر635429
تربية كفر الشيخاسماء مفرح محمد عبدالمحسن الديهى374123
241o4هندسة المطريه جامعة حلواناسالم احمد خليفة محمد حسين
تجاره عين شمسمـــنار محمود احمد االمين275579
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود شحات سعدالدين امين735543
هندسة اسيوطيسرى عوض تقى ميخائيل799664
فنون جميله فنون حلوانرغد سعيد محمد سعيد شرويد191111
طب بيطرى دمـــنهورعبدهللا محمد جمعه عبدالحميد سمك443428
58o261تربية ابتدائي المـــنصورهوجدان اشرف حجاج ابراهيم الفراش
21862oتربية ابتدائي الساداتدينا نبيل جمعه شرف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهيتاب عادل سيد على عبد السميع123722
رياض اطفال االسكندريه طالباتايه حسن حسن عبد العزيز569691
11691oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانماركو جوزيف القمص متياس نصيف
هندسة عين شمسايه هشــام محمد احمد اسماعيل188477
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هندسة طنطاغاده أحمد محمد طمان485118
عالج طبيعى ج كفر الشيخشيماء ابراهيم محمد ابراهيم شــاهين354329
تجاره بنى سويفاشرف مخلوف عبد المقصود حسن68136
هندسة المـــنصورهعلى ماهر محمد النجار493685
تربية ابتدائي بنى سويفحنان حمد حسن محمد62972
طب المـــنصورهاسماء السيد محمد احمد583298
طب القاهرهروفيده محمد عبدالرحمـــن امين746391
233o35صيدله طنطامحمد خالد محمد السحيمي
علوم رياضة المـــنصورةاحمد محمود السعيد عبد الفتاح شهاب الدين591498
تربية اسكندريةروان يوسف اسماعيل كردى417412
رياض اطفال بنى سويفشيماء ابراهيم محمد خليفة71422
هندسة عين شمسيوسف طارق حسن بيومى196859
4383o7صيدله االسكندريهدينا عبد هللا أحمد محمد ابراهيم
طب المـــنيااميمة بهاء جعفر كامل726881
8oo94oنوعية فنيه اسيوطاسراء سعد احمد عبد الرحمـــن
طب عين شمسيوسف نور اسماعيل عبد المعز122514
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى حسنى الخضرى ابراهيم ابو العطا226943
تجاره االسكندريهبيتر هرنى عطاهللا بخيت قلدس337283
صيدلة اسيوطارسانى اديب ايوب مسعود761514
2o7215اداب انتساب موجه عين شمسنوران حسنى حسين محمد االمام
3673o6هندسة طنطاعلياء جابر ابراهيم على جبر
216oo4هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمى غالب احمد عبدالوهاب مجاهد
نوعية الزقازيقسعاد محمد محمد احمد فرج519548
كلية اآلثار سوهاجوالء محمد احمد على الغيطانى575471
هندسة االسكندريهروجينا نبيل فؤاد شفيق457631
495o37هندسة المـــنصورهاسامة ياسر محمد محمد عبد الحق
هندسة االسكندريهعمر اسامه معاذ علي النجار345421
عالج طبيعى ج كفر الشيخمصطفى محمود عبد النعيم عبد الاله487381
تجاره االسكندريهمروة عالء صبحي عبد السالم محمد419342
662o8oكلية أداب بورسعيدنجاه ابو المعاطى احمد حسن حجاج
42185oكلية األلسن كفر الشيخاحمد جمال حامد محمد
36o824طب بيطرى كفر الشيخروان محمود مصطفى الشيخ محمد رمضان
19o9o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر شريف محمد نبيل ابو علم
صيدله حلوانايه مصطفى عبد العظيم فرماوى149651
8o1415تربية اسيوطفاتن كامل عبد الرحيم مهران
نوعية بنهامحمد رضا عبدالحليم على ابراهيم284199
طب سوهاجتوماس رسمى عدلى بخيت816332
3378oهندسة القاهرهاحمد عادل عمارة حسن
تجاره القاهرهسامح عبد الرشيد محمد مصطفى57551
23o767تربية ابتدائي الساداتمحمد عبدالغفار محمد كامل قنديل
تجاره انتساب موجه قاهرهمى عبد الفتاح محمد حسين155978
كلية البنات تربية عين شمسهند اشرف حامد عبدالحميد288854
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورحنان احمد شحاتة سلمان447358
هندسة عين شمسعمر عبدالوهاب عبدالمـــنعم على187329
اداب عين شمسداليا عصام اسماعيل محمد132333
23o618صيدله حلوانمؤمـــن عاطف عامر هجرس
اداب اسيوطسارا امجد جورجى فهد791828
تربية ابتدائي طنطاسماح يسرى محمد طبيخ367361
تجاره عين شمسشهاب الدين شعبان عبد الخالق محمود139883
نوعية قناحسن محمد حسن خليفة744725
35o138تجاره االسكندريهسارة محمد رجب ابو الحديد ابراهيم
اداب حلواننورهان عبد العزيز عبد العزيز عبيد148589
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2o5758تجاره عين شمسنورالدين عبدالرحمـــن محمد عبدالوهاب
1546o4حقوق القاهرهاحمد خالد شحاتة عبد اللطيف
224o15صيدله طنطاحسن عبدالفتاح امام عالم
طب المـــنصورهعمر ابراهيم سالم محمد سالم588415
تجاره المـــنصورهيارا خالد الحسينى محمد البدى584544
اداب الزقازيقمحمد السيد محمود حسن االبراشى517277
8o4428صيدلة سوهاجاحمد حسين احمد احمد
5o82o3تربية جامعة دمياطاسراء محمد عبدالشــافى محمود الموافى
تجارة قنا ج جنوب الواديعبدالرحمـــن اسامه عبدالرحمـــن السيد وهبه237896
نوعية عباسيهمحمد اسامه مصطفى عبدالصالحين273351
اداب القاهرهرحاب احمد حسن احمد141114
تربية شبين الكومعائشه صبحى بدوى عبدالوهاب229115
تربية العريشساره احمد عزالدين فائق بدوى665424
56o97اداب حلوانجهاد عدلى جالل محمد
7423o8اداب قنا ج جنوب الوادىهناء صالح عبد العاطى احمد
2292o3كلية الصيدلة ج المـــنوفيةعصماء عزب طلبه محمد طلبه
61oo7تربية حلوانعبير محمد على صابر
تربية الزقازيقرباب محمد عبد المـــنعم محمد عفيفى643182
طب طنطاامـــنية ابراهيم احمد ابراهيم حسين376476
36256oسياحه وفنادق المـــنصورةابراهيم اشرف ابراهيم بغاغو
حاسبات ومعلومات القاهرهيوسف اسماعيل عبدالعزيز خطاب196858
السن عين شمساسماء عبد الحميد سعد عبد الحميد155851
73o148صيدلة المـــنياسلفيا كرومل سليمان خرستيان
كلية البنات آداب عين شمسوسيله عبدالعال على على265199
هندسة االسكندريهاحمد علي السيد علي المزين345569
نوعية المـــنياساره فايد عزمى خليل716757
تربية شبين الكومفاطمه على عبده عبد الواحد عامر228361
حقوق عين شمسمحمد عصام فرحات عبدالعزيز الباجورى291853
66o17oكلية أداب بورسعيدمحمد محمود السيد محمود القماش
اداب المـــنصورهاحمد طارق عبد المطلب عبد الرازق569182
6614oتربية ابتدائي بنى سويفاسماء احمد سعيد عبد اللطيف
55o19تربية عين شمسوالء طارق صالح صبيح
2o6755تجاره عين شمسسلوان عبده مصطفى عبده
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد مجدى مصطفى احمد الميهى213356
222oooاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى عطيه عبدالكريم عطيه
صيدلة سوهاجاشرف مـــنصور عبدالقادر حسن758225
طب طنطااحمد فوزان محمد فؤاد عطوه358449
طب بيطرى سوهاجمصطفى محمود السيد محمد812576
58o823اداب المـــنصورهعبد الرحمـــن فتحى محمد تغيان
تجاره اسيوطمحمد احمد عبد الحفيظ احمد786333
45o226كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسعيده طه أبو بكر النجار
44o11تجاره انتساب موجه قاهرهسليمان بهاء الدين سليمان محمود
نوعية كفر الشيخاميره مجدى محمد ابراهيم السكرى377149
42o796اداب االسكندريهمحمد أيمـــن محمد حسن ابراهيم
تجاره عين شمسايمـــن سامي محمد احمد145362
تربية حلوانسحر خالد السعيد ابراهيم59263
29oo32هندسة شبرا بنهامحمود حنفى عبدالرازق طوخى
اداب الزقازيقاسراء احمد السيد صالح668799
58o995تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد عبد الحكيم محمد بدوى خشــان
حاسبات ومعلومات شبين الكوممحمد مختار محمد القريطى223731
صيدله عين شمسساره خلف هللا فرج جرجس38779
صيدله المـــنصورهاسامه على الموافى ابراهيم578876
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تربية عين شمسدينا طارق ميسره محمد282229
اداب بنهاعبدالرحمـــن حسين عبدالرحمـــن سيد288937
تربية ابتدائي قنا ج الواديسحر عدلى مصطفى محمد747651
صيدله طنطاشيماء خيرى عبدالعظيم الدعباس225444
13o54oاداب القاهرههاجر عبد هللا عبد الحي عبد هللا
7369oاداب الفيومحسام محمد فاروق محمد محمد
اداب عين شمسهاجر طارق عبدالنبى حسن282955
طب اسنان القاهرهاميره سعيد طه خالد السيد124745
56o579هندسة الزقازيقاالء حسن فوزى محمد الشــامى
تربية بور سعيداالء السيد هاشم محمد احمد قمصان661461
6o716تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سيد عبد العليم احمد اسماعيل
هندسة الفيومهبه محمد ابو بكر محمود المسلمانى123733
تجاره انتساب موجه  عين شمسفاطمه سامى حامد السيد265783
5o64o8تربية جامعة دمياطدينا سعيد محمد العويلى عبد الرحمـــن يوسف
تربية ابتدائي كفر الشيخبسمه محمد محمد الجوهرى حسن372795
49o947طب بيطرى المـــنصورهمحسن عبد التواب عبدهللا طراد
81o239تربية سوهاجايه على عبد اللطيف على
583o6اداب انتساب موجه القاهرهعبد الرحمـــن سعد محمد مليجي
حقوق بنى سويفاحمد ياسين حسن على711383
27o983كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسامـــنيه مصطفى فؤاد مصطفى
هندسة االسكندريهمايكل مـــنير سند توما شنوده413599
اداب االسكندريهمريم محمد انور محمد احمد417487
12o417تجاره القاهرهفرح عصام احمد العوادلى
طب اسنان المـــنصورهياسمين عبد هللا ابو عماشه عبد الرازق المرسى574439
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةالشيماء فهمى عبدالهادى رجب215131
6422o8تجاره الزقازيقعيسى ابراهيم عيسي مسلم
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمارينا جميل حلمى امين228467
نوعية طنطافاطمه مصطفى محمود محمد367144
هندسة عين شمسمحمود عادل محمود عبد الحافظ114996
تربية ابتدائي قنا ج الواديطه رمضان احمد محمد744417
اداب انتساب موجه االسكندريهاسراء محمد عبدالفتاح احمد السيد415867
59262oتربية المـــنصورهنيره السيد عوض مـــنير طه
3736o2طب طنطامحمد احمد عبد هللا محمود خليل
تربية ابتدائي طنطاآيه عادل العزب على366995
تجاره المـــنصورهعمر هالل ابوالعال محمد565663
8o3729طب اسنان جنوب الوادىاسماء عالء عبد الرحمـــن احمد
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتاسماء سيد محمود صاوى59143
اداب طنطاوالء سامي محمد سالم شــاهين363432
218o63هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد سامى رمضان خالف
21o627تجاره عين شمسمصطفى محمد على محمود سليمان
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود سالمه سليم احمد731598
35745oاداب طنطامحمد جمال عبد المـــنعم عباس احمد
5o9541سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسمحمد عمران عطيه ابراهيم عيد
58o424تجاره المـــنصورهحسام عبد العال عبد الحليم عبد العال محمد
57o921هندسة المـــنصورهمحمد ابراهيم محمد على فايد
اداب الفيومجهاد علي رجب علي72675
2346o2طب طنطاوسام جابر على على زهران
هندسة الفيومعبد هللا مختار عبد هللا محمد عبد الواحد127136
طب اسنان كفر الشيخساره ياسر مسعد خطاب محمد خطاب377464
هندسة المـــنياايهاب محمد حربى خلف414731
752o51هندسة المـــنياكريم شعبان عبدالرشيد مرزوق
نوعية الزقازيقاسراء عبد الخالق سليمان عبد الخالق شورب641369
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اداب طنطااسراء محمد عيسى السيد الشيخ497847
7925oرياض اطفال الفيوم طالباتاسماء عزت ربيع عبد التواب
تربية حلوانعبد الرحمـــن محفوظ مليجى على مليجى136626
رياض اطفال المـــنصورهالهام مدحت سعيد محمد سيد احمد581547
27o123حقوق عين شمساسالم ناصر محمد سالم سالمة
اداب دمـــنهورعبد الرحمـــن احمد ابراهيم محرم التحفه426812
تربية بنى سويفرحاب احمد عبد الرحيم عبد العال66158
هندسة المـــنصورهاحمد عبد هللا مسعود البلتاجي المشد491352
5748o4طب بيطرى المـــنصورهامانى الششتاوى محمد الششتاوى
14o599اداب عين شمسنورهان احمد كامل عبد العال
71o768صيدلة المـــنيانهال حماده عبد الحميد حسن
كلية طب أسوانابراهيم احمد ابوالفضل محمود821478
4982o8تربية طفوله طنطاغاده عبدالمهيمـــن عبدالمهيمـــن على حسن
تربية ابتدائي بنى سويفادهم سيد شرقاوى فراج67467
792o24تربية ابتدائي اسيوطايه مصطفى عبد العظيم محمد
376o6صيدله القاهرهليلى عبد الفتاح محمود سالمه قاسم
5o2663اداب جامعة دمياطياسمين أسامه محمد عبد هللا
تربية طفوله كفر الشيخاحالم زكريا سعد القسط372781
صيدله الزقازيقجيهان عبدالرحمـــن حسن متولى519564
49982oتجاره جامعة دمياطاحمد عصام محمد عبد العزيز عبد الحليم
هندسة االسكندريهيسر محمد أحمد عزت طه ابراهيم413677
طب بيطرى القاهرهندى ابراهيم محمد فاضل ابراهيم49471
هندسة المـــنياروان هانئ عبد الحليم بكرالغرياني457965
اداب انتساب موجه القاهرهحنان وجيه ابراهيم ايوب42264
8o8o51تجاره سوهاجشنوده حاتم عبده روبيل
حقوق المـــنصورهخالد شفيق احمد سليمان عيسى588291
741o31تربية قنا ج جنوب الوادىعبده عبدالفتاح على محمد
51o447صيدله الزقازيقايمان فتحى عبدالغفار مصطفى
اداب سوهاجاسراء احمد يوسف احمد815462
651o69تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد حسن عبدالرحيم على محمود
13o432اعالم القاهرهجيهان جمال مرجان عبد العزيز
27o259تجاره عين شمسمحمد عبدالرحمـــن رفاعى احمد
2363o3تربية شبين الكومعزيزه محمد ابراهيم عنيو
123o23تجاره القاهرهجمال مدحت حسين محمد
646o83طب بيطرى الزقازيقايه سمير ابراهيم محمد
تربية ابتدائي قنا ج الواديعبدالرحمـــن احمد عطا محمد741792
طب عين شمسعائشه عالءالدين محمد عبداللطيف283682
تربية بنهابسمه احمد حافظ مرشدى283469
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاسماء شوقى امام محمد226695
27o779كلية األلسن بنى سويفرانا حسن ابراهيم عبدالباسط
58o748هندسة المـــنصورهمحمد اسماعيل كامل اسماعيل
تربية ابتدائي دمـــنهوررضا شحات على عبدالجليل431383
82o259تربية ابتدائي اسواندعاء احمد محمد احمد
6628o7طب بورسعيدحنين مدحت صديق عثمان احمد
2o4965طب عين شمسكيرلس سمير زخارى شحاته
8o6751تربية سوهاجزينب احمد فراج احمد
صيدله االسكندريهندى رمزى عطيه رضوان492944
السن عين شمسدينا سعد سعدالدين عبدالجليل282624
صيدله االسكندريههيام عبدالرحمـــن عبدالغني عبدالشــافي494791
هندسة المطريه جامعة حلوانايمان محمد سعد حسنى نصر196417
3o865هندسة القاهرهمحمد محمود حسن حامد
اداب عين شمسمحمد صياد عيد عبدالسالم عبدالحميد287154
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تربية رياضية بنين بنهااحمد مجدى السيد محمد عبدالسالم284128
72217oتجاره بنى سويفثويبه عبدالعزيز عبدالحكيم امين
اداب حلوانساره عصام حسن حلمى151786
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد ابراهيم حسن حبيب212738
427o83اداب طنطامحمد محمود أحمد حسن دياب
تربية المـــنصورهتقى رضا ابو خليل محمد البراشى576996
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمود السيد محمد جادو376262
719o6طب بنى سويفاميره هندى جوده عبد الفضيل
5834oتجاره القاهرهمحمد عبد الكريم رجب عبد الكريم
اداب انتساب موجه االسكندريهرحمة عادل احمد ابو ضيف417765
57o719تجاره المـــنصورهوليد ابراهيم السعيد الذكى الهادى
51o974اداب الزقازيقرحمة عادل ابراهيم السيد بيومى
صيدله االسكندريهادهم عادل احمد محمد سيف342741
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود ابراهيم يوسف ابراهيم احمد النجار373669
صيدله الزقازيقاحمد صالح على على299788
2816ooهندسة شبرا بنهااحمد عادل عوض عبدالفتاح
اداب القاهرهندى يسن لبيب يسن27328
طب بيطرى القاهرهوفاء ايهاب محمد عبد الحليم الفقى121116
صيدله طنطايمـــنى المهدى على محمد الحلو571873
هندسة عين شمسهشــام محمد احمد محمد البحيري13832
5o5117تجاره جامعة دمياطاحمد ياسر سليمان على االخرس
هندسة المطريه جامعة حلوانمريم احمد عبدهللا سالم السيد512989
هندسة االسكندريهمروان احمد السيد على توفيق413977
56919oتجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد محمود عبد العظيم احمد ابراهيم صقر
2o3o4oاداب انتساب موجه القاهرههاجر ابراهيم جمعه احمد شريف
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانيوستينا رؤوف بطرس سليمان115982
421o5اداب القاهرهاسراء محمد محمود اسماعيل
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسارة ربيع محمد قناوى451583
صيدله حلوانضحى نصر زكى السيد محمد عمارة359548
تربية ابتدائي الساداتمحمد عبدالرحمـــن عبداللطيف سالم217887
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره ابراهيم عتريس ابراهيم135925
نوعية المـــنصورهريم كامل مدحت عطيه581277
591o32هندسة المـــنصورهاحمد عماد محمد عبد القادر
تجاره االسكندريهمصطفى احمد محمد على ابراهيم418927
3695o4اداب االسكندريهفاطمه عبدالسالم سيفه على جبريل
587o5هندسة المطريه جامعة حلواناسالم صبري سالمه عبد المطلب
تربية قنا ج جنوب الوادىامل عثمان السمان جابر735655
علوم االسكندريهمحمد اكرم صالح يونس حجازي412183
2o1884تجاره عين شمسمحمد على محمد توفيق
8o388oتربية سوهاجهدير خالد على احمد
5236o8طب بيطرى الزقازيقايات محمد سليمان سالم سليمان
السن عين شمساسراء حسنى عبدهللا محمد عوض هللا263115
231o85هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد سعيد سعد عبدالوهاب
2o6o79تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين فرحات مصيلحى فرحات
طب الزقازيقخالد محمد محمد حسين زرد569235
كلية االثار ج اسواننورهان رضا ابراهيم الخولى363152
هندسة القاهرهلؤي خالد فاروق حسين رضوان16786
اداب الزقازيقبسنت سامح عبد هللا عبد هللا االخرس637871
كلية البنات تربية عين شمساسراء مجدى فتحى مسعود142167
طب االسكندريهالشيماء سالم محمد ابراهيم عبدهللا451127
هندسة عين شمساحمد محمد جمال فرج فرج رسالن187258
3444o7تجاره دمـــنهورمروان فؤاد محمد محمد شعبان
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4245ooاداب االسكندريهمـــنى احمد محمد عبد هللا عوض
71o591نوعية موسيقيه المـــنيانرمين عياد شوقى عياد
66o884كلية أداب بورسعيددعاء احمد محمود عبد الرحمـــن فوده
فنون جميله فنون ج االسكندريهاية عبد العاطى عبد الحليم محمد423887
تجاره القاهرهبالل عيد النصر عبد الفتاح حسن55178
5o6126هندسة المـــنصورهمحمد محمد هاشم حال
السن عين شمسرنا خالد حسين عبد العزيز سليمان151723
اداب الزقازيقمريم عبد الفتاح السيد محمد المتيم521737
تجاره االسكندريهنور الهدى على عبدالمـــنعم احمد الجبيلى419417
57781oهندسة الزقازيقاحمد على عبد الواحد عرفان الوكيل
1926oهندسة بني سويفاحمد عصام محمد زكي جمعه
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمؤمـــن با محمد ابو العز السعيد651626
كلية األلسن سوهاجمرام خالد محمد عبد القادر127741
اداب بنهاعلياء زكريا الصادق ابراهيم299935
طب بيطرى المـــنصورهحسام اشرف فهمى سعفان578881
294o98تجاره بنهامحمد ايمـــن عبداللطيف صالح
5612oتجاره انتساب موجه قاهرههاله السيد مهدى عبد الحميد
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسسلمى اشرف محمود حامد657373
صيدلة بورسعيدهدى محمود عبده عبد الخالق الشربينى592483
اعالم القاهرهيوسف حمدى محمد انور142927
1466o5هندسة شبرا بنهاروان محمد احمد على السقا
كلية هندسة بنهاسامح محمد حسن حسن عوض641338
تجاره بنهااحمد على السيد عواد حشيش284496
هندسة بني سويفحسام احمد رجب احمد69789
5o71o8طب اسنان المـــنصورهمصطفى الحسينى السيد عبد المولى معوض
كلية األلسن سوهاجشيماء محمد امين ابوزيد سعيد278167
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد امين جاب هللا محمد عيد49765
تربية ابتدائي الساداتعزه ابراهيم عوض صقر218346
طب الفيوممحمد ابراهيم احمد عبد العزيز72984
42328oاداب االسكندريهنها بدري مصطفى احمد
حقوق بنهاعبدهللا عماد احمد فرج حجاب286794
568o68طب اسنان المـــنصورهوفاء السيد السيد محمد مشــالى
تربية ابتدائي طنطااحمد محمد السيد ابراهيم488511
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد مجدى هالل عمر محرم379775
2o3924تربية عين شمسمـــنه هللا محمد محمد السيد
421o94إعالم ج جنوب الوادىماجد جمال عبد الحميد عبد الغفور كفافى
حقوق القاهرهمحمد على محمد مهني148382
فنون جميله فنون حلوانايناس صالح عبدالعزيز محمد274289
5o7331تربية جامعة دمياطاسراء طه لطفي السيد ابو الخير
طب الزقازيقايه صبرى زكريا عبد الرحيم بختية585891
5o7881تجاره جامعة دمياطمختار السيد عزت المتولى ابواحمد
هندسة عين شمساالء عماد عبد اللطيف فتحى18532
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد رضا محمود عفيفى224716
طب بيطرى الزقازيقهبه عادل محمد عبدالحميد518172
تجاره عين شمسهشــام عمادالدين فكرى اسماعيل187594
5o3871هندسة المـــنصورهأميره نزيه عبد السالم مجاهد
7441o6كلية الطب بقنادعاء نوبى ابوالحجاج حسن
اداب حلوانرامي عالء محمد ابراهيم154631
هندسة اسوانايهاب عادل اسحق موسى821631
اداب القاهرهداليا صابر عبد العزيز ذكى54495
57o662كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىعطا العربى عطا محمد عابد
هندسة اسيوطيارا مجدى محمد صوابى641567
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تجاره بنهامراد سعيد عبدالعزيز محمود مراد227347
19o18oكلية فنون جميلة فنون اسيوطنورهان شريف السيد ابراهيم
2858o5تربية ابتدائي بنهامحمد ناصر شعبان محمد محمد
38o591تربية كفر الشيخمـــنار مرتضى السباعى محمد البهجى
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورندى محمد حامد عبد الرحمـــن448254
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسميار مصطفى كامل عبدالجواد295125
تجاره بنهامحمد احمد محمد كمال احمد سليمان276739
8o4549تربية ابتدائي سوهاجشيماء حسن رجب عبد الرحيم
هندسة كفر الشيخمحمد فرج عبد الهادى محمد الزناتى569172
تجاره اسيوطمصطفى جمال كامل زيدان794993
27o19حاسبات ومعلومات عين شمسحازم يوسف السباعى احمد على
4877o3تجاره المـــنصورهعبد المجيد ايمـــن عبد المجيد النبراوى
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانداليا طارق فضل علي58961
5o4762تربية جامعة دمياطندي فوزي بديع محمد الحداد
هندسة االسماعيليةاحمد عبد السالم محمد محمد محمود653622
صيدله المـــنصورهوفاء السيد عبد العاطى السيد583187
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عماد عامر سيد حجاج196878
تجاره عين شمسمحمود ابراهيم عفيفى ابراهيم281346
22o3o2اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةياسمين عادل عبدهللا غانم
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعبد الرحمـــن عالء محمد راضى61684
تربية عين شمسفهد سيد محمد الملخانى292616
هندسة الزقازيقمحمد جمال عطيه ابراهيم513725
نوعية المـــنيامحمد اشرف على حسن725932
268o84تربية عين شمسمـــنه هللا سامى عبدالعزيز الكردى
نوعية الزقازيقمى حسين عبد الخالق عبد الخالق644562
اداب حلوانفؤاد عيد نبيه شفيق49646
طب الزقازيقعلى احمد على حسين بشير584217
هندسة المـــنياعبد المؤمـــن احمد جالل احمد133745
تربية عين شمسدعاء على عبدالظاهر على عبيد287768
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء عاطف محمد الطاهر السيد277187
اداب عين شمسشيماء احمد سكران محمد السيد133887
197o34هندسة حلوانفاطمه حسن محمود القبيسى
حاسبات ومعلومات الفيومبدر الدين محمد سيد عبد هللا72223
صيدله القاهرهسمر مصطفى درويش عامر22488
تربية طفوله ج دمـــنهورريهام رسالن احمد رسالن السقا429588
تجاره عين شمسسعيد محمد محمود الخياط293912
هندسة طنطااحمد عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد سالم497597
2o9669هندسة حلوانحسين عادل حسين ابراهيم
43651oطب بيطرى االسكندريهمحمد قاسم حسن عبد المـــنعم حسن
5716o4تربية ابتدائي المـــنصورهاسماء احمد سند السيد سند
صيدله عين شمسمـــنار حسنى محمود احمد188536
هندسة اسيوطمينا عماد تادرس يونان125543
65o358اداب الزقازيقفايزه احمد عبدالفتاح سالمه
2o2461تجاره عين شمسدعاء حسن حسين حسين فراج
طب عين شمسريم محمد فتحى محمود298456
اداب عين شمسفكرى ممدوح سيد السجيني288967
573oo6تربية المـــنصورهمحمد مختار شعبان رمضان ابراهيم
هندسة االسماعيليةعمر فتوح فتحي شلبي635927
هندسة اسيوطمحمد احمد رأفت عدلى789959
37o441تربية ابتدائي كفر الشيخهدير صالح خالد ابو طايش
طب االسكندريهمصطفى جابر عبده الحصرى369997
اداب المـــنيامحمود مكى حسن محمد714967
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3o697هندسة عين شمسمحمد السيد احمد عطيه
286o9هندسة القاهرهبولين عاطف سامى توفيق
34o182تجاره االسكندريهصفية احمد محمد عبده نوح
3648o1طب طنطاايمان صالح مصطفى القطب درويش
طب االسماعيليه ج قناة السويساسراء محمد محمود محمد داؤد637645
هندسة طنطامحمد عبده الدسوقى عبده الشيخ392337
هندسة االسماعيليةاحمد حمدي الطاهر احمد657132
3oo478تربية بنهاايه ابراهيم على ابراهيم
41o5ooتجاره االسكندريهبوال ناصر نجيب مرقص ابراهيم
تربية المـــنيامريان ناعوم مـــنير ناعوم725633
تجاره عين شمساميره السيد عبدالاله حسن297922
424o85تجاره االسكندريهحبيبة مصطفى محمد حسنين على
215o6oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء على عيد عطيه
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد طلعت عادل محمد32863
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفهبه محمد علي احمد715163
نوعية طنطامـــنى سعيد مصطفى سالم مطاوع353821
تربية المـــنيااسماء محمد حسانين احمد724943
طب طنطاحسن محمد حسن احمد سلطان366677
71o64تربية ابتدائي بنى سويفاحمد محمد عنتر محمد
8o9926تربية طفوله سوهاج طالباتايمان شعبان محمد عبد هللا
اداب انتساب موجه حلوانابانوب اسحق عوض عبد المسيح152983
تجاره بنهامحمود احمد محمد غريب294791
3469o7هندسة االسكندريهفرح يسري عبد المجيد محمد رستم
419o3oتجاره االسكندريهمؤمـــن عالء أحمد أحمد
3o6893تجاره بنهامصطفى سالم محمد سالم محمد
صيدله القاهرهمحمد ايمـــن ابراهيم الخولى219933
52o431طب بيطرى الزقازيقنورا سعيد سليمان السيد احمد
144o56اداب عين شمسدينا رومانى صدقى قلدس
5o8o14اثار الفيومخلود عادل حامد القصبى
تربية دمـــنهورمي حسام محمد مصباح خير هللا428617
813o7تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حمدى عبد السالم عبد الحافظ
2124o1طب بيطرى جامعة الساداتعمرو صالح مصلحى ابو حسين
تجاره كفر الشيخنرمين جمعه سعداوى عليوه376659
اداب كفر الشيخامينه محمد عبد الواحد فضل372787
تربية بنهابسمه رشدى محمد عبدالحميد278462
23oo17فنون جميله فنون حلوانايمان مصطفى عبدالمرضى عبدالسالم
هندسة بور سعيدمحمد مسعد محمد مسعد احمد القزار664362
السن عين شمسعبد الرحمـــن عبد هللا عبد العزيز محمد145698
طب بنهاميرنا ماهر سليمان ابراهيم216811
4561o4هندسة االسكندريهعالء محمد عبدالمـــنعم سالمان إبراهيم
هندسة اسيوطالسيد عبده السيد عبد الحميد583363
تجاره القاهرهمحمد طارق حسن غريب سيد55845
73o6o7رياض اطفال المـــنيا طالباتنجوى عبد الرحمـــن كامل عبد المتجلى
هندسة حلوانابراهيم عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز137333
5337oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسامه شعبان عبد البر ابوزيد
هندسة االسكندريهاية سعيد ابراهيم محمد حسن454292
562o33تجاره المـــنصورهمصطفى اسامه محمد جالل رمضان عطيه
صيدله بنى سويفاسالم احمد معاز محمد67596
تربية اسيوطبيشوى بنيامين بشــاى بنيامين793524
هندسة عين شمسمحمد جمال ابراهيم حسان267664
نوعية الزقازيقيارا اشرف صالح احمد مصطفى637637
2o751oنوعية عباسيهروان احمد مصطفى محمد

Page 612 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
45o136طب االسكندريهاسماء ناصف جمعه مسعود بصيص
45o173طب القاهرهايريني ابراهيم سعد رزق
رياض اطفال المـــنيا طالباتسكينة طالب عبدالسالم تونى729979
2714o2طب عين شمسفاطمه جمال عيد محمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخسعاده عبدالعزيز عبدالمـــنعم حامد مسلم234547
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفؤاد عامر فؤاد سيد احمد55836
طب بيطرى جامعة الساداتمريم عبدالعزيز عبدالجواد نصار222817
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتمى عاطف جمال عزب151833
حقوق االسكندريهياسمين رمضان صابر محمد عبيد417915
27o621تجاره عين شمسايمان مجدى كمال محمد حسن
2o3578طب اسنان القاهرهسلمى سيد حمدى سيد
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصرمحمود عبدالعزيز خضرى هيكل643282
451o9طب القاهرهتقى محمد ابراهيم السيد
تجاره الزقازيقسالى السيد ابراهيم محمود مـــنجد648451
3oo559صيدله الزقازيقدعاء جالل سعد عيسوي
4372o9صيدله االسكندريهايه اشرف الشحات عبد الحميد السيد
طب بيطرى دمـــنهورمحمد كمال الدين محمد محمدعبد الرحمـــن442732
نوعية الزقازيقنيره عبد الحميد السيد احمد515164
5o86o4سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسدينا ساهر عماد الدين عبدالبارى
645o51صيدله الزقازيقاسراء محمد محمد صالح
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةندا عبدالمؤمـــن عبدالعزيز خليفه226314
هندسة بني سويفمصطفى محمود احمد عبد العليم64898
58o827تجاره المـــنصورهعماد احمد احمد العطار
تربية ابتدائي كفر الشيخسامح قاسم قاسم على الفيومى368721
صيدله الزقازيقعائشه وائل حمدى عمرو499196
تربية المـــنصورهحسام حسن فتحى حسين حجازي565589
طب بيطرى االسكندريهاميره جالل محمد عبيد على341734
تجاره االسكندريهاحمد محمود ابراهيم احمد البراوى421624
78712oهندسة اسيوطوسام محجوب بكر احمد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسراء احمد محمد محمد رفاعي657829
38154oهندسة كفر الشيخمحمد ابراهيم محمود محمد نافع
تربية ابتدائي قنا ج الوادينورهان اسماعيل  محمد نصر الدين738326
3o577oحقوق عين شمسخالد عادل خالد حمزه
هندسة االسكندريهمحمود على ابراهيم على عبد الرازق342572
هندسة عين شمسحازم محمد زكى حسن194279
طب كفر الشيخمحمد مصطفى السيد محمود الجندى375449
5o4153حقوق المـــنصورهمصطفي عبد الحكيم مصطفي عبد اللطيف
حقوق اسواناسماء الدسوقي العادلي احمد819583
صيدله الزقازيقمحمد صالح على عبدالمقصود عوض642251
64o923سياحه وفنادق المـــنصورةمجدى عصام طاهر عبد هللا احمد حسب النبى
5o67o9هندسة كفر الشيخآالء عبد الفتاح عبد الفتاح حماد مـــنسي
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىمكاريوس جرجس جوهر تاوضروس759316
هندسة شبرا بنهامحمد شعبان ابراهيم احمد الطنطاوى276646
29o677التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه مـــنير طه حسن همام
37155oتجاره كفر الشيخمصطفى نبيل احمد مظلوم
65734oاآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسايه رشــاد محمود ياسين
تجاره طنطامصطفى نيازى عبد الحكيم ابراهيم حتاته366213
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساالء محمد ابوعيسى عبدالحليم638288
45524oهندسة اسيوطيوسف محمد مصطفى على محمد الصاوى
طب االسنان المـــنياايه عبدالعاطى حجازى حافظ716961
تربية ابتدائي الزقازيقاميره محمد سليمان محمد سليمان645332
تربية ابتدائي المـــنيامياده محمد يونس سليم714681
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661o14تجاره بور سعيدياسمين مسعد حسن محمد عبد المولى
صيدله الزقازيقمحمود سامح محمد لطفى اسماعيل513258
41oo21تجاره االسكندريهعمر ايهاب ابراهيم محمد عثمان
إعالم ج جنوب الوادىدعاء صدقى حسن سليمان739536
1247o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت جمال عطيه عبد العزيز احمد
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويساحمد سيد حسن احمد656784
تجاره بنى سويفمروه انور مصطفي عبد العزيز66886
تربية المـــنيااسماء نبيل راتب طه727683
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد طه السيد فايد224292
نوعية المـــنياهالة مكرم اسعد حنين725666
طب الزقازيقرضوى اشرف فوزى الطوانسى644394
5o5135تجاره جامعة دمياطمحمد اشرف عبدالرؤف شوكت الحنفى
نوعية االسكندريهآالء حامد حامد ابو العزم درويش423575
74o294كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىرضوه محمدزينهم محمد عبدالموجود
تجاره عين شمسحسام حسن ابراهيم محمد281847
صيدله عين شمسمحمد احمد عبدالعال احمد281524
اداب طنطاكريم سمير عبدالسالم عباس حمدان352926
طب حلوانمـــنى حجازى عبد العزيز شــافعى73322
كلية األلسن ج أسواناسالم محمد احمد ابراهيم58834
75486oتجاره اسيوطمروة عامر شقرانى عبد هللا
تجاره الزقازيقالسيد احمد طلبه فرج522797
تربية اسوانمحمد احمد حسين احمد819786
كلية األلسن كفر الشيخماريان سمير عادل فام373222
18929oتجاره القاهرهاميره خالد فتحى محمد ابراهيم
هندسة المطريه جامعة حلوانانس محمد محمد يوسف رزين272858
657o94اثار قنا جنوب الواديمحمد خالد عبدالرحيم السيد
43o313تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء محمد عبد العزيز حسن مـــنصور
3668o9هندسة طنطامصطفى جمال فايزمحمد بكر
5o3742هندسة المـــنصورهالسيد صالح السيد محمد راشد
7oo5oتربية بنى سويفاحمد همام حامد عثمان
طب بيطرى سوهاجشيماء محمد السيد عبد هللا811147
عالج طبيعى ج كفر الشيخساره سامى محمد عفيفى خليفه218789
طب االسنان المـــنياسارة فايز يوسف تاوضروس718683
13oo22اثار قنا جنوب الواديشروق خالد السيد الشين
طب طنطاندى اشرف عبد البديع البسيونى364722
هندسة الزقازيقاحمد محمد عطيه طلبه حبيش587495
هندسة شبرا بنهامعتز محمد حسن عبدالمقصود288797
193o42هندسة عين شمسايمان عصام عبدالفتاح عيسى
اداب انتساب موجه بنهامـــنه هللا هانى محمد ابراهيم صالح278412
طب بيطرى االسكندريهزياد محمد خالد محمود مرسي342756
8176o5طب بيطرى سوهاجايه ناصر عمر الزهرى
هندسة االسماعيليةمصطفى محمود السيد غنيمى651994
حاسبات ومعلومات االقصر ج جنوب الوادىعمرو يسن حامد كريم824187
طب اسنان القاهرهنورهان خالد ابراهيم علي المصري48142
تربية طفوله ج دمـــنهورمـــنى يوسف محمود عوض رمضان428984
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناالء هللا محمد حسن محمد درويش19117
51o687تجاره الزقازيقمحمد احمد السيد عبدالرازق
فنون جميله عماره ج حلوانمـــنة هللا ياسر ابراهيم الشــاذلى149791
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد بالل على احمد الغندور588681
اداب بنى سويفاسالم محمد سيد ابراهيم66272
تربية طفوله طنطاخلود خالد عبدالرحمـــن محمد عبدالفتاح363346
786o72اداب اسيوطمينا عزت حنين ميخائيل
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نوعية كفر الشيخمـــنى شبل عبداللطيف محمد377257
حقوق جامعة الساداتاسراء عاطف حسين احمد225112
هندسة الزقازيقاحمد محمد طلبه عبداللطيف519397
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسسيد حسن سيد عبد العال651193
اداب االسكندريهاالء محمد محمود عبد المجيد المحالوى417587
729o85رياض اطفال الفيوم طالباتوفاء مصطفي محمد نجيب هاشم
اداب االسكندريهحسام محمد فاروق احمد غانم421221
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةميرنا نبيل فؤاد فهيم116712
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتفاطمه احمد عبدالغنى حشــاد215377
تجاره عين شمسمحمد احمد عبد المطلب عبد المقصود152922
79354oتربية ابتدائي اسيوطمينا جمال توفيق لوزه
هندسة طنطامصطفى جمال محمد غازى491828
23o44oتربية شبين الكوممحمود احمد عبدالحكيم محمد عطوه
2251oصيدله عين شمسفاطمه صبرى محمد محمد
طب الزقازيقاسالم حامد قطب عثمان644821
497o56السن عين شمساحمد رضا ابراهيم العزب السيد احمد
هندسة االسكندريهعمرو ايمـــن غريب الجمل415151
تجاره الزقازيقسهيله عبد العزيز محمد محمد جمعه647299
اداب انتساب موجه القاهرهبسنت اشرف حامد احمد21944
28o596تجاره بنهانغم حسين عطيه محمد
هندسة المـــنيامحمد جمال ابراهيم محمد64515
كلية السياسة واالقتصاد ج السويساحمد حمدي محمد عبدالحليم الشناوي664748
82o596كلية تجارة ج أسوانمصطفى مـــنصور محمد عبد هللا
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناندرو سمعان صبحي شحاته124942
اداب طنطافادى محمد عبد الحفيظ الشيخ362963
7395o1تربية ابتدائي قنا ج الواديإسراء ممدوح محمد سعيد
142o37هندسة عين شمساحمد محمود محمود عبد الرحيم
طب اسيوطاميره عبد الروؤف فوزى احمد791759
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسابانوب ناصر بشرى قالدة نخنوخ646653
6498o3صيدله الزقازيقمحمود ابوالقاسم محمد عبدالرحمـــن القادرى
هندسة عين شمسكيرلس مجدى نجيب مقار115565
طب بيطرى الزقازيقحسناء عادل عبد الوهاب الغريب بصاره586294
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسالم احمد حسن احمد41465
5ooo88طب المـــنصورهمحمد فكري فتحي ابو يوسف
8o1321اداب اسيوطمـــنال حسين محمد محمد
646o35نوعية الزقازيقاسراء شحاته عبدالسميع عفيفى
رياضيه بنات الزقازيقندا أيمـــن عبدالرحيم حاتم497523
12o618تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه عصام عبد ربه اسماعيل ابو الحسن
تجاره القاهرهساره سامح وصفى يوسف126223
78979oنوعية اسيوطعبد هللا ياسر محمد سيد
8o8982تربية سوهاجاسراء عبد الحميد ضاحى سليمان
اعالم القاهرهسميره سعيد محمد عبدالفتاح267791
6637o8طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسعمر اسامه عرفه عبد الحميد
تربية ابتدائي دمـــنهورمصطفى شوقى محمد عبدالصادق خليفة427836
289o16اثار القاهرهاميره طاهر صالح عبدالمؤمـــن
دار العلوم ج القاهرهعبد هللا جمعه سهيل جمعه حامد51316
تجاره كفر الشيخدنيا مسعد احمد تركى حامد385275
صيدله المـــنصورهاالء عمر عز الدين احمد569781
5oo231هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن محمد مختار غنيم
تجاره اسيوطمريهان عبد الرحمـــن زهنى عبد الرحمـــن793159
2297o1طب بنهااسراء عادل احمد وصال خطاب
63896oهندسة الزقازيقنمير هشــام عبد الوهاب محمد محمد غانم
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تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر سعد محمد شكرى137463
338o45تربية اسكندريةيسرا عبد العاطى محمد احمد
7678oطب الفيومكريمه مصطفى عبد الهادى كامل
صيدله عين شمسسمر عصام محمود حامد298475
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن اشرف محروس سعيد345384
6376oتربية رياضيه / بنات بني سويفشيماء سامي محمد علي
361o93تربية ابتدائي طنطاامـــنيه مدحت عاطف محمد عوض
2729ooهندسة حلوانعبدالرحمـــن حمدى حسن محمود
2o3o56تجاره القاهرهياسمين اشرف احمد عبده الكاشف
41o124اداب االسكندريهسارة ماهر محمد عبد الحافظ محمد
339oo9تربية اسكندريةحسن السيد حسن محمد عبد هللا
طب اسنان جنوب الوادىموسى رفعت جاد متى731815
اداب عين شمسعبير عفت محمد توفيق197433
22oo86تربية ابتدائي الساداتايه الحسينى حسين بهلول
كلية البنات تربية عين شمسهاجر عشرى ابوزيد حسين273969
هندسة طنطاطارق سليمان ابراهيم الخولى353322
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد هشــام السعيد ابراهيم198652
274o26تجاره عين شمسهدير اشرف حامد حسن
19o6o5طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيارا ايهاب عبدالفتاح اللبودى
285o94طب بنهااميره طوخى محمد احمدحسين
28713oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايمـــن عبدالمـــنعم اسماعيل حسنى الطنانى
اداب حلوانمحمد يحيى شعبان عبد هللا141919
5o31ooطب المـــنصورهامانى يحيى محمد على ضيف
2189o9طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحنين محمد فؤاد عبدالمجيد
151o84هندسة القاهرهمحمد ممدوح محمد السيد بيومي
نوعية بنهالمياء هشــام حمدى عبدالمـــنعم284976
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورندى نبيل ايوب الشيخ446691
3o1654كلية األلسن بنى سويفماريانا صبرى عدلى سعد هللا
صيدله عين شمسمارينا زكريا جاد الرب كامل132649
8o5246تربية سوهاجرغده على عبد الدايم عبد الرحمـــن
735o52حقوق قنا جنوب الواديوسام ابو اليمين حنفى صديق
2345o5طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاميره اسماعيل محمد قابل
كلية األلسن سوهاجرشــا جمال توفيق حسن الشين524854
كلية البنات آداب عين شمساالء عصام رجب نايل147516
تجاره بنهاكريم رمضان عبدالموجود عبدالمقصود299753
تربية حلوانبسمه محمود محمد خميس267739
رياض اطفال المـــنصورهدنيا سامى محمد السيد احمد566657
حقوق عين شمسفاطمه السيد سعدالدين سالم289672
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةآية سليم حامد المسلمي511311
23321oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةامير احمد عبدالفتاح شريف
طب االسكندريهمهاب محمد عبدة اسماعيل البمبي412247
142o72هندسة حلوانعالء عزب ابراهيم السيد
1927ooهندسة القاهرهمحمد عاطف مصيلحي العزب الرفاعي
تربية ابتدائي شبين الكومعال عاطف مصطفى الديب226563
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسوفاء سيد ابراهيم محمد666538
تجاره عين شمسايمان هانى فاروق محمد188496
حقوق القاهرهمصطفي مجدي مصطفي ابراهيم46914
5o66o9تربية جامعة دمياطسارة محمد عطية ابو المعاطى بحيلق
73o578اداب المـــنياآية محمود سعد عمر
تربية ابتدائي بنى سويفحماده محمد سعد عبد العليم82192
حقوق عين شمسسلمى حسن مصطفى حسن659758
تجاره الزقازيقمحمد عبد المـــنعم عبد الباسط عبد العزيز514838
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كليةاسمجلوس
تربية طفوله كفر الشيخايمان محمد السيد عطوه ابو زيد381975
تجاره المـــنصورهاسامه جمعه مـــنصور جمعة565554
تربية كفر الشيخمحمد السيد زكريا السيد جالل371163
5o8864صيدله الزقازيقعبد الرحمـــن احمد جالل معوض سليم
كلية األلسن بنى سويفدنيا محمد عصام الدين محمد64648
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيه/رياضةمحمد احمد لطفى قاسم588811
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتقى محمد عبد الباسط عبد الحليم122749
فنون جميله عماره ج حلوانحبيبه هشــام مصطفى السيد االنصارى35842
34o783اداب انتساب موجه االسكندريهخالد محمد حسن على وهبة
72oo73فنون جميله فنون المـــنياريموندا رامز نبيل ناثان
تربية دمـــنهورمـــنه هللا ماهر نصر حشيش429221
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد جمال قطب الجداوى361753
56361oتربية المـــنصورهايه هشــام احمد محمد رفاعى
طب المـــنصورهخلود محمد ابراهيم غزى578615
تربية ابتدائي طنطامى محمود محمد السيد دبوره368154
صيدله بنى سويفايه ناصر عبد الفتاح احمد67961
تجاره انتساب موجه قاهرهمينا متري نجيب متري41625
حاسبات ومعلومات القاهرهجرجس نبيل مرقص حنا125414
تجاره المـــنصورهتامر توكل عبد الهادى السيد العتبانى591289
تربية الزقازيقاسماء صبرى يوسف على642416
648o77كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعالء السيد عبدالرحمـــن محمد
اداب بنهافاطمه شعبان حسين حسنين284964
تجاره المـــنصورهآالء محمد السيد شعبان487724
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد ايهاب ابوالنجا محمد عثمان651132
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشذا اسامه احمد جابر794169
صيدله القاهرهبيشوي روماني فتحي موسي125312
2o4455تجاره القاهرهعمر سامح سيد حسن مشهور
هندسة الفيومنادين شريف شفيق حسن الشيخ196174
هندسة طنطامحمد ياسر محمد محمد الديبه357791
2651ooكلية األلسن سوهاجمـــنيره مدحت توفيق على
4188o9تجاره االسكندريهادهم حسن محمد حسن على
5o8792هندسة الزقازيقمروان مصطفى عبدالحميد زكي
تجاره الزقازيقمحمد سامى السعيد عبد العزيز الطنطاوى عامر583848
22135oتربية الساداتغاليه ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم عبد الحليم 
صيدله بنى سويفرفيده مجدى طه عبد الحميد74593
83o852هندسة سوهاجعبد الرحمـــن عبد الفتاح محمد على
حقوق عين شمساسماء عنتر عبدالعظيم على283751
497o54تجاره طنطااحمد السيد حامد احمد اللبودى
تربية المـــنصورهانجى احمد السيد احمد سالم573421
فنون جميله عماره ج حلوانساندرا انور فهمى عبده عبد المسيح116744
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةروان حسن محمد فتحى احمد عرفات653672
نوعية الزقازيقيارا سامى مصطفى عبد العظيم642544
8o2457اداب اسيوطاحمد هدية محمود احمد
دار العلوم ج القاهرهطارق محمد محمد حجازى84373
حقوق المـــنصورهياسمين ابراهيم مسعد ابراهيم حسين489483
اداب بنهااسماء ايمـــن احمد عبدالقادر احمد292186
طب المـــنياعبد الرحمـــن عاشور محمد فتحي احمد729193
اداب حلوانعمر اشرف يحيى عوض187485
341oo7تربية رياضيه بنين االسكندريهاحمد مصطفى مصطفى كمال مصطفى
صيدله عين شمسجهاد اشرف فتحى جعفر299251
6489o1نوعية الزقازيقاسماء على عبد الرحمـــن على سيد احمد
طب بيطرى المـــنصورهاحمد محمد السيد مسعد محمد بدوى593112
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كليةاسمجلوس
هندسة القاهرهنهى حاتم مصطفى محمد احمد16623
طب بيطرى المـــنصورهياسمين امين محمود انسى محمود565235
تجارة قنا ج جنوب الواديداليا صالح الدين عبدالنبى مـــنصور193846
طب بيطرى سوهاجرائف جمال مالك نخله829984
65o349تربية الزقازيقاسراء محمد على محمد محمود
41o83oتجاره االسكندريهمحمود عبد هللا عبد الظاهر بيبرس
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسنورهان فوزي محمد عباس653416
سياحه وفنادق المـــنصورةاسراء يسرى سالمه محمد سالمة587189
طب بيطرى المـــنصورهاحمد عبد هللا المغاورى اسماعيل يسن565899
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبد هللا السيد عبد الشــافى محمد648119
هندسة الزقازيقمحمد حمدى حسن ابراهيم محمد اغا562569
هندسة االسكندريهبيشوى انطوان نظير جرجس ابراهيم455296
357o7oحقوق طنطااحمد اشرف حسن عبد الفتاح العبد
هندسة عين شمسمحمد مدحت حسين مرسي24424
تربية المـــنصورهتسنيم محمد الشربينى احمد عبد الباقى572775
9o783هندسة الفيومفاطمه حسن عبد الوهاب محمود
1359ooالسن عين شمستقى محمد احمد صالح
22914oتربية ابتدائي بنهاهدير احمد فؤاد محمد الدسوقى رزق
تربية االسماعيليهايمان محمد احمد محمد653941
تربية طنطاخلود ابراهيم السيد االبيارى486665
هندسة المـــنيااحمد جمال متولى محمد817436
تجاره المـــنصورهابراهيم السيد ابراهيم قرشم493453
146oooكلية البنات آداب عين شمسايمان فؤاد محمد جالل محمد يوسف
 تربية الساداتندى طلعت محمد زهو225388
فنون جميله عماره ج حلوانيوسف محمد عبد البارى محمود136252
12o781هندسة عين شمسعمرو خالد محمد عشماوى
طب بيطرى الزقازيقفاطمه اشرف عبد الرؤف عبد الحميد حسن643926
صيدلة المـــنيااسراء حماده محمد ابراهيم719232
طب بورسعيدندى طارق السيد محمد البدراني661252
صيدله القاهرهساره رمضان يونس اسماعيل59965
19o951هندسة القاهرهمارك ناجى نبيل شفيق
اعالم القاهرههاجر محمد محمد السيد ابراهيم حسن438945
212o22طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد السيد رمضان سالم
تربية عين شمسرنا هارون رشيدى خديوى268139
تربية ابتدائي شبين الكومسهام سامى الغريب عبدالرازق214844
طب القاهرهطه محمد طه امين145789
14o453اداب القاهرهحوريه احمد شكرى فوزى
2717ooتجاره عين شمسوفاء عثمان احمد ابراهيم
124o78هندسة القاهرهامامه احمد حسين كمال الدين
5o1194تجاره جامعة دمياطمحمد مبروك صالح على
639oo7اداب الزقازيقريهام جودة حسنى محمد عثمان
3o2o18اداب طنطالؤى احمد محمود على محمد
سياحة وفنادق جامعة الساداتعالء ياسر محمد زكى محمد طير البر212585
هندسة حلوانمحمد محسن ابراهيم محمد محمد187877
23o761تجاره بنهامحمد حماد حسين بهجات
طب المـــنياامانى رمضان حسن سعد726869
7336o9تربية ابتدائي قنا ج الواديمروة مدثر ابوالحمد ثابت
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفايناس حمدان سيد محمد63745
27162oاداب القاهرهاميره محمود عبدالمقصود جمعة
تربية ابتدائي الزقازيقمحمود عبد هللا اسماعيل حسن649717
كلية األلسن كفر الشيخروان محمد عباس عوض خميس347721
اداب عين شمسفاطمه ايمـــن شــاكر محمد135935
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19o285طب عين شمسميرنا محمود حسين كامل الليثى
اداب الزقازيقحنان ابوبكر انور محمد يوسف جعفر584484
تجاره عين شمسزياد اشرف فتحى عبد المـــنعم117125
648o17تربية الزقازيقروناء احمد محمد موسى
265o78السن عين شمسمريم محمد حسنى عثمان
صيدله القاهرهمحمد طارق ابراهيم الخليفى357576
هندسة حلوانعبد هللا حماده محمد معن شبانه591677
تجاره االسكندريهمـــنه هللا على خلف على محمد424324
كلية التجارة ج العريشاحمد ناصر عايش خطابى664655
52o332صيدله الزقازيقساره علي محمد احمد زيدان
3734ooعالج طبيعى ج كفر الشيخشذى فيصل طلعت ابوالفتوح كسر
تجاره بنهاخديجه محمد محمود احمد فراج517757
49935oتجاره الزقازيقمحمد صالح احمد ابراهيم شحاته
29o275تربية ابتدائي عين شمسمحمود صبحى محمود محمد ضوى
طب بيطرى كفر الشيخمحمد محمود ابراهيم محمود التهامى379566
هندسة الزقازيقسيف الدين احمد محمد عبد السميع حسن513644
تجاره طنطاهبه عبد الرؤف محمد عبد الوهاب عالم363865
تربية ابتدائي الزقازيقامـــنيه لطفى اسماعيل محمد643839
هندسة االسكندريهعهد ايمـــن عبد الجواد نظير عبد هللا341686
تربية اسيوطنورهان ايمـــن حسين احمد798194
اعالم القاهرهأريج حمدى عبد الحميد عبيد347547
كلية هندسة بنهامحمود على محمد علي276836
2o17o5اداب حلواناحمد محمد رشيدى مبارك
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن صابر صالح عبد الصمد343687
تجاره كفر الشيخمحمود احمد محمد احمد االتربى381617
4437o7كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسالم عبدالباسط على مصطفى
كلية البنات آداب عين شمسشيماء عبدالرازق على احمد عبدالرحيم زياد291197
طب بيطرى اسيوطمينا مجدى ثابت غالى786768
اداب القاهرهعلي عبد العزيز عويس محمود58315
8131o6طب سوهاجميرنا محسن عبيد شنوده
اداب المـــنياميرنا جرجس يوسف جرجس721732
رياض اطفال االسكندريه طالباتشيماء محمد عبد هللا محمد الحارتى417454
تربية فرع الوادى الجديدياسمين محمد على ابو بكر762888
1889o4اثار القاهرهسلمى بهاء محمد حسام الدين حسن
56o414طب المـــنصورهعادل سرحان حسن محمود خليفه
5o694تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسامه صابر عبد اللطيف حامد هديب
هندسة االسكندريهادهم على محمد عبد الفتاح413578
تجاره االسكندريهخالد على توفيق احمد محمد338584
تربية المـــنصورههبه محمد مختار محمود حسان594977
49283oطب طنطاشروق السيد بدير الشــال
تربية ابتدائي بنهاحسام اشرف احمد حسن محمد287111
335oo2كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةحبيبة شريف عاطف ابراهيم سالم عوف
نوعية الزقازيقمـــنار متولي صابر عبدالرحمـــن محمد519719
اداب القاهرهدعاء محمد محمد محجوب22851
1349o4تجاره القاهرهحسناء احمد محمد صبره احمد
19222oهندسة عين شمسندى ناصر اسماعيل عطيه شعيب
7o877تربية بنى سويفاسماء جابر قرني محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوستينا جميل شفيق زكي124495
طب المـــنياعبد الرحمـــن محمد سمهان امين711575
نوعية بور سعيددينا يحى حامد محمود الخوجى663353
اداب القاهرهجهاد احمد عبد المجيد عبد العزيز59863
اداب الزقازيقاسراء محمود عبد اللطيف يوسف محمد516342
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كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفبيشوى عادل حنا امين61675
هندسة حلوانمحمود عبد هللا محمود عبد المقصود139636
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورفاطمة الزهراء جمال ابراهيم الديب485399
63926oطب الزقازيقعماد محسن السيد حجازى
اداب طنطامروة محمد رمضان الجزار363136
5173o1تجاره الزقازيقمحمد عصام حنيدق محمد
هندسة القاهرهمحمد حسين عبد الغنى محمد عبد الرازق14741
كلية أداب بورسعيدايه احمد البدوى محمد الطناوى662247
هندسة المـــنصورهمحمود هالل رمضان حامد566443
تربية العريشرحاب يوسف احمد عيد666342
تربية اسيوطفلایر ابراهيم زكي ابراهيم798173
صيدله طنطامحمد عبد الواحد عوض الشرقاوى497196
صيدله حلوانيارا جمال مصطفى ابو سعيدة216844
اداب االسكندريهمحمد خلف محمود الديب عبدالمحسن344398
7383oتربية ابتدائي الفيوممصطفى محمود صالح احمد
تجاره بور سعيداحمد ايمـــن احمد عبد هللا الفطايري662959
7968o1كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقايمـــن عطيه شفيق مسعد
كلية هندسة بنهافاطمه محمد عبدالعليم محمد محمود228899
12o152هندسة عين شمسمحمود خالد عبد هللا عبد الحميد
279o84تمريض بنهاتسنيم مجدى الصياد رمضان زين بحيري
2o1919تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف شعبان مهلل حسين
اداب انتساب موجه االسكندريهرانيا محمد عبد الحميد محمد شرف الدين417395
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد ربيع سالمة عبد ربه366561
65o244تجاره الزقازيقمـــنه توفيق احمد محمد
8o4o9هندسة الفيومعبد هللا اكرم ابراهيم جنيدي ابراهيم
5o7878تجاره جامعة دمياطمحمود عادل احمد محمد زهيرى
رياض اطفال الفيوم طالباتدميانه رمزى جورجى محروس77278
تجاره المـــنصورهصبرى على صبرى احمد583644
5o374oهندسة المـــنصورهإسالم داود محمد زين الدين
نوعية الزقازيقدعاء محمود احمد على642457
8o4222طب بيطرى سوهاجابراهيم احمد بخيت عبد العال
4238o4سياحه وفنادق االسكندريهنورهان ممدوح احمد الحمامي
8245o1صيدلة اسيوطياسمين محمود مصطفى عيسى
491o69صيدله المـــنصورهحسن السيد حسن ابورمضان
عالج طبيعى ج كفر الشيخعبدالفتاح محمد عبدالفتاح جاد235641
فنون جميله عماره ج االسكندريهسلمى شريف السيد احمد زيادة414966
28o594تربية بنهافيفيان سعيد محمد عابد
اداب عين شمسايه عيد عبدالسالم عبدالحافظ291531
194o3oهندسة عين شمساحمد خالد احمد محمد مدنى
اداب دمـــنهوركمال عبدالحميد كمال عبدالحميد عطاهللا344658
هندسة عين شمسسلمى اشرف الهم عبد المحسن146137
هندسة المـــنيااحمد بغدادى محمد بغدادى155792
5o4172تربية جامعة دمياطآيه عادل توفيق زكى حسين
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء خليل عبد الكريم حامد سليمان145275
3o957oهندسة شبرا بنهاخالد احمد رجب ابراهيم
1326o1تربية عين شمسنورهان نادر عبد الستار احمد
تربية اسوانزينب سيد عبد هللا عامر824618
هندسة القاهرهياسمين يوسف رمضان فرغلي153956
2o6343اعالم القاهرهياسمين عبدالعال عبدالجواد دياب
هندسة قنااحمد عبد الخالق سعد احمد733579
طب اسنان المـــنصورهمى عبد الباسط على السيد على الخولى571321
هندسة بور سعيداسراء فتحى عبد الوهاب عيسى654178
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كليةاسمجلوس
طب القاهرهاحمد رجب فرج محمد57375
تجاره الزقازيقمحمود امام عطيه مشرف سليمان648959
كلية البنات آداب عين شمسنورهان صفوت جابر حافظ31716
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد احمد محمد السيد علي71965
48853oاداب المـــنصورهابراهيم رمضان محمد احمد حجازى
5o1o64صيدله المـــنصورههبه هللا مصطفى محمود مختار يس
السن عين شمسساره سمير محمد ابو علفه367414
165o4فنون تطبيقيه حلوانسلمى عبد الرحمـــن رشــاد احمد حسين
اثار قنا جنوب الوادياحمد خالد عبدالرازق محمد231285
تجاره بنى سويفاميمه شحاته عبد التواب عبد الوهاب65348
5919o6طب المـــنصورهنادر محمود عبد النعيم احمد عبد الرحمـــن
اداب القاهرهنها مبروك محمد جمعه199797
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره محمد فتحى البدراوى229278
اداب انتساب موجه القاهرهمعاذ محمود عبد الحليم محمود58681
43o588تربية ابتدائي دمـــنهورندى السيد محمد محمد سليم
تربية طفوله اإلسكندريةروان مصطفى عبد الظاهر مصطفى حسن349391
حقوق بنى سويفاحمد عصام عباس عبد الفتاح مصطفى64464
42o733اداب االسكندريهعبد الرحمـــن عبد الفتاح ربيع حامد حسن
تجاره االسكندريهخالد محمد احمد عبد الكريم محمد مـــنصور418939
42o97اداب القاهرهاسراء اشرف خضر حسين
35o8o7نوعية االسكندريهسميه عبد الحميد سعد عبد الحميد الشــاذلي
اداب بنى سويفرحاب محمد رياض ابو سريع64947
3o2847هندسة شبرا بنهامحمد رمضان عبدالرحمـــن ابراهيم عزام
تجارة قنا ج جنوب الواديابوبكر محمد عطا ابوالحسن733653
تجاره جامعة دمياطرضا محمد محمود عامر499863
هندسة المـــنصورهعمر ابراهيم عبد الحى احمد العوضي563563
5o4oo8سياحه وفنادق المـــنصورةحسن الغريب الغريب أحمد األتربى
تربية طفوله شبين الكومياسمين ناصر عبد الفاضل اسماعيل229684
حقوق بنى سويفاية مبارك عبدالستار مرعي716527
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد محمد مصطفى حسين البشالوى194185
صيدله بنى سويفمحمد ميهوب محمد فرج89922
صيدلة بورسعيدعمرو ابراهيم عبد الخالق ابراهيم577741
6951oتربية بنى سويفاحمد ناصر مسعد جودة
9o2o4هندسة حلوانهشــام حمدى محمد حسين
42o668تجاره دمـــنهوراحمد محمود احمد محمود محمد سنبل
1254o5هندسة عين شمسامام على امام بيومى
دار العلوم ج القاهرهفاطمه عصام سعيد محمد137795
5654o8هندسة اسيوطمحمود مسعد فوزى ابراهيم
5o953oاداب الزقازيقمحمد عاطف السيد عفيفى احمد
تربية رياضيه بنات االسكندريهمريم على ابراهيم على عبد الرازق423235
341o2هندسة القاهرهمحمد مصطفى محروس محمد فارس
هندسة المـــنيامحمد رمضان مهدى محمد711222
تربية طفوله االسماعيليهياسمين عبد المحسن عطيه عبد العال655516
2945o7تجاره عين شمسمحمد عصام اسماعيل محمد
تجاره الزقازيقمصطفى ماجد ابراهيم فوده583859
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامانى رشــاد زكريا الشيخ218361
579o11طب المـــنصورهسلمى عطاء ابراهيم ابو سعدة
5671o1طب المـــنصورهساره لطفى محمود محمد
اداب الزقازيقمريم حسن ابراهيم حسن راجح648467
تخطيط عمرانى القاهرهحسناء حربى فتحى توفيق عبدالهادى229999
36919oرياض اطفال االسكندريه طالباتإسراء سعيد على عبد الرحمـــن أبو عالم
64o849صيدله عين شمساحمد صبحى اسماعيل محمود
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كليةاسمجلوس
اداب انتساب موجه القاهرهسلمى سامح رمضان النوبى36286
1419o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبد المحسن احمد عبد السالم
8o4773كلية طب أسواناميره نادر عزت معوض
5o1876كلية األلسن كفر الشيخمـــنه هللا محمد ابراهيم صالح
5o39o7تربية جامعة دمياطأميرة عصام عبده أحمد العربى
هندسة طنطاممدوح حاتم يوسف عبدالرحمـــن ايوب356954
7o874كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاسراء شعبان كامل احمد
طب عين شمسابراهيم محمد عبدالخالق عبدالرحمـــن294831
صيدله القاهرهمـــنه ناصر فاروق سيد199881
اداب االسكندريهرنين عبدة على السيد349398
اداب الزقازيقابراهيم محمد ابراهيم محمود639572
29o737حقوق عين شمسسهام محمود محمد رفاعى
اداب انتساب موجه القاهرهعلياء حاتم ابراهيم عبد العال48713
تربية طنطارانيا سمير عبدالبارى ابوالفتوح قايد496447
اداب الفيوملينا عبد التواب ابراهيم عطا72716
71o86oسياحة وفنادق المـــنياعائشة احمد عبد العظيم عبد السالم
2848o1نوعية بنهامياده ناصر احمد بيومى محمد شــاهين
كلية أداب بورسعيدايه محمد هانى احمد احمد الهن661497
37o688نوعية كفر الشيخهبه يس محمود عبد رب النبى الكخيا
445o3oطب بيطرى دمـــنهوراسراء احمد جمال قطب حسن
نوعية الزقازيقفاطمه احمد محمود محمود عبد ربه642618
426oo7تربية ابتدائي دمـــنهورمحمود فؤاد محمود احمد حنفي
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد على عبد العزيز احمد153132
36o115تربية طنطادعاء احمد محمد مصيلحى جبر
هندسة الفيوممحمود عبد هللا عبد الرحمـــن سيد69966
تربية المـــنصورهاحمد جمال عبد الناصر عبد العزيز ابراهيم569629
65o758نوعية الزقازيقهدير احمد عبدالسالم احمد
293o15تربية عين شمسمصطفى احمد عبدالخالق محمد
261o29هندسة عين شمسعبدالرحمـــن خالد امين مكاوي
طب بيطرى كفر الشيخاسالم اشرف عبد الحميد مصطفى عبد العزيز381352
8oo254تربية رياضيه بنين اسيوطمحمد احمد حسانين عرابى
رياض اطفال المـــنيا طالباتماجى تامر شفيق تامر725618
2143o3تربية شبين الكوماسماء عبدالسالم عبدالحميد ابو العال غزال
هندسة االسكندريهبالل طارق محمد حامد عزب ابراهبم ابو طالب459577
11887oتجاره القاهرهرحمه فؤاد المصرى محمد حسنين
664o1oحقوق المـــنصورهاحمد محمد العربى عبد النبى
8o8821تربية طفوله سوهاج طالباتاسماء ناصر محمد السيد
صيدلة اسيوطمريم عاطف عبدالنور وهيب حقوق237253
تربية ابتدائي بنهااسماء زين العابدين عبدالعال سعدالدين284826
تجاره االسكندريهامـــنه عادل احمد عبد الرحمـــن346912
641o94اداب الزقازيقمريم محمد سعيد تهامي عبد المجيد
711o59رياض اطفال المـــنيا طالباتسمر جمال احمد عيسى
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبراحمد خالد عتريس مصطفى55879
12o212تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهند طارق سيد محمدي عبد الرحمـــن
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن عالء الدين عبد الستار محمود17566
هندسة االسكندريهابانوب حليم رزق بشــاى453972
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد عبد الظاهر الشريف119649
35811oاداب طنطامحمد عادل محمد غالى
حقوق الزقازيقاحمد عبدالعزيز ابراهيم السيد518736
6o998اداب حلوانساره عيد حداد شحات
431oo9تربية ابتدائي دمـــنهورهمت مصطفي محمد محمد سليم
اعالم القاهرهرغده محمد كامل حفنى133927
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كليةاسمجلوس
تجاره انتساب موجه قاهرهيوستينا كمال مشرقى عبد النور34542
حقوق بنهاالسيد شلبى السيد الدسوقى شلبى281842
طب القاهرههدير يسرى محمد عبد الرسول143945
اداب القاهرهجميله احمد مرتضى شبيب24571
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنادين عالء حسين عبد الحافظ احمد118378
هندسة حلواناحمد ياسر مظلوم زكريا414875
تجاره الزقازيقزينب فتحي درويش محمد516452
18724oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانخالد رضا قاسم محمد محمد زغلول
تجاره جامعة دمياطيوسف السادات محمد يوسف568358
5o5899طب بيطرى المـــنصورهاحمد رضوان محمود رضوان
هندسة االسكندريهمحمد خالد مسعود توفيق فضل هللا415155
813o91عالج طبيعى قنامورا مجدي مسعد عطيه
إعالم بنى سويففاطمه وائل فاروق سعد ناصر156352
45o93oطب اسنان طنطاعزة سالمة سمير عبدالهادي
طب بنى سويفمروه محمود مختار خليفة62889
صيدله االسكندريهندى عالء انور احمد محمد349625
طب اسنان كفر الشيخروان طارق محمد ممدوح عثمان أحمد الجندى376822
13oo9اداب الزقازيقمصطفي خيري عبد الفتاح علي
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد جابر السيد ابوزيد231331
141o4اداب القاهرهسلمى عادل مـــنصور شوشه
هندسة االسكندريهاسراء محمد قناوي محمد ابو عمره347523
64oo33اداب عين شمسمـــنه هللا مدحت السيد احمد
هندسة كفر الشيخمصطفى خالد فتحي راتب378744
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتمريم مامون اسماعيل محمد34449
تربية عين شمسمحمد سالم مصرى سالم263469
حقوق القاهرههشــام عادل رمضان عبد السميع الفقى58363
27742oطب اسنان طنطاناريمان قاسم محمد قاسم على
اداب حلوانعائشه مصطفى على حسن135933
طب طنطابسنت مسعد عبد المحسن الوكيل367547
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد محمد حجاج ابراهيم745718
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةياسمين احمد عبدالفتاح عالم215889
2o7o37كلية البنات آداب عين شمسايمان يحيى عبدالعزيز ابراهيم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد حسن سيد حسن المغربى273731
هندسة اسيوطماجد السيد حسن على حسن البحراوى519827
طب عين شمسعلياء صالح حسن احمد شعالن291336
15591oتجاره القاهرهسعاد السيد السعيد السيد يوسف
تجاره سوهاجمحمد احمد محمد محمود811252
3o571هندسة عين شمسخالد جمال سعد محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن ايمـــن رشدى حمدى187298
23932oاداب انتساب موجه القاهرهاميره عبدهللا شعبان عبدالرحمـــن
اداب االسكندريهشروق عماد الدين محمود امين عيسوى348875
66o44oتربية ابتدائي بور سعيداشرف جمال محمد محمد مرسى
8o6718تربية ابتدائي سوهاجامانى محمود مصطفى احمد
8o1o6oكلية رياض االطفال اسيوطميار انور على حسانين
3413o5فنون جميله فنون ج االسكندريهامـــنيه جالل احمد يوسف محمد
1327o5كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايرينى مدحت فكري طرباش
طب االسكندريهمروان عادل ممدوح شمس الدين345272
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد شريف علي محمد سليمان379772
تجاره المـــنصورهحاتم عبد الناصر عبد المعطى محمد عجوه575766
طب طنطاممدوح شريف عبد المـــنعم الفرماوى487519
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمود سيد محمد مصطفى733565
41284oطب القاهرهاحمد مجدي علي هاشم هاشم
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كليةاسمجلوس
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سمير السيد محمد139829
59o312صيدله الزقازيقاسراء اسماعيل السيد على عبله
تربية أساسي اسكندريةفريدة عادل سعد متولى قاسم348182
7339oتربية الفيوماسراء خالد مصطفى رمضان
65582oهندسة اسيوطزينب احمد محمد على
تربية بنى سويفاسراء احمد معوض عبد العزيز67752
تربية ابتدائي بنهازينب ماهر حسنى مـــنتصر285564
تجاره عين شمساحمد طه احمد حسنين263973
كلية الصيدلة ج الساداتفاطمه عصام غانم دياب225259
صيدله حلوانعبير جمال توفيق سالم265484
35o475تربية أساسي اسكندريةامـــنيه صبرى عبد المـــنعم دياب
3o47o5كلية السياسة واالقتصاد ج السويسبتول محمد ابراهيم ابراهيم الباقيرى
21o224اداب حلواننيرمين محمد عطيه عيد
هندسة القاهرهمحمود معتز با محمد نعمان13578
تجاره بنى سويفاسراء محمد شــاكر ابوزيد69446
طب بيطرى القاهرهمها يونس ابوالقمصان حسن صالح57178
4414o4كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد احمد حسين الشقرا
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىانجى سامي حنا زكري264835
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم عزت صابر عزازي263438
43o255سياحة وفنادق جامعة الساداتهند زغلول عبدالعزيز على ابو خزيمه
صيدله المـــنصورهمـــنار وجيه خليل سيداحمد داود581129
73283oتربية ابتدائي قنا ج الواديامل محمود بدوى عبدالرحيم
3o2492صيدله عين شمسمارينا بشرى وديع بسطا
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخبالل سعادة سعادة ريحان375866
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبد الرحمـــن جمال محمد احمد61877
36o18oتربية ابتدائي طنطاندا فتحى شوقى عبد الستار نصار
اداب انتساب موجه بنهاايه حسن عبدالحميد عبدربه حسن277213
تجاره عين شمسابراهيم اشرف ابراهيم علي الدويك193937
7935o4صيدلة اسيوطنسمه سمحى فرج هللا صادق
73o6o6تجاره اسيوطمى محمود عثمان ابوالمكارم
52o754كلية اآلثار انتساب موجه باالقصراحمد نجيب عبد العظيم عبد هللا
هندسة عين شمسمحمد ايمـــن فوزى كامل139613
هندسة حلوانيارا عمرو حسين عبدهللا268355
4238o7حقوق االسكندريهنيرمين أحمد مكاوي عبده مكاوي
1231o7تجاره القاهرهريم عبد الكريم مفضل على نقد
السن عين شمسخلود محمد محمد خربوش364592
299o77كلية البنات آداب عين شمساميره عبدهللا محمد احمد
19o2o1كلية البنات آداب عين شمسمى يحيى مصطفى رضا حسن مدكور
طب بيطرى بنهااحمد محمد صادق عمر حجازى299585
5o5992صيدلة بورسعيدرضوى مجدى حسن عبد الرحمـــن الردينى
356o62تربية طنطاسوميه بسيونى غريب خريبه
تجاره عين شمسفاطمه زياد السيد محمود خليل295762
72264oطب المـــنيارائد صبحى كامل خلف
4947o3تربية ابتدائي طنطافاطمه عصام مسعد المسدى
اعالم القاهرهمـــنه حمدى حامد المراكبى193181
8o1814تربية اسيوطصفاء عبد الرحيم على اليماني
صيدله الزقازيقباسم رضا الحسينى يوسف سليم518877
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةكريم محمد محمد سامي البسيونى235675
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةكيرلس هانى نادر حليم191221
هندسة القاهرهاحمد خليل يحيى خليل198985
121o15اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةميريم نجيب فؤاد حنين
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفحسن ناصر فتحى حسن793525
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كليةاسمجلوس
تجاره عين شمسنهى مجدى فاروق اسماعيل192257
طب بيطرى اسيوطعبد هللا على محمد احمد791115
اداب القاهرههاجر حمدى فاروق محمد27426
طب بيطرى الزقازيقاالء احمد عبدالعال ابراهيم647888
3o468oكلية هندسة بنهاعبدهللا مكرم غياض عيد غياض زغلة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدهللا احمد يوسف يوسف يونس192961
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد شكرى رجب بدران223947
تربية رياضيه بنين المـــنيااحمد كمال شحاته عبدالحميد715532
طب اسنان المـــنصورهغاده مصطفى اسماعيل عبد هللا عوض579814
حقوق المـــنصورهكريم عبد العزيز نجيب عبد العزيز شليل573378
هندسة شبرا بنهاعمرو خالد حامد محمد عبدالرازق281659
27o11oاداب عين شمساحمد محمد السيد صالح
335o64هندسة اسيوطيارا مجدى خميس محمد على
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد نصر عبد العزيز الهنداوى491755
هندسة كفر الشيخاسالم عبدهللا رمضان عيد عبدالغنى381487
صيدله االسكندريهاسالم حمدى احمد محمود439884
5o69o4طب اسنان المـــنصورهلميس سعد رفعت ابراهيم راجح
تجاره بنهانداء سيد سالم المرصفاوى285421
4277o9حقوق طنطاعبدالرحمـــن محمد محمد السيد حجازى
كلية البنات تربية عين شمسمحاسن محمد شوقى محمد احمد46155
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم جمال عبد النبى بيومى48974
تجاره اسيوطمحمد محمود محمد بركات791171
اداب حلواننادين عالء الدين حسنى عباس السكرى114382
السن عين شمسمريم على رفاعى ابراهيم274862
551o7صيدله القاهرههاجر فوزى عبد العليم على
اداب القاهرهسمر نادر رأفت حسن13615
تجاره سوهاجوليد طارق محمد احمد818327
299o84تجاره بنهاايمان محمد سيد احمد عبدالهادى
فنون جميله فنون ج االسكندريهنسمة مجدى محمود عبد الحميد المحص423276
طب الزقازيقنانى على عبد الرحمـــن محمد رزق523511
7729oتربية الفيومصفاء احمد توفيق جبيلى
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىصفاء عبدالحميد بكرى بربرى733728
6888oتجاره بنى سويفابرام نادى صليب حنا
51753oكلية هندسة بنهامحمد سمير عبد هللا احمد عطوه
اداب كفر الشيخمارينا نادر عزيز روفائيل383814
هندسة االسكندريهعمر عبدالعظيم محمد عبد الرحمـــن نصار337375
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامـــنية محمد كامل فرجاني134187
نوعية موسيقيه بور سعيدرويدا ابراهيم خالف ابو زيد663768
تجاره بنهاطارق محمد عبدالفتاح الفران286598
72383oاداب المـــنياسارة سبع رفعت محمود
57o675تربية المـــنصورهمحمد اشرف مجدى عبد الهادى هباله
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد سيد طه267162
6425o9اداب الزقازيقندا محمود يحيى محمود على
نوعية بنهااسراء رجب محمد رشــاد278878
تربية حلوانوالء عبد المجيد جمعه امام ابوشنب56198
تربية ابتدائي طنطاحميده سعيد عبد الباقى  السيد سالم496916
اداب حلواننهال مرزوق عبد العزيز احمد152182
علوم قنا جامعة جنوب الوادىسارة أشرف فهيم عبادي739669
اداب حلواندنيا محمود قدرى محمد احمد148661
اداب االسكندريهشيرين محمد يوسف احمد السيد419819
اداب االسكندريهعماد سليمان محمد سليمان الجدوى421432
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسراء ابراهيم السيد محمد ابوالنجا655628
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كليةاسمجلوس
عالج طبيعى القاهرهشيماء محمود محمد مـــنصور محمد638398
هندسة القاهرهشــادن تامر محمد فكري محمد مرسي122141
456oo4هندسة االسكندريهجيسون عماد فؤاد فريد شنودة
هندسة اسيوطشهاب جابر شهاب احمد شهاب345375
28268oتربية ابتدائي عين شمسنوران صالح الدين مصطفى عباس
39o2o8تربية ابتدائي طنطامحمود عبد ربه محمد هجرس
43o247تربية طفوله ج دمـــنهورمها صبري عوض احمد أبو دشيش
33835oصيدله االسكندريهمحمد خليل محمد خليل
8o497حقوق بنى سويفهاجر محمد حسين محمد
5o642oتربية جامعة دمياطسمر اشرف محمود محمد جاب هللا
طب طنطاشذا عادل احمد عبد الحميد حلمى364915
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىجهاد عبد الحافظ ربيع عبد الحافظ819269
تجاره بنى سويفمحمد احمد عبد التواب امين61486
طب بيطرى القاهرهلؤى محمد حسن محمود عبد المحسن17227
تجاره عين شمسعمر خالد سليمان محمد294754
اداب انتساب موجه االسكندريهروضة عبد اللطيف احمد محمد الجمال347613
صيدله الزقازيقالمعتز عاطف محمد عبد الجيد641752
تربية ابتدائي دمـــنهورشيماء سعد عبدالعزيز احمد ابراهيم429191
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن ابراهيم عبدالحكيم سالم193344
اداب االسكندريهحسناء احمد حسن احمد محمد417597
تربية ابتدائي بنهاايه محمد عبدالعزيز على278141
اداب القاهرهيارا احمد جالل عبد الحليم42215
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان فيصل عبدالونيس حسن226426
رياض اطفال بورسعيدندى محمد محمد خليل صيام661116
طب المـــنصورهانجى محمد السيد عبد المجيد البلقا594158
66o6oتربية بنى سويفحسن عبد الرحمـــن حسن عبد الرحمـــن
573o95طب بيطرى المـــنصورهعبد الرحمـــن اشرف عبد الحليم بدوى بغدادى
صيدله طنطامحمد زيد حامد زيد223678
2o3825السن عين شمسسميره حسن مصطفى حسن
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم مصطفى باشــا زيان227286
3669ooهندسة طنطامحمد صبحى محمد مـــنتصر زيدان
6537o6كلية أداب بورسعيدندى محمد فهمي محمد فراج
تربية ابتدائي سوهاجليلى جمال صابر حسن817169
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانياسمين محمد احمد عبد الحفيظ142463
تربية اسوانصفاء صابر ابراهيم على821788
تربية ابتدائي طنطاامل مصطفى سليمان مصطفى المدبولى354349
6367o3سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسندى جمال ابو الفتوح شبانه
عالج طبيعى ج كفر الشيخشرين حمدى عبدهللا على شهاوى449586
طب طنطاايمان مامون محمد محمد عجوه354931
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورريهام محمد سعد فايد413523
اداب القاهرهاسماء محمد ممدوح عبد الظاهر بيومي115444
تربية طفوله اإلسكندريةاسراء خميس حسن على فرعاصى424136
تجاره القاهرهريم مدحت محمود مصطفى حسن العجماوى14518
هندسة اسيوطمحمد عاصم محمد رضوان119936
15458oاداب حلواناسماء عبد الناصر محمد سيد محمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد جمال السيد ابراهيم656599
هندسة القاهرهناصر الدين عماد السيد خليل115721
تجاره عين شمسرحاب مرسى احمد عمار126535
اداب االسكندريهعبد الرحمـــن عالء الدين محمد السيد337451
هندسة عين شمساحمد فوزى محمود الهادى264369
2o7583اداب انتساب موجه عين شمسمرنا وجدى ميخائيل حنا
285o74عالج طبيعى القاهرهاسماء مصطفى محمد ابوالفتوح
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كليةاسمجلوس
طب بيطرى الزقازيقاحمد السيد النجدى متولى السيد522436
طب اسنان طنطاساره جمال السيد عبدالعزيز278245
هندسة كفر الشيخعالم ايهاب عالم احمد خليفة381523
تربية ابتدائي االسماعيليهحسناء طارق نعيم رضوان653752
49573oكلية اآلثار باالقصرايمـــن فتحى عبد المعطى احمد عبده
اداب انتساب موجه القاهرهناريمان محمد حامد عبد الباسط محمد51721
اداب المـــنصورهايمان على شفيق محمد موسى593343
طب بيطرى سوهاجشيماء ممدوح كمال عبد العزيز815638
اداب حلوانمارينا ميالد بشرى سعدهللا271891
44o386كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورالسيد اشرف السيد محمد على بشير
5o1487تجاره جامعة دمياطمـــنه هللا محمد حمدي الهلباوى
طب طنطامحمود ابراهيم محمد ابراهيم علي593537
5692o8رياض اطفال المـــنصورهمرفت امين العدل العدل ماجور
394o6اداب عين شمسعيشه محمد شعبان مراد
رياض اطفال المـــنيا طالباتمشيرة مـــنتصر رمضان احمد716287
اثار قنا جنوب الواديخالد انور محمد ابراهيم286114
تربية ابتدائي كفر الشيخفهمي عبدالكريم عبدهللا النجار375793
طب اسنان جنوب الوادىمحمد ممدوح عبد الحافظ سليمان823322
صيدله االسكندريهريم محمد عابدين عالم349732
2o3837اداب القاهرهفاطمه محمد محمود رمضان
6878oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمي محمود عبد الستار محمد سيد
اداب االسكندريهنور الدين طه على احمد فراج344734
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسالم محمود محمد القرنشــاوى234443
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسكريم طاهر الرفاعى على381538
12o992اداب عين شمسسالى مصطفى ابراهيم احمد بدوى
اداب الزقازيقعمرو عبد الصمد السيد عبد المقصود649149
تربية العريشزهراء صالح نايف سليم666346
هندسة القاهرهمصطفى محمد اسماعيل محمد59819
19477oالسن عين شمسايه محمد السيد عبدالحميد
تربية المـــنصورهمحمود صبرى عبد الحميد محمود سيد احمد571588
كلية الفنون التطبيقية ببنهامحمد عالء احمد محمد سليم522726
طب المـــنياعمرو عماد عبد الوهاب محمد726126
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايه محمد عبدالحميد الجندى215565
8o5716هندسة اسيوطعبد الرحمـــن فايد على محمد
2o6737هندسة عين شمسوالء السيد محمد اسماعيل الجندى
تربية بنى سويفمروه زكريا حسين محمد65368
تجاره جامعة السويساسراء محمد عطا محمد658852
حاسبات ومعلومات شبين الكوممحمد مجدى على قبال213836
حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسمحمود هشــام محمد محمد رمضان663755
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقسعد وجيه سعد محمد بسيونى425683
تجاره الزقازيقمحمود وحيد عبدالحميد ابراهيم سويلم639238
اداب حلوانجمال محمد سيد احمد45267
هندسة عين شمسمينا حمدى بدير سيدين45529
تربية ابتدائي طنطاامال السيد انور ابو العنين خضر367232
تجاره سوهاجياسمين كمال يوسف محمد812366
414o68هندسة االسكندريهمحمد عالء عبد الفتاح عرفه بدر
8o3946تربية ابتدائي سوهاجمصطفى السيد مصطفى السيد
هندسة اسوانهبه محمود محمد صديق759553
هندسة القاهرهكريم السيد محمد عبد المجيد54797
2o3454اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمـــنى سيد حافظ محمد على
اداب انتساب موجه القاهرهاميره رمضان محي الدين محمد54867
42124oتجاره االسكندريهعبد الرحمـــن ناصر ابو الفتوح مصطفي
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5o4o19تجاره جامعة دمياطمحمد صبرى شعبان السيد صقر
هندسة كفر الشيخاحمد عبد اللطيف حسنى عوض احمد564278
اداب الزقازيقاسالم عادل حسن احمد حسن521641
تجاره طنطاهدير رضا السباعى احمد عبدهللا496496
هندسة اسوانمحمد علي حسين شحاته761795
صيدله طنطااسماء احمد عبد الستار الشهابي495847
5o13o3هندسة اسيوطنبيل محمد عبدهللا شالطه
8o7446تجاره سوهاجعمر خالد على احمد
3o4721صيدله الزقازيقميرنا ايهاب سامى محمد متولى
اداب انتساب موجه عين شمسهاجر خالد طارق صديق283546
3o6133الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمصطفى حافظ محمود االعور
12581oتجاره عين شمسبيتر عادل بباوي يعقوب
تربية بور سعيدايه محمد حسن عبد العال على661754
235o48هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى على محمد السيد ابوإدريس
27144oفنون تطبيقيه حلوانيارا توفيق محمد البدرى توفيق
665o4هندسة المـــنيااحمد مـــنصورمكى ابراهيم محمد
8241o6صيدلة اسيوطالفت مصطفى عيسي محمد
طب سوهاجهاله ايمـــن صادق حسن816289
تجاره االسكندريهبانسية نصر على محمد نجم346669
تربية الغردقة جنوب الواديايه الهامى محمد السيد الشرقاوى238359
اداب انتساب موجه القاهرهيسرى عبد الناصر محمد محمد49688
طب طنطافاطمه الزهراء مصطفى عبد السالم بسيونى نوفل354129
7879oتربية الفيومالشيماء صالح محمد احمد
27o65oتربية عين شمسسندس حامد عبدالغنى خلف
اداب انتساب موجه بنهااسراء خيرى عبدالفتاح محمود امام279258
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد صفوت نبوى الشنوانى243744
224o1oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد مرتضى احمد فتيان
54o32عالج طبيعى القاهرهياسمين سعيد محمد الطويل
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسالم حمدى عبدالباسط عبدالمقصود223931
هندسة القاهرهافنان حسن فرج ضاحى35919
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهانيا ايمـــن السيد محمود عبد الوهاب17947
اداب انتساب موجه القاهرهمصطفى كمال عبد الستار محمد152967
2o5299هندسة حلوانبيشوى رأفت زكى عطا هللا
تربية العريشفاطمه الزهراء عاطف مطهر عثمان العبادلة665452
اداب المـــنيااحمد زين  العابدين محمود حسانين724612
هندسة حلواناحمد يسرى ناصف محمد54143
22o94oتربية ابتدائي الساداتاسراء مصطفى عبدالعزيز على
هندسة المـــنياعماد عطيه صالح سعد723241
اداب القاهرهاسراء سيد عرفان عبد الوهاب146464
طب بيطرى الزقازيقمحمد حسن السعيد احمد518935
هندسة المـــنصورهمحمد عبد الرازق عبد هللا محمد عبد هللا573283
طب كفر الشيخمصطفى محمد احمد حسن378691
82o254اداب اسوانايه نادى حلمى سليم
طب االسكندريهمريم السيد متولى السيد محمد346345
2o27o5تجاره انتساب موجه قاهرهساره سيد فخرى عبدالعظيم
كلية التربية الرياضية بالعريش بنينمحمد عادل هاشم تمام على666431
6o364تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانامانى عصام حسن فهيم
655o1oتربية االسماعيليهعبد هللا عبد الكريم عبد الهادي عبد هللا
2o5348هندسة عين شمسعبدالرحمـــن احمد سيد احمد بخيت
اداب االسكندريهجهاد جمال احمد محمد الجرف419957
حقوق المـــنصورهعبد هللا صالح عبد العظيم مصطفى المال583841
هندسة شبرا بنهاندى طارق محمد مصطفى293747
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اداب دمـــنهورنهى سالمة عرفان محمد خالف347772
288oo8كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسوفاء السيد احمد سليمان صيام
تربية المـــنصورهجهاد خالد سالم على 582366
72979oطب بيطري المـــنياعبدهللا رجب عبدالفتاح عبدالرحيم
57oo3oتربية ابتدائي المـــنصورهايه محمد على الشحات بستان
371o76تجاره كفر الشيخعبد الحليم رضا محى الدين السيد عبد البارى
2681o2تجاره عين شمسنورهان محمد مصطفى محمد
رياض اطفال الفيوم طالباتندا مصطفى هارون احمد72728
طب اسنان طنطامريم محمد القطب حنتيره223255
29o67oكلية البنات تربية عين شمسساميه ماهر عبدالعاطى غنيم على
تربية المـــنصورهنيره فوزى المرسى محمد المرسى حماد571654
تربية بنهاابراهيم ايمـــن ابراهيم سليمان صالح276918
هندسة بور سعيداحمد عبد الحليم الباز السيد شطا635864
تجارة جامعة الساداتايمان حسن محمود رداد218612
تمريض كفر الشيخالزهراء السيد طه احمد نوار374276
4481o7صيدله االسكندريهميره محمد على محمد مسعود
تجاره اسيوطاحمد عبد العزيز محمد عبد الصبور786188
64ooo7اداب الزقازيقرنا امين محمود امين صالح
تجاره بنهاعبدالرحمـــن احمد خليل شلضم227326
طب المـــنصورهمرفت السيد فرج اسماعيل قابل576614
طب القاهرهماريهان احمد عبد العزيز محمود118592
تربية حلوانرضا عوض عبدالنعيم احمد264621
3493o2اداب انتساب موجه االسكندريهسهيلة محمد ابراهيم السيد المعصري
اداب المـــنياهانى احمد محمد احمد715829
طب اسيوطلبنى هاشم سقاو نايل827651
374o96هندسة كفر الشيخمحمد كرم محمد حسن خليفة
تجاره المـــنصورهعوض محمد المتولى ابراهيم589638
66377oكلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةسلمى عادل محمد على العباسى
66612oتربية العريشرضوى السيد محمد كومي
6oo58تجاره القاهرهمحمد طايع احمد احمد
هندسة االسكندريهاحمد محمد احمد ابوالعطا شطا455922
اداب الزقازيقندى محمد عبد العال محمد مقيبل647334
29696oهندسة شبرا بنهااحمد عادل عواد السيد
تجاره المـــنصورهمحمود محمد الدسوقى عبد الهادى588695
34o166تربية طفوله اإلسكندريةجاكلين عوض رزق هللا ساويرس
صيدلة سوهاجعمر عادل عبد الحليم السيد832523
تجارة قنا ج جنوب الوادينورهان محمود احمد محمد736283
518o41طب بيطرى الزقازيقساره السعيد محمد عبدالرحمـــن
هندسة اسيوطمحمود جمال الدين احمد عبدهللا748961
19o984هندسة القاهرهجاال سراج الدين امين ابراهيم العزبي
2638o8هندسة المطريه جامعة حلوانعزالدين محمد مصطفى امين
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصرشروق مصطفى احمد حسن268461
اداب القاهرهعبدالرحمـــن اشرف احمد على196888
تربية سوهاجوالء لطفي حمودة عطيه811414
3o1133تجاره عين شمساكرم عثمان عبدالعال عثمان
19o837هندسة القاهرهحسن هشــام حمدى النحراوى
23o96oهندسة اسيوطاحمد محمد فوزى الدين محمد عبدالرحمـــن
114o45هندسة شبرا بنهاانجى حسنين سيد حسنين
2o5674اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن محمد محمد المـــنشــاوى التراس
34o713تجاره االسكندريهمحمد احمد عبد العزيز عبد السالم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبد الرحمـــن على حسين محمود133133
59492oاداب المـــنصورهداليا عبد المـــنعم الخضيرى النجدى
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358o11تجاره طنطاعمرو محمد على سميه
66916oاداب الزقازيقايمان مـــنصور طه محمود عبدالسالم
تجاره القاهرهمحمد محمد مجدى على مسعود146612
512oo3طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسحمدي محمد عبدالعزيز محمود
6547o7اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةهند ربيع محمد موسى
52o223طب بنهاهدى احمد احمد عطيه الطنب
اداب كفر الشيخحنين عبد الرحمـــن قطب عبد الرحمـــن زيدان377979
6628o2صيدلة بورسعيدايه خالد عبد المولى قمرالدولة مـــنصور
11961oاداب انتساب موجه عين شمسيارا عادل حجاج احمد
تربية حلوانمحمد سيد محمد سامى267271
28oo2oتربية ابتدائي بنهاياسمين رشــاد على سالم
3654oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةفاطمه محمود شندى السيد
هندسة عين شمسفيرونيا عماد كرم حكيم122129
2o6761اثار القاهرههبه صبرى محمود ابراهيم
3o4676هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةشــادى ايمـــن عبدالستار عبدالحى
81o353هندسة سوهاجمحمد عطيه عبد الرحمـــن احمد
فنون تطبيقيه حلوانحسني عادل حسني حسن57781
صيدله طنطازينب محمد كامل البنا223191
هندسة شبرا بنهااحمد شعبان سالم رفاعي294884
طب طنطاشيماء فوزى عبدالحكيم دغمان497739
22o77اداب حلوانمريم لوندى عبد الملك جورجى
اداب القاهرهنورهان عبد الغنى عيد محمد51564
5697o7تجاره المـــنصورهشيماء السيد سعد ابراهيم السيد
66149oتربية بور سعيدايه سمير عبد العزيز مرسى
تجاره القاهرهاميره غريب عبد العاطى محمد145971
كلية أداب بورسعيدمريم ابراهيم على ابراهيم سليمان662114
725o3oنوعية المـــنياأمل جمال معاذ محمود
تجاره انتساب موجه االسكندريهروان ابراهيم محمود محمد احمد 423386
هندسة الفيومميادة اشرف احمد بدر367619
اداب انتساب موجه االسكندريهاحمد يحيى صالح عبد العزيز416167
علوم القاهرهاحمد محمد عبد الخالق محمد غنيم141966
تجاره طنطاامـــنيه عبد السميع عبد العظيم عبد السميع المصرى359132
رياض اطفال المـــنيا طالباتوفاء عاطف قطب حسين716877
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد مصطفى احمد سالمه224267
2749o6تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانياسمين سعيد احمد مصيلحي
تربية طنطاالسعيد حافظ السعيد جوده495172
497o9طب القاهرهمحمود عالءالدين محمود احمد
اداب المـــنيااريني عماد شفيق حنين719155
2316o9تربية الساداترضوى عبدهللا عبدالسميع سالم 
تربية حلوانشيماء عبود محمد سيد احمد211617
2o7371تجاره عين شمسميار اسامه محمد عبدالمجيد
حقوق عين شمسلويس مجدى لويس بدروس114656
تربية الزقازيقندى متولى ابراهيم عطية514877
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد رافت عبدالتواب محمد266698
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره عبدالرحمـــن حسين حجازى264828
تربية كفر الشيخاميرة عمرو عيد علي سعاده378891
طب اسيوطمحمود قايد محمد عابد797451
52o392اداب الزقازيقسعدية السيد ابراهيم الدسوقي احمد
طب اسنان طنطاابراهيم شوقى ابراهيم شحاته محمد338724
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةكريم رضوان عبدالفتاح على651984
4338oطب القاهرهندى على عطيتو محمود
15o638تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عادل محمد موسى
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حقوق االسكندريهمحمود كرم محمد الجوهرى421656
طب المـــنصورههاجر عماد عبد الحميد على شــامة579283
تربية المـــنصورهندى احمد ابراهيم احمد573469
38o234تربية كفر الشيخفاتن محمد حافظ على يوسف
هندسة المـــنياعبدالرحمـــن سالم سليمان داود375945
اداب عين شمسميار سيد عبدالعزيز السيد الخولي282312
صيدله طنطااميره احمد جوهرى السيد احمد216243
5o1476تجاره جامعة دمياطشيماء هشــام محمد فهمى محمد الصياد
81o666تربية ابتدائي سوهاجاكرم اميل جاب هللا ابراهيم
صيدله القاهرهمـــنة هللا محمد محمد زهى الدين13994
29o66oكلية البنات تربية عين شمسدينا ابراهيم عبدالعال حسن ابراهيم
5123o7تجاره الزقازيقاحمد سامى محمد عبدالرحمـــن غازى
8o8857تربية ابتدائي سوهاجسوسو على البدري احمد
819o21كلية تجارة ج أسوانساره ناصر حسن عبد الرؤف
تربية ابتدائي طنطادينا طاهر السعيد الجنجيهى364527
8o2o58كلية اآلثار سوهاجاحمد طلعت نفادى محمود
81763oطب بيطرى سوهاجرحاب عبد الصبور الدردير محمد
صيدلة المـــنياكريستينا محروس عبد المالك يعقوب719277
42832oتربية اسكندريةخلود رمضان شعبان محمد علي
3618o8طب طنطااسالم مازن محمد الرشيدى
اداب قنا ج جنوب الوادىرفاعيه سعد احمد محمد734191
474o7هندسة المطريه جامعة حلوانعمرالمختار محمد متولى هالل
35o769تجاره االسكندريهبسنت سعيد أحمد كامل
اداب عين شمسقمر فريد خيرى محمد25457
هندسة اسيوطمحمد فتحى محمد سليمان حسنين نجم636217
655o22تربية ابتدائي االسماعيليهمصطفى عبده سالم حسن
تجاره طنطافاطمة نادى نصرعبد الرحيم شنب367977
صيدله الزقازيقمحمد امين محمد عبد الرحمـــن المليجى637328
8o4o53تربية ابتدائي سوهاجريهام محسن عبد اللطيف السيد
رياض اطفال بنى سويفاميره عادل جالل محمد71689
هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف محمد عبدالقادر عبده262995
154o5oفنون جميله فنون حلوانمريم مصطفى محمد عبد الغنى
34415oهندسة كفر الشيخاحمد محمد مصطفى بالل
تجاره عين شمسساندى شكرى عيسى عوض هللا121642
كلية تجارة ج أسوانعمرو جمال ابو الجحاج حسين744568
115o19هندسة اسيوطكريم حمدى شكرى يمـــنى
2o3591صيدله القاهرهبسنت احمد عبدالحفيظ محمدحسن ابراهيم
هندسة حلوانمحمد حسام الدين محمد رزق118144
5o1778تربية جامعة دمياطامانى محمد محمد المغربى
هندسة االسكندريهنوران محمد العزب محمد السيد349892
تجاره القاهرهمحمد عاطف محمد عبد الفتاح عبد المقصود48484
تجاره القاهرهرقيه ممدوح مسلم جمعه13981
هندسة االسكندريهمريم محمود اسماعيل عبد الحميد349881
تربية االسماعيليهاحمد عادل على احمد651812
13o922اداب القاهرهمحمد جبريل محمد حسانين
هندسة المـــنيامحمود نجاح عبد الحميد درويش755557
عالج طبيعى القاهرهاحمد السيد احمد السيد محمد276958
347o52صيدله االسكندريهوسام عادل محمد محمد مـــنير
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعلي محمد ناصر السيد مرسي33684
اداب انتساب موجه االسكندريهمروة عبده حلفاوى مرسال على419294
طب االسكندريهاحمد فاروق محمود محمد عفش413466
اداب القاهرهايه خالد عبد المرضى محمد اسماعيل143773
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1374o6اداب انتساب موجه القاهرههاجر محمد احمد ابراهيم
الحاسبات والمعلومات السويسعمر حمدى صديق احمد237834
تربية ابتدائي طنطاريهام طلعت االلفي نوفل367754
اداب الزقازيقنورهان سعيد محمد طه639522
اداب القاهرهعبد الفتاح سيد عبد الفتاح على141838
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةايه عادل عبدالسميع يسين231576
صيدله المـــنصورهناهد مجدى عبد المحسن شريف492572
58o731هندسة اسوانعلى طارق سيداحمد على
5o3785تربية جامعة دمياطهدى اسماعيل العزبى العباسى
42966oتربية طفوله ج دمـــنهورآيه عادل محمد البقلى خليف
حقوق القاهرهاحمد حسن عبد الغنى حسن حسان145542
2o3845السن عين شمسمـــنه هللا على مصطفى ابراهيم
44469oطب اسنان االسكندريهأميرة احمد حسن محمد الزهيرى
57796oهندسة المـــنصورهاحمد ناجى محمد سيف الرفاعى
3o823هندسة القاهرهمحمد احمد يوسف على قرانشو
طب االسكندريهاحمد محمد جاب هللا  جاب هللا ابو حشيش441815
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمود مجدى عبدالحميد مسعود288728
تربية ابتدائي بنى سويفايمان جمال كامل محمد66756
تجاره اسيوطجهاد حسنى محمد هاللى788115
هندسة شبرا بنهااحمد عبدهللا عفيفى مرسى عفيفي276534
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم محمد لبيب يحى76472
تجاره عين شمسرضوى حسين بخيت حسين264927
72oo48تجاره بنى سويفبرناديت عادل دوس ابراهيم
طب بنهااحمد رمضان سعيد الشيمى217264
تجاره الزقازيقمحمد السيد احمد الشماع522359
طب بيطرى بنهاداليا صالح مصطفى خطاب368273
39o643تجاره طنطافايز محمد اسماعيل على عزام
1148ooحقوق عين شمسعبد الرحمـــن حسين السيد جابر
حقوق قنا جنوب الواديحسن احمد يوسف طه747144
7595o2صيدلة سوهاجمـــنال شعبان محمد سليمان
3452o3صيدله االسكندريهمصطفى سامح مصطفى ابو المجد عبد العال
اثار القاهرهمصطفى ابراهيم محمد على السعدنى357177
طب الزقازيقسحر ربيع توفيق محمد514443
هندسة المـــنصورهاحمد حسن احمد عبده شحاته593646
هندسة المـــنصورهعمرو محمد محمد محمد حسن594684
5o468oطب بورسعيدندا نادر عبد الرؤف حامد هويدي
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحاحمد حفنى محمد فتحى اسماعيل الفقى521266
7332o4تجارة قنا ج جنوب الواديعبد الرحمـــن محمد مبارك مـــنصور
تربية طفوله ج دمـــنهورنوره خميس ابو زيد محمد428633
715o3اثار الفيوممحمد معوض شحاته سيد
كلية البنات آداب عين شمسكريمان عبد الوهاب محمد عبد الوهاب31253
5o392تجاره القاهرهفاطمه الزهراء صابر رشــاد خطاب
اداب حلوانايه ابراهيم على احمد46138
23o422اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةطه السيد السطوحى طه
نوعية طنطاندى محمود قمرالدوله محمد سالم489454
19o948حاسبات ومعلومات القاهرهعمر مختار حسن محمد حسن
2o3877تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء عبدالعزيز محمدى محمود
تجاره المـــنصورهايمـــن رمضان عبد الحى محمد574946
22891oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةنورهان عبدالفتاح عزت محمد جبر
طب اسيوطشيماء احمد محمد خميس748562
كلية البنات آداب عين شمسنيره شحته محمد حفنى حسان289797
طب اسنان طنطاايمان رجب يوسف محمد رجب235933
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هندسة االسكندريهسميه محمد عبد العزيز مرسى347499
طب بيطرى االسكندريهاسراء عبد الفتاح ابراهيم مرسى احمد339985
521o37هندسة الزقازيقحسام حسن محمد على ابراهيم
292oo8هندسة شبرا بنهاحازم حسن مرغنى مرغنى تاج الدين
اداب حلوانعبد الرحمـــن احمد عبد الحليم محمد26663
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةابراهيم على ابراهيم على الطويل213845
5o3995هندسة بور سعيديوسف السيد احمد المـــنسى
335o27تجاره االسكندريهنادين نصر محمد محمد ابو سعده
تربية االسماعيليهاسراء عبدالرؤف محمد عبدالرؤف656645
3o1468هندسة المطريه جامعة حلوانعمر حربى محمد ابراهيم
58o793هندسة المـــنصورههانى لطيف جرجس داود عوض هللا
43o717تربية طفوله ج دمـــنهوررانيا عبدالعزيز محمد لبده
5o3899تجاره بور سعيدمدحت كمال مجاهد محمد
تربية ابتدائي اسيوطسنيه سمعان نجيب ابراهيم796138
5o7333اداب جامعة دمياطاسماء عبده صالح السعيد عبد التواب رضوان
36419oطب طنطاهبه صالح على عمار
طب االسماعيليه ج قناة السويساحمد فتحي خلف هللا عمر656878
69o61هندسة بني سويفطه شعبان سيد احمد
793o79هندسة اسيوطمحمود صفوت محمود محمد
52o9o5تجاره الزقازيقمحمد هانى السيد حسن
34149oاداب االسكندريهنسمه عادل عبد العزيز ابراهيم احمد
هندسة الزقازيقاحمد وجيه السعيد االمام569878
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن شوقى احمد محمد الفقى488586
58oo89تربية المـــنصورهايه محمد عبد العظيم اسماعيل سليم
3468ooهندسة االسكندريهايه هشــام عاطف محمود
49o652اداب المـــنصورهاسالم طارق عبد المـــنعم بدوى  حسين
44956oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسارة ممدوح عبد العزيز غنيم
37o352تربية كفر الشيخأمانى سعيد عبد المـــنعم محمد الحمراوى
كلية البنات آداب عين شمسعلياء جمال عباس عبد العليم124498
طب اسنان جنوب الوادىتامر وصفى تامر نصر هللا816331
تجاره دمـــنهورحسام ابراهيم عبد المـــنعم الشــاعر426178
23o843طب اسنان طنطااحمد عصام ابراهيم سالمه
تربية الفيومايه عباس عشري عباس78636
3o2o11اداب عين شمسعمر ممدوح كمال محمد جمعه
تربية ابتدائي شبين الكومرحاب حامد فوزى سلطان231887
تجاره االسكندريهعالء كامل مصطفى محمد مصطفى344781
58o18كلية البنات تربية عين شمسرحاب محمد اسماعيل عبد التواب
1534o6هندسة القاهرهاحمد ناصر فتحى حسن
726o35طب المـــنيااسامه نجاح لمعى عبدالشهيد
4866o7طب بنهاهبه عماد عبد السميع خير هللا
تربية رياضيه بنات شبين الكوماسراء رأفت عبدالرحمـــن عبدالبر216559
عالج طبيعى ج كفر الشيخأسيل عبد اللطيف عبد اللطيف البحيرى489735
8o4248صيدلة سوهاجبيشوى اشرف وهبه راغب
فنون جميله فنون االقصرماريو جورج مرقس عزيز191223
هندسة المـــنياكريم محمد حلمى يونس722823
تربية ابتدائي الساداتابتسام طارق ابراهيم فرج العسال232159
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد يوسف ابراهيم يوسف227298
حقوق عين شمسمحمد احمد عبد المجيد مصطفى شهاب123524
تجاره اسيوطمصطفى خالد عبد العال سلمان789561
7439o4اداب قنا ج جنوب الوادىاسراء نوبى محمد عبدهللا
إعالم ج جنوب الوادىمصطفى عبد النبى احمد سالم822635
هندسة القاهرهساره احمد احمد مدحت114528
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اداب اسيوطاسماء محمود عبد الحفيظ جعفرى797783
155oooإعالم ج جنوب الوادىنورهان سيد عبد الرحمـــن امين
هندسة اسيوطابانوب رأفت عبد المسيح سيدهم827626
499oo2اداب طنطااسالم احمد سعيد احمد يوسف
48579oطب طنطاساره حمد عبد الفتاح ابو حمد
27o7ooتربية حلواناسراء مجدى محمد توفيق
59219oهندسة اسيوطمحمد صالح برهام عبد الفتاح عبد الخالق
2o2441تجاره القاهرهامـــنيه على حسين عبد العزيز احمد
2288o5طب بنهاساره رياض عبدالخالق ابوالفتوح
صيدله االسكندريهدنيا رجب معوض على824465
429o66تربية طفوله ج دمـــنهورميرنا بالل محمد عبد السالم
اداب الزقازيقبسمه عبدالعظيم محمود شوتح649883
اعالم القاهرهمصطفى محمود عبدالرحيم محمد حسن296829
تربية الزقازيقميار محمود محمد ابراهيم رمضان584531
طب القاهرهنورهان محمد يوسف محمد743858
2658oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهند وليد طلعت عبده رحمو
تجارة قنا ج جنوب الواديندى محمد يوسف عبدالعزيز737375
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسراء طارق يوسف غريب فرج653731
تجاره الزقازيقعالء محمد السيد محمد سعيد644771
812o86حقوق سوهاجراضى فريد جاد السيد عوض
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوررضوى انور جمعه على مرسى القصبى451364
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةتقى محيى غانم محمد228973
هندسة الفيوماحمد محمد شعبان عبد العليم91484
7243oاداب الفيومبدور ممدوح عبد العليم خليل معوض
كلية هندسة بنهادينا محمد موسى عبدالعزيز262522
طب طنطاساره حماده السيد مطاوع354723
هندسة القاهرهمينا اسحق شكرهللا رياض148218
تربية طفوله ج دمـــنهورهدير جابر عبدالعاطى عبدالقادر431123
38o597نوعية كفر الشيخهند شريف محمد احمد الشــاملى
8o6755تربية سوهاجساره محمد جاد الكريم سليمان
اداب عين شمسايه حسنى يوسف محمد احمد149354
تربية أساسي اسكندريةسحر عباس محمد عبد هللا419454
73o259كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد صابر عبد العظيم عبد المالك
71o371صيدلة اسيوطيوسف مـــنصور عبدالفتاح أحمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسابراهيم عبد هللا ابوهاشم محمد522947
تربية الفيومسمر رمضان محمد محمد76354
تجاره االسكندريهحازم ربيع الضوي محمود حسين418567
تربية طنطاعفاف محى الدين اهاب حسين المـــنشــاوي367974
تربية الزقازيقاشرقت احمد راجح محمود637825
5238o1اقتصاد مـــنزلى حلواناسراء رجب السيد احمد
اداب المـــنياعبير عبد العظيم فرج محمد عايد716782
رياض اطفال االسكندريه طالباتناهد رفعت صغير بطرس796146
42o711اداب االسكندريهروفائيل جورج امين عبدالمسيح جرجس
43o572تربية الساداتفاتن فكري السيد دغيدي 
اداب دمـــنهورأيمـــن عبد المـــنعم إسماعيل معوض427597
411o87تجاره االسكندريهسمر محمد عبد الباسط حسن حرفوش
تربية ابتدائي كفر الشيخايمان خالد السيد حسن377778
8o88o7هندسة سوهاجمحمد حسام محمد فاضل عبد العال
طب اسنان عين شمسنهال عالء على حسن ضحا291356
6598oتربية بنى سويفابتسام محمد على محمد
اداب االسكندريهمحمد نجم مـــندوه محمود محمد416693
تجاره دمـــنهورعبد المـــنعم ايمـــن شوقى عبد الحميد محمد426868
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34674oطب اسنان االسكندريهنورين ياسر انور السيد على
اداب االسكندريهندى حمدى انور غازى محمد423266
28o956اداب عين شمسمصطفى محمد على حسن
تربية حلوانمارتينا رزق ميالد عبد السيد142353
علوم القاهرهاحمد عصام محمود شــاكر23834
اداب دمـــنهورمحمد احمد جابر محمود344795
طب القاهرهسميه جمال محمد احمد746955
45985oهندسة االسكندريهعمر عبد العزيز احمد حسن السوسانى
58o491تجاره المـــنصورهياسر فتحى احمد فرحات
هندسة اسيوطمحمود سامى عبد العزيز سيد786675
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد حامد شــاكر عبدالبر272429
اداب االسكندريهدينا على حسن على حسن المصرى423157
طب بيطرى االسكندريهأحمد محمد فيتوري محمد سليمان434714
تربية رياضيه بنين حلواناحمد عادل احمد محمد كريم141769
حقوق اسيوطالمختار محمد اشرف سيد عوض789782
اداب الزقازيقعبدهللا احمد السيد عزب عزب511936
272oo7تربية موسيقيه حلوانبسنت جمال عبدالمتجلى احمد محمود
اداب االسكندريهروان السيد محمد احمد محمد348727
صيدله بنى سويفاميرة محمود هالل فرج755741
29o119تجاره عين شمسمحمود ياسر سامى احمد
كلية طب أسوانشيماء عبد الحميد محفوظ محمد746684
42138oتربية رياضيه بنين االسكندريهابراهيم حمدى عبدالعظيم سالمه
طب اسنان طنطارهف سعيد ابوالفتوح حماد235778
تربية ابتدائي الزقازيقامـــنيه طارق ابراهيم محمد بالطه584466
هندسة المطريه جامعة حلوانرغدة حازم عبدالكريم عبدالفتاح أبورأس414284
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد جمال محمد قطب محمد197968
اداب عين شمسصالح خالد صالح نصار281863
4234o8 الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفشيماء سعيد حسين حسين البجرمى
8o6473كلية األلسن سوهاجخلود خالد هاشم جاد
3o2918نوعية بنهاوالء خالد عبدالرحمـــن محمد نوفل
طب بورسعيدناهد محمد عبد الرحيم حميد ابو العال661867
تربية حلواناالء ماجد محمد سليمان36136
طب اسنان االسكندريهسميه محمد محمد نصر القلشــانى369387
اثار القاهرهنورهان صالح مرسي محمد146392
66o232تجاره بور سعيديوسف عاطف محمد عمراحمد الوالى
تربية بور سعيدنرمين محمد السيد محمد حجى661118
تجاره دمـــنهورمصطفى محمد عبد الحميد على حسين426564
تربية المـــنصورهاحمد محمد صالح محمود591797
تربية اسيوطصابرين ابو الفضل محمد خلف هللا794178
تجاره عين شمسمحمد اسامه خليل عبده خليل125178
5o986oتجاره الزقازيقسارة محمد سعيد عبد المقصود
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحسن مصيلحى عبدالحميد مصيلحى213781
تربية بنهاالسيد خالد على السيد275831
هندسة المـــنصورهعمار ياسر مصبح السيد582995
تربية رياضيه بنات االسكندريهرانيا رمضان عبدالفتاح ابو الخير348851
كلية األلسن كفر الشيخنهى محمود مسعد ابو النجا سالمه597716
5o6884صيدله المـــنصورهريهام اسامه عبد الفتاح احمد عيسى
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديدمحمد أحمد إبراهيم رفاعي749162
تجاره بنهامحمد رضا سيد احمد281328
233oo5تربية رياضيه بنين جامعة الساداتمحمد رزق عبدالجيد خير هللا
طب بيطرى الزقازيقايمان محمود ابراهيم محمد الشربينى519982
فنون تطبيقيه حلوانداليا هانئ علي الغزاوي16848
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تجاره انتساب موجه قاهرهايه جمعه رمضان شيمى56888
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخسعاد نبيل عبد المجيد عبد الفضيل ابوزيد385525
اداب حلوانوفاء سيد عبد الحفيظ حسن155893
صيدله المـــنصورهاسماء بشير السيد الشربينى576429
كلية حقوق المـــنياسما عصام اسماعيل محمد712875
357o9oاداب طنطاحسام على عبد هللا عبدالجواد حامد
65o181هندسة الزقازيقاحمد طالل محمد احمد
اعالم القاهرهفاطمه امجد صالح محمد على51689
5o1782تجاره جامعة دمياطاميره حمدى محمد زقزوق
375o15طب القاهرهاحمد محمد عبدهللا يوسف
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهايناس محمود غازى احمد شحاته216273
748o33تربية فرع الوادى الجديددعاء محمد عيد صالح
هندسة طنطامصطفى فؤاد دياب قوره223744
تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المـــنصورةندى اشرف فتحى محمد مصلح496483
صيدله المـــنصورهسماح محمد عبد الشــافى عبد الشــافى591646
5o9793سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويساسراء عطيه محمد عطيه محمد ابراهيم
27982oحقوق بنهامصطفى عبدالمعبود ابراهيم الدسوقى ابراهيم الجزار
2o6349تجاره عين شمسيمـــنى ياسر يوسف الصفتى
49o7oتجاره القاهرهمعتصم ياسر عبد الحليم قطب السيسى
21861oتربية شبين الكوماميره ميخائيل سعيد ميخائيل
تجاره اسيوطايه صالح حسن سليمان826466
66oo9تربية ابتدائي بنى سويفشــاهنده موسى محمد صالح
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةكريمه السيد محمدي عبد العال497449
5o9122طب الزقازيقتقى السيد متولي عطيه السيد
14863oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةانجى ممدوح محمد قنديل
طب بيطرى بنى سويفنورهان عشرى عويس مبروك63651
24o5o6اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةالسيد صالح فرج حسن فرج
5o5835تجاره جامعة دمياطاسامه خالد محمد سالمه زغلول
36742oتربية طنطاسمر صديق عبدالحكيم بربر
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفامانى سالم محمد سالم583273
3o2795اداب بنهامحمد سمير عبدالنبى احمد دياب
تربية ابتدائي بنهاياسمين عالءالدين كامل محمود298196
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمود احمد على محمد عبد الغنى33986
تربية ابتدائي سوهاجيوسف شحاته احمد وقاد813792
72o19oطب المـــنياتسنيم معروف محمد حسن
4365o8علوم االسكندريهمحمد عمر القرنى عبد الغنى
سياحه وفنادق االسكندريهكالرا عماد عياد دوس بشــاي411638
اداب كفر الشيخمحمد على مصطفى عبد الرحمـــن  العباسى368739
118o2oالسن عين شمس/رياضةيمـــنى اشرف سعد الدين العدوى
طب اسنان طنطانور الدين عالء قطب محمد عتش441216
5o8813طب الزقازيقتقى شهاب محمد فوزى زكى
718oo1كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفالحسين ايهاب رمضان احمد
5797o2اعالم القاهرهمحمد سامى محمد البنا
3o3o26صيدله االسكندريهايمان رافت عبدالعظيم عبدالفتاح
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتشيماء مـــنصور زكي محمود746618
8o994اثار الفيوماحمد مـــنصور قرني ابوالحسن
5661o3هندسة المـــنصورهاسامه ابراهيم فتحى علي
796o28تربية اسيوطمريم مـــنسى عطيه ذكا
هندسة القاهرهاسامه عادل السيد النحاس47134
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاحمد سيد عثمان السيد73894
اثار القاهرهدنيا محمد حسن محمد275161
طب القاهرهخالد اشرف عبد اللطيف محمد15412
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793o1oعالج طبيعى قناعبد هللا على عبد الحفيظ هوارى
هندسة عين شمساسماء صبرى فؤاد عبد القادر ماضى144577
45o2o6كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوردنيا رضا محمد محمود السيد ابراهيم
حقوق عين شمسخالد احمد محمود ابو شــادى198441
76o569هندسة قنامحمد كمال كلحى محمد
صيدله طنطابسمه سعيد احمد كامل عبد الال359444
طب طنطامياده السيد المغاورى الصاوى الصاوى البرادعى354172
7144o4تربية ابتدائي المـــنيامصطفى ناجى محمد مرسى
تربية ابتدائي عين شمسياسمين رضا حسن علي القذق132912
43o582فنون جميله فنون ج االسكندريهميار ابراهيم امين ايوب
رياض اطفال المـــنصورهمـــنى السيد السيد عبد هللا فرج589943
452oo5كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوربسمه سمير راتب مراجع
6494o8صيدله الزقازيقياسمين السيد على احمد مصطفى
816o52صيدلة سوهاجرضا احمد صديق عبد المجيد
147o39طب عين شمسرنيم حبيب عبد الحميد محمد محمود
نوعية طنطايارا عباس محمد فؤاد مرسى492425
37oo95فنون جميله فنون االقصراحمد محمد محمد محمود الديب
طب الزقازيقامينه جمال عبد المـــنعم الششتاوى586552
3oo435حاسبات ومعلومات بنهاطارق عبدالمجيد محمد على
حقوق بنى سويفعماد احمد محمد حمزه77142
58341oطب بيطرى المـــنصورهمحمد ايهاب على عوض
7o5o5صيدله بنى سويفاميره حازم سيد عبد الحكيم
اداب الفيومرضا عبد الحفيظ بدوي علي78647
22554oتربية ابتدائي الساداتايه محمد على عمران
سياحه وفنادق االسكندريهميار محمد شحاته محمد قاسم417272
42o8o5تجاره االسكندريهمحمد سمير محمد عبد المـــنعم عبد المـــنعم
2641o2اداب انتساب موجه القاهرهمحمد الصاوى احمد عمادالدين القصبي
السن عين شمسدعاء محمد ابوسريع على211614
علوم االسكندريهمهند طارق السيد محمد محمود412952
سياحه وفنادق المـــنصورةعاصم أيمـــن زكريا العزب499869
صيدله القاهرهياسمين يوسف احمد قطب239424
72o98تربية رياضيه بنين بني سويفاحمد محمد عادل فتحي ايوب الشريف
تربية ابتدائي المـــنيااميرة محمد محمد عبد القادر719172
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر عصام عادل احمد محمود117266
اداب االسكندريهعبد هللا على السيد اسماعيل جمعه418837
2939o8كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانحسن عبدالحميد محمد عباس
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء رأفت لطفى حسن36483
2373o3تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادياحمد سيد مـــنصور على
اداب انتساب موجه االسكندريهمها ممدوح محمد احمد زغلول341477
تجاره بنى سويفدعاء حسن محمد احمد62528
تجاره عين شمساحمد سعيد شحات عبدربة295366
كلية البنات آداب عين شمسمريم جميل يوسف بولس28375
عالج طبيعى القاهرهمروه عبد الباسط عبد الحى محمد صالح647629
طب المـــنصورههدير احمد ابراهيم محمود موسى561288
تربية طنطازينب مصطفى محمد على المكاوى363793
49o25oتربية ابتدائي طنطارانيا عمر ابراهيم محمد رمضان
هندسة شبرا بنهارمضان محمود رمضان فهمى299663
6376o9تجاره الزقازيقمـــنه هللا محمد بيومى ابراهيم
573o86طب بيطرى المـــنصورهسعيد عالء عبد المطلب عبد الحميد حسام الدين
طب الزقازيقنيروز محمد احمد سودان515495
8o36o2طب سوهاجمحمد خالد عبد العظيم عيد
261o98تجاره وإدارة أعمال ج حلوانوسام عمر عبدالفتاح احمد
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3oo393حقوق بنهاعبدهللا يوسف عبدهللا محمد
تربية ابتدائي بنهاسحر مصطفى سيد احمد مـــنصور299927
السن المـــنيانورهان حاتم محمد جالل السيد الجزار563431
اداب القاهرهجهاد عبد القادر عكاشه عبد القادر51624
2229o8اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةياسمين فريد عبده ابو العنين
هندسة كفر الشيخمـــنه هللا مدحت مصطفى محمد الحلو487194
8o859تجاره وإدارة أعمال ج حلوانوالء سيد احمد عبد الفتاح
8o141oتربية اسيوطخلود صالح خيرى خليفه
564o11تربية المـــنصورهاحمد العربى بدير عبد العزيز
طب االسكندريهخالد محمد زكي عبد العليم412165
تجاره طنطاعالء سامى سيد احمد خليف491752
طب المـــنصورهابراهيم عبد الرؤف محمد ابو السعود593359
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرانيا كمال محى الدين اباظه225745
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسراء محمد محمد محمود517881
حقوق بنى سويفياسر فاروق طه عبد الفتاح68821
طب عين شمستوماس عادل صادق جرجس816333
كلية الطب بقناشيماء عصام فرج هللا محسن739675
تربية المـــنياغادة شعبان عبد الجواد شعراوى712431
464o1تجاره القاهرهاسراء نصر محمد احمد
5oo718تربية جامعة دمياطساره مسعد عباس الشعراوى
8o2471تربية ابتدائي اسيوطمحمد عبد الصبور حسن محمد
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد مصطفي ابراهيم علي المشــالى375822
تجاره عين شمسعزه محمد سامى محمد مـــنظور144519
19oo9oطب عين شمسعمر محمد مـــنير محمد عبد الرحمـــن
تجاره عين شمستريزا فتحى خليل مـــنصور129856
481ooهندسة القاهرهعبد هللا على فرج اسماعيل
اداب الزقازيقسيد احمد سيد ليسى زغبى295863
5898o6هندسة طنطاايمـــن السعيد المتولى عبده الطيبانى
5854o9عالج طبيعى القاهرهساره نصيف فريج ابراهيم
52o595طب الزقازيقاحمد عاطف عبدالمطلب سرحان
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمود يسري كريم عقل645948
5oo583صيدلة بورسعيدنورهان مجدى حسن رمضان
هندسة القاهرهمحمد عبد هللا احمد محمد عبد هللا124564
كلية هندسة بنهاعمر مجدى عبد الغنى على خضير228218
تجاره اسيوطاسالم رفعت محمد شريف791899
اداب الزقازيقايه وجيه عمر علي516412
تربية اسيوطصفاء عبد الحى سليمان على799992
اداب انتساب موجه عين شمسصالح الدين كرم صالح الدين عثمان281279
تربية المـــنصورههناء محمد السيد الباز563883
حقوق بنى سويفدينا طلعت جالل محمد74349
414oo8هندسة االسكندريهامير ناجى انطون ميالد
73697oكلية الصيدلة ج جنوب الوادىندى نصر الدين حسين معوض
34o773تجاره االسكندريهاحمد ممدوح يونس عبد الرحمـــن يونس
56o892تجاره انتساب موجه المـــنصورهايه رضا حسن عبد الواحد
49o756تربية طنطامحمد احمد رجب محمد السيد
تربية المـــنصورهاالء مدكور مأمون فرحات احمد581272
8o1324تربية اسيوطوسام احمد إمام احمد
46o149هندسة االسكندريهمحمد عطية فتح هللا العلقامي
3635o8كلية الطب البيطرى المـــنوفيةساره محمود محمد ابو الخير
4253o8تجاره انتساب موجه االسكندريهاحمد محمود عبدالسالم فوز
طب بنهامحمود عالءالدين محمد شريف286449
تربية ابتدائي دمـــنهوررفيدة صبحى فتحى أبو عجيلة الدمـــنهورى429585
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اداب الفيومخالد عزت صوفى محمود حمودة73693
19o163السن عين شمسبسنت محمد سعودى محمد
35o82oالسن المـــنيامارتينا مينا ادوار صليب
372o7oفنون جميله فنون ج االسكندريهرضوى محمد ابراهيم ابراهيم القليبى
تربية ابتدائي شبين الكومدعاء السيد الحسينى السيد قنديل236296
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةندى ياسر توفيق احمد عيسى117812
66o435تجاره بور سعيداحمد محمد عبد الرحمـــن عبد الظاهر غانم
تربية ابتدائي دمـــنهورعمرو خالد فهمى الكومى مرعى426821
طب الفيومنهاد علي جمعه محمد75986
تجاره المـــنصورهصالح محسن زكى السيد نباليه593471
هندسة االسماعيليةاسراء السيد كامل محمود652788
788o32صيدلة اسيوطرحاب عنتر محمد سيد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةريهام معروف عبدالرحيم ابوالعال285962
29o659تربية ابتدائي عين شمسخلود محمد شعبان يونس عيسى
اداب القاهرهمـــنى مدبولى سيد اسماعيل31185
اداب بنى سويففاطمه فتحى عبد الفتاح احمد66871
4519oهندسة عين شمسمـــنة هللا مجدي محمد محمد
1174o5تجاره عين شمسفاطمه يحيى كمال عبد العظيم
تجاره القاهرهباسنت فتحى شــافعى امام محمد137978
تجاره الزقازيقناهد احمد مصطفى محمد موسى667795
11984oهندسة عين شمسنادين اشرف محمد صالح
8o7847تربية طفوله سوهاج طالباتوفاء صالح احمد احمد
اداب كفر الشيخعبده السعيد عبده بسيوني غلمش371618
طب المـــنياساره السادات عبد الحكيم صابر714689
21656oتربية شبين الكوماسراء عبدالعزيز ابراهيم على
8o6522برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد احمد عوض عبد الاله
296o96السن عين شمسرانا محمد عبدالخالق طه
علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةمـــنه هللا محمد كمال محمد عبدالجليل الربعي232728
تربية طنطاشيماء طارق عبدالرحمـــن عليوه363376
8o8474تربية سوهاجعصام عشري خلف عطا هللا
66317oكلية أداب بورسعيداحمد ايمـــن السيد شيخون
488o99هندسة المـــنصورهعصام انور احمد حمد
اداب انتساب موجه القاهرهامل محمد على عثمان34915
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد جمال عبدالمجيد صابر212458
رياض اطفال المـــنصورهاسراء حسام محمد شندى578518
5164o5تجاره الزقازيقايه محمد ابراهيم عبد الغني
6336oطب بنى سويفنسمه نورالدين يحيى يوسف
67o78oهندسة الزقازيقمصطفى محمد رفعت محمد تهامي سالم
نوعية الزقازيقفاطمه حسن حسين يوسف637925
هندسة القاهرهعلى ايمـــن على المرسي149884
تربية دمـــنهورهاجر أشرف حسن عودة429227
كلية البنات آداب عين شمساميره عالء محمد سالم293984
تربية ابتدائي طنطاطارق يحى السيد احمد عبد العزيز358386
66175oنوعية بور سعيدايه عبد هللا محمد مصطفى ابو ربع
كلية البنات تربية عين شمسجهاد اسعد سيد احمد برعى273928
7137oتجاره بنى سويفمحمد سيد عبد الحميد عبد العال
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبدهللا نصر شعبان محمد عامر455196
667o42تربية طفوله جامعة السويسايه محمد سعيد سالم شلبى
تربية طفولة فرع الوادى جديداميمة عطاهللا علي مسعود749684
السن عين شمسبسنت احمد محمود احمد28794
هندسة عين شمساحمد محمد عبد اللطيف مصطفى49731
طب بيطرى المـــنصورهربا مصطفى احمد سعد499598

Page 639 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانالشيماء ابو الجود عبد الكريم ابو الجود56869
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسخلود عالءالدين عبدالخالق282997
445o25صيدله االسكندريهابتسام جوده عبد المـــنعم  عطيه جوده
459o42هندسة االسكندريهخالد عبد هللا محمد محمد عبدهللا
51o6o5كلية هندسة بنهاسما محمد عبدالرحيم عبدالحافظ صيام
اداب بنى سويفمحمد سالمه جمعه عويس69847
طب بيطرى المـــنصورهسندس امجد محمد عبدالعليم غانم366982
هندسة طنطااحمد خالد على ابوسعد357656
1182o4صيدله حلوانبسنت عالء عبد العزيز حموده
صيدله االسكندريهاميره هشــام دسوقى ابراهيم محمد412718
صيدله طنطامحمود الوصال محمد بظظ213959
5743o5طب المـــنصورهمارينا كامل عجايبى كامل ارمانيوس
44oo14طب بيطرى دمـــنهورعبدالمـــنعم محمد محمد عبدهللا عبدالعزيز بركات
هندسة الزقازيقاسالم ايمـــن السيد السيد ابراهيم صقر639278
هندسة شبرا بنهامصطفى حسن جوده محمد محمد277177
2878o2تجاره بنهافاطمه مصطفى محمود مصطفى بدوي
اداب االسكندريهآيه يسري عبد المرضي محمود419789
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن محمد الهادى محمد713138
طب بيطرى كفر الشيخنوران محمد عمر مصطفى شرف385588
36o471تجاره طنطاايمان عادل عبدهللا الشــامى
طب بيطري المـــنيامصطفى عبدالعظيم عبدالرحيم على755179
6357o8طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسعبد هللا السيد الدمرداش عبد الجواد
هندسة المـــنيامحمد خالد محمد محمود721451
تجاره بور سعيدالسيد رجب السيد نصر احمد589351
تجاره بنى سويفرمضان طارق محمد عبد القادر69522
هندسة الزقازيقخالد محمد خلف همام639727
طب بنهاسهام مجدي السيد حسن641546
تجاره بنهااحمد ايمـــن عبدالسميع على227193
طب اسنان كفر الشيخندى اشرف عبد العزيز احمد عثمان347977
52o824طب الزقازيقرنا عياد السيد محمد
591o41هندسة المـــنصورهعبد القادر ابراهيم عبد القادر محمد
اداب القاهرهامال عماد الدين ابراهيم على52269
تجاره القاهرهعزة رمضان طه ابو طالب27292
تربية بنهاشيماء صبرى السيد عبده متولى286484
3727o6نوعية كفر الشيخاسراء فيصل مغازى محمد دراز
265o77اداب عين شمسمريم محمد اسماعيل عبدالرازق
1924o8حقوق عين شمسرونه عمرو محمد فايز الغندور
149o75صيدله القاهرهمـــنة هللا محمد حسنى محمود فرج
554o7حقوق القاهرهساره عبد الناصر شعبان ابراهيم
هندسة المـــنيااسراء طارق سليم حماد مجاهد236611
41o395هندسة المطريه جامعة حلوانفليمون فريد وليم عبده حنا
2o8895هندسة المـــنياساره احمد عبدالرؤف محمد مرعى
اداب القاهرههدير مجدى احمد ذكى31236
هندسة قنامروه احمد محمد صبرى مصطفى732682
تربية ابتدائي المـــنصورهعبد هللا عبد العال محمود عبد العال المحالوى572958
8o816oكلية األلسن سوهاجمريا موريس لويس مـــنصور
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهادى محمد كمال محمد224695
5o5167تربية جامعة دمياطمادلين محمد محمد محمد شعيب
57o748صيدله المـــنصورهباسم هشــام السيد عبد العزيز عبد العال
تربية حلوانعبد المـــنعم رجب اسماعيل عبد المقصود43512
79612oطب اسيوطبهاء عالم موريس حكيم
نوعية الزقازيقعلى عبد المـــنعم محمد محمد عمران645656
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كليةاسمجلوس
3o17o3صيدله عين شمسنورهان سامى محمود خالد
726oo3صيدلة المـــنياأبانوب نبيل سمير ميخائيل
29o43oتجاره انتساب موجه  عين شمسسلمى محمد عبدالرحمـــن محمد المشتولى
هندسة القاهرهمحمود عبد المـــنعم محمود عبد العاطى49782
صيدلة سوهاجايمان فراج عبد المجيد محفوظ815574
حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسنادر السيد عبدالحميد عسر651387
تربية شبين الكومهاجر يوسف محمد يوسف الششينى236311
تربية شبين الكوممحمد مجدى السيد المليجي212643
هندسة القاهرهمصطفى صالح محمد محمد ابراهيم13363
هندسة حلوانعبد الرحمـــن ممدوح رأفت محمد597377
اداب عين شمساسماء عبدالقوى طه ابواليزيد283748
تربية عين شمسدينا عصام معوض جاد142263
دار العلوم ج القاهرهامل سيد محمد احمد عبد الصادق151157
1967o1طب بيطرى القاهرهساره اشرف حسين ابراهيم عرام
طب المـــنياهشــام سيد محمد انور على718377
2788o3كلية هندسة بنهانوران اسالم فاروق فضل
حاسبات ومعلومات شبين الكومكرم حسام كرم سالم355915
تجاره االسكندريهاالء قطب ثابت السيد حسين339454
تجاره بنهاكريم صالح عبدالمـــنعم عزب667919
5761o5هندسة المـــنصورهاحمد محمد عبد الغفار محمد خشبه
تجاره المـــنصورهالسيد رفقى السعيد السيد ربيع565255
تربية المـــنصورهساره محمد ثابت محمد فراج576323
هندسة سوهاجاحمد محمد محمود عبد اللطيف814197
نوعية فنيه الزقازيقنانسى وليد على احمد645811
715o91صيدلة المـــنياآيه ابراهيم محمد عبد الرحمـــن
كلية هندسة بنهااحمد اشرف عبدالحميد مرسى276529
تربية أساسي اسكندريةايمان احمد ابراهيم محمد احمد يوسف417344
6426o5اداب الزقازيقسماء لطفى محمود ابوزيد
42o1o8اداب االسكندريهنسمه سعيد الصافى عبد هللا
تربية ابتدائي شبين الكومسعاد احمد محمدى محمد224879
نوعية الزقازيقايات ايمـــن احمد محمد حسن عامر639318
71332oمعهد عالي هندسة وتكنولوجيا المـــنيا الجديدةعلى محمد على فؤاد
حقوق طنطاابراهيم السيد ابراهيم علي357381
اعالم القاهرهفاطمه محمد قرنى عبد هللا34596
299o92كلية البنات تربية عين شمسايه عبدالغنى طه عبدالغنى
36175oصيدله طنطاأحمد أيمـــن فتحى أبواليزيد الفار
3o343oهندسة شبرا بنهااحمد اسامه احمد احمد فرج
تجاره القاهرهمحمد عمرو محمد عباس152938
صيدله عين شمسماركو نشــات رايق روبين264315
تجاره عين شمساحمد احمد ماهر احمد269135
64639oصيدله الزقازيقندى فتح هللا عبدالحميد خليل
صيدلة سوهاجمصطفى كمال محمد عبد الرحمـــن829232
اداب حلوانسعيد على سعيد على احمد عبد الجواد125137
اداب طنطاابراهيم صالح محمد حسن عثمان361324
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندنيا رفعت مختار على151375
7448o9تربية قنا ج جنوب الوادىصفيه كمال محمد على
هندسة عين شمسجون ايمـــن زارع صادق115422
725o57نوعية موسيقيه المـــنيافاطمة رحاب محمد علي
3684ooصيدله طنطاامـــنيه اسماعيل محمد عشوش
هندسة المـــنصورهمحمد سعد احمد ابو طافش493424
831o71تربية ابتدائي سوهاجاسالم حمدى ثابت عبد هللا
صيدله الزقازيقاحمد لطفى عبد العزيز وفا حسن523682
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هندسة االسماعيليةمروان احمد ماهر عبد العظيم651992
إعالم بنى سويفالحسين محمد عبدالرحمـــن عجالن223555
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسراء عادل رشدى محمد729923
طب كفر الشيخهدير محمد سعد ابو مـــندور372693
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةيوستينا عماد حسب هللا حزقيال335129
اداب القاهرهاالء محمد عنتر حسين محمد148533
4112o6تجاره دمـــنهورهالة هاني أحمد حسني محمد حلمي
2933o8اثار قنا جنوب الواديجمالت سالمه عبدالعزيز امام
57344oتربية ابتدائي المـــنصورهساره خيرى عبد المؤمـــن ابراهيم
تربية الغردقة جنوب الوادياسراء محمد حامد سعودى237118
578oo5تربية المـــنصورهايمان عبد المجيد احمد عبد المطلب خليفة
تربية ابتدائي الساداتمادونا عياد يوسف حنا225196
نوعية الزقازيقمحمد على محمد عثمان حمزه649713
اداب انتساب موجه عين شمسساندى وسيلى نادر باسيلى114484
275o93هندسة عين شمسخلود حمدى محمد عبدالمقصود
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانداليا محمد عبدالعظيم احمد الجنزورى278146
2o8398تجاره عين شمسعبدالرحمـــن على محمد ابراهيم على
هندسة االسكندريهاحمد حاتم حجازى عبدالحميد حجازى414114
تجاره االسكندريهاكرم مدحت السيد محمد سليمان416566
هندسة المـــنيااسماء جازى عبد الوهاب جازى حويت236613
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمحمد احمد عيد امين على66459
طب المـــنصورهامـــنيه عبد القادر عبد الرازق السيد سالم567617
تجاره عين شمساحمد عادل محمد عبد العظيم131642
2455oكلية البنات تربية عين شمسامـــنيه ماجد محمد زكرى
56889oطب طنطاساره صبرى رمزى حسانين محمد
هندسة طنطااحمد عادل احمد محمد الشين366288
8o5236اداب سوهاجايمان شعبان محمود احمد
7886o7طب اسيوطعبد هللا الكريم فرج ثابت هاشم
تربية االسماعيليهزهراء ابراهيم عواد محمد الفى652477
سياحه وفنادق االسكندريهمحمد اشرف محمد الداهش426224
صيدله القاهرهسلمى زكريا طه طه عثمان123667
صيدله الزقازيقمروه احمد السيد احمد521543
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود محمد محمد عبدالغفار221467
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمر عادل محمد الدردير محمد338386
19285oحقوق عين شمسمحمود ايمـــن امين محمد مصطفى صقر
283o12تجاره بنهاسيلفانا نعيم اديب حنا
تجاره عين شمسمحمود صالح عبدالكريم السيد289933
تربية المـــنيااميمه مدحت محمد على729274
صيدله طنطاسماء طارق محمد طلعت عطيه232468
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه حسام مـــنير طنطاوى فوده214449
41673oتربية اسكندريةنور الدين محمود شحاته رفاعى
43o287تجاره طنطارنا سعيد راغب قنديل
تربية بنى سويفاماني حسن ابراهيم سيد69866
صيدله بنى سويفزينب رجائي عبد المـــنعم فتح الباب63798
57296oتجاره المـــنصورهعلى الشحات عيسى يوسف الجوهرى
41o874إعالم بنى سويفاسراء محمد عبد هللا احمد عوض
تجاره جامعة دمياطمحمد محمد رجب التابعى اللبان499932
تربية اسيوطهاله عبد العال عبد الحفيظ عبد العال797229
تخطيط عمرانى القاهرههدى طه عبدالفتاح عبدالعزيز293461
اداب حلوانحنان جمال جمعه جاد الكريم على59456
هندسة المـــنصورهعمر محمد محمد على591239
22o553طب بيطرى جامعة الساداتمحمود السيد فتحى عبد الرحمـــن حماد
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اداب حلوانناديه عادل ليشع عبدالمسيح199575
7962o8اداب اسيوطهدى فاروق امين حسين
تجاره طنطاهبه حموده ابراهيم شعبان363864
كلية هندسة الطاقة بأسوانايناس احمد صالح محمد حجاج646412
إعالم بنى سويفشيماء عثمان محمد عثمان76361
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد سعيد عطيه حسن217548
5215o3تمريض الزقازيق آية قدرى الصادق عطيه
كلية األلسن ج أسوانمحمد رأفت رشدى محمد212346
تربية ابتدائي الساداتمصطفى حمادة ابراهيم محمد ابراهيم427612
هندسة طنطاخالد عبد المجيد سليمان أحمد بربش355669
58oo84اداب المـــنصورهمحمود فتحى محمود سعد سمره
تربية ابتدائي المـــنيارومـــندا صليب موريس صاروفيم723828
نوعية كفر الشيخمى طارق احمد محمد البحيرى377261
اداب اسيوطزينب احمد محمد احمد792784
اداب الفيوماماني محمود محمد احمد77534
طب بيطرى القاهرهاميره كمال الراضى محمد59938
29116oكلية البنات آداب عين شمسهدير حسن السيد حسن على المزين
تربية الزقازيقاميرة حسن محمد نصار516382
81o89رياض اطفال الفيوم طالباتمها شعبان عوض عبد السالم
66229oكلية أداب بورسعيدندى ابراهيم محمد السيد السيد الحواوشى
اداب المـــنيادعاء جمال محمد حافظ713393
تربية ابتدائي سوهاجايه محمود عبد الحميد بكر815484
74o751كلية الطب بقناساره ابوالحجاج جادالرب حلبى
فنون جميله عماره ج االسكندريهبيشوي نزيه نجيب اسعد حنا472436
اداب القاهرهنوران عاطف عبد الفتاح البسيونى114171
عالج طبيعى ج كفر الشيخمروه ابوالمعاطى عبد السالم ابوالمعاطى571315
75181oهندسة المـــنيامصطفى عامر صالح محمد
صيدله الزقازيقاسالم محمد احمد عبد الحميد بندارى المتعب637251
تجاره المـــنصورهاشرف انور محمد الباز السيد563389
77o86تجاره بنى سويفعائشه حسن احمد عبد الرحمـــن
تربية حلوانعلياء اسامه السيد مهدى128928
هندسة عين شمسكريم صالح صادق محمود119699
22848oطب بنهاناريمان محمد جوده عبدالعظيم
طب بيطرى بنى سويفساره محى الدين حامد عيد62864
14o494اداب انتساب موجه عين شمسساره مصطفى احمد محمد الخولى
تجاره المـــنصورهايه احمد المهدى فريد المهدى586484
487o9اعالم القاهرهسلمى حسن انور حسن احمد
5oo663تجاره جامعة دمياطانجى عماد محمود ابراهيم المهر
تربية رياضية بنين بنهااحمد ايمـــن عبدهللا عواد286382
طب المـــنصورههاجر صبرى محمد احمد الدسوقى589292
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىزينب محمد سيد مبارك739667
3558oصيدله القاهرهساره اشرف محمد عبد المـــنعم محمد عيد ابو نصره
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسراء سالم محمد امام289289
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفحازم خالد عبد الباسط زيان795533
علوم االسكندريهاية ابراهيم الشرنوبى مصطفى السقا433938
رياض اطفال المـــنصورهروضه خالد يوسف محمد663373
اثار الفيوماحمد محمد طوسون محمود ابراهيم61442
اداب دمـــنهورعمر ربيع صافى جمعة شعيب425575
717o12طب بنى سويفروزالين رضا ابراهيم بشرى
كلية الصيدلة ج الساداتغاده احمد ابراهيم مرسى215179
تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن حسنى عبد الرحمـــن بدران517244
411o57اعالم القاهرهيارا السيد رزق أبو الفتوح السيد
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76o938صيدلة سوهاجزينب محمود محمد حسين
تجاره االسكندريهاحمد اسامه محمد عمران على421845
هندسة حلوانمحمد مجدى فخرى الدين حجه485917
تربية حلوانسلمى محمد حسين محمود198249
طب االسكندريهحسام محمد عبدالقادر عبدالحميد443932
تربية ابتدائي قنا ج الواديندى صالح عبد الموجود محمد732446
تجاره بنهااندرو ابراهيم جرجس ابراهيم281843
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسمر بخيت احمد جوهر151398
5o81o6طب اسنان المـــنصورهنريمان طه طه امين
8179o9اداب سوهاجحسناء احمد كامل احمد
كلية البنات آداب عين شمسضحى رمضان سعد محمد282276
تربية ابتدائي طنطاياسمين عبد الناصر عبد العزيز الحجرى363436
طب بيطرى دمـــنهوراحمد نصر عباس ابراهيم441549
اداب انتساب موجه القاهرههايدى خالد محمد عبدالمـــنعم حتاته189732
هندسة شبرا بنهاامجد سمير عثمان محمد العبد228165
3oo522كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةوالء سامي شفيق سليمان محمد
رياض اطفال المـــنصورهفاطمه عادل عبد الملك احمد569535
هندسة كفر الشيخمينا نادي حبيب جندي391128
3o3o86تجاره بنهااحمد مصطفى عبدالفتاح محمد شلبي
272o49كلية البنات آداب عين شمسمريم ممدوح سمير وديع
تربية ابتدائي الساداتفاطمه عبدالبارى محمود عبدالبارى219384
طب كفر الشيخمحمد صالح قطب الدبشه375895
422oo8اداب االسكندريهمروان مصطفى محمد عبدالمـــنعم السيد عصفور
5o5152اداب جامعة دمياطاهداء السعيد عبد الرؤف عبده هالل
هندسة االسكندريهامير عادل حلمى مسعود ابراهيم413579
اداب المـــنياريموندا فضل فوزى عياد729292
رياض اطفال بنى سويفشرين مصطفى سعد هالل63116
نوعية الزقازيقخالد هانى احمد مسيل523291
73o57oهندسة المـــنياباسم عبده احمد مهنى
طب اسنان المـــنصورهميرنا مجدى عبد السيد ناشد489647
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةميرنا عادل عبد الحليم محمد654526
كلية األلسن ج أسواناسماء محمد عبد الرحمـــن جاب هللا638286
تجاره بنهاامـــنيه عبد ربه محمد محمد عبد ربه277679
تجاره عين شمسعلى محمد محمد على جويلى193957
34576oتجاره كفر الشيخمؤمـــن ابراهيم بسيونى السيد بسيوني
5o64o1اداب جامعة دمياطحسناء محسن حسين محمد البرمبالي
تربية ابتدائي عين شمسمحمود احمد يونس احمد294513
51o493طب الزقازيقساره اسامه عبدالمسيح فهمى
15141oالسن عين شمسمريم حسين روبى محمد
74o417طب اسنان جنوب الوادىالشيماء سمير صابر الصغير
تربية ابتدائي بنهااسالم خالد عشماوى محمد ابراهيم292598
تجاره القاهرهكريم حسام احمد عبد هللا144353
7622o6هندسة قناسلوي عبدالرحيم على محمد
 تربية الساداتاسالم امان هللا عبدالعظيم عبدالسميع227848
31o76تربية حلوانبسمه حمدى جمال محمد
5o246oاداب جامعة دمياطاية العربي احمد ابوالنجا
اثار القاهرهزهره نورالدين احمد على21997
642o23كلية هندسة الطاقة بأسوانعماد السيد عبد الباسط السيد فوده
كلية البنات آداب عين شمساسراء اشرف محمد ابراهيم صقر293975
تربية طفوله اإلسكندريةياره احمد حنفى محمود طه423315
12o538اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةيوسف جورج الفريد انطون
3o7oo1حقوق عين شمسمحمد محمود سعيد محمد
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رياض اطفال بنى سويفمروه عويس عبد الحكيم احمد64979
تجاره القاهرهمها اكرم احمد محمد محمود22333
تربية ابتدائي طنطاوالء حمدين مصطفى العريان494726
كلية أداب بورسعيداحمد محمد رجب احمد البكرى662972
طب االسكندريهسلمى أحمد محمود محارم444766
تجاره بور سعيداحمد عالء الدين طه محمود على663176
83o263تمريض سوهاج على عبد العال احمد عبد العال
تربية ابتدائي طنطاعصام ماهر محمد الخولى366648
اداب حلوانعبدالرحمـــن طارق شعبان على273715
497o93تجاره طنطامحمد احمد حسن ابراهيم مرسى دويدار
صيدله بنى سويفوالء محمد توفيق احمد65616
تربية ابتدائي بنهاالشيماء شحات محمد عبدالمحسن279264
اداب الزقازيقامـــنيه زغلول عرفه حسن محمد النجار585238
اداب القاهرهخلود اشرف امام محمود22985
13654oاداب القاهرهمحمود مصطفى عبد المحسن نظيم
73236oتجارة قنا ج جنوب الواديأالء أحمد عبد الغنى شعبان
اداب المـــنصورهريهام ابراهيم حلمى حسانين576318
652o94كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةعال محمد مطرود حسن هاشم
فنون جميله عماره ج االسكندريهياسين ايهاب ابراهيم فهمي عبدالعزيز414216
هندسة شبرا بنهامحمد احمد محمد مصطفى262183
هندسة المطريه جامعة حلوانرنا ايمـــن محمد عبد الفتاح18913
57o598تربية المـــنصورهاحمد ابراهيم احمد احمد بدر
تربية رياضيه / بنات اسيوطاسماء سيد حسن هريدى798492
طب بيطرى الزقازيقبوال ميالد باشــا حبيب سولایر637262
اداب االسكندريهنورهان محمود حسين حسين سليمان347329
تجاره بنهايوسف ابراهيم محمد ابوالمكارم227237
578o1oتربية المـــنصورهبسمه نسيم محمد العوضى ابراهيم
اداب انتساب موجه االسكندريهامـــنية حسن على عبد السالم حبيبه347573
2635o5تربية ابتدائي عين شمسمحمود ايهاب محمد طلعت محمد
اداب حلواناسماء خالد وحيد الدين عبد العزيز55372
اثار قنا جنوب الواديهند ابوالعال احمد عبداللطيف225173
36oo3oصيدله طنطابسمه ناجى كمال حسين
2o9625تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانكريم سعيد فهيم ابراهيم
7488o3كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاحمد محمد محمود محمد
رياض اطفال المـــنصورهايه ربيع عبد العاطى عبد الحافظ الحسينى571611
287o68تجاره بنهابالل محمد صوابى محمد الديب
نوعية اشمونسماح عادل عبدالخالق نوح226142
219o1تجاره القاهرهامل نسيم رياض روفائيل
اداب بنى سويفياسمين فهد محمد محمد66946
صيدله بنى سويفكمال محمود محمد محمد61234
4212o1اداب االسكندريهاحمد عالءالدين محمد عامر حبيب
رياض اطفال المـــنيا طالباتفردوس عبد الرحمـــن محمود عبد الرحمـــن723412
هندسة عين شمساسالم خالد احمد احمد عصفور43432
343o5اداب انتساب موجه القاهرهحنان محمود شعبان محمد عوض هللا
91o48صيدله حلوانابراهيم حسن عبد الحليم عبد العزيز صبرة
تجاره الزقازيقكريم محمد فؤاد على احمد584142
198o42تجاره القاهرهمحمد احمد السيد محمد عليوة
تربية سوهاجشيماء على محمد نور الدين815778
3789o6تربية كفر الشيخرانيا وحيد سعد عبد المجيد
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد خالد محمد عبد المـــنعم158572
اداب حلوانانطون عدلى فرنسيس مجلى32422
623ooكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعلياء محمد احمد محمد
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سياحة وفنادق المـــنيابيشوى مارى شحاته جورجي713127
15521oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانبسنت رأفت عبد الحكيم فرج
تجاره االسكندريهريهام حسنى احمد عارف341435
79863oطب اسيوطمارينا صبحى كرم ميخائيل
اداب عين شمسهدى فوزى عبدالعليم فاخر194837
5o7o68طب اسنان المـــنصورهاسالم فخرى كامل ياسين
59o563اداب المـــنصورهعال هانى زيدان سليمان زيدان
7o458اداب بنى سويفهناء احمد محمد على
66o32oهندسة بور سعيدزياد احمد محمد احمد العراقي
تربية حلوانرشــا فايز جرجس عبيد126217
طب بيطرى كفر الشيخأميره على عبد الباقى على جمعه377867
اداب المـــنصورهاحمد عبد هللا احمد عبد الحميد زين564656
345o18فنون جميله فنون المـــنيااحمد هشــام عبد المـــنعم عباس فرج
22o536طب اسنان طنطامحمود ابراهيم محمود محمد يونس
5o9614صيدله الزقازيقاسالم محمد لطفى عبدالرازق
57o528طب طنطاساره صالح عبد الفتاح محمد طه
3745o3طب اسنان كفر الشيخوسام هانى ناجى دوير
75o27طب بيطرى بنى سويفاسماء سيد عبد المقصود مرسي
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد يحيى عبد الفتاح سيد احمد129655
15o5ooاداب حلوانشريف مجدى ابراهيم محمود
تربية شبين الكوماميره سعيد عبدالمعطى السيد صالح214683
فنون جميله فنون حلوانشموع عبد الخالق فاروق عبد الخالق118174
تربية عين شمسحسام عمر محمد انور حسنين دنانه294331
28599oتربية بنهانورا معوض السيد عطيه
صيدله االسكندريهاالء فتحى اسماعيل عبد المالك451667
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهيام شعبان حماد حسين21476
اداب القاهرهنيره احمد اسماعيل يوسف134281
هندسة بني سويفعبد هللا خالد سيد محمد عبد اللطيف61623
49749oتربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةاسراء عزت محمد محمد سالمان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمصطفى جمال محمد كمال احمد عفيفي453917
صيدله المـــنصورهخالد محمد محمد على عربان588396
295o6oكلية البنات تربية عين شمسساره عبده سالمه على خليفى
3o1581تجاره عين شمسغاده خالد السيد البدوى
5834o3تربية ابتدائي المـــنصورهمروه حسن يوسف صديق
48894oهندسة طنطامحمد الحسين محمد الشــافعي
هندسة المطريه جامعة حلوانايمان وائل فوزى سعد البوهى293455
3571o2تربية طنطاعبد الرحمـــن ابو المعاطى محمد ابو المعاطى
طب اسنان طنطااكرم احمد ابراهيم سعد356911
طب بيطرى المـــنصورهنانيس سعد خميس احمدعمر492571
645o78طب الزقازيقامـــنيه حامد خضر محمد خضر
292o48هندسة شبرا بنهااحمد جعفر محمد احمد مصطفى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن احمد محمد موسى عوف213544
هندسة القاهرهانجى رفعت بركات محمد احمد47784
اداب عين شمساالء محمد محمود محمد بدوى639981
تربية المـــنصورهسماح سعد عبد الفتاح محمد فوده572786
68oo4صيدله بنى سويفسماح حسن محمد احمد
1243o2تجاره عين شمسزينب محمد سعيد عبد الحميد
تربية ابتدائي دمـــنهورمـــنى محمد عبدالوكيل نصر معتمد431421
دار العلوم ج القاهرهساره ناصر سعيد رمضان53479
رياض اطفال بنى سويفعلياء شعبان جاب هللا حسن69184
8o7959حقوق سوهاجابراهيم محمد احمد عبد المغيث
علوم طنطااالء احمد محمد السيد النجار363884
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64o68رياض اطفال بنى سويفجهاد جمال محمد عبد الوهاب
صيدله القاهرهاحمد جمال والى محمدين136762
تربية ابتدائي قنا ج الواديحسن احمد راشد حسين738798
27o642تجاره القاهرهرضوى حسن عبدالعزيز جمعه
722o13نوعية المـــنيارحاب شحاته ابراهيم خلف
تربية الزقازيقمياده السيد احمد عبد الرازق السيد585579
اداب االسكندريهانجى عالء سليمان عبد المجيد خليل423113
تربية ابتدائي بنى سويفساره نور مصطفى على66824
صيدله طنطااحمد عماد محمود احمد المرسى488156
هندسة المـــنيااسالم محسن محمدرشدي سنوسي712775
عالج طبيعى ج كفر الشيخهديل فتحى السيد محمد الغزولى567923
طب المـــنياعبد الرحمـــن رضا على السيد714449
طب المـــنصورهعال محمد عبد الفتاح ابراهيم فودة579268
57137oهندسة الزقازيقمحمود السيد رزق البغدادى جمعه
56o773تجاره المـــنصورهشــاهنده ياسر فتحى محمود زين الدين
تربية ابتدائي بنى سويفهدى سيد محمد احمد62772
48737oطب بيطرى المـــنصورهمحمود أبو بكر محمود المداح
1924oتجاره بنى سويفباسم ايمـــن محمد محمد
27559oاداب انتساب موجه القاهرهمـــنه هللا محمد ابراهيم مصطفى
63oo2تربية بنى سويفياسمين ابوالخير ابراهيم عاقولة
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايات هللا محمود صالح الدين محمود153538
نوعية بنهادينا محمد عيسى الصياد279963
273o81حقوق عين شمساحمد حسن احمد حسن
562oo1اداب المـــنصورهمحمد شــاكر محمد محمد الصياد
رياض اطفال االسكندريه طالباتندى احمد عبدالرحمـــن االمير السنوسى415817
تربية أساسي اسكندريةاسراء احمد محمد ابراهيم سمك 423477
64475oتجاره الزقازيقاحمد شعبان حسن سالمة
تجاره عين شمسنورهان محمد احمد احمد133847
8o2144تربية اسيوطكريم احمد عطيفى احمد
اداب كفر الشيخشيماء فتحى محمد ابراهيم376619
طب بورسعيدحسام ممدوح انور محمد الفاللى499558
14933oتجاره القاهرههناء محمد طاهر حسانين
13o978تجاره عين شمسابانوب جمال سمير يعقوب
اثار قنا جنوب الوادياسراء جمال سعيد عباس239339
56o44هندسة القاهرهجالل الدين محمود عقبى عبد المجيد
طب اسنان جنوب الوادىريم احمد فتحى محمد193857
صيدله القاهرهندى احمد سيداحمد محمد132252
تربية ابتدائي طنطااسراء حمدى محمد رجب عامر495788
34o354صيدله االسكندريهمارينا عادل عبد المالك ساويرس
تربية شبين الكوماسراء نعمان حمدان مرسى232163
583o44رياض اطفال المـــنصورهفاطمه محسن رضوان احمد
هندسة االسكندريهعمر أحمد علي محمد عبد الفتاح335768
578oo9رياض اطفال المـــنصورهبسمه محمود السعيدمحمود الشنوانى
2848o7نوعية بنهااسراء السيد صالح السيد
5655o2تجاره المـــنصورهاحمد حمدى مختار عبد الوهاب
طب االسكندريهمصطفى محمد محمود الشــاعر441993
تجاره القاهرهسندس مصطفى محمد عبد الحى46445
2o6787اداب عين شمساميره جمال ابراهيم محمد
صيدله المـــنصورهايمان عبد العال زكريا رمضان عبده563729
382o77نوعية كفر الشيخياسمين عيد السيد عيد محمد
تربية الفيوممصطفى على فوزي حرباوى75241
56oo7oهندسة كفر الشيخفؤاد محمد فتحى سالم السيد غالى
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هندسة اسيوطجالل محمد جالل لبيب سمك414197
822o57تربية اسوانمروه عبد هللا محمد حامد
568o76تربية المـــنصورهياسمين مجدى زكريا عبد الغنى
اداب عين شمسرانيا صبحى محمود مـــنصور291725
8o84o4طب بيطرى سوهاجصابرين مهنى داخلى مهنى
5o278oتربية جامعة دمياطمـــنه هللا احمد احمد بصل
312o2اداب انتساب موجه القاهرهنها جمال عبد الغنى احمد
34o782تجاره االسكندريهحسين السيد حسين محمد حسين
طب اسيوطفاطمه عبد الحميد صديق خالد797598
هندسة االسكندريهعلى مدحت مصطفى قطب شتا342244
طب بنى سويفبسنت هانى احمد ماهر16121
تجاره انتساب موجه المـــنصورهاسالم صابر غريب عبد الحميد565562
تربية بور سعيدندى ابو العال ابراهيم ابو العال مصطفى661619
السن عين شمسشوقى سمير شوقى طاهر145733
تجاره طنطاعبدالرحمـــن ياسر محمد بدير358871
كلية األلسن سوهاجمحمد احمد رمضان شكل493232
2917o5هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالعال ناصر عبدالعال عبدالنبى
هندسة االسماعيليةعلى وائل على عبيد667389
8o989oطب سوهاجمحمد احمد السيد قاسم
527ooتجاره القاهرهمحمد ماجد محمد محمد عبد الحميد
تجاره القاهرهاميره محمود عبد الكريم محمود135895
كلية أداب بورسعيداحمد صبحى محمد محمد الشربينى663858
اداب سوهاجماريا بهجت حليم نمر831433
فنون جميله فنون ج االسكندريهنادين عمرو عبد الرءوف احمد بالسى411727
2o5459هندسة حلوانمحمد مصطفى حجاج زكى
اداب طنطامرام عرفه عبد هللا عيد361164
رياض اطفال االسكندريه طالباتسلمى مجدى محمد عبد الرحمـــن ابو شوارب419899
اعالم القاهرهفرجينيا امير بطرس مريد215383
هندسة الزقازيقمحمد عماد عبد الفتاح عبدالرؤف قاسم644238
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء محمد ابراهيم امين عبدهللا356177
تربية ابتدائي بنهاجمال خيرى ابراهيم محمد286396
664o45كلية أداب بورسعيدمؤمـــن عادل عبد الرحمـــن احمد سالمان
تربية ابتدائي طنطامرفت ماجد عبدالمهيمـــن عطيه ابوالعنين498214
5o4874هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد السيد عثمان محمد
3o2262تربية ابتدائي بنهااسراء مجاهد حسين يوسف
367oo9تربية طفوله طنطامياده عبدالحميد بسيونى سرور
طب اسنان طنطامحمود موسى صبحى الدقاق439626
64414oتجاره الزقازيقمحمد اسامه محمد النجار
طب طنطاشروق محمد يونس رمضان367481
رياض اطفال الفيوم طالباترحمه عبد النبى رجب عبد النبى73396
3462o3تجاره االسكندريهندى محمد كمال الدين عبد اللطيف
3483o8اداب االسكندريهلمياء عادل محمد طه المغربى
8o6654تربية ابتدائي سوهاجاسراء يسين احمد سليمان
طب االسنان المـــنياكريم شكري مكرم صادق724338
كلية فنون جميلة فنون اسيوطاالء مـــنصور عبد الجواد محمد36139
تربية المـــنيامحمد عبدالبارى خليفه مبروك711123
66o792هندسة بور سعيدسيد شحاته سيد حسن تركي
رياض اطفال المـــنصورهجهاد محمود عثمان عبدهللا ابراهيم فاضل517754
58193oطب المـــنصورهسمر طه السعيد العزب
19o983طب القاهرهيمـــنى هشــام احمد حسين محمد علي
تجاره القاهرهحبيبه طارق وجدى محمد فهيم13215
64o987هندسة الزقازيقعصام محمد عليوه ابراهيم
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تجاره عين شمسيوسف محمد يوسف السيد129672
هندسة شبرا بنهامحمد سعيد عبدالفتاح محمد السيد عبدالواحد295715
5o2759تجاره جامعة دمياطروضه السعيد السعيد ابوعيسى
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن جمال ابراهيم غريب151112
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننسمه جمال عبد الصمد محمد151729
237o5تجاره عين شمسمحمود سامى رمضان محمد
طب طنطااحمد عاصم محمد محمد رزق357512
35o419فنون جميله فنون ج االسكندريهجوليزيان عادل ميخائيل عوض بطرس
اثار قنا جنوب الوادياسماء الطيب عبد الرحمـــن عبد الغنى عنتر643161
11573oتجاره القاهرهنور الهدى طارق محمود محمد الفقى
تربية ابتدائي طنطادينا على الششتاوى حامد ابو جبه492281
تجاره القاهرهاسراء احمد شعبان احمد54841
تجاره االسكندريهمحمد السيد عبدالحميد السيد عبد الحميد338634
اداب عين شمسحنان رضا احمد محمد44471
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد السيد عبدالعزيز العروى217762
حاسبات ومعلومات شبين الكوممحمد احمد عبدالغنى شيحه232959
تربية ابتدائي المـــنصورهسعاد محمد محمد على ابو سليمه594932
4117o2سياحه وفنادق االسكندريهنورهان على المعتصم با عبد هللا عبدالفتاح
هندسة االسكندريهأميرة مصطفى محمد رسالن مصطفى348554
74977oتربية ابتدائى فرع وادى جديدمحمود رشدي أحمد عبد الكريم
19952oتجاره القاهرهاسماء يسرى على حسن نعمان
429o12تربية طفوله ج دمـــنهوراالء سالمة حنفي سالم رزق
طب بيطرى كفر الشيخاالء محمد عبد الباري محمد يوسف ابوزهو377349
طب بيطرى المـــنصورهشهاب الدين حسن هاشم  محمد عبدالعال488798
27848oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةديانا رأفت سعد جرجس
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةياسمين على محمد عبد الرحيم812364
تربية أساسي اسكندريةاندرو شريف عطيه هللا مراشى عوض421883
1922o7صيدله عين شمسابرار السيد محمد السيد متولى
461o33هندسة االسكندريهنهال كمال الدين مصطفى مصطفى المراكبى
7o153حقوق بنى سويفيوسف عماد غطاس معوض
8114o1حقوق سوهاجمريانا ميالد اسطفانوس قلد
37351oحقوق طنطااحمد محمود احمد حامد عيسى
فنون تطبيقيه حلوانشيرين اشرف عبدالنبى عبدالرحمـــن دغيدى261666
2o3748تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخلود سعيد يوسف احمد حسن
8o2oo6حقوق اسيوطمريم عوض سليمان ارمانيوس
587oo1هندسة الزقازيقمحمود هانى نظمى السيد
8o3879تربية سوهاجهبه عبد الرؤف محمد على
تربية بنى سويفمحمد عبد البصير محمد عيد66338
تجاره الزقازيقمصطفى مجدى محمد صالح خيال588131
طب اسنان كفر الشيخهشــام محمود رزق اسماعيل زبادى442282
صيدله طنطاسميه عبدالمعطى عبدالستار إسماعيل سالمه363523
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء محمد عبدالعزيز محمد283438
اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه طه عفيفى عمارة مصطفى42333
طب الزقازيقبراءة خيري سليمان عزمي محمد خيرى516662
29472oتجاره بنهاحسن مبروك عصران محمد سيد
تجارة قنا ج جنوب الواديندى محمد حامد عبد المجيد732117
29914oكلية البنات آداب عين شمسفاطمه مختار حسين رفاعي
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورالشيماء السعيد ناجي العسكري446968
تربية دمـــنهورمروه على مرعى توفيق431475
تجاره بنى سويفديفيد جوزيف عبدالمالك عزيز722434
3462o2فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم ايمـــن محمد أبراهيم أحمد سباق
اداب انتساب موجه عين شمسدنيا امير ابو الفتوح علي273995
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تربية فرع الوادى الجديدأسماء مصطفي محمد عبد السالم749869
اداب القاهرهمـــنا امام ابو سريع امام39763
71483oاداب المـــنياداليا احمد عبدالرحمـــن محمد
هندسة االسكندريهمحمود فتحى محمود أبو العينين459694
5o5222هندسة بور سعيداسالم اشرف رزق عبده شروشن
57o962هندسة المـــنصورهمحمود مصطفى السيد عبد القادر الديسطى
65466oتجاره االسماعيليه ج قناة السويساسراء سيد قطري ابراهيم محروس
123o34اثار الفيوممحمد حسن محمد حسن احمد
كلية األلسن ج أسوانعمرو صابر محمد جمال516943
6568o3تربية ابتدائي جامعة السويسحسن محمد حسن عبدالباقي
تربية ابتدائي الزقازيقمريم مـــنصور عبدالعال محمد السيد525477
تجاره بنى سويفحنفي محمود محمد حسانين64695
3413o9اداب االسكندريهامـــنيه محمد احمد محمد ابو النجا
تربية العريشفاطمه الزهراء عبد الرحمـــن عواد محمد قويدر665453
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد وائل حمدى احمد261873
57938oاداب المـــنصورهمرفت راتب سعد شلبى فوده
5833o8طب المـــنصورهاميره عبد هللا عبد الرحمـــن احمد
تجاره انتساب موجه المـــنصورهابراهيم محمود ابراهيم محمد عطيه564337
تجاره القاهرهمحمد يحيى سمير عبد الونيس49673
اداب القاهرهرانيا عنتر عبدالمحسن محمد198226
749o28اداب فرع الوادى الجديدامانى عماد صادق محمد
هندسة عين شمساحمد اكرم بدوى مصطفى187674
295o4oكلية البنات تربية عين شمسدنيا احمد رمزى ضاهر
االكاديمية الدولية للهندسة وعلوم االعالم (شعبة ادارة االعمال)محمد محمود اسماعيل ابوزيد418621
72o529رياض اطفال المـــنيا طالباتإيناس محمد رضوان حسين
هندسة الزقازيقمحمد عبد العظيم محمد الهادي عيداروس احمد647145
191o66صيدله القاهرهيوستينا ممدوح رياض حنا عبيد
تجاره عين شمسسلمى مجدى امام محمد275524
748o13اداب فرع الوادى الجديدامـــنية حسين عبد المـــنعم حسين
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسمحمد بكري رجب عبد العاطى641759
تربية ابتدائي شبين الكومامل سامى السيد الشريف234356
238o73تربية الغردقة جنوب الواديفاطمه ايمـــن يوسف احمد
تربية طفوله سوهاج طالباتاميره مصطفى حسن اسماعيل812214
تجاره بنى سويفتهانى عشماوى شحاتة موسى719422
58o969هندسة المـــنصورهنصر عبد الناصر نصر ابراهيم محمد
56o759كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهوررنا محمد النادى احمد الشويحي
تربية العريشحسناء محمد عبد الفتاح عيسى666119
صيدله المـــنصورهاحمد السيد احمد محمد التهامي577697
تجاره بنى سويفعمر خيرى عبد الرازق احمد712616
584o82اداب الزقازيقاحمد اشرف على عوض
اداب القاهرهاسراء نظمي سعد بيومي الطاهر36936
كلية البنات آداب عين شمسمـــنة هللا محمد محمود المرسى الشناوى131945
صيدلة بورسعيدايه عالء الدين عبد الجيد سلطان785483
83o627تجاره سوهاجرانيا يوسف محمد السنوسى
اداب المـــنيادعاء عبدة محمد صابر714833
دار العلوم ج القاهرهاسماء على عبد الرحمـــن ابراهيم151148
تجاره المـــنصورهكريم العربى عبد العزيز عاشور588312
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن احمد عبد العزيز رشوان مصطفى418832
تجاره بنى سويفمحمد احمد حلمى احمد719819
طب بيطرى اسيوطغاده محمود عبد هللا محمود788883
طب بيطرى االسكندريهيوسف احمد عبد الرحمـــن السيد345216
6617o8كلية أداب بورسعيدرنا العربى محمد محمود على
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58582oتربية طفوله الزقازيقتقى احمد فتحى عبد اللطيف ياسين ياسين
اداب القاهرهبسنت عادل محمود احمد16679
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعال محمد عفيفى ابو النور232596
تجاره جامعة دمياطعمر نعيم عطايا المغربى499889
51o555طب بنهانادين خالد عبدالعاطى عبدالعزيز
5673o3هندسة اسيوطميرنا محمد صالح المتولى خضر
4239o8اداب االسكندريهخلود فرج خالد فرج ريحان
تربية فرع الوادى الجديدعبد الرحمـــن سيد عبده ابراهيم748194
تجاره القاهرهشيرين وصفى احمد حامد15479
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمصطفى ابراهيم السيد فايد651668
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه مـــنازع توغان عبيد هللا51695
71o74oصيدلة المـــنيامروه محسن فهمى على
تجاره القاهرهمشيره امير عبد الرزاق عبد الرحمـــن على35148
2311o6تجاره بنهااحمد محمد نجيب طه سالم
تربية حلوانامـــنيه اشرف الدسوقي مـــنصور153534
2861o2اداب انتساب موجه بنهااحمد اشرف السيد ابوحسين
كلية البنات تربية عين شمسامال عبد المـــنعم عبد هللا محمدهيكل42942
2981o1اداب انتساب موجه عين شمسمريم محمد حسان ابوسريع
تربية المـــنياابرار ماهر صادق محمد716641
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمحمد محمود حسن مهدى749517
524o69هندسة الزقازيقاحمد محمود محمد محمد عبد هللا
طب اسنان كفر الشيخآالء فهمى فهمى بدر متولى385471
79487oتربية ابتدائي اسيوطهويدا احمد سيد عبد الرحيم
21247oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود خالد عبدالمعطى الحبيبى
تجاره بنى سويفمحمد احمد فتحي احمد716457
اداب طنطامحمد خالد محمد مصطفى النجار361574
28557oنوعية بنهاسماح ابراهيم عبدالفتاح عبده
21o73اداب القاهرهمحمود اشرف احمد عباس
اثار القاهرهسمر محمود محمد الدسوقى231613
اداب انتساب موجه بنهاالحسين مصطفى عمر مصطفى276357
5o6o31صيدله المـــنصورهمـــنار وائل عبد المحسن رمضان حموده
1547o6صيدله القاهرهانس عيد السيد ابو سريع
71316oتربية المـــنيامحمود شريعي عبد الحميد سيد
721o41تربية المـــنيارانيا سيد ايوب شنوده
37136oهندسة كفر الشيخحمدى محمد حمدى عبد العزيز المال
1335o9هندسة عين شمسكيرلس حنا ايوب بطرس
58993oاداب المـــنصورهاسماء احمد السيد محمد الدسوقى
السن عين شمسايه احمد عواد محمد احمد274294
1911o3السن عين شمسايرينى جورج سمير حنا
تربية طنطاايه محمد محمد ابو صالح494671
82o789صيدلة اسيوطوليد خالد سعيد محمد
اداب قنا ج جنوب الوادىاماني عبدالناصر محمود احمد741615
2o816oأكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزيداليا وديع فرحان حبيب
8o8989تربية سوهاجامانى عبد الحميد العبد فرغلى
حقوق طنطااحمد محمد عبدالمجيد الغايش361369
رياض اطفال المـــنصورهساره جمال محمد عبده العزبى593778
اداب بنهامياده سمير عباس محمد عبدهللا277586
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتعبير ضياءالدين محمد محمود737196
5o1243تجاره جامعة دمياطضياء جمال الدين حافظ حافظ عبد القادر
114o57هندسة القاهرهليديا عادل عدلى لبيب
82o637كلية طب أسواناسامه محمد ركابى على
74o335تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتكريمه عبدالرازق حسين محمد
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كليةاسمجلوس
تجاره القاهرهداليه محمد ابراهيم ابراهيم عوض57891
حقوق القاهرهمريم محمد نصر ابراهيم خيرى ذكى114374
اداب انتساب موجه بنهاسميره عصام السيد بسيونى279581
5655o9حقوق المـــنصورهاحمد رضا فؤاد عبد العزيز
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم احمد زينهم محمد189329
تربية رياضيه بنين اسيوطيوحنا جرجس حكيم عبيد796593
299o17اداب بنهاندى زين العابدين عبدالاله احمد
كلية األلسن ج أسواناحمد عبد العظيم عبد الاله احمد737497
15123oاداب حلوانسمر لطفي حسن عبد الحافظ
اداب انتساب موجه عين شمسندى حسين محمد مصطفى268634
تربية حلواناسراء السيد شــاكر محمد24654
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةضياء محمد رجائى احمد عماره228194
تجاره بنى سويفكيرلس عاطف فوزى عبد السيد711443
269o92هندسة عين شمساحمد محمد محمد زكى
هندسة المـــنصورهنادر محمد السيد سالمة495362
حاسبات ومعلومات القاهرهعمر على عبدهللا طه على194695
طب بيطرى جامعة الساداتعالء مجدى معروف بدوى213938
نوعية جيزههاني عبد الناصر احمد محمود دويدار55874
تربية االسماعيليهمحمد محمود حامد على عثمان655129
تربية دمـــنهورعبير جابر عبدالسالم مجلى429676
28o614طب بنهاسمر ايمـــن جمعه مغربي
تجاره المـــنصورهخالد عبد الرحمـــن عبد المـــنعم القاضي576223
كلية هندسة بنهاايه سمير خيرى محروس عبدالحليم298749
59232oتربية المـــنصورهام كلثوم السيد فوزى عبده
8o41o1صيدلة سوهاجايمان حسن محمد عبد الموجود
595o4طب القاهرهفاطمه ياسين محمد عبد الواحد
هندسة المطريه جامعة حلوانابانوب حكيم مسعود ابراهيم264365
هندسة شبرا بنهاعمرو محمد ابوالفضل مدبولى296246
3o2362كلية البنات تربية عين شمساسراء محمد صبحى على احمد الشرقاوى
اداب طنطامحمد السيد يوسف جودة362597
57163oاداب المـــنصورهساره ابراهيم محمد محمد الجنيدى
إعالم ج جنوب الوادىمحمد عبد الغنى محمد مـــنصور الصواف357153
75o72صيدلة الفيومساره اشرف محمد السعيد
حاسبات ومعلومات القاهرهمعتز محمود سامى بدوى15566
هندسة طنطااشرف خالد ابراهيم عراقيب362732
هندسة شبرا بنهامحمود مجدى عواد عباس294955
5865o1اداب الزقازيقفلایر ظريف يوسف عطية
هندسة االسماعيليةسيف الدين محمد عرفان وحيد الدين636267
227o16تجاره بنهامحمد رمضان عبدالعزيز موسى
اداب القاهرهايه سامى السيد حسن محمد273991
تربية المـــنصورهجمال رشــاد على ابراهيم خيال579662
اداب انتساب موجه االسكندريهميار مجدى انور ابراهيم ابوزيد419923
هندسة القاهرهمؤمـــن حسين محمد احمد محمدين272959
تجاره بنهامحمود عبدهللا حسن عبدالغنى284515
8oo97oتربية اسيوطايه انور احمد حسن
تجاره بنهاسعيد اشرف سعيد عبدالرازق284159
طب بيطرى كفر الشيخسلمى موسى الحسينى رضا364165
تربية المـــنصورهبشرى ابو خليل محمد محمد موسى589937
8221o8كلية طب أسوانايه محمد عبد الرحمـــن احمد
22965oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسلوى عبدالعظيم عبدالقادر عبدالعظيم
224o29كلية الصيدلة ج الساداتمحمد ايمـــن عبدالجواد ابراهيم
تجاره عين شمسايه احمد عبد المجيد قطب128159
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كليةاسمجلوس
هندسة المـــنصورهمحمود ابراهيم محمد محمود عثمان566423
2o8822كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةربى حسين السايح حسين قاسم
تجاره االسكندريهاسالم محمد محمد محمود338567
44918oعالج طبيعى ج كفر الشيخندا أحمد محمد ابراهيم عتش
43o614اداب دمـــنهورإيمان احمد عبد الحميد احمدعثمان
طب االسماعيليه ج قناة السويسابانوب بولس حكيم روفائيل651167
3o6359تربية رياضية بنين بنهاحسام خليل سليمان حسين محسن
1936o6صيدله عين شمسابانوب لطفى حلمى قلدس
431o7oتربية طفوله ج دمـــنهورأميمة الصابر عزوز محمد يوسف
تربية طنطاناصر عادل الدسوقي ابراهيم خلف هللا361686
تربية ابتدائي طنطااسماء جمال امين علي خليل عبدهللا368166
صيدله طنطامـــنار ابوالمجد العفيفى الرفاعى229839
كلية هندسة بنهامحمود احمد محمد يوسف مـــنصور231267
تجاره المـــنصورهمـــنصور جمعه محمد شحاتة583766
اداب حلوانساره نبيل ابراهيم سيد28813
594o26طب بيطرى المـــنصورهنهاد ناجى السيد ابو الورد
اعالم القاهرهيوستينا عماد حلمي لوقا16817
تجاره اسيوطأحمد هاشم مهران محمد749262
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد يسرى عبدالهادى عبدالعاطى شحاته353488
تربية عين شمسفاطمه سيد مصطفى عبدالعزيز293531
تربية حلوانروان علي محمد علي27947
5oo823اداب جامعة دمياطيمـــنى ابراهيم الدسوقى روميه
تربية المـــنياشيماء خيرى عبدالغنى محمد728857
638o9طب بنى سويفغاده رجب عويس حسين
اداب الزقازيقداليا وليد صالح الدين مـــنسي محمد635549
تربية اسكندريةميار خالد عبد العزيز سليمان يونس347554
1314o6اداب انتساب موجه عين شمسهانى عجايبى لبيب عجايبى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندارين محمد احمد احمد عرفه188678
1517oحاسبات ومعلومات القاهرهاحمد عالء احمد محمد
صيدله بنى سويفطه حاتم محمد محمد75466
3oo971تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيهنوره عيد عبدالفتاح شــاهين
تجاره عين شمساسالم سعيد ابراهيم محمد263211
هندسة طنطانورهان ابراهيم ابراهيم عبدهللا لبنه367223
كلية تجارة ج أسوانمحمد احمد محمد حسن785635
7oo91حقوق بنى سويفعالء محمد سليمان احمد
2273o5كلية هندسة بنهامصطفى مجدى محمود مـــنصور
اداب المـــنيااوديت مـــنير عياد جرجس724665
تجاره انتساب موجه قاهرهامير محمد زكي محمد29625
22938oكلية هندسة بنهانورا جمال عبدهللا محمود
3oo145تربية بنهاايه عاطف سالمه عطية
تجاره المـــنصورهعبده على عبد الجليل علي561761
5o8947هندسة الزقازيقندى عصام محمود سامى مرسى محمد
صيدله الزقازيقايه فوزي أحمد السيد عالن638549
نوعية الزقازيقايمان عالء سعدى على519439
هندسة عين شمسمحمد ايمـــن عبدالمعز حامد187919
8o4o16صيدلة اسيوطوائل خيرى على احمد
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاسامه مصطفى السيد اسماعيل222215
38o494نوعية كفر الشيخأسماء رمضان عبد هللا سالم مبروك
نوعية الزقازيقالشيماء خالد محمد احمد عمر643164
تجاره بنى سويفمصطفي طارق صدقي ابراهيم717966
حاسبات ومعلومات شبين الكوممحمد هانى فاروق محمود قنديل362433
22o649هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد السيد ابراهيم النجار
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اداب انتساب موجه االسكندريهروان على أحمد أمين أحمد الصعيدى351565
تربية كفر الشيخمحمود مصطفى عبدالمطلب حسنين رزق393361
73644oكلية الطب بقنااالء فيصل محمد عبدالغفور
حقوق بنهامحمود سامى عبدالمـــنعم حسين284485
تربية المـــنصورهايناس احمد عربان احمد السيد564678
هندسة الفيوممحمد عمادالدين سيد محمد61656
49772oطب اسنان طنطااميره عبد المجيب توفيق احمد قابيل
65412oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةشيماء نصر محمود محمدعبد الرحمـــن
طب المـــنيانادين رأفت محمد محمد754777
7419ooتربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتهالة جمال محمد محمود
8o4423تربية ابتدائي سوهاجيحيى حنفى عبد العزيز محمود
29o418كلية البنات تربية عين شمسرضوى محمود محمد محمود ابراهيم
فنون جميله فنون االقصربسنت محمد امين جميل487734
تربية رياضيه بنين شبين الكومنادر محمد شبل القبالوي221895
تربية الزقازيقجمال محمود جمال محمد خميس517223
584o57هندسة المـــنصورهمحمود صبحى احمد محمد هبود
رياض اطفال المـــنيا طالباتنبيلة مالك مليكة أخنوخ721566
8o2939طب بيطرى اسيوطانجى طلعت مرعى اسحق
كلية هندسة بنهامحمد خالد عبيد مطاوع شــاهين299699
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانباسل مهاب الدين محمد حافظ فوده115152
تربية االسماعيليهحسن على محمد على برس655117
اداب بنى سويفايه عبد الجواد احمد راضى71331
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد عبدالحفيظ جادالرب امين735485
73o398طب المـــنياديفيد امجد ادوار صموئيل
591o38هندسة الزقازيقطارق محمد عبد اللطيف الدسوقي
تجاره القاهرهمحمد حسن مصطفي محمد علي32187
495o33هندسة طنطااحمد محمد بركات اليمانى التركاوي
13991oتجاره عين شمسفادى ماهر حبيب اقالديوس
طب القاهرهاحمد حاتم ابراهيم سيد57678
اداب الفيوماسماء حسين احمد عبد المعبود78628
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد على محمد محمد البلشى235311
اداب المـــنيانبيله محمد صديق مصطفي725233
هندسة المـــنيامحمود محى الدين محمود محمد62173
تجاره اسيوطعلى موسى عبد اللطيف صالحى786113
صيدله حلوانضحى عبوده السيد مرزوق494883
7591oاداب الفيومفاطمه حمدى محمود حامد
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد محمد نصر عبده عيد594529
اداب الفيومساره مخلف مصطفى عبد الصمد75898
هندسة االسكندريهاسالم رشدى احمد عبدالمقصود الحناوى458669
تربية بنهاايه شبل زكي محمد السيد278458
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد مجدى سالم دغيدى221847
اداب االسكندريهاحمد هانى محسن محمود416166
5oo44oاداب جامعة دمياطمها جمال محمدزكى هالل
هندسة الزقازيقمحمد عبد الستار محمد محمد على515911
صيدلة المـــنياهشــام شــادى احمد فؤاد723229
هندسة القاهرهيوسف احمد عبدالرحمـــن مدني198155
3o4o68طب اسنان عين شمسشــادى محمود احمد على الدين
12164oاداب حلوانروال احمد عبد الفتاح محمد
صيدله المـــنصورهمحمد عادل عطية الديب494376
73o595تربية ابتدائي المـــنياسمر حسن عبدالمجيد عثمان
عالج طبيعى القاهرههاجر رضا السيد الغورى231676
4889o4هندسة طنطااحمد محمود فؤاد احمد الحملى
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اداب انتساب موجه القاهرهمحمد بكر عبد السميع بكر32795
7985o8تجاره اسيوطدعاء عبد الرحمـــن عبد الراضى رسالن
36o158تربية طنطافاطمه عاطف مصطفى يوسف عواض
457o2كلية البنات تربية عين شمسكريمه حسام حسين ذكي
2o3996طب اسنان القاهرهاسماء محمد عبدالعزيز احمد ابراهيم
21o333هندسة القاهرهمروه مهدى حسنى على اسماعيل
صيدله بنى سويفنديه سريع سعدالدين عبد العليم67159
هندسة حلوانعبد هللا حمادة مصطفى على حمادة645489
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةدنيا محمود عبدالخالق ابراهيم225581
اداب القاهرهحبيبه ايهاب مصطفى احمد144841
43o585تربية الساداتندا جمال عبد اللطيف محمد الخواجه 
3o2844حاسبات ومعلومات بنهامالك محمد محمد احمد ابوعرب
732o71اداب قنا ج جنوب الوادىزينب جمال كامل احمد محمود
3721o3نوعية كفر الشيخعائشة احمد محمد عبد الحميد الصهرجتى
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد رجب عبدالفتاح عبدالعزيز273734
اداب االسكندريهساجى محمد فتحى طه عبدالمطلب419562
حقوق عين شمسرنا رضا فرج عبد العال خضر189353
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميار محمد مصطفى كمال محمود حمزه42533
8oo526كلية رياض االطفال اسيوطحنان محمد عبد الرحمـــن محمد
5799ooاثار الفيومايناس حاتم عبد العظيم ابراهيم الخشب
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد رمضان عادلى محمد743361
تربية المـــنصورهاحمد انور صبرى انور السيد ابراهيم569628
8988oكلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاميره جبالوى رزق محمد
اداب القاهرهشهد صادق فؤاد عبد العزيز محمد36996
اداب انتساب موجه القاهرهياسمين عماد حمدى سيد34536
كلية البنات آداب عين شمسزينب عبدالمقصود حسن محمد الشريف199538
فنون جميله فنون االقصرمريم عبد الخالق حسين عبد الخالق785741
اداب الزقازيقندى نبيل سليمان على محمد518536
34797oصيدله االسكندريهمـــنى عزت ابراهيم عزت مصطفى العراقى
114o86اداب انتساب موجه القاهرهميرنا مجدى شحاته فرنسيس
721o49رياض اطفال المـــنيا طالباتسارة صالح مصطفى محمود
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةعبدالرحمـــن السيد محمد حسن646133
65789oتربية طفوله جامعة السويسرانا على حسين على حسن
تربية فرع الوادى الجديدآية سيد محمد عبد العزيز748389
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتالشيماء محمد الطواب عبداللة743654
نوعية الزقازيقاالء عاطف مـــنير السيد519436
4299o9تربية دمـــنهوروسام جمعة عبده البحيرى
صيدله القاهرهحازم احمد عوض جعفر عبد المجيد114667
27o837تجاره عين شمسشروق على فوال محمود فوال
تجاره عين شمسيوسف محمود يوسف محمد116134
52o238هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد الشوادفى محمد سالمه
3828o6نوعية كفر الشيخميادة محمد متولى ابو االسعاد سعيد
6461o6كلية األلسن/رياضة ج قناة السويس باالسماعيليةبسمه السيد محمد ابوبكر
صيدله االسكندريههدير كامل فتحي كامل438373
تربية كفر الشيخريم علي السيد سليمان سليمان384149
تجاره دمـــنهورحسن محمد حسن احمد فايد427156
283ooاعالم القاهرهرضوى ابراهيم عبد هللا محمد
43o392اثار القاهرهنيفين السيد ابراهيم الطاوي
هندسة عين شمسجون بهاء حلمى شهدى116949
19o13oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود هشــام محمود حسن خضر
72221oاداب المـــنياعال صفوت عبدالتواب عبدالعليم
تربية ابتدائي بنى سويفنورهان حمدى مبروك عبد اللطيف69477
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493o2تربية عين شمسماجده محمود عطيه محمد مرسى ابوالعال
اداب طنطاسماء اشرف محجوب محمد محجوب353773
221o81طب طنطاندى ثروت موسى احمد
8o4944اداب سوهاجعبد العال محمد عبد العال حسن
449o83طب االسكندريهروان محمود أحمد محمود طاحونيه
5237o7صيدله الزقازيقعمرو عبدالمجيد أمين على السيد
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد محمود السيد عبدالهادي379681
تربية طفوله االسماعيليهمـــنار اسماعيل محمد عبد العزيز652841
اداب المـــنيااسماء رجب محى الدين احمد717638
2o8947اداب عين شمسنادين ايمـــن محمد سليمان
8o1o2هندسة الفيوماحمد على نصر عبد القوى فيصل
اداب حلواندينا جمال حسين يسرى عطا115885
هندسة حلوانعبدالرحمـــن محمد شبل عبدالواحد193352
صيدله االسكندريهسهام حمدي مختار بساط451334
تجاره المـــنصورهمحمود زكريا محمود سعد573863
طب اسيوطاحمد محمد حسين سيد796837
اداب حلوانصابرين السيد العشرى جاد الكريم199791
السن عين شمسان هشــام محمد عزيز121177
صيدله الزقازيقعمرو اسامه موسى محمود جالل569748
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء صدقى فؤاد صدقى38195
8oo565اداب اسيوطمـــنار محمود سيد رشوان
عالج طبيعى القاهرهمحمد محمود ابوالعنين عبدالعزيز277117
35o153تجاره االسكندريهياسمين على احمد على محمود سرور
تربية عين شمسدعاء شعبان عدلى عبد الحميد154312
نوعية عباسيهحسين عبدهللا عواد باطه289137
تربية الفيوماسماء سعيد محمد محمد76336
374o54تجاره كفر الشيخعبدالرحمـــن عصام زكي محمد الشيخ
تربية ابتدائي شبين الكومصفاء سامى حسن خلف222423
اداب بنى سويفصباح ممدوح عبد الرحيم محمد67283
19o949هندسة القاهرهكيرلس سامى عويضه خليل
طب المـــنيارحاب محمد علي عبد الظاهر719258
43o3o7تربية دمـــنهوراسماء سعد محمد محمود عيسى
إعالم بنى سويففهمى ربيع عيد فهمى223964
19244oهندسة عين شمسجانا محمد فتحى شتا
56363oتربية المـــنصورهزينب احمد المصرى حسن
817o59اداب سوهاجمحمد سليمان نظمي محمد
41o1o8اداب االسكندريهشــاهنده شريف محمد خليل الطلخاوى
3o872هندسة عين شمسمحمود نصر عكاشه عبد العظيم
كلية األلسن سوهاجايمان اشرف محمد عبداللطيف235695
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادين مجدى محمود حسن48242
26175oهندسة عين شمسشــادى عالء محمد حسن
اداب االسكندريههاجر امين السيد محمود دويدار424352
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد طارق عثمان عوض الشــافعى577123
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن ايمـــن حامد اسكندر187288
تربية بنهاامانى سمير محمد عبدالرافع عبدالعزيز المالح277539
طب بيطرى سوهاجابانوب عادل فرح عبد الشهيد816311
صيدلة اسيوطنهال صالح محمد حماد823548
2o61o2فنون جميله فنون حلواناالء صالح محمد على محمد
تربية عين شمسايمان احمد شوقى رجب298892
تجاره كفر الشيخمصطفى إبراهيم صابر محمد األحمدي371663
طب طنطاأحمد إبراهيم على إبراهيم عيد355568
طب عين شمسمـــنه هللا هشــام حامد محمد268281
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صيدلة سوهاجمحمد عادل احمد محمد829596
حقوق بنى سويفطارق محروس مصطفى عمر725884
تربية اسكندريةامـــنيه حسن محمود احمد419255
حقوق الزقازيقسمر محمود خميس سلطان665435
43o2o6تربية ابتدائي دمـــنهورداليا عبد هللا عبد الوهاب القلفاط
تربية ابتدائي اسواناميره على يوسف محمود819975
تربية الغردقة جنوب الواديجاد الرب يحى جادالرب مرجان238539
طب بيطرى االسكندريهدينا هشــام سيد محمد سيد435819
طب بيطرى جامعة الساداتعبدالرحمـــن خالد فتحى بدر219912
صيدله القاهرههدايه محمد احمد مـــنيب محمد35477
3797o5طب كفر الشيخشعبان ياسرعرفات شعبان على رفاعى
5o6266تربية جامعة دمياطندى عادل حامد عبد الفتاح احمد
1398o8تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد سيف احمد الطيب
تربية بنهاندى عبدالمرضى محمد علي278416
146o49طب عين شمسمريم عبد الحميد عبد الجليل احمد
3o2277اعالم القاهرهفاطمه جمال محمد عفيفي
3435oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةزينب مجدى محمد رجب
اداب الزقازيقساره عادل محمد عبدالحميد الصولى637597
نوعية الزقازيقنورا على بحراوى على بهيدى641645
4959o2طب بيطرى الزقازيقثريا مصطفى نصر مـــنصور البطاوى
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد حسنى عبد القادر مـــنصور خضر371868
اداب عين شمسمـــنة هللا محمد فؤاد احمد القصبى146171
اداب الزقازيقباسنت مسعد فاروق ابو العال639915
3o6651تجاره عين شمسعلى عمادالدين محمد فرج جنديه
5138o9تجاره الزقازيقاحمد ابراهيم محمد السيد سعيد
5o3o65تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتاميره ناجى على على معوض
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانعائشه عبد التواب ابراهيم ابراهيم55483
278o6اداب القاهرهايه ابراهيم سيد ابراهيم
3o1638كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىرضوى السيد عبدالنبى نجا مصيلحى
كلية البنات آداب عين شمسشروق محمد رضا ذكي128318
57o615تجاره المـــنصورهاحمد عبد الرحمـــن السيد عبد النبى حماد
357o92تجاره طنطازياد صالح محمود مسلم
اعالم القاهرهاشرقت عبد المحسن سيد حماد118155
43o938كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمها عبد اللطيف محمد مهدي
3o2782تجاره بنهااسالم محمد عبدالسالم سليمان حالوة
تجاره عين شمساسراء مدحت عبدالحميد شكشك292183
نوعية المـــنياايريني اشرف برسوم يوسف728658
تجاره طنطاإبراهيم خالد محمد رشــاد قنديل358362
29554oتجاره بنهانورهان عزت محمد قبيصى
اداب انتساب موجه االسكندريهمـــنة هللا سعيد محمد طلبة النوحى348198
4916o9صيدله طنطامحمد خالد حسن حامد حسن
طب المـــنصورهاالء لطفى الشحات زيدان الدال582256
صيدله القاهرهنجاه مجدى محمد زكى حشــاد218488
تجاره عين شمسمحمود جمال محمد ابراهيم294828
4339ooصيدله االسكندريهاسراء محمد فريدحافظ خضر الروبى
5o56o7هندسة بور سعيدمحمد وحيد حامد البرعى
تربية الغردقة جنوب الواديفايزه فوزى احمد عمر237526
صيدله القاهرهاالء مجدى عبد العزيز شديد128469
تربية اسيوطايمان عبد الرحمـــن عبد اللطيف شحاته787737
382o51حقوق المـــنصورهنسمه عاطف لطفى عبد الخالق المرسى النشــاوى
طب بيطرى بنى سويفشروق مـــنشــاوي مبروك محمود69726
52o229هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد اسعد احمد ابراهيم
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27947oتجاره بنهامحمود السيد الحسينى السيد على
42286oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةرقية رياض محمد غانم دياب
64o269طب بيطرى الزقازيقيارا محمد رفعت محمد
573o18تربية ابتدائي المـــنصورهيوسف بندى رشيد بندى
كلية البنات آداب عين شمسصفاء رزق السيد محمد54941
تربية بنى سويفاميره خالد عبد الحكيم احمد71877
41569oتربية اسكندريةبسمه احمد سالم سليمان احمد
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمي حسن محمد حسن54977
3o2928كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاميره احمد سامى احمد اسماعيل
5oo86oكلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهايثار السيد اسعد ابو حسين
اداب انتساب موجه عين شمسنورهان حماده صابر شحاته عبد المولى115467
تربية ابتدائي المـــنيامحمد أنور قنديل عبد الكريم751967
37794oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخفاطمة رمضان أحمد عفيفى
12o283تجاره عين شمسمحمد هشــام رافت خلوصى
طب االسماعيليه ج قناة السويساسراء حسن محمود شحاتة بكر437966
231o9oالسن عين شمساحمد ايمـــن عفيفى على مـــنصور
43o647السن عين شمسأسماء محمد كامل احمد مصطفى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد سعيد عيد طعيمه222169
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد جمال مصطفى محمود154824
طب المـــنصورهآيه حماده فاروق القهوجى494834
اداب القاهرهمريم محمد وحيد مصطفى ابراهيم24621
5117o4طب الزقازيقمحمد طارق محمد عبدالفتاح
صيدله االسكندريهعال اشرف محمد احمد كورسيل359552
صيدلة اسيوطاميره حسين يسن على732496
طب بيطرى سوهاجنورهان مخلوف احمد عبده815686
اداب حلوانمحمد خالد عبد الشكور عبد الحكيم126919
58o746هندسة المـــنصورهمحمد احمد عبد الحى سليم البشبيشى
سياحه وفنادق االسكندريهرانيا كامل عبدالمحسن شــاور428479
صيدلة الفيومامـــنة مجدي يس محمود76986
59o68oتجاره انتساب موجه المـــنصورهماجده ابراهيم المرسى عطيه المرسى
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصرمحمد السيد محمد بالل579176
هندسة القاهرهمحمد احمد مدبولي احمد54154
كلية الصيدلة ج الساداتايه محمود رجب ابو زينه222576
15o13حقوق القاهرهلبنى محمد على عبد الجواد
هندسة المطريه جامعة حلوانشهد مصطفى حسن محمد138561
تربية طنطامحمد السيد محمد حسنين361552
اداب قنا ج جنوب الوادىاسماء محمد اسعد فؤاد818742
هندسة الفيوميوسف رامى ميخائيل يعقوب75479
8o182اداب الفيوممريان عصام رسمى نجيب
اداب بنهاساره عاطف محمدى ابراهيم االشقر277725
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانصباح المختار طه سعيد271858
هندسة بني سويفمحمود سعيد سيد مرسى62171
اداب المـــنصورهاحمد جمال رمضان الدسوقى حوطر488541
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةاسالم محمد عبدالفتاح احمد642165
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى حامد الشربينى ابراهيم651156
299o39تربية ابتدائي عين شمسهاجر ايمـــن محمد تاج الدين مصطفي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمازن سعد عبداللطيف السيد موسى194419
علوم دمـــنهورعائشه احمد ابراهيم عبد اللطيف هيكل449614
423o7اداب انتساب موجه القاهرهسلمى على ابو الحمد احمد
29o35oكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمـــنى رمضان ايراهيم احمد المهدى
116o2oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةدنيا مجدي عبد العزيز سيف النصر
هندسة الزقازيقمحمود احمد محمد حسن احمد562597
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794o61تربية اسيوطاحالم رشدى جابر عالم
5o698تجاره القاهرهاسماعيل احمد محمود اسماعيل
تجاره انتساب موجه  عين شمساسماء احمد مصطفى حسن حسن194751
5o5153تربية جامعة دمياطايمان عدنان محمد  ابراهيم عبد هللا
45o9o2كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوررناء اشرف محمد بيومى محمد
6411o9تربية ابتدائي الزقازيقهاجر مجدي فتحى خطاب محمد
تجاره كفر الشيخمحمد طلبه طلبه الشربينى حسانين572992
هندسة اسواندنيا سعيد محمد السيد حسن التركى413657
كلية اآلثار سوهاجاحمد مجدى ابراهيم الشورى267334
دار العلوم ج القاهرهخلود ناصر فولي محمد27711
تربية كفر الشيخآية محمد عبد الرحمـــن السيد بظاظو372489
191o46اداب القاهرههايدى ماجد حسام الدين عبدالوهاب
5o86ooحقوق الزقازيقنوران خيرى محمد فاضل االشليمى
تجاره الزقازيقاحمد السيد عبدالمـــنعم زينه515917
تجاره طنطاعبد العزيز رضا عبد العزيز ابراهيم الهورينى495734
كلية أداب بورسعيدميرنا هانى احمد عبد الصمد663417
تربية طنطامـــنى احمد زكريا السباخى368193
3318oكلية األلسن ج أسوانعبد الرحمـــن محمود عبد الصادق محمد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةبدور جمال محمد عبدالرحيم743927
تربية طفوله اإلسكندريةروان وليد محمد على على419556
تربية ابتدائي المـــنصورهمصطفى احمد الجميل احمد سيد احمد577684
كلية حقوق المـــنيامرفت احمد محمد ابو اليزيد712888
72oo5oرياض اطفال الفيوم طالباتجولي نبيل شفيق كامل
تربية ابتدائي الساداتنورا فتحى محمد ضبش232614
هندسة القاهرهاحمد عصام محمد ممدوح احمد عبد الرحيم24239
19o337اعالم القاهرهسلمى عبدالكريم جابر عبد الكريم احمد
3oo389اداب بنهامحمد عادل مغاورى عبدهللا
59o251هندسة بور سعيدسماء حمدى السيد فرج
3o3259تجاره بنهازينب عزت محمود محمدحامد
طب المـــنياكيرلس عادل ايليا لبيب713283
هندسة اسيوطمحمد احمد حامد عثمان799641
36597oهندسة طنطاعلي صابر عبدالمحسن محمد هالل
صيدله عين شمسعمرو عادل محمود على السيد191238
5o9447تجاره الزقازيقاسالم محمد زكى عبدالوهاب محمد
49o56تجاره القاهرهمحمد عبد اللطيف السيد محمد ابراهيم
563o25تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء عبد الوهاب شحاته عبد الوهاب
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه محسن محمد الطوخى صقر287753
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتهبه ناجح عبدالرحيم على746632
تجاره الزقازيقمحمد نبيل محمد فتحى638818
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود مجدي محمد حسن83896
3oo135حقوق بنهااميره عوض هللا السيد عوض هللا
اداب االسكندريهمحمد شحاته اسعد البراوى425351
49538oتربية ابتدائي طنطاآيه محسن شفيق الجيزاوى
3oo141اداب انتساب موجه بنهاايه سعيد السيد عبدالصمد
76o91oتربية قنا ج جنوب الوادىمحمد حسين على محمد
طب بيطرى فرع مطروحابراهيم محمد ابراهيم محمد335617
هندسة اسوانفاطمه خالد محمد احمد824159
طب بيطرى بنهاايه محمد بيومى رمضان بيومى286515
664o27تجاره بور سعيدشــادى شريف لبيب اسكندر مرزوق
طب االسكندريهأيه أحمد عبدالمجيد محمد الشــاذلى 437996
9o574صيدله بنى سويفهشــام ربيع احمد عبد الفضيل
نوعية الزقازيقاحمد محمد ابراهيم سليمان حسين648695
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اداب االسكندريهميرنا عبد العزيز محمد احمد المالحى422789
طب طنطاخالد احمد عبد المقصود سعد نصار358462
تجاره بنهانسمه عادل سليمان على القرشى278418
هندسة القاهرهمحمود عبد الحليم محمد احمد21267
تربية عين شمسمـــنة هللا يسري السيد محمد39436
صيدله عين شمستسبيح فوزى عبدالحميد عبدالعليم196254
22o963طب طنطااسراء محمود ابراهيم محمد حمد
73o558طب القاهرهمحمد نادى مصطفى حسن
211o27تربية حلوانمحمود محمد احمد ابراهيم
7247o4اداب المـــنياربيعى علوان محمد طوسن
42572oتجاره دمـــنهوراحمد دسوقى عبد الدايم شريف
اداب الزقازيقايه خالد محمد يوسف رحمه637862
تجاره القاهرهفاطمه رفعت احمد ابراهيم48665
49o649تجاره المـــنصورهاسالم احمد عادل احمد نوح
تربية ابتدائي المـــنصورهساره احمد عبد العزيز المأمون569532
52o12كلية البنات تربية عين شمسايمان محمد يونس ناصر
79536oكلية رياض االطفال اسيوطاسراء محمود سالم فرج
335o53هندسة االسكندريهساره مصطفى محمد احمد عبد العزيز العطار
534o8صيدله القاهرهفارس احمد على احمد محجوب
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىحمديه حلفاوى محمد على757631
459o94هندسة االسكندريهمحمد فايز عبد اللطيف نوير
هندسة المـــنياياسر عبد العزيز جالل القوصي17485
هندسة الزقازيقايه ياسر ابراهيم عبدالفتاح643124
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن خالد سعد عياد154886
هندسة القاهرهعالء مصطفى احمد حافظ52597
هندسة طنطاعمر عبدالعزيز عاطف هاشم358275
423o51تربية اسكندريةهديراحمد بشير على غازى
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسهدى رجب عبد الرحيم عوض657947
هندسة عين شمسمهاب احمد هيبت محمد احمد ابراهيم195862
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايه محمد حسن سيد سليمان118159
تجاره القاهرهاوهيله خالد سيد خليل21919
طب بيطرى المـــنصورهفاطمه محمد محمود عبد الوهاب592453
129o1oكلية البنات آداب عين شمسسعاد محمد ادم محمد عبد الجواد
1194o2تجاره عين شمساسالم ايمـــن فتحي عبد هللا
اداب بنهااسالم اسامه رمضان على موسي284138
441o34طب بيطرى دمـــنهورنور الدين اشرف محمد فوزي انور
تجاره انتساب موجه حلوانكريمه عادل محمد عرفات132348
28oo24طب بنهاابتهال اشرف محمد الشحات احمد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنة هللا احمد محمد احمد شــافعى116532
هندسة االسكندريهمحمد صالح على دردير455132
5o5999طب المـــنصورهريهام ابراهيم ابراهيم عمر الصعيدى
هندسة عين شمسرغده ثروت محمد حمدان حسنين274711
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسخالد مصلح مقبول نصار656228
طب عين شمسنهى حسام الدين حسن احمد مصطفى188439
رياض اطفال الفيوم طالباتحميده سعيد محمد حسن71334
81848oتجاره سوهاجمحمد عكاشة عبد الحميد عوض
36437oصيدله االسكندريهاسماء احمد طه جاب هللا
رياض اطفال بنى سويفجهاد عيد مسعود احمد62971
2o8198تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم رأفت نصيف يوسف
تجاره دمـــنهوراسالم وجية عبدالجواد ابراهيم مشعل426172
صيدله القاهرهنوران محمد عبد المجيد عبد العال138556
43o237تجاره طنطادينا صالح على أبو شــادى
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8o4339هندسة القاهرهشريف عابدين السيد عبد الاله
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان وجيه فؤاد خليل42199
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةابراهيم عبدالفتاح ابراهيم عبدالدايم223685
12711oهندسة شبرا بنهااحمد عاطف احمد على خطاب
42416oكلية فنون جميلة فنون اسيوطداليا محمد عبد المـــنعم خليل
اداب اسيوطاسماء حسن ابراهيم محمد791415
اداب االسكندريهشروق عبد الناصر خلف هللا عبد هللا419576
فنون جميله فنون حلوانلمياء طارق محمد هاشم35127
طب كفر الشيخعلى السيد عبدالسالم عبدالعال383278
هندسة الفيومبسمه رمضان احمد رجب73452
تربية فرع الوادى الجديدأحمد محمد صالح عمران749368
422o58اداب االسكندريهربيع تهامى ربيع يحي
7929o9اداب اسيوطحسين ناجى جبر دياب
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانسهر هشــام محمد فريد31658
4111o1فنون جميله فنون المـــنيامادونا عبدالمالك عبدالمسيح صليب عبد المالك
كلية البنات آداب عين شمسمـــنة هللا عبد الحميد انور على142372
4885ooهندسة المـــنصورهمحمود سامى السيد عبدالوهاب
2841o5تجاره بنهااحمد يحيى احمد محمد السيد
اداب حلواناسراء عالء محمد ابراهيم شرف21283
طب بيطرى دمـــنهورامـــنية نمر حمدي احمد القصاص446511
455o75هندسة الفيوماحمد صالح حسن معوض صالح
34148oاداب االسكندريهميار احمد محمد عطيه مهران
طب بنهااالء محمد متولى هالل شديد228752
تخطيط عمرانى القاهرهروان احمد محمود احمد126441
35oo42نوعية االسكندريهسمية ممدوح محمد محمد ابراهيم
تربية المـــنيانادية رضا عمر عبدالرحمـــن728958
هندسة االسكندريهمصطفى فوزى محمد حسن حمودة459766
56o646طب المـــنصورهسمر على وحد هللا عامر ابراهيم
تجارة قنا ج جنوب الوادييوسف رمضان النوبى على747535
تجاره الزقازيقعمرو عبدالحميد طه اسماعيل641874
تجاره بنى سويفطارق محمد جوده عبد الصادق69523
612o7تربية ابتدائي بنى سويفمحمد مصطفى حسن احمد
تربية ابتدائي اسواناسراء عبده ابراهيم محمد823775
5oo344تجاره جامعة دمياطاالء محمد فكرى والى
575o1oاثار القاهرهعبد هللا شكرى صالح ابراهيم
129o69تجاره وإدارة أعمال ج حلواننهى احمد عيد على
82o1o7هندسة اسوانمصطفى عبد الناصر محمد عبد هللا
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرانيا ماهر صبرى عبد البصير15946
اداب الفيومهاجر مصطفي احمد عيد78927
صيدله طنطامحمد مصطفى محمد عطية عيسى442563
5oo41تجاره القاهرهمحمد محمود محمد قاسم
71261oكلية حقوق المـــنياعبدالرحمـــن محمود جاد هللا محمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد حمدى سالم السيد227433
5o9775هندسة اسيوطمحمود محمد السيد عبده
37924oطب كفر الشيخنهال يسري عبد الباقي ابوالعنين
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانسلمى رزق شحاته احمد283494
اعالم القاهرهوئام هشــام اسماعيل يوسف118739
6437o2تمريض الزقازيق اميره السيد مصطفى الشحات وهبه
صيدله الزقازيقصباح محمد محمد فؤاد حسن586322
57o262عالج طبيعى ج كفر الشيخعاليه وليد محمود احمد محمد رجب
اداب انتساب موجه االسكندريهندى حسن السيد عبده الشــاق419414
192o92هندسة عين شمسيمـــنى محمد على مبارك
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تربية الزقازيقدينا محمد فتحى عبدالعال شحاته639923
378o78كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخساره عبد الناصر السيد يوسف
5o1249تجاره جامعة دمياطنورالدين محمد السعيد عبد العزيز المـــناوى
تربية بنى سويفاحمد شــاكر محمود محمد65231
كلية هندسة بنهامحمد على عاشور قشقوش217455
28538oنوعية بنهاايه محمد سعد احمد بسيوني
41891oاداب انتساب موجه االسكندريهمحمد حسن ابراهيم احمد
هندسة شبرا بنهاوفاء سامى عبدالستار عبدالغنى285344
كلية أداب بورسعيداميره اشرف محمود على مـــنسى662661
74ooo5نوعية قناسعد عبد العاطى احمد شحات
صيدله االسكندريهميريت سرى سولایر مـــنصور جرجس413362
صيدله عين شمسمحمد اشرف عالم محمد صوان287279
صيدله القاهرهمحمد سامى كمال الدين الزمر51449
74o464صيدلة المـــنيادينا مرسى احمد مرسى
إعالم ج جنوب الوادىمختار مهدى مصطفى مهدى فرج275914
هندسة عين شمساحمد اسامه احمد علي الطويل122178
هندسة اسواناالء عبد الرحمـــن الصغير محمد744273
2728oتربية عين شمسسلمى محمد كرم احمد ذكى
586oo6تجاره الزقازيقاحمد محمود محمود محمد عقل
هندسة بور سعيداحمد دهشــان خليل اسماعيل653357
صيدله االسكندريهاحالم احمد جابر ابو علفة363161
22751oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةحسام السيد حسين طه
تربية اسيوطابراهيم على عبد الرحيم محمود799121
57oo81تربية المـــنصورهشروق ايمـــن نصر الشــافعي
اداب الفيوماحمد عبد العزيز عطيه عبد العزيز71944
59o818صيدله المـــنصورههدى المهدى صالح عبد العزيز حسين
تربية كفر الشيخنهال صالح عبده عبده سالم369512
68o52طب بنى سويفمريم صفوت ذكى وهبه
تربية ابتدائي بنهاريهام احمد نعيم احمد سليم231716
3o5399طب بيطرى بنهامها ابراهيم فهمى حامد محمود
8o662oتجاره سوهاجاحمد محمد ابراهيم عبده
12o634اداب عين شمسمـــنة هللا فهر عبد الرازق محمد فهمى
علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةامل سامى لطفى صالح رسالن214256
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد كامل البيلى محمد عبد النبى381762
تربية رياضيه بنين اسيوطاحمد محمد شعبان محمد796515
56o3o6هندسة المـــنصورهايهاب وحيد محمود محمود درغام
7459o9هندسة اسوانعلي عبدالستار النوبي محمد
طب اسنان المـــنصورهحامد حافظ رمضان محمد564859
49o397هندسة طنطامحمد سيفو عبدالعظيم متولى امام
فنون جميله فنون المـــنيابانسيه وجدى صبحى سيفين بشــاره13861
كلية البنات آداب عين شمسشيماء يحيى سيد محمد مسعود294584
عالج طبيعى القاهرهاسراء عصام عبدهللا عبدالرحمـــن231633
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن عماد محمد صالح75633
38o238تربية طفوله كفر الشيخمالك السيد ابراهيم بسطويسي
ع.دولى اعالم مدينةالشروقريهام محمد محمد احمد658624
تربية ابتدائي طنطااسماء اسماعيل كامل عيسى364542
طب اسنان المـــنصورهنهاد محمد عبدهللا عبده523171
اداب عين شمسمريم ممدوح محمد محمد137549
1515o7طب القاهرهساره جمال عبده السيد
3o4133هندسة اسيوطعمرو محمد صالح محمد
طب اسنان عين شمسهاجر خالد زين العابدين على196644
تربية ابتدائي الفيومساره عمر فراج عزيز الدين77564
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2122o1طب طنطااحمد شوقى عبدالعزيز الجمسى
1434ooهندسة المطريه جامعة حلوانالحسيني حسن محمد احمد
6499oتجاره بنى سويفنورا سعيد محمد علي
36o3o4صيدله طنطاروان ابو اليزيد محمد ابو عيد
تربية حلوانامل ابرهيم عبد اللطيف ابراهيم153692
75865oاداب قنا ج جنوب الوادىعلي ابراهيم علي عبد العال
5o5377تجاره جامعة دمياطمحسن ياسر صابر ابراهيم االتربى
تربية أساسي اسكندريةساره محمد حسن على عبد الغنى415732
طب بيطرى االسكندريهعبد هللا محمد عبدهللا مصطفى شحاته434944
12357oهندسة حلوانحسن رافت عبد السالم عزام
هندسة حلوانحسام عبود فوزى حسن145926
2217o8حاسبات ومعلومات شبين الكوممحمود حمدى محمود الدلجموني
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود انور ابراهيم دنيا219889
طب بنى سويفافنان طاهر حسن محمد62795
5o8948هندسة الزقازيقندى محمد حسين محمود عوده
هندسة طنطاتامر خالد على عبد العال بده362212
642o8رياض اطفال بنى سويفهاجر عصمت محمد عقل
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عماد زكريا محمد194568
تربية عين شمساحمد سعد بدر السيد خليل294284
64758oطب الزقازيقساره ياسر محمد الحسيني محمد يوسف
41o652حقوق االسكندريهفاروق اسامة فاروق عبد الباسط
1451o2تربية عين شمسعبد هللا العربى محمد عبد الكريم
تربية اسكندريةعبدالرحمـــن عفيفى حسن عفيفى344298
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمحمد ابوالعنين عبدالواحد ابو العنين صقر498249
كلية أداب بورسعيدكريم محمد عبد الرحمـــن محمد حجازى663931
299o78اداب انتساب موجه عين شمساميره ممدوح عبدالمـــنعم حسنين
64oo32اداب عين شمسمـــنه هللا كامل مهدى اسماعيل مقداد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفي مجدي جمعه السيد76855
154o58كلية األلسن بنى سويفنور هللا سيد عبد الحليم فرج هللا
طب الزقازيقمحمد احمد محمد عبد الحميد مكاوى522517
اداب عين شمسدعاء اشرف على ابراهيم59286
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن طه احمد عبدالمعطى266653
عالج طبيعى القاهرهايه محمود سيد مرسى خليفه661167
هندسة االسكندريهناديه سعيد عبد العزيز ابراهيم الصعيدى349888
صيدله طنطاابراهيم صالح ابراهيم حمادة365773
5o2137تجاره جامعة دمياطاحمد محمد السيد حجازى
تجاره طنطاعلي عالء علي سيد احمد زيادة366559
حقوق سوهاجمصطفى احمد هاشم احمد818324
كلية حقوق المـــنيااحمد اسامة محمد الطيب محمد721141
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهسامر جاب هللا عبدالمجيد جعفر212823
طب عين شمسرزان عالءالدين عبدالعليم يحى محمد262711
588o22اداب الزقازيقمياده محمد عطيه محمد اسماعيل
2161o8تربية ابتدائي الساداتسماح جمال عبده ابراهيم الطوخي
56o268طب اسنان المـــنصورهناريمان محمد الشربينى اسالم ابراهيم
43151oتربية الساداترحمه رفعت محمد السيد عبد الرحمـــن 
36o189تربية ابتدائي طنطانورا اشرف محمد ابراهيم الحداد
تجاره عين شمسفاروق محمد محمود شهاب639559
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرهاجر عادل عبد الرؤوف مصطفى46469
حقوق المـــنصورههشــام مصطفى فتح هللا على االديب575188
65339oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسميرنا عادل عبد الغفار حسن الحمالوي
تربية حلوانايمان شعبان محمد عبد الغنى الجمسى57869
تربية اسيوطماريانا عصام الدين حلمي حنا787724
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كليةاسمجلوس
17o42فنون جميله عماره ج حلوانحسين اسامه جميل جورجى
339oo4تجاره االسكندريهانس احمد محمد عامر محمد فوده
22839oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمى محمد الدسوقى محمد العزب
السن المـــنياشهاب شعبان حسن عبدالحميدشهاب288721
4261ooاثار الفيوماحمد السيد سعد البردان
تربية حلوانمـــنه هللا رجب عبدالرحمـــن متولى268157
هندسة عين شمسخلود حسام عثمان سيد35843
حاسبات ومعلومات حلوانندا على ابراهيم السيد عواد151673
صيدله حلوانآالء عبد الوهاب أحمد محمدين749475
اداب قنا ج جنوب الوادىاحمد يونس عباس عبدالباقى744358
2o8861تربية عين شمسهدير هشــام محمد فريد
26761oهندسة عين شمسمحمود محمد محمود محمد
تجاره القاهرهيوسف محمد عبدالوهاب احمد198452
اثار قنا جنوب الوادياسراء عصام الدين عطيه عبداللطيف ضيف419512
74955oتربية فرع الوادى الجديدمها عادل امين محمد
6966oرياض اطفال بنى سويفساره جابر تمام عبد الحميد
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمها محمد محمود عبد الغنى65826
هندسة طنطامحمد احمد العزب عبدالشــافي العايدى365978
5oo456تربية جامعة دمياطندى احمد احمد عوض
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عصام فتحى ابوسريع محمد15971
3634o8تربية طنطاندى مصطفى عبدالرحيم خاطر
هندسة المـــنيااسماء ابراهيم محمد شتيوى714632
تربية االسماعيليهايه حسن عبد الهادى امين سليمان669879
449o2اداب القاهرهايمان احمد محمد هاشم
صيدله المـــنصورهساره اكرم ابو المعاطى خاطر593591
تجاره دمـــنهورتوفيق عبد الجليل توفيق عبد الجليل لطيف427797
4963o1هندسة طنطاامين محمد امين محمد على
43o337تجاره طنطاآيه سمير عبد الحميد هنداوي الشنديدي
3899oاداب القاهرهاحمد ايهاب فيتورى سعد
صيدله عين شمسمحمد جمال محمد السيد سالمة289633
52o922اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمود عصام حسن رمضان
هندسة االسكندريهمعتز مصيلحى مصطفى مصيلحى رضوان456322
هندسة اسيوطمحمد محمد مصطفى احمد على414797
صيدله حلوانبسمه سمير محمود عبدالحميد232671
7951o5تجاره اسيوطجوزيف هاني رياض جاد السيد
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الرحمـــن مجدى محمد عبد الحميد43435
تربية االسماعيليهساره احمد ابراهيم مسلم احمد652867
5o332oتربية جامعة دمياطريهام محمود حسن حسن الريالي
تجاره بنى سويفاسالم طه على عيد66271
نوعية كفر الشيخايمان محمد محمود بسيونى سالم372553
64o1o1عالج طبيعى القاهرهزهراء اشرف عبد هللا على عبد هللا الصباغ
712o37تربية ابتدائي المـــنيامينا عجايبى كامل لبيب
هندسة اسيوطايه محسن حسين احمد يوسف576961
5o3922تربية جامعة دمياطسمر أبوالمعاطي السيد الدنجاوي
طب بيطرى االسكندريهاسراء خميس محمد محمود السيد349496
225oo5تربية ابتدائي الساداتايه على حسن الغرباوى
تجاره المـــنصورهمحمد مصطفى رزق داود565271
411o7تجاره انتساب موجه حلوانمعاذ اسامه فاروق مرسي
44416oطب بيطرى دمـــنهوراحمد صالح احمد محمدالهواري
دار العلوم ج القاهرهمحمد مدحت محمد سعدالدين الغندور272595
71555oتربية ابتدائي المـــنيامحمد مجدي خالف محمد
36o184تربية طنطانعمه محمد فتحى شــاكر عالم
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كليةاسمجلوس
صيدله االسكندريهيوسف ابراهيم خميس  محمد حسون439522
29o592صيدله حلوانمها سعيد على عبدالنبي
تجاره عين شمسيارا جمال عبد هللا عيسى قنومه635567
12o194السن عين شمسمريم صالح عبد التواب محمد
اعالم القاهرهايه احمد سعيد رمضان239346
اثار قنا جنوب الواديمحمد اسماعيل محمد اسماعيل سيد احمد291417
725o47اداب المـــنيارغده ربيع ابراهيم حسن
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد محسن محمود سيد61671
1214o7كلية البنات آداب عين شمسشروق عبد العظيم فتوح حمودة
تجاره اسيوطأحمد كامل سيد محمود749259
56o311هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةزياد وليد مسعد السعيد الدسوقى
طب بنى سويففاطمه محمد فتحى محمود69328
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانطاهر خليفة محمود خضر152569
8o7638تربية ابتدائي سوهاجمحمد صديق عبد الوهاب صديق
تربية ابتدائي بنى سويفهاجر حاتم طه محمد64994
718o47طب المـــنيامحمد عادل عبد العظيم احمد
طب بيطرى الزقازيقندى بسيونى رفعت بسيونى يوسف585153
72933oاداب المـــنياياسمين على حسن عبد الرحمـــن
2o4153حقوق القاهرهمياده هشــام عطيه محمد
8o491تربية ابتدائي الفيومنها السيد احمد شعبان
2639o7تربية عين شمسشريف اشرف صادق فرحات
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد السيد حسن محمد مصطفى425694
تربية عين شمسانجى رأفت بارح جيد39559
رياض اطفال المـــنصورهامـــنيه سليمان محمد سالم داود583262
صيدلة اسيوطايه احمد عبد الناصر محمد794334
هندسة عين شمسجون عصام حلمى بولس قلته193629
5oo374تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتداليا محمد عزيز محمد النجار
59o9o1صيدله المـــنصورهايه السيد محمد حسن عبد العال
67o441صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمـــنه هللا اشرف ابراهيم الدسوقي رجب
35o2oالسن عين شمسايمان حمدى عويس على جمعه
285o66طب بنهااسراء هالل سليم محمد االطروني
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةحسين محمد اشرف عبدالعزيز عيد212817
5oo31oهندسة المـــنصورهمحمد مـــنصور عبد الجليل عياد
اداب القاهرهورده حماده سيد سيد شلبى56121
كلية هندسة بنهانورهللا السيد البدوى محمد غازى278772
طب بيطرى القاهرهندى طارق محمد اسماعيل271216
19o359تجاره عين شمسنهال عالءالدين محمود حسن
تربية رياضية بنين بنهامصطفى احمد عبدالسالم حسين عبدالسالم276891
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسراء الهامى حسن عبد الوهاب62649
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانايمان ذكى محمد السيد153699
هندسة المطريه جامعة حلواناالء سيد عبده محمد الصاوى119295
2o6794التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةحبيبه محسن عبدالمحسن عبدالمحسن
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفصابرين محمد سرور عبد الجليل سعيد المشد587238
47o471طب االسكندريهمها خالد محمد مبارك
صيدله االسكندريهروان سعيد السيد محمد احمد الحداد438879
2855o1صيدله الزقازيقمروه رافت عبدالفتاح عبدالهادى
كلية البنات آداب عين شمسمريم طالل محمد نصر42519
طب المـــنصورهمحمد عادل الدسوقى عباس محمد573133
2858o2تربية رياضية بنين بنهامحمد عصام الدين محمد ابوالنجا
66374oهندسة بور سعيدعمر هشــام عبد المـــنعم احمد بلبوله
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةيوسف اشرف حامد فتحي عبد البارى213248
74o193تربية قنا ج جنوب الوادىمـــنتصر اشرف محمد عمر

Page 665 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
طب القاهرهعمرو خالد بكرى محمد823727
3539o9طب طنطااسماء السيد حماد عبد الفتاح ابومحمد
8195o4كلية تجارة ج أسوانعبد العليم حسن عبد العليم احمد
اعالم القاهرهاحمد اسامه محمد عبد الحافظ صالح119646
إعالم ج جنوب الوادىمى رضا محمد احمد74467
اداب الفيومفادى كمال نسيم مهنى اسحق73747
19o357اداب عين شمسندى ايمـــن محمد عبدهللا
كلية البنات آداب عين شمسهند عبدالحميد قياتي عبدالباقى243574
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتهاجر حمام عفيفى عمر733825
تربية طفوله اإلسكندريةرانيا طارق محمد حافظ يوسف419268
كلية البنات تربية عين شمسنورهان عادل سالم سلمى حسان49321
665o94هندسة بور سعيدمصطفى جمال مصطفى عبد الستار
5891ooاعالم القاهرهفاطمه الزهراء محمود عبد الحميد محمود القناوى
124o81هندسة عين شمسدينا زكريا محمود محمد
اداب المـــنيامحمد أحمد محمد مهران712256
السن عين شمستيسير يسرى محمد عبدالمجيد298244
59241oطب بورسعيدايمان محمد عوضين المتولى عمارة
تجاره عين شمساسالم محمد فتح هللا محمد139259
حاسبات ومعلومات القاهرهبيتر صفوت زكا مسعد44322
663o61تجاره بور سعيدمحمد هشــام حسنى عبد المجيد مصباح
283o16تربية ابتدائي بنهاسلمى عبدالعال عبدالقادر عبدالعال
فنون جميله فنون ج االسكندريهاالء عادل عبده رجب نوارة411628
64944oتربية الزقازيقالسيد ابراهيم متولى عبدالمقصود
125o12تجاره عين شمسمحمد وائل كمال عواد
2o72o4تجاره عين شمسميار محمد صابر محمد ابراهيم
تجاره طنطامحمد احمد سعد التالوي357866
اداب طنطاهدى ابراهيم زكريا جمعه359774
8oo783تجاره اسيوطزياد عبد الحليم حلمي عبد الحميد
اداب كفر الشيخحنان السعيد علي السعيد محمد383753
2o5444هندسة عين شمسمحمد عبده بيومى محمد
14293oتربية رياضيه بنين حلوانيوسف هانى فؤاد مـــنشــاوى
66ooo3تربية جامعة السويسرانيا سمير حامد احمد
تربية طفوله ج دمـــنهورهناء مصطفي محمد محمود مصطفي خضر431126
كلية البنات آداب عين شمسايه سيد قاسم سيد271755
262o77حاسبات ومعلومات عين شمساالمير محمود بيومى احمد دسوقى
تجاره االسكندريهفيصل نصر هللا دامى ابو بكر337292
صيدله حلوانهاجر احمد حسن احمد77834
3849o8هندسة كفر الشيخعمر محمد احمد احمد الشعيرى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمؤمـــن احمد مصطفى محمد223626
229o75نوعية بنهاامانى جمال اسماعيل السيد الجابرى
تجاره طنطاعبد الرحمـــن محمود محمود عبد الغنى النجار575814
51o677نوعية الزقازيقعبدهللا عصام الدين احمد عبدالسالم
2471oاداب حلوانرضوى محب محمد عبد العزيز
اداب الفيومزكريا محمد زكريا عطيه73696
13o84oعالج طبيعى القاهرهعلياء محسن عبد المـــنعم عابدين
تربية العريشمحمود حربى احمد على محمود666434
اداب كفر الشيخخلود محمد مسعد عباس المهر385393
كلية تجارة ج أسوانالحسينى عبد النبى حسن طه822462
هندسة بني سويفمحمود كريم محمود محمد67739
2196o5عالج طبيعى ج كفر الشيخهاجر ناصر حسب الكردى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مصطفى عبدالرحمـــن السباعى217633
اداب انتساب موجه االسكندريهنورهان رجب عبداللطيف بدوى قنديل348796
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إعالم ج جنوب الوادىوسام محمود حلمي احمد63775
طب القاهرهراجيا تاج الدين فكرى ابراهيم28414
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود محمد سعيد األكحل234837
49o481اداب طنطاهبه عبدالحميد حسن ابوزيد يونس
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاالء حافظ احمد ابوالفضل على14875
اداب عين شمسيمـــنى حامد حامد احمد274485
292o99هندسة اسيوطمصطفى عبدالناصر عبدالرازق محمد
457o74هندسة االسكندريهسامح اشرف عبدالعاطى عبدالفتاح
372o97تجاره كفر الشيخشروق صالح عبد الرازق محمد شتا
423o54اداب االسكندريهجواندا ابو سخرون بسطا بسطوروس
تربية ابتدائي شبين الكوملمياء احمد فتحى طايل222379
6o162اداب انتساب موجه القاهرهنورا عيد حسين عيد
هندسة عين شمسمـــنة هللا سامى عباس حسين35949
تجاره اسيوطشهاب خالد سعد فرجانى792913
5o6573تجاره بور سعيدعمرو احمد محمد على سليمان
7945o2صيدلة اسيوطمريم عادل عطا هللا فرج
5o8843هندسة الزقازيقنوران ايمـــن محمد حسن بدر
تربية طنطاحسناء مجدى مـــنسوب ابو سمك498516
اداب الزقازيقاسالم عمر عبدالمـــنعم احمد639586
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان اشرف احمد حبيشى احمد229946
كلية هندسة الطاقة بأسوانمهاب عبده احمد عبده محمود455155
تربية طفوله كفر الشيخإسراء علي محمد على عبد الدايم384283
طب القاهرهامل خالد محمد داود124838
هندسة القاهرهمحمد احمد محمد السيد عبد الفتاح37848
تجاره بنهااسماء احمد محمد حنفى232165
15o847هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود سيد رمضان صالح
تربية الزقازيقهناء أحمد حسن عبدالرحمـــن523329
اداب الزقازيقابتسام ابراهيم حافظ عبد الرحمـــن هالل584455
26198oصيدله عين شمسكريم عبدالرءوف محمد طه دياب
45o797صيدله االسكندريهحسناء عبد السيد سعد عبد السيد
تربية ابتدائي دمـــنهورمها مبروك السيد حسن429167
طب بيطرى االسكندريهيوستينا طلعت عبد الكريم جيد 438152
3661o2تربية ابتدائي طنطامحمد محمود احمد دسوقي
هندسة حلوانعبد الرحمـــن جميل حسن محمد14967
اداب اسوانعمرو عبد الحميد محمد لبيب745735
اداب كفر الشيخشيماء حامد محمود حامد377223
هندسة بور سعيدندى محمد محمد المهدى محمود سليمان662416
تجاره كفر الشيخمجدى ياسر فتحى محمد ابراهيم الشهاوى375795
7468oصيدلة الفيوممريم محمود فتحى محمد
طب طنطاايه محمد السيد فايد359896
5o1743هندسة بور سعيدماجد احمد ابراهيم بحيرى
23668oتربية شبين الكومشيماء متولى عبدالعزيز محروس المـــنشــاوى
8o75o6هندسة سوهاجكريم عبد الرحمـــن محمد درويش
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىجكلين رومانى عبدربه عبد المالك824461
2143o6كلية األلسن كفر الشيخامينه محمد عبدالسالم دنيا
5o6357صيدله المـــنصورهشيماء على حسن على ابراهيم
تربية أساسي اسكندريةروان حسن فوزى حسن السيد غانم341326
كلية البنات آداب عين شمسرضوى محمد سيد توفيق134195
هندسة المـــنيايوسف هشــام يوسف السيد753549
هندسة طنطامحمد سعد محمد حسن562727
كلية البنات آداب عين شمسندي هشــام كمال الدين ابراهيم22125
725o68كلية التربية الفنية ج المـــنياهالة سعيد حسن بشندى
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تجاره القاهرهندى جمال ثابت مرسى42372
اداب حلواناحمد اشرف عاطف عبد السميع124622
تجاره بنى سويفايهاب حسن راسخ شلقامى754241
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد اشرف جبيلي زكي41435
تربية العريشاحمد سمير مـــنصور مـــنصور وفا665261
السن المـــنيااسماعيل احمد محمد السنوسى138968
اداب المـــنياالفريد مالك سعد حبشى721169
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسامانى امين على محمد احمد محرم657323
تجاره االسكندريهمحمود مجدى محمود حسين سعداوي416385
تجاره القاهرهمحمد ناصر السيد امين احمد54665
كلية هندسة بنهااحمد ناصر غريب احمد669975
نوعية عباسيهندي عبدالرحمـــن احمد محمد زين الدين287981
سياحه وفنادق المـــنصورةعمر السيد التابعى أبو حشيش499884
اداب الزقازيقسهام سيد محمد عبد العزيز514152
19o723تجارة قنا ج جنوب الواديشهاب ياسر عبدالحميد ابراهيم خطاب
41oo23تجاره االسكندريهكريم شريف حبيب غالى
تجاره الزقازيقصفاء نصرهللا سليمان نصرهللا644992
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد شبل الشــاذلى الشــاذلى233369
اداب الزقازيقميرفت حلمي السيد ابراهيم669245
51138oطب الزقازيقياسمين سعيد عبده السيد نجيده
15o44صيدله القاهرهعنان عماد الدين علي احمد
433o2oصيدله االسكندريهبسمه محمد فتحى احمد برجل
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محمد احمد ابو مبارك221457
441o78عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد محمد عطا ابراهيم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد اسماعيل احمد على235298
27598oحقوق بنهايوسف طلعت السيد حسن العدس
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشروق مجدى على حسين خطاب214765
3498ooطب االسكندريهنادين محمد احمد شحاته خطاب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا محسن عزيز ابوالخير239738
هندسة االسكندريهزياد ابراهيم محسن محمد مبروك345359
كلية هندسة بنهاباسم السيد محمد عبدالجواد299837
817o52تربية ابتدائي سوهاجمحمد اسماعيل عبد الحميد محمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مجدى على فتيان223978
تربية اسيوطنانسى نادى نعوم استمالك791841
32o75تجاره القاهرهاحمد سيد محمود شمس
هندسة اسيوطنيره مصطفى السيد عطيه645241
58o443تربية ابتدائي المـــنصورهعبد العال ابراهيم على عبد ربه
66648oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمود حمدى عبد الوهاب عبد المقصود
8o2897نوعية اسيوطاسماء عاشور احمد عبد الحى
تجاره القاهرهايه حسن محمد احمد البازيدى17765
كلية البنات آداب عين شمسنورهان محمد على محمد282952
تربية اسكندريةاسراء محمد عيد احمد بخيت348119
18767oهندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى محمد احمد سعد الدين شلبى
تربية ابتدائي قنا ج الواديبسمة رضاني مراد ابوالمجد736115
طب االسكندريهمـــنه هللا خطاب محمد ابو عقده413519
طب بيطرى القاهرهميريت فيكتور خليفه سويحة265537
128o77حاسبات ومعلومات القاهرهفاطمه يحيى ابراهيم محمد السيد
8o2454تجاره اسيوطاحمد شعبان محمد احمد
2783o4هندسة شبرا بنهاساره عصام داود فهمى عوض
59o1o9اداب المـــنصورهندى سمير ابراهيم عبد الرحمـــن
744o26اداب قنا ج جنوب الوادىاسراء حمدى محمد عليان
2948o6اداب عين شمسمصطفى فوزى شديد على
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2683o6هندسة عين شمسالشيماء عادل محمد عبدالغنى
8o2143تجاره اسيوطاحمد مخيمر على عبد الاله
صيدله المـــنصورهاسماء محمد وداد عمر عطية587283
5o8959اداب الزقازيقمريم مالك حنا يوسف
اداب حلوانايه سعيد فتحى امين274298
569o45اداب المـــنصورهعائشه طه عبد الرحمـــن محمد الشربينى
224o68هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمـــن ربيع عبدالغفار على
414o74هندسة كفر الشيخمحمود حمدي محمود محمد حسن
65o879كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةالشيماء على فؤاد محمد الشــافعى
تربية حلوانمحمد حسنين سيد حسنين153112
2o2429اداب حلواناسراء حمدان حفنى يونس محمود
تربية عين شمسوسام عمادالدين ابراهيم توفيق265198
تربية اسكندريةفردوس جابر عبد الرحمـــن عامر عبد الرحمـــن349314
صيدله عين شمسمحمد اشرف محمود محمد حنفى261232
تربية طفوله اإلسكندريةدعاء حسن ابراهيم احمد محمد422852
81o317كلية الطب بقناماهر محمد ماهر محمد
48573oصيدله طنطاآيه اسماعيل احمد رزق
تربية ابتدائي كفر الشيخمريم خيرى محمد محمد عبد الهادى385422
2o6166اداب حلوانرقيه كارم محمود عبدالمحسن
كلية األلسن سوهاجاسماء حتة حسين حتة792431
اداب االسكندريهعلياء مصطفي علي عبد المجيد عبد الحميد346229
طب بنهارانيا كرم طلعت شلبى488337
اداب طنطابسمه محمود عبدالحليم الجارحى485356
تربية ابتدائي شبين الكوممريم نبيل ابراهيم خميس229578
كلية هندسة بنهاابتسام ابراهيم حمدى عبدالفتاح278755
هندسة اسيوطاسراء اشرف عبدالحفيظ محمد197685
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمر احمد احمد محمد اسماعيل196443
فنون جميله فنون حلوانكريم رشــاد سيد محمد ابراهيم141858
نوعية الزقازيقاسراء فتحى فوزى السيد519592
7856o2صيدلة سوهاجمى عادل عباس هاشم
65181oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاحمد ابراهيم العجمى حسن يوسف
كلية البنات آداب عين شمسنورهان مجدى محمود يوسف اللبان141188
364o2السن عين شمسندى احمد جمال على
3o4684كلية هندسة بنهامحمود ابراهيم محمد المليجى
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتاسراء عادل السيد عبد الحميد146478
211o8اداب عين شمسعدى خليفة ابوزيد على
صيدله المـــنصورهعليه محمد مختار نصر الشــاعر586843
كلية السياسة واالقتصاد ج السويساسراء احمد احمد ابراهيم احمد349364
49523oطب طنطاانس ياسر عبدالسالم النوسانى
تربية ابتدائي المـــنصورهطارق حسين حسانين على شــاهين573369
22267oتربية شبين الكوماسراء مجدى عبدالفضيل باظة
اداب الزقازيقنيرمين احمد احمد محمدالباز521788
345o33تجاره كفر الشيخعبد الرحمـــن سعيد جابر خليل حسن
تربية الغردقة جنوب الواديمـــنال محمد سالمه محمد الطويل238385
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورمـــنه هللا فرج محمد فرج القرمه372127
اداب طنطانيره اكرم احمد زاهر زين353861
663o69تجاره بور سعيدمصطفى لقاء عبد العاطي حسن العجيمي
2o3923تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه هللا عبدالعزيز محمدى محمود
592o12صيدله المـــنصورههند محمد على محمد احمد
358o3oتجاره طنطاأحمد عصام أحمد صبره
نوعية اشمونسالى نصر عبدالعزيز البربرى234385
29o69oكلية البنات تربية عين شمسهاجر خليل عبده خليل
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اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان طارق صالح محمد السباعى235842
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايمان حماد عبد هللا محمد656468
59169oهندسة المـــنصورهاميره ياسر محمود حلمى عبيد
تربية العريشفاطمه محمد نجيب امام سليمان665838
هندسة االسماعيليةعبد هللا محمد يوسف السيد658219
تربية طفوله شبين الكوماسالم محمود محمد مصطفى سليم232533
2o8787هندسة عين شمسمحمد رفعت اسماعيل مـــنير جاب هللا
رياض اطفال االسكندريه طالباتساره عبد الحليم عبد الغفار عبد المجيد برانى424169
3415oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةتسنيم احمد حنفى سيد عبد الجواد
تربية أساسي اسكندريةجهاد مجدى محمود عبد الحميد423132
صيدله طنطامحب على كامل شلبى366593
اداب عين شمسشيرى سامى عياد صليب191119
2o7513اداب حلوانزينب احمد مصطفى سالم
34o56هندسة القاهرهاحمد مصطفى عبد الرحمـــن مصطفى
تجاره عين شمسمريم محمد ابراهيم السيد114497
3oo5o4تجاره بنهاعائشة صالح الدين حسين محمد حسين االشهب
7483o8إعالم ج جنوب الوادىشروق أحمد على عبد الغفور
تربية طنطادينا صبحى المرسى ابراهيم عبد هللا489279
تجاره المـــنصورههاجر محمد محمد محمد علفه489471
تربية اسيوطرضا محمد مسعود محمد799712
صيدله الزقازيقمحمود ثروت يوسف السيد سالمة518675
فنون جميله فنون المـــنياكريم محمد سعد زغلول418766
إعالم ج جنوب الوادىزينب رفاعى ابراهيم حميد732399
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد فريد رياض فريد224828
497oo8طب بنهاهناء جمال السعيد حسن
هندسة الزقازيقاالء طه مصطفى محمد البيلى574454
تجاره المـــنصورهعلى خالد على السعيد584128
تجاره طنطامصطفى عبدهللا رجب سالم361665
3ooo63طب بنهاميار عالءالدين مرتضى محمد ابوقوره
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه السيد عبدالحميد احمد297942
هندسة القاهرهاحمد سامح رجب صالح124825
 تربية الساداتايه عبدالحميد محروس عبده222625
طب االسنان المـــنيامحمود فتحي حجازي عبد الوهاب724353
تربية ابتدائي بنهاعلياء عراقى عبدالعاطى محمد296491
طب بنهااميره السيد احمد عثمان278923
هندسة االسكندريهرنيم خالد عبد الوهاب محمد فتيحه339432
رياض اطفال المـــنيا طالباتوالء احمد على عبد العليم726823
2899o5تجاره عين شمساحمد ذكرى محمد احمد
5o7436تربية جامعة دمياطآيه جمال لطفى لطفى بدويه
تربية جامعة السويسمروه سمير عبدالعال محمد657924
اداب الفيومفاطمه جمعه خليفه عبد السالم75724
45o727طب بيطرى جامعة الساداتيارا عزت محمد عبدالعزيزسالم
569o42اثار القاهرهسميحه محمود السيد محمود الفرحاتى
تربية ابتدائي الساداتنورهان ابراهيم احمد حسن عيد216155
طب اسيوطمحمد عادل فاروق محمد749416
48655oتمريض طنطا مصطفى شفيق عباس الصغير
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد السعيد جابر ابراهيم محمد414569
5o1267تربية جامعة دمياطليلى ناصر عبده الشناوى
تجاره المـــنصورهمحمد زكريا محمد عبد الجواد588326
6o28oتجاره القاهرهمحمد فارس قرنى موسى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبد الحليم السيد عبد الهادى145764
49765oنوعية بنهاالسيد عماد السيد محمد طراد
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575o54طب اسنان المـــنصورهشيماء ابراهيم ابو العنين ابراهيم على
رياض اطفال المـــنيا طالباتامل محمد مراد محمد728296
812o8تجاره بنى سويفصموئيل عيسى صموئيل يعقوب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عثمان امين محمد58859
تجاره دمـــنهورعزالدين عمرو رزق احمد محمود421729
طب االسكندريهروان جرىء زكريا محمد349724
5695o9هندسة المـــنصورهمحمد نادى ابراهيم الدسوقى اسماعيل المـــنجى
513o39تجاره الزقازيقاحمد عصمت اسكندر فهيم فرج
تجاره القاهرهايهاب عاطف محمد محمد25868
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد محمود محمد احمد البردينى193636
59635oتجاره المـــنصورهمحمد عباس محمد معن على
341o23تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن مصطفى احمد ابراهيم
هندسة اسواناحمد على جابر محمد741244
2o889oطب عين شمسندى مصطفى محمد عبد الكريم حجاج
نوعية بنهازهور حمدى محمود على الباجورى496243
طب المـــنيانرمين كمال عبد الرازق رزق هللا728746
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد رجب عبد الرازق شعيب58329
66o542عالج طبيعى القاهرهاحمد على السيد محمد الشريف
8o3816إعالم ج جنوب الوادىعبير خلف رشدى راشد
786o88تربية ابتدائي اسيوطشيماء فتحي محمد حسين
1383oهندسة حلوانمصطفي علي عبد الحميد عبد الحميد
18832oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره طاهر عبدالمقصود علي سليم
هندسة المـــنصورهمحمود ياسر محمود محمد محمود عجيز591561
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسماء جمال عبد اللطيف محمد66721
3o158oتجاره عين شمسعواطف احمد امام السيد عبود
صيدله حلواننورهان مصطفى محمد البربرى494784
تربية المـــنياعزت رجب خليفة عبد الهادى715192
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالعزيز صابر عبدالعزيز الطيب218159
هندسة المـــنيااسر اسامة محمد على455958
5o519oعالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد عبد هللا ابراهيم عبداللطيف فايد
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىدعاء حامد سليمان محمد741631
2o7223كلية البنات آداب عين شمسهاله رشــاد سالم احمد المـــنشــاوى
12921oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانرويس صموائيل نصر عزيز
طب بنى سويفحسام فتحي بخيت طه68446
نوعية بنهافدوى ابراهيم محمد عبدالعال محمد284971
تربية ابتدائي سوهاجداليا احمد فاروق فهمى815222
1417oاعالم القاهرهايه على عبد الباقى عبد الباقى
28oo19تربية ابتدائي بنهاياسمين حسين ابراهيم حسين
52o51oطب الزقازيقدعاء محمد عبدهللا مصيلحى
فنون جميله عماره ج االسكندريهعمر نصر الدين محمد احمد13951
تجاره القاهرهمحمود ممدوح محمد السيد199344
طب بيطرى االسكندريهمحمود حسن جابر ابوعيسى439622
8127o7طب سوهاجغاده طنطاوى احمد على
71789oاداب المـــنيااسالم احمد عبد الكريم عبد الغنى
74698oكلية طب أسوانياسمين مهدى محمد أحمد
29471oتجاره بنهاامير عمر و عبدالغنى عبدالغنى
66642oكلية التربية الرياضية بالعريش بنينرمضان سالمان سليمان موسى
28o3ooطب بيطرى بنهاايمان عيد عبدالرحيم عوض هللا
اثار القاهرهداليا محمد ابراهيم احمد حسب579733
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمد حسن محمد عمر735971
56oo52طب المـــنصورهندى محمد عمرو عبد الحفيظ صالح ابراهيم الفداوي
11415oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفاتن ماهر عبد الرؤوف حسنى
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65358oاثار قنا جنوب الواديمحمد رضا محمد حسب النبي
اداب االسكندريهنهي عبد اللطيف محمود عبد اللطيف417884
اثار القاهرههاله احمد عبدالحميد محمد225572
12o742فنون جميله عماره ج حلوانمريم محمود مصطفى محمود الشــاعر
5o2411تربية جامعة دمياطاحمد محمد فايق موسى
28o318طب بنهاسمر عصام فؤاد عبدالحليم
5o8652طب الزقازيقروان محمد امام فرغلي شندي
573o66طب بيطرى المـــنصورهاسالم احمد اشرف السيد عالم الشرف
تربية ابتدائي كفر الشيخنورهان محمد عبد المعطي عجالن374761
6817oتجاره بنى سويفمحمد عبد هللا محمد مرسى
41o529فنون جميله فنون ج االسكندريهمحمد جمعة سعيد خميس محمد
اداب طنطامـــني جمال محمد محمد زمزم495661
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىفيبي سمير رزق هللا عبدالنور762177
27o843تجاره انتساب موجه  عين شمسضحى مـــنصور ابراهيم مـــنصور
رياض اطفال المـــنصورهاسماء سعيد احمد علي مـــنصور512355
57oo9السن عين شمساسراء رمضان محمد عبد المـــنعم محمد
3o4oo7تجاره القاهرهنادين هشــام محمد احمد
اعالم القاهرهسلمى وجيه عفيفى حسن119744
هندسة المـــنيابوال سمير عطا سعد62133
295o75اداب بنهاسهام عادل بيومى عبدالعظيم
76o52تربية الفيوماسماء سيد راغب على
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةوفاء السيد محمد اسماعيل امبابى286698
هندسة عين شمسمريم احمد حسن الكرداوى117825
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعلياء ضياء عبد السالم يونس729996
طب سوهاجباسم بشرى ايليا درياس829949
اداب حلوانعبد الرحمـــن عادل شعبان محمد55899
تجاره القاهرهمحمد نصر محمد محمد152943
كلية االثار ج اسواناسراء اشرف محمد ابراهيم خليل644527
58o896تجاره المـــنصورهمحمود اسماعيل حفنى محمد سالم
هندسة االسكندريهمحمد عادل مـــنير الشــامي345629
رياض اطفال المـــنيا طالباتكرستينا عماد عجيبى يوسف723288
تجاره االسكندريهماجد مجدى عبدالكريم أبو زيد425456
828o89هندسة اسيوطحامد احمد حامد عبد الظاهر
كلية بنات شعبه طفوله عين شمساالء اسامه عبد الرحمـــن محمد142188
السن عين شمسعبد العزيز جمال عبد العزيز عبد السالم155698
اداب عين شمسمارينا عادل نبيل جمعه142356
تربية ابتدائي كفر الشيخاية محمد عبدالقوى عبدالحميد عوض377777
355oo6اداب طنطاايمان ربيع محمد خليل
4755oحقوق القاهرهاسماء عادل شبل خليفه
66654oالسن عين شمسيورهان السبعاوى محمد يونس
طب االسكندريهمحمود مجدى دسوقى عبدالقوى نصار443494
636o96حقوق الزقازيقاحمد محمود هاشم هاشم
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةريم حازم سليمان محمد الجزار147435
اداب عين شمسدميانه سمير ديماس خله282841
5151o6تجاره بنهافاطمة مصطفى عبد المجيد مصطفى
663o39تجاره بور سعيدمحمد حسنين محمد جمال حسنين حمزه
271oo3تجاره انتساب موجه  عين شمستقى خالد فتحى محمد
51o724نوعية فنيه الزقازيقاية السيد علي العشرى شومان
تربية الفيوممحمد ربيع صابر عبد هللا91127
اداب االسكندريهاسالم رضا محمد عبده344283
71oo48هندسة المـــنيااالمير شوقى قرنى محمد
هندسة اسيوطمحمد احمد محمد عبدالهادى286191
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هندسة طنطامحمود عبد الغفار محمد فرج الكنانى571937
اداب حلواننورهان خالد احمد ابراهيم152251
2678o9كلية البنات آداب عين شمسشيماء احمد مرزوق حسن
59o344طب بيطرى المـــنصورهخلود شحته جاد عسكر عبد العال
نوعية جيزهاميره عصام الدين صابر عبد العزيز محمود55455
علوم بنى سويفزياد محمد محمد سلطان68986
صيدله حلوانمريم وصفى وليم ميخائيل حنا585442
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد عالء الدين خليل ابراهيم احمد457338
اداب انتساب موجه القاهرهمحمد سعيد على كامل29856
صيدله القاهرهعالء احمد محمد عبد البارى26214
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتندى ياسر عبد الحميد عبد العال146519
تجاره القاهرهنورا محمد احمد عبد العزيز عوض126285
حاسبات ومعلومات بنهااحمد محمد السيد محمد حسين261816
نوعية الزقازيقايه محمد السيد احمد سعيد525664
43o695تربية الساداتمريم صديق عيد عبدالفضيل أبويوسف 
تربية أساسي اسكندريةروان زكى محمد زكى سليمان419669
اداب القاهرهبسنت على سيد محمد27229
2o9595اداب القاهرهعبدهللا صبرى على على الحفنى
786o4oهندسة اسيوطايناس محمد صفوت محمد سويفي
534o3طب القاهرهاسامه سمير عبد العليم عبد الحميد
اداب بنهااحمد عبدالحكيم عبدالعليم محمد عبدالباري276926
هندسة كفر الشيخاحمد أنور محمد ربيع373725
السن عين شمسمى عماد الدين احمد محمود ابوشقره151835
13o183اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحسين محمد حسين محمد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمود حسين محمود صالح25955
تجاره القاهرهسلمى عادل محمد حسين عوض193485
37o428تربية كفر الشيخنسرين جمال الدين احمد الخالل
8o9o24نوعية قناندا عماد الدين محمدفتحى احمد
8o8392صيدلة سوهاجدعاء احمد محمد محمود
تخطيط عمرانى القاهرهداليا جابر سيد محمد155325
23o649كلية هندسة بنهااحمد سعيد حامد واصل
73387oتجارة قنا ج جنوب الواديعبد هللا عادل كمال محمود
تجاره بنى سويفمحمود كريم عبد الحميد محمد717844
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفوالء سيد عبد الحفيظ محمد798324
8o1839نوعية اسيوطهدى محمد غريب عبد العال
هندسة شبرا بنهامحمود سمانى عبدالرحيم السيد284628
295o59تربية ابتدائي عين شمسساره حمدى فتحى عباس
58694oتجاره الزقازيقحسن جبريل شوقى ابومسلم
هندسة المـــنصورهاحمد طارق فوزى متولى الطنطاوى583951
تجاره بنى سويفياسمين محمد جمام محمد724571
صيدله القاهرهميار مدحت محمود السماحى114331
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد مصطفي عبد الظاهر131443
2o34o4هندسة اسيوطامل جمال محمد ابراهيم
تجاره بنى سويفسحر ابراهيم ابراهيم مهدى716538
27485oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانغادة محمد محمد خضيري
تربية طفوله شبين الكومايمان عبدالعزيز ابواليزيد واصل234622
8oo939حقوق اسيوطاسراء باشــا سيد عامر
58o415تجاره المـــنصورهالسيد سعد السيد ابراهيم
81435oتربية سوهاجساميه عبد هللا احمد حسن
هندسة المطريه جامعة حلوانداليا عاطف سيد عبد الرازق121779
رياض اطفال المـــنصورهرانيا حسن محمد عبد الفتاح محمد على585263
كلية هندسة بنهامحمد عصام عبد المـــنعم صالح علي523647
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اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةروان اشرف على عبدالعليم ابراهيم215325
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةرفعت حسن محمود احمد154761
طب بيطرى الزقازيقماهينور محمد كامل عبدالمـــنعم السيد سالم635761
اداب بنهاجهاد صالح سعيد محمد بيومي278359
اداب االسكندريهمحمد رفعت احمد حسن عبد الغنى418914
1269o7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا سعيد عبد هللا سعيد
هندسة اسيوطمارينا اشرف جاد الرب رياض794588
3126oاداب حلوانيسرا علي وهبه ابو حميد
هندسة المـــنصورهصهيب عاطف على عقل عقل الشــال593258
11665oتجاره القاهرهميرنا محمد سيد محمود على
طب عين شمسمحمود مسعد عبيد على119671
تربية ابتدائي بنهاايه ابراهيم حسن ابراهيم جندي285371
1165ooطب اسنان عين شمسميرنا عماد وليم جابر
هندسة االسكندريهمصطفى صبحي مصطفى ابراهيم345518
3oo953تربية ابتدائي بنهادنيا عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد
تجاره القاهرهانجي شريف كمال محمد18271
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر اسامه ابراهيم حسين71962
تجاره طنطااسماء محمد عبد الحليم الخولي359119
اداب االسكندريهحنان السيد عبد الرازق حمزه423135
صيدله القاهرهجنه احمد السيد احمد فرج هللا35724
13354oهندسة القاهرهمصطفى محمد عبد السميع محمود
1537ooاداب حلوانايمان سمير طه محمد
طب بيطرى سوهاجمصطفى محمد احمد عبد الحليم785531
6682oتربية ابتدائي بنى سويفساره عطيه محمد عطيه
تربية بنهامحمود رفاعى عبدالعاطى عباس281917
2942o4نوعية بنهانورهان محمود طه محمد رشوان
عالج طبيعى القاهرهمحمود فارس ذكى سالم291458
طب المـــنصورههاجر رضا مصطفى محمد حسن حسونه585671
رياض اطفال بنى سويفحسناء صابر سليمان اسماعيل65996
تربية الفيومحميده فضلون فاضل حميده78268
تجاره بنى سويفنهى عزت عبد المولى عبد الجيد71895
هندسة اسوانشــادى جالل عبد الخالق محمد743589
رياض اطفال المـــنصورهلمياء مصطفى ابراهيم اسماعيل579748
تجاره طنطاادهم مصطفى صالح محمد صالح357397
79o693رياض اطفال بنى سويفياسمين عبد الرؤف عبد الرحمـــن مصطفى
هندسة اسيوطحازم يسرى جمال عسقالنى118459
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد باسم محمد عبد الرحمـــن السيد192964
حقوق االسكندريهعبدالعزيز وجيه عبدالعزيز رفاعى شعبان425567
هندسة االسكندريهعمرو رمضان زكى عبد القادر338925
اداب دمـــنهوراحمد جابر محمد جابر427993
سياحة وفنادق المـــنيارباب نجاح عبد الجابر محمد729966
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماجد جمال احمد محمود148368
عالج طبيعى القاهرهمصطفى محمد نور عبد الوهاب ابراهيم59788
عالج طبيعى ج كفر الشيخميار انور محمد احمد البرلسى492568
18731oصيدله عين شمسمحمد عادل حسنين على
2o5548حقوق عين شمسمحمود مجدى محمود محمد عبد هللا
اداب عين شمسايه رجب امين عامر293492
هندسة عين شمسساره احمد صالح محمد صالحين13729
صيدله بنى سويفمحمد على السيد جابر77892
3638oاداب حلوانمـــنى ناصر عطيفى سالمان
7871o3صيدلة اسيوطندى ممدوح فؤاد محمود
تربية ابتدائي بنهاندا على خواص علي286272
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حقوق عين شمسنور طارق نعمان شهاب الدين16689
7468o3طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىرضا على عباس عبدالمجيد
15417oهندسة عين شمساسراء اشرف سعد احمد
65344oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى حسين عبدالغنى ابراهيم
تجاره الزقازيقمحمد امام حسن امام517278
5o8782هندسة الزقازيقعمرو احمد سعيد فتحى فرج
تربية االسماعيليهسماء سيد محمود عبدالوهاب654267
8oo887صيدلة اسيوطرومانى سامي عجيب بطرس
اداب المـــنيامحمود صالح الدين خلف عبد الحفيظ712275
362o96هندسة طنطااحمد مـــنير ابراهيم الفقى
43o743تربية الساداتاسماء محمد محمد عبدالعزيز موسى 
اداب حلوانندى ابراهيم محمود مرسي31194
تربية شبين الكومامل رشدى امين عيسى222542
674o5اداب بنى سويفنسمه محمدالصغير احمد محمد
57o224طب بورسعيدرحمه عالءالدين ابراهيم مصطفي
7115o2حقوق بنى سويفيوسف مدكور حسن محمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاشرف سعيد السيد حسنين131818
57941oتجاره انتساب موجه المـــنصورهوفاء موسى احمد احمد عطيه
64925oتربية ابتدائي الزقازيقعزه اسماعيل يوسف عبدالحميد
اداب عين شمسعبدالرحمـــن السيد محمد الشناوي262118
122o83إعالم ج جنوب الوادىسوزان محمد عبد الودود محمود عبد الرحمـــن
اداب حلواننهى احمد على حسن حسن35193
تربية اسكندريةمحمود محمد على على عبدالرحمـــن344728
3o1629كلية البنات آداب عين شمسامانى رمضان عباس حسيني
طب بيطري المـــنيارانيا عاطف نبيل عزوز727434
23285oصيدله طنطانفين عبدالفتاح قاسم عبدالفتاح
طب اسيوطساره جمال محمد على716334
663o9اداب بنى سويفعلى جمعه خلف احمد
81oo22تجاره سوهاجاحمد عامر تونى عبد العال
كلية حقوق المـــنيااحمد فتح الباب جمال محمد715777
تربية ابتدائي الفيومعائشه عاطف عبد الوهاب عبد الرازق75721
تجاره انتساب موجه قاهرهنوران محمد عبد العزيز محمد14888
2478oاداب حلواننورهان صالح محمود رمضان
2o9556تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود حسن كامل عطيه
3o8546تجاره عين شمسندا فريد محمد عبدالهادى
675o8تجاره بنى سويفعبد هللا محمد الهادي سيد عبد الوهاب
72o778رياض اطفال المـــنيا طالباتإيمان عايد يسن حنا
654o99تربية ابتدائي االسماعيليهاسماء طلعت عبد العزيز محمود محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننيره عماد محمد السيد128427
هندسة حلواناحمد سالمة محمد سيد656925
اداب القاهرهاسالم صبرى حسن عبد الحميد154828
3o35ooتربية بنهادعاء سعيد شعبان محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء عبده مسعود سيد153519
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةحسين حسن صالح جبران335547
8178o9حقوق سوهاجمحمد حمدى محمد حفنى
58o763هندسة المـــنصورهمحمد طارق احمد محمد التمامى
28539oتربية ابتدائي بنهارانيا عبدالقادر عبدالمحسن عبدالقادر موسي
تجاره اسيوطاحمد ابراهيم سيد على791356
8o5834تجاره سوهاجكيرلس وليم تقاوى جوهر
اداب المـــنصورهزينب جمال محمد سيد احمد عشوش585274
اثار الفيومندى شريف وزيرى عبود25374
1915oهندسة عين شمسحازم محمد فهمى محمود
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2o7639تجاره وإدارة أعمال ج حلواننرمين محمد عصام الدين بيومى احمد
صيدله طنطاسلوي احمد عبد العزيز محمد شرف الدين485799
اداب القاهرهكريم عصام حسن محمد273119
49969oهندسة بور سعيدربا عبد الرحمـــن االمام عسيلى
حاسبات ومعلومات عين شمسانجى سامر عبد هللا حسين ارناؤط119637
صيدله الزقازيقشروق عبدالهادى كامل عبدالهادى قنديل637734
تربية جامعة دمياطمحمد عماد على الشهاوى499928
8o3518طب سوهاجرانيا ابو ضيف محمد ابو ضيف فرغلى
هندسة شبرا بنهامحمد فهد معال فهد281782
تربية طنطامحمد السيد عبد المـــنعم عمارة غالى366652
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن عمر سيد عمر75211
41472oهندسة اسيوطاحمد يلدز احمد السيد امام
اداب االسكندريهشروق عادل عبد العاطى عبد هللا ابراهيم347553
تربية ابتدائي شبين الكومشرين جمال محمود الشريف214845
7343o9تجارة قنا ج جنوب الواديخلود محمود فاوى حسين
59472oتجاره المـــنصورهاسماعيل السيد العربى سمير ابراهيم سالمان
فنون جميله فنون المـــنياحبيبه هشــام حسن احمد الجمل189362
36oo3تجاره القاهرهدنيا عادل دسوقى الجوجرى
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد عناني عبد المجيد محمد عناني442216
5225o2صيدله الزقازيقعمر احمد يوسف احمد عثمان
هندسة القاهرهمصطفى محمود حسين محمد السجان133541
تربية سوهاجحسناء يوسف عثمان محمود816193
4481ooطب بيطرى دمـــنهوريمـــنى محمد فؤاد مرزوق
حقوق القاهرهسندس عالءالدين السيد محمود عبد الرحمـــن199615
هندسة المطريه جامعة حلوانيحيى احمد محمد خطاب فايز262576
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عوض بكرى عوض حمود226935
تربية طفوله طنطاساميه السيد عبد الحفيظ ابراهيم مشعل363795
السن عين شمسندي مصطفي علي أحمد الشريف411723
5621ooطب اسنان المـــنصورهباسل سعيد سيد احمد شمعة
تربية بنى سويفهدى سامى عبد الواحد عبد الحميد69818
كلية البنات آداب عين شمستقى محمد قطب محمد احمد115451
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسعمرو حسن السيد ايوب664123
هندسة طنطااحمد عبد هللا الحسينى الشربينى497254
اثار القاهرهعثمان محمد عثمان ابراهيم279645
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عبدالمـــنعم محمود سويف224746
تربية ابتدائي المـــنصورهريم محمد فريد ابراهيم محمد579989
28o351كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانفادى فهمى فايق حنا
2857o4طب بنهااسما ء عبدهللا عبدالخالق دسوقى
حقوق سوهاجاحمد السيد عثمان حسن785386
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد محمود عبد الظاهر محمد عفيفي41595
3448o3اداب االسكندريهمحمد عزت محمود عبدالحميد
524oo3صيدله الزقازيقعبدهللا محمد على جمعه متولى
3351o1اداب االسكندريهنور محمد حسن عبد الباقى عبد الدايم
تربية عين شمسمصطفى راضى عيد عبدهللا289564
تجاره عين شمسعزالدين طارىء محمد عزالدين48465
كلية البنات تربية عين شمسرحمه مجدى عبدالحميد حسانين293794
2881o9صيدله عين شمساسراء انور محمود عبدالرازق الوكيل
8o9571تجاره سوهاجبيتر عدلى شفيق يواقيم
14o445تربية حلوانبسنت ياسر الششتاوى الششتاوى
اداب طنطااسراء احمد عبد المـــنعم عبد الفتاح بدوى495636
143ooتجاره انتساب موجه قاهرهمحمد طارق احمد كمال شحاته
5745ooحاسبات ومعلومات المـــنصورهنوريهان نورى مرعى درغام
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صيدله بنى سويفمـــنة هللا يحي حسين محمد77998
نوعية الزقازيقاسماء احمد محمد احمد الجمال512353
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسبسمه جمال السيد احمد282832
59o176طب المـــنصورهدنيا جمال محمد على تاج
اداب سوهاجحسين عطاى السيد على814495
صيدله القاهرهاحمد سمير احمد سليمان زيدان51119
اداب قنا ج جنوب الوادىخالد عبدالمعطى محمد ابراهيم737842
كلية تجارة ج أسواناميره فتحى هاشم عبد العال824297
اثار القاهرهسلمى ابو السعود عبد هللا احمد27854
هندسة حلوانشــاهين هشــام شــاهين بسيونى136895
495o36مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةاحمد وحيد فاروق شريف
72o489اداب المـــنياألهم مصطفى سعد جاد
277o57اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد خالد عبدالمجيد محمد السيد
تربية ابتدائي بنهاحسين مدحت حسين ابراهيم294722
طب طنطاهند السيد حسنى عبداللطيف عامر368484
تربية طنطامحمود عاصم غباشي احمد غباشي352974
تربية شبين الكومعواطف ابوالمجد شعبان درويش222632
تربية حلوانفاطمه ابراهيم محمد ابراهيم31465
طب المـــنياكيرلس حسني عياد نصر753295
2477oتجاره القاهرهنرمين شحات سعيد توفيق
صيدله الزقازيقسماح حمدى محمد خليل232298
صيدلة سوهاجنوها اشرف محمود حجازى733648
تربية ابتدائي االسماعيليهعلى حسن على ابراهيم656234
8oo968كلية رياض االطفال اسيوطايمان صالح محمود عبد العال
اداب طنطاآالء عبد الرحمـــن محمد السيد المرساوي488264
38o436طب كفر الشيخندا صادق صالح حسن جبل
تجاره المـــنصورهسيف الدين اسامه صدقى االمام565613
8o7443تربية سوهاجعبد العزيز محمد عبد العزيز عبد الوالى
2o2113طب القاهرهمصطفى محمود النوبى احمد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسلفانا مسعد حلمي تامر124486
تربية المـــنياالشيماء حسين رشــاد محمد713368
19663oطب القاهرهايمان احمد حسن احمد
حاسبات ومعلومات عين شمسمينا سامح خلف بسطا133446
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةشذا نعيم توفيق محمد229934
عالج طبيعى القاهرهايه محمد فؤاد توفيق النملي635748
تربية ابتدائي المـــنياآية على شحاته خليل713383
تجاره الزقازيقمحمد احمد عبد المـــنصف محمد سعد الدين511464
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد عبد الراضي شــاكر احمد664755
هندسة عين شمسميريام هانى حلمى بشــاى114348
نوعية المـــنياأحمد ربيع محمد اسلمان715528
26463oاداب عين شمسشروق محمد جبريل غريب
تجاره المـــنصورهمحمد عمرو محمد رضا العشرى عفيفى565739
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصراحمد عادل محمود عبدالرحمـــن223499
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةسيف الدين محمد عبدالفتاح مـــنصور231355
اداب االسكندريهانجى سعيد حنفى محمود السيد417333
تجاره القاهرهاحمد ناصر عبد العزيز ابوزيد155681
8o86o1صيدله االسكندريهرمضان محمد محمد محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنغم محمد عطيه محمود طنطاوى287984
طب كفر الشيخمحمد غازي يوسف عطا غازي373841
طب القاهرهمصطفى محمود احمد سيد احمد العطار14381
3825o4نوعية كفر الشيخأمل صبرى الزناتى حافظ محمد
هندسة كفر الشيخيوأنا رافت لمعى ابراهيم عطية457766
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نوعية موسيقيه الزقازيقمروه ايمـــن احمد التهامى محمد احمد525475
اثار القاهرهرضا عادل ابو الغيط حناوى43755
29621oاداب عين شمسنسيم جرجس نسيم جرجس بشــاره
822o61تربية ابتدائي اسوانمـــنى على سليم حسنين
اداب انتساب موجه بنهاياسمين اشرف محمود عبدهللا277299
8o3529طب بيطرى سوهاجمـــنال بكر حامد حنفي
4214o1تجاره االسكندريهاحمد حمدان محى الدين على حسين
191o15تجاره عين شمسساندى احمد سعيد محمد محمود
فنون جميله فنون ج االسكندريهمارتينا أيمـــن نوس جندي411182
64oo55تجاره عين شمسيمـــنى محمد احمد محمد الدكرونى
هندسة بور سعيدرميساء احمد عبدالباسط احمد657839
اداب دمـــنهورأحمد محروس خميس إبراهيم محمود425973
12o466صيدله القاهرهميار مجدى عوض حسنين
طب االسكندريهاحمد عبد العزيز زيدان محمد337479
نوعية جيزهسلمى طلعت حنفى محمود124714
تخطيط عمرانى القاهرهبيشوى صبحى عدلى شمروخ829161
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدينا شريف احمد عبد المقصود27716
429o25تربية ابتدائي دمـــنهوردعاء شعبان ابراهيم محمد زيد
5o1254تربية جامعة دمياطآيه طاهر احمد ابو حسين
8o1o37نوعية موسيقيه اسيوطفاطمه محمد حسين عبد الحليم
هندسة اسيوطبالل محمد ابراهيم قطب515899
793o35طب اسيوطمحمد محمد شندى عبد السيد على
اداب حلوانمحمود مرحب محمود محمد135384
هندسة عين شمساسراء صالح الدين محمد ابراهيم153959
اداب الزقازيقمى عبد المـــنعم محمد مبروك516531
تربية ابتدائى فرع وادى جديدميرنا جمال بنيامين رمزى748455
تربية طنطافايزة احمد محمد ابوسليم494513
5o2934تربية جامعة دمياطدينا على حسن عبد هللا
هندسة شبرا بنهامحمود احمد عبدالعاطى عبدالقادر جمال الدين295727
هندسة بني سويفيسرى عمر سيد طلبه66573
94oo5تجاره بنى سويففادى عادل صبحى جيد
تجاره االسكندريهأحمد فياض عبد هللا الزراع425438
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمرام مجدي محمد سنوسي749463
اداب انتساب موجه القاهرهوداد ياسين اسماعيل عبد الحليم39985
اداب االسكندريهمحمد محمد على محمد المرشدى343772
كلية البنات آداب عين شمسساره رمضان كامل حمد267779
3o1347هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد شريف محمد كدش
اداب القاهرهنورهان راضى احمد على156353
صيدله المـــنصورهاالء عبد الرحمـــن ابراهيم شحاته ابوالعز583417
1223o6هندسة حلواننادين مصطفى محمد عبد الستار العاصى
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنوران مجدى محمد حسين119816
هندسة عين شمسبوال فرج اسعد سعد هللا191258
تربية ابتدائي اسيوطمارى انسى سدراك فواد796459
66o176كلية أداب بورسعيدمحمود احمد محمد عبد الرازق البلتاجى
358o56اداب طنطابهاءالدين عمرو ابراهيم معين
طب طنطاهشــام احمد محمد عبد الحميد عميره498262
اثار قنا جنوب الواديعبد الرحمـــن شريف احمد عبد الفتاح47819
8oo576تربية اسيوطهاله عثمان على سيد
اداب بنى سويفخديجه جودة زعزوع محمد68281
4o659هندسة عين شمسياسمين محمود على بخيت
64397oعالج طبيعى القاهرهخالد سامي عبد المقصود الجوهري
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد مسعد محمد عبد المقصود مرسي الشناوي373863
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هندسة حلوانمصطفى سيد مصطفي عالء الدين14995
تربية ابتدائي كفر الشيخاميره عبد الفتاح عبد الفتاح السعدنى377774
21544oتربية ابتدائي الساداتهنيه ذكى ابراهيم ذكى يعقوب
485oo6صيدله المـــنصورهلؤى عالء محمود بده
تربية المـــنصورهعليه على محمد على الدسوقى569534
اداب انتساب موجه القاهرهاسالم فتحى ابراهيم ابراهيم54579
8o1o44تربية ابتدائي اسيوطلمياء محمد قطب محمود
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمى عادل عبدالصمد محمد فتوح197412
4597o6هندسة االسكندريهمصطفى خميس سعد السيد ابوابراهيم
3532oتجاره القاهرهفلایر محمد روبى حسن محمود
هندسة القاهرهاسالم خالد كمال عمر133322
تجاره عين شمسميريت هانى شفيق رمزى191144
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسراء عالء صبري سالم144365
4261o9فنون جميله فنون ج االسكندريهعبدالرحمـــن خالد محمد مرير
صيدله عين شمسمحمد خالد محمد نور الدين عبد هللا119438
5918o1تجاره المـــنصورهالسيد رضا محمود عبد القادر
43284oعلوم االسكندريهدنيا ممدوح رشــاد احمد صقر
طب المـــنصورهعبد الرحمـــن احمد محمد الشحات غراب565956
تربية ابتدائي الزقازيقاميره اشرف عبد العزيز ابراهيم سابق644266
هندسة القاهرهعبدالرحمـــن العرينى محمد عبدالرحمـــن273575
3625o3تربية ابتدائي طنطالطفى أحمد لطفى الزيات
4792oتجاره القاهرهجهاد مجدى زارع محمد
تربية طنطااالء علي فرج هللا علي فرج هللا368121
طب المـــنصورهنرمين عالء محى الدين ابراهيم محمد592686
فنون جميله فنون ج االسكندريهيوستينا سعد سليمان سعد نصرهللا422825
صيدله بنى سويفياسمين محمد صميده عوض69376
هندسة بور سعيدمحمد احمد السيد صالح653375
تجاره دمـــنهورانور على محمد على مبارك368715
كلية البنات تربية عين شمسفاطمه سودانى حسان فرج هللا127874
تجاره الزقازيقعمر خالد متولى محمد517263
هندسة الزقازيقعالء موسى احمد محمد مـــنصور528197
تجاره الزقازيقمحمد صالح محمود الزعفرانى513146
382o47تربية كفر الشيخميادة يسرى عبد الرؤف يوسف هويدى
تربية العريشاشرف خالد على سالم666416
هندسة الزقازيقاحمد سعيد عبد الحميد محمد متولى523748
هندسة طنطااسالم مصطفى سرى عبدهللا محمد زايد357674
272o42تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاتن فريد رمزى ارمانيوس
طب القاهرهيوسف محمد محمدى محمد ابو الغيط375474
هندسة المطريه جامعة حلواناسامه حسام الدين احمد محمد18899
231o52كلية هندسة بنهامينا رأفت خليفه ابو السعود جريس
كلية األلسن ج أسوانعمرو حسن جابر حموده352914
3835ooاداب كفر الشيخرضا عبدالعاطى الشحات الشحات
72o59تربية الفيومفتحي شعبان فتحي احمد
طب بيطرى كفر الشيخحسام كرم عبده عباس محمد375334
3798o1طب بيطرى كفر الشيخعبد الرحمـــن قدري محمد على حسين جامع
5175o9كلية هندسة بنهاكيرلس ايمـــن جرجس ايوب اسطاسى
49185oاداب طنطاايمان هشــام رزق ابوالحسن
صيدله بنى سويففاطمه حسن عبد العزيز صالح71918
648o55طب الزقازيقعال رمضان عبدالعال عيد
طب بيطري المـــنياالشيماء فراج عبد المجيد عثمان755644
طب المـــنصورهفاطمه بكر السيد على الصبرى492863
591oo5طب بيطرى المـــنصورهسمر عماد محمد محمد ابو الوفا
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29791oكلية البنات تربية عين شمسالشيماء تيسير محمد عبدالعزيز
تجاره بنهامحمود عزت عبد السالم درويش57363
22o451تجارة جامعة الساداتيوسف باسم مصطفى محمد عمر
تربية الزقازيقايه ابراهيم محمد محمد السيد الصباغ512367
5876o9طب بنهااسماء عبد الفتاح احمد محمد عليوة
2o24o6هندسة الفيوممحمود احمد محمود محمد
طب القاهرهمحمود احمد حسن محمد145869
تجاره عين شمساميره ناصر ابراهيم الطوخى194741
هندسة اسوانمحمد محمود محمد عبد الرضى747359
تربية االسماعيليهوالء رجب احمد سعيد652892
اداب االسكندريهاحمد محمد عبدالرازق عبداللطيف على344379
اداب حلواناسراء محمود عمر ابراهيم28274
تجاره القاهرهزينب سعيد جمعه زقيم134389
طب بيطرى الزقازيقمحمود عنتر محمود المغاورى عفصه497971
تجاره القاهرهاميره محمد الفائق عبد العزيز بكر14998
21o971هندسة المـــنيااحمد محمد عبدالباقى خليفه محمد
788o61طب اسيوطاحمد خالد حلمى عبد البصير
تربية اسكندريةشروق ايمـــن احمد محمد محجوب الدياش424297
تجاره انتساب موجه قاهرهايمـــن فاروق محمد جمعه135834
56o127حقوق المـــنصورهاحمد السعودى يوسف اسماعيل
6399o3السن عين شمسايمان موسى احمد فرج
154o51اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمـــنه هللا رأفت سيد حسن
اداب االسكندريهاية جمال محمد عثمان دحروج336215
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنار محمد سمحى جاد هللا128375
حقوق االسكندريهمحمود احمد محمود احمد حسن421369
اداب انتساب موجه االسكندريهحسن احمد عبد اللطيف احمد سليمان343957
2686o8اداب عين شمسشروق بدرالدين هاشم بدر
23o6o9صيدله طنطاعابدين زغلول على عابدين
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانرانا ايمـــن احمد يوسف286241
تجاره دمـــنهورعمرو  طارق محمد عباس عبدالحليم418224
تجاره كفر الشيخمحمد اسامة أحمد عباس الخياط375181
74o675نوعية قنااسماء شعبان عبدربه ابوالحسن
رياض اطفال المـــنصورهمـــنه هللا السيد عبدهللا الهادي موسي514873
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد ربيعى صالح اسماعيل199211
811o65تربية ابتدائي سوهاجمروه كمال محمد على
نوعية طنطاايه عنتر محمود ابوعمر486278
تجاره القاهرهفيرونيا امير جورج تادرس135937
رياض اطفال الفيوم طالباتجهاد محمد فرغل محمد729958
تربية شبين الكومعزيزه احمد احمد سالم234632
8ooo9oصيدلة اسيوطصفاء جمال عبد الناصر محمد حسن
اداب االسكندريهمحمود اسماعيل احمد محمد همام343725
اداب طنطامى محمود عبد الرحمـــن ابراهيم شهاوى485416
786oo3اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةدينا جمال حسين حسن
تجاره انتساب موجه قاهرهسليمان عبد الرحمـــن احمد محمد41679
تربية طفوله سوهاج طالباتسمر محمود عبد اللطيف السيد814351
تجاره بنى سويفمحمد احمد سيد جوده69414
تجاره بنى سويفمؤمـــن خالد محمد عبد الوهاب66621
طب اسنان المـــنصورهندى حرب عبد الفتاح عبد الغنى شعيب563261
طب طنطاعبدالعزيز محمد احمد محمد زهره365828
تربية االسماعيليهمحمود مصطفى حسين عبد هللا653598
طب القاهرهمايكل دانيال رزق كامل192645
نوعية المـــنياساره عبد الواحد خلف مراد714592
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كلية البنات تربية عين شمسامـــنيه شريف نورالدين محجوب298218
تجاره عين شمسفيرونيكا مدحت الفى ابادير114366
هندسة االسكندريهعبدالحليم محمد احمد محمد البحراوى458541
تربية شبين الكومفاطمه حمدى عرفه زيدان231899
4212o3حقوق االسكندريهاحمد محمد خميس احمد محمد
تجاره عين شمساسماء محمد عادل احمد رشــاد غزال196178
5197o5حقوق الزقازيقساميه عمر محمد عبدالسالم فوده
2o8172السن المـــنياسلمى ياسر فتحى عبد الوهاب عيسى
72oo71تجاره بنى سويفرغدة محمد ادريس مبروك
صيدله حلوانانجى أحمد أحمد شحاته494829
هندسة طنطامحمود السيد محمود رسالن353653
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاالء شعبان ابو الفتوح علي المـــنوفي235838
هندسة المطريه جامعة حلوانحبيبه حاتم محمود احمد طيرالبر117738
81o84oتربية سوهاجايه حسين محمد احمد
65o191هندسة الزقازيقمحمد السيد عبدالحميد احمد
65641oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسندى مدحت احمد محمود
13o919تجاره عين شمسكريم محمود صالح محمد حسن حماده
تربية المـــنصورهاالء اسعد الحسانين ابو شحاته578833
15oooاعالم القاهرهحانين ايهاب محمد احمد
نوعية المـــنياالهام مصطفى مهني عباس726651
حقوق سوهاجمحمد عزت الديب محمود817814
طب بيطرى بنى سويفدميانه شريف وديع جرجس74565
58o66oهندسة المـــنصورهابراهيم على ابراهيم على الخنكاوي
79248oتربية اسيوطهند طاهر محمود عبد المتجلى
نوعية بنهانرمين ناصر احمد عبدالحليم278519
تجاره بور سعيدرحمه ابراهيم حمدى عبدالروؤف محمد662533
3o1961تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمود ايمـــن على يوسف
هندسة طنطاهادى رضا طلعت خالد العربى357822
صيدله المـــنصورهاحمد السيد حامد الطنطاوى شومان565888
2o9812هندسة القاهرهمحمد حسام عصمت محمود خليل
459o98هندسة االسكندريهمحمود عبد الحميد محمود القسطاوى
هندسة المطريه جامعة حلوانالفاروق ابو العال عبد النبى ابو العال فايده497271
كلية البنات آداب عين شمساسماء حمدى عبدالهادى على عبدالهادى289298
2989o4السن المـــنياايه محمد محمود عياد
تجاره طنطاابراهيم وليد ابراهيم احمد نصير497467
34o161تجاره االسكندريهاميره سعيد محمد السيد سرحان
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىسماح يحيى شحاته دسوقى سلطان268917
اداب القاهرهامـــنيه احمد محمد مصطفى طه274268
7277o4اداب المـــنيامريم عنتر عبدالدايم عياد
نوعية المـــنيادوالجى ايمـــن كمال حنا729283
115o36هندسة عين شمسمحمد سالمه عبد الجابر حبيب
5o9o28حاسبات ومعلومات الزقازيقوسيم وصفى شوقى عطيه واصف
58o611صيدله المـــنصورهمحمد ايهاب عبد العليم عبد السميع
641o56اداب الزقازيقبركسام ايهاب محمد على
السن عين شمسايه جالل عبد المعطى عبد المتجلى34141
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةميرنا ابراهيم اسماعيل ابراهيم635958
56o576مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةفادى حسن لطفى اسماعيل
تجاره بنهابدر لطفى عبدالمؤمـــن محمود284469
734oo4تربية قنا ج جنوب الوادىهاجر احمد سالم احمد
35913oتربية طفوله طنطاامانى ممدوح محمد وجيه الرميسي
طب الزقازيقاحمد محمد حسن عبد الرحمـــن شريف511235
3586o6هندسة طنطامصطفى محمد أبوالمجد محمود
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562o83حقوق المـــنصورهاحمد هانى فاروق موسي
8o7868صيدلة اسيوطهند مصطفى خلف عوض
35o99تجاره القاهرهسمر سعد عبد العزيز ابو النور
52o48تجاره انتساب موجه قاهرهشروق سامح عبد العزيز الديبه
66o158نوعية بور سعيدمحمد سامى محمد رضوان خليفه
4995o3سياحه وفنادق المـــنصورةعبد هللا محمود محمود سلوت
تجاره القاهرهمريم طه وزيرى طه135942
نوعية فنيه المـــنصورهغاده عبد الناصر صالح طوسن فرحات567529
اداب االسكندريهيارا مصطفى كامل احمد محمد يوسف346437
274o2oتجاره عين شمسنورهان عبدهللا احمد احمد
5127o8تربية ابتدائي الزقازيقشروق محمد السعيد عبدالمطلب
تربية طفوله ج دمـــنهورسلوى عادل سعيد عالم429812
تربية ابتدائي المـــنصورهايه عادل السيد يوسف سليمان564383
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء عمرو محمد كاشف156387
اداب سوهاجهويدا خلف بركات عبد الرحيم814379
تجاره القاهرهمصطفى عبد الحكيم احمد احمد41614
تربية طفوله االسماعيليهساره موسي محمد مرسي654884
اداب عين شمسجهاد عادل عبدالحليم محمود271786
اداب عين شمسامـــنيه خالد عبد الفتاح حامد147314
صيدله االسكندريهمروة جابر احمد محمد349471
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسهيالنه الفونس ميخائيل عبدالمالك268649
73o678طب اسيوطهيام حسانين مهني عبدالرحيم
تربية ابتدائي الزقازيقفاتن محمد موسى محمد موسي النشــاوي649915
اداب قنا ج جنوب الوادىوالء صالح محمد عبد السميع743752
56o514هندسة كفر الشيخكريم هشــام اسماعيل حسين الغزالي
تجاره بنهاهيثم على سعيد على286139
طب كفر الشيخريم فوزى عبد هللا سليمان377447
5o426السن عين شمسهدير عيد عبد الباقي محمود
هندسة الزقازيقمحمد عماد الدين عباس الطاهر639761
حاسبات ومعلومات عين شمسيوسف جمال رياض ادم194382
5737o8رياض اطفال المـــنصورهايمان فتحى سالمه السيد نبيل
هندسة االسكندريهعمر مصطفي امين مصطفي فرج414913
1151o4صيدله القاهرهعنود طارق عالم عبد العظيم
تربية ابتدائي الزقازيقرغده السيد عيد ابراهيم زايد517767
57o368كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفيمـــنى السعيد عبد الجواد السعيد حسن
2359o6كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاالء السيد عبد الغفار عبد هللا الجمال
نوعية موسيقيه المـــنيامريم عثمان محمد على712893
8o8678كلية الطب بقنامينا ميالد فؤاد برتله
تربية بنهاخلود خالد جوده  متولى عتمان496917
74228oتربية ابتدائي قنا ج الواديسحر سعد حامد خليل
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد جابر مخيمر احمد الوكيل213686
57o47oاداب المـــنصورهايه عطا هللا صالح محمود السيد
عالج طبيعى ج كفر الشيخروناء امين محمد ناصف امين235998
4198o7سياحه وفنادق االسكندريهساره حسن على محمد محمد السواح
58oo94تربية المـــنصورهساره محمد عبد الحميد السيد المكاوى
تجاره القاهرهاسماء محمد اسماعيل سليمان14168
صيدلة اسيوطدوالجى نشــات سعد زاخر787773
577o42صيدله المـــنصورهفاطمه عادل جمعه محمد عبيد
تربية بنى سويفاحمد موسى محمد معوض68132
طب طنطارغده محمد ناجي محمد جعفر368432
هندسة االسكندريهمحمد احمد نور الدين احمد عالم455339
154o52كلية البنات آداب عين شمسمـــنه هللا وليد محمد محمد المليجى
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2847o9طب بيطرى بنهااحمد محمود حسن فؤاد محمود زغلول
اداب بنهامـــنى احمد عبدالخالق محمد286955
تربية الزقازيقاسماء احمد محمد عبد المـــنعم السيد حطب588133
طب اسنان طنطاريم طارق يوسف على عامر228647
733o65تجارة قنا ج جنوب الواديكريم سعد مـــنصور سيد
36o1ooاداب طنطاايفون جميل بنيامين ساويرس
تجاره القاهرهاحمد على طه على17823
تربية ابتدائي كفر الشيخالزهراء توفيق حسن حسن الزيات374131
تجاره المـــنصورهخالد فكرى ابراهيم عبد المقصود575173
تربية اسكندريةسلمى محمد فهمى أحمد بسيونى419985
تربية ابتدائي المـــنصورههدى عثمان حسين حسن581453
اداب عين شمسمحمد عبدالمـــنعم كمال حافظ263486
كلية البنات آداب عين شمسايه عبده محمد حسن الحكيم35986
7149ooصيدلة المـــنياساندى ثروت اسحق ميخائيل
35377oإعالم ج جنوب الوادىسلسبيل عصام محمد محمد عويس
تربية اسيوطكريستينا كمال نظير سعيد825167
تربية حلواناحمد محمد عباس عبدالعزيز211126
5o24o8تجاره جامعة دمياطاحمد جمال محمد فودة
تربية ابتدائي عين شمسطه عبد الهادى طه عبد الدايم صالح55825
اداب المـــنصورهندا طلعت السحيتى محمد583663
صيدله االسكندريهماهينور شريف فؤاد محمد عبد المجيد حتاته413188
طب القاهرهمحمود حمدى عبد العال محمد57757
طب اسنان االسكندريهنورهان مصطفى صابر محمد339835
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويساالء محمد محمد عبد الرحيم عبد السالم661152
طب اسيوطمحمد سعد عبد الراضى محمد811719
علوم المـــنصورهاميره محمد مصباح محمد591147
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد خالد محمد ابو على224813
2o9397كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبدهللا احمد محمد جبر
نوعية المـــنيامـــنى محمد عبد التواب طلبه713938
819o84تربية طفولة أسوانحبيبه باهر عبد العظيم محمد
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن عبد الكريم كمال احمد127611
74o962هندسة اسوانميار عبد السالم محمود صبره
565o21تربية ابتدائي المـــنصورهايه عثمان احمد محمود عبد الـله
19879oتجاره القاهرهمحمد جمال محمد احمد
2o7122حقوق عين شمساسراء جمال عبدالسالم شرف الدين
تجاره القاهرهمصطفى مجدى مليجى ابوالعنين29952
58o41oتربية المـــنصورهاسالم ياسر السيد عبد الجواد مـــنصور
اداب القاهرهمحمد محمود صابر محمد رمضان148387
19o35اداب القاهرهمحمد ايمـــن جمال الدين على
هندسة حلواناحمد هانىء مصطفى كمال الخطيب191656
تربية شبين الكومامـــنيه السيد السيد حسن حرحش236422
35o562صيدله االسكندريهسلمى محمد جاد الرب احمد محمد
اداب كفر الشيخأسماء سعيد مصطفى مهدي عبدالعال423727
اداب االسكندريهروان عصام ابراهيم محمد ابراهيم347611
77o78اداب الفيومدعاء عادل احمد حسن
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر ممدوح السيد مصطفى156251
طب بنهاندا رمضان احمد محمد286351
صيدله طنطامحمود خالد فاضل على276772
هندسة االسكندريهبسنت عصام على خليفه457568
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود احمد محمد العرابى219954
تربية ابتدائي اسيوطنوره سعد ابراهيم عبد الظاهر794245
41o959تربية اسكندريةندى حسن احمد السيد صالح
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23533oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عادل عباس احمد فراج
طب المـــنيااحمد موسى زكى عبد المـــنطلب714977
72824oكلية األلسن سوهاجمحمد حسن حلمى عباس
اداب المـــنصورهسهيله ياسر صالح يوسف السعيد591855
511o84هندسة الزقازيقعبد هللا فايز عبد الرشيد محمد
طب القاهرهسامح سعد رياض لوزه793549
41957oاداب االسكندريهسمر محمد فرج مرسى فرج
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةنجاه صالح احمد فؤاد محمد653294
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبد الخالق رضا عبد الخالق احمد بدر23352
حقوق القاهرهكريم جمال اسماعيل محمد152525
2889o2طب عين شمسهاجر ثابت محمد الحاج علي
59376oتربية المـــنصورهامانى طاهر احمد السيد حسن
34514oطب اسنان االسكندريهعبد الرحمـــن اشرف محمد ابراهيم عامر
5799o1تجاره المـــنصورهايه محمود محمود عبد هللا شبانه
اداب االسكندريههايدى مجدى اسماعيل عيسى411232
سياحة وفنادق المـــنياوالء زين قطب على826169
تجاره بور سعيدزياد زهير محمد محمد البربرى589358
3o4o64طب بيطرى القاهرهبدرالدين محمد عبدالحليم زعزوع
تجاره بنى سويفميللر نصحى يعقوب كامل717339
2o4553حقوق عين شمسابانوب ماجد اسرائيل ارمانيوس عبدالسيد
499o75اداب طنطاريهام ابراهيم نجاح محمد سعودى
اداب القاهرهايه اشرف محمود على119613
56639oهندسة المـــنصورهمحمد سامى ابوالفتوح احمد ابوالفتوح
225o42عالج طبيعى ج كفر الشيخاسماء خالد عبدالكريم على
طب بيطرى الزقازيقاحمد مجدى محمد ابراهيم قاسم513295
5165o7اداب الزقازيقمريم أحمد سعد قطب
اداب بنهابسمه متولى عبدالمـــنعم بيومى غنيم228694
13o238تربية ابتدائي عين شمسشهاب الدين محمد عطيه مصطفى
488o92حاسبات ومعلومات المـــنصورهعبد الرحمـــن احمد شفيق شلبى
طب بنى سويفتوجان رجب قرنى محمد68547
35oo27تربية أساسي اسكندريةزمزم صالح شــامخ صالح عبد الاله
هندسة المـــنيااحمد هشــام محمد احمد الشــافعى588768
تربية جامعة السويسعلياء السيد محمد قاسم657913
51727oتجاره الزقازيقمحمد احمد الشــافعى أحمد
كلية البنات تربية عين شمسريهام هشــام محمد محمد42292
5o3o82تربية جامعة دمياطنور هللا صبرى كمال ابراهيم رفاعى
تربية االسماعيليهسماح محمد السيد بشــاري655969
تربية دمـــنهورندا لطفى عبد المعطى على فرحات428267
تجاره سوهاجعبد العزيز عبد الراضى احمد احمد814939
هندسة المـــنيامحمود رضا عبدالقادر المليجى الليثى234935
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامـــنه شعبان شرف عبدالظاهر714579
تربية اسكندريةشروق أشرف عبد العزيز عبد العزيز422871
اداب اسيوطايه مصطفى كمال ابراهيم797934
اداب حلواناسالم خالد محمد كامل125114
طب المـــنياعثمان سعيد سنوس خليل727223
71245oرياض اطفال المـــنيا طالباتهبة حسن ضبع ابوقفة
تجاره بنهاعمر يحيى عبدالنبى ابراهيم292613
تجاره طنطاهبة السيد محمود محمد الشناوى356529
652o87تربية االسماعيليهرقيه وليد حبيب على احمد العجمى
هندسة بور سعيدشدوى تامر كامل القزاز663827
كلية اآلثار باالقصرمحمد صبري حسن علي علي375194
65425oهندسة االسماعيليةمحمد حسين احمد على
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هندسة اسوانمحمود عاطف محمد ابوشوشة محمد638519
371o4oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد عبد الفتاح محمد قطب ابو النور
كلية هندسة الطاقة بأسوانمصطفى عبد الرحيم محمد السيد516335
327o5تجاره القاهرهعمرو محمد مرسى احمد
8o51o1تربية سوهاجهدى صفوت السيد احمد
تربية طنطامحمد عبد العظيم محمد محمود حنيش353343
161o7هندسة بني سويفمحمد احمد ربيع عبد الحميد
هندسة اسيوطباسم محمد حامد محمد ابو العزم191336
تربية شبين الكومسها محمود محمد سراج216111
تربية المـــنصورهادهم خالد عبد المجيد خالد561893
تجاره االسكندريهرغده عالء محمد ابراهيم عيسي411295
23592oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاميره ابراهيم عبدالعزيز خليل ابراهيم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد اشرف فؤاد عيسى221674
صيدله طنطاهدير ايهاب محمد حسن مدكور354858
8oo23oاداب اسيوطحاتم عامر عماره عبد الغنى
صيدله عين شمسنهله محمد محمود زناتى121988
2361o2صيدله القاهرهياسمين توفيق السيد احمد مصطفى سليمان
تربية ابتدائي بنهاهدى مجدى محمد عبدالرحيم262345
8o6277تربية ابتدائي سوهاجايه حمدى احمد على
277o66تجاره بنهامحمد محمد حسن عامر
تجاره جامعة دمياطاحمد محسن رمضان عبده المـــنير499824
تربية ابتدائي بنهااسماء عبدالمرضى محمد عطا286925
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد عوض هللا محمد حمزة123741
526o6هندسة حلوانعاصم محمود رياض محمد ابوزايده
رياض اطفال بنى سويفاسماء على محمد نجم الدين عبد هللا67377
اداب االسكندريهمارجريت لطفى عزمى شرقاوى423662
15o774هندسة اسيوطاحمد عادل ابو الفتوح احمد
584o54هندسة الزقازيقمحمود رضا عباس عبد الشــافى الشيخ
فنون جميله فنون ج االسكندريهسلمى محمد العربى صابر حسين348743
5o1455اداب جامعة دمياطدعاء محمد حسن ابوحجه
2763o1تربية ابتدائي بنهامحمد اشرف محمد بيومى على
صيدله طنطاإسراء متولى أبو اليزيد رزه365185
هندسة االسكندريهبالل محمد ابو زيد محجوب457363
485o7اداب حلوانمعاذ مجدى عوض كلحى
طب المـــنصورهمصطفى ايهاب كامل يوسف شقوير589731
14o555اداب انتساب موجه عين شمسمـــنة هللا طارق احمد بيومى شحاته
274o82عالج طبيعى القاهرههبه عادل حمدان خليل هيكل
طب بيطرى دمـــنهورمحمد حماده محمد حميده حشيش442198
741o15كلية تجارة ج أسوانعبد الرحمـــن حسن عربى احمد
594o98اداب المـــنصورهمريم مصطفى السالمونى السالمونى الخريبى
تجاره عين شمسنهله على صالح حسن محمود119719
تربية الفيوممها صالح علي حسوبه76962
13747oتربية حلوانياسمين عادل عبد العظيم احمد
طب بيطرى المـــنصورهعزيز على احمد على جمعه578567
حقوق المـــنصورهحسام عابد صابر احمد573849
222o1السن عين شمساالء ابراهيم صابر فرج بيومى
511o73طب الزقازيقياسمين محمد فوزى محمد
3691o1تجاره االسكندريهمحمد خيرت محمد محمد الجمال
اداب الفيومايه يحيى جابر رضوان على74946
اداب عين شمسبسنت محمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ42947
59523oحقوق المـــنصورهعبد الرحمـــن عثمان عبده وهبه برايه
تجاره بنى سويفمحمد رجب محمود عبدالبديع727474
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1829oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد خالد حسين حسن
8o9517اداب سوهاجمى عبد الجابر سيد على
تجاره االسكندريهمصطفى محمد احمد محمد418987
اداب االسكندريهمروة احمد محمد عبد هللا عوض424499
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر محمد وحيد اكرام سالم ممتاز119865
تجاره بنهابسنت فرج القس ميخائيل525618
7167o4اثار الفيومايه يسري شحاته مرسي
اداب حلوانمريم احمد محمود شــاكر151821
تربية دمـــنهورريهام حسام الدين مصطفى على429281
هندسة شبرا بنهاانجيلوس عبد المسيح فهيم واصف114692
هندسة طنطاشهاب خالد محمد ماهر محمود عبد العظيم491256
49o265اداب المـــنصورهندى نبيل محمد الدسوقى
8o7827هندسة اسيوطاحمد جالل احمد محمد
8oo972نوعية اسيوطايه سمير ذكي محمود
365o75طب اسنان طنطاياسمين زكريا فؤاد زكريا سند
تجاره سوهاجدعاء فايز كامل على817912
56o97oتربية ابتدائي المـــنصورهمـــنى احمد محمد البسطويسي
8o1998تربية اسيوطصابرين جمال عبد الرازق حسن
56o894اداب المـــنصورهبانسيه اسامه عبد العزيز معاطى
السن عين شمسبافلى عادل نمر جيد يوسف29634
نوعية اشمونامـــنيه احمد محمد ابوالحديد226135
37665oتربية طفوله كفر الشيخميرنا محمد محمد مـــنيسي جالل
تربية المـــنصورهعبد الرحمـــن سعد عبد الرحمـــن الدسوقى سرايا589923
اداب بنى سويفمحمود محمد عبد السالم فرج63694
727oo5طب المـــنياسديم محمد صابر سيد الجرجاوى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسها اسامه محمد مصطفي39696
489o26هندسة المـــنصورهحسام ابراهيم فؤاد الحملى
4458o2صيدله االسكندريههدير محمد الدسوقى عبد العزيز
56oo75كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةسلمى اشرف عبد الغنى محمد جادو
صيدلة المـــنياياسمين احمد سليمان شلقامى753669
هندسة المـــنصورهمحمد مجدى عبد الفتاح حامد محمد587531
تربية رياضيه بنين اسيوطالحسين فتحى على عمر796591
5oo991صيدلة بورسعيدمـــنار محمد توفيق ابو عيسى
حقوق القاهرهشيماء محمد احمد محمد196593
24o227اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم محمد فتحى محمد الطور
23534oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى طارق محمد طه عمار
تربية العريشطة سالمة برهم محمد666238
صيدلة بورسعيدعبد الرحمـــن احمد على السيد562117
41ooo7فنون جميله فنون المـــنيابيشوى مـــنير رياض حنا
تربية طفوله طنطاندا عماد ابراهيم السيد359277
كلية البنات آداب عين شمسسميرة سعيد عبدالشــافي امام الطناني289348
2915o2اداب عين شمساسراء ممدوح احمد عبدالمجيد
تربية االسماعيليهمـــنى حسين السيد محمد654127
حقوق القاهرهفيصل رجب عبد الرازق شــاهين54433
3593o4تربية رياضيه / بنات طنطانيفين ممدوح احمد احمد عريبى
اداب المـــنصورهعمر محمد محمد صالح على االشقر561964
415o34هندسة االسكندريهسلمى أحمد عبد الرحمـــن شيمي
5o1483اداب جامعة دمياطمريم حسن التابعى ابو اربعه
4242o6تجاره االسكندريهياسمين مجدى حسانين احمد قاسم
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن السيد محمد محمد ابراهيم47278
58oo98تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةفاطمه حسين النبوى محمد
14197oصيدله القاهرهبيشوى عياد ابراهيم درغام
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43oo35تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء السيد احمد  السيد عطيه سالمه
42126oتجاره دمـــنهورمازن حسين عبدالعال حسين
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان احمد عبد الفتاح عبد الكريم146321
تجاره عين شمسادهم اشرف السيد حامد118661
صيدله عين شمسمحمد عالءالدين غريب على الطنبداوى296883
8o4362هندسة اسيوطمحمود عالء الدين ناصر عبد الغني
طب كفر الشيخعمر لطفى عبدالحليم ابراهيم المقدم373592
41o979السن عين شمسساندرا أسامة فوزى زكى مـــنصور
49537oتجاره المـــنصورهاسراء عبد الحليم الرفاعى شلضوم
هندسة القاهرهمحمد رمزى حلمى ابراهيم24528
تجاره القاهرهميار خالد محمد السيد احمد14886
هندسة اسيوطمايكل مفيد نصيف عبد المسيح786672
79642oهندسة اسيوطالحسين مصطفى عبد الحميد مصطفى
تربية العريشمحمد نصار على نصار664715
428oo2تجاره دمـــنهورصبحي رمضان عبد الفضيل عبدالهادى
كلية البنات تربية عين شمسدنيا حمدى محمد بندارى باشــا291111
28445oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةمصطفى محمد صفا هللا عبدالخالق سالم
اداب المـــنياشيماء محمود احمد اسماعيل717268
42o1o6تربية اسكندريةندا السيد الطنطاوى مصطفى السيد
حقوق اسيوطعمر ايهاب عباس عبد النعيم787313
هندسة المـــنيابيشوى سليم شنودة عبد المالك455182
21599oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمريم عادل السيد اسماعيل
حقوق المـــنصورهمحمد حسام مسعد محمد البنا488522
كلية األلسن كفر الشيخسلوى اسماعيل صابر عبد العال594934
تربية اسكندريةاسراء محمد على محمد غالب419642
34947oطب االسكندريهمايار خالد محمود صالح
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةلؤى محمد على على باشــا135378
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابراهيم عبد المعطى ابراهيم عبد المعطى129554
4958oهندسة القاهرهريم جمال على نصر عمر تليمه
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآالء السعيد محمد االدكاوى448573
121o54حقوق عين شمسساره محمد محمود عبد العزيز
32o94اداب القاهرهاسالم خليفه الديب خليفه
تجاره كفر الشيخاسامة عبد هللا درويش عبدهللا الرصيف384716
اداب المـــنيامصطفى هاني مصطفى أحمد712283
اداب انتساب موجه القاهرهاسماء ايمـــن عبد العليم محمد23281
تجاره االسكندريههنا أمين أحمد رستم العاليلي411135
هندسة حلوانالهام احمد سعيد عبد الرازق144921
اداب انتساب موجه القاهرهاسراء محمد رضا السيد21637
64o54oكلية البنات آداب عين شمسخلود محمد احمد على
صيدله االسكندريهمحمد اشرف سعد زغلول محمود386713
3766o1تجاره كفر الشيخساره شريف على فرج
3oo822صيدله حلوانشيماء عادل عبدهللا بحيرى
3477o4سياحه وفنادق االسكندريهايه مهران مبارك محمد
تربية حلوانمـــنى احمد هداية خليل136181
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاسراء حسنى رمضان عبد العزيز794279
8oo943كلية رياض االطفال اسيوطاسراء محمد عبد الرحمـــن محمد
تجاره عين شمساسراء اسامه بسطاوى متولى267692
تمريض طنطا اسماء رجب احمد السيد عبدالال356192
طب المـــنصورهتسنيم عبد الوهاب عبد السالم امين سيد االهل585898
تربية االسماعيليهبسمه حسن حسين حسن653664
1429o1تجاره عين شمسمحمد محمد سيد محمد
السن عين شمسمريم ايمـــن دياب محمود47511
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تجاره المـــنصورهعمرو حاتم عبد العليم عبد الحميد على565665
طب كفر الشيخعمر اشرف السيد عيسي375386
2o7111تربية حلواننورا حمدى محمد عبدالمجيد
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود احمد محمود احمد58865
تربية الزقازيقرجاء ابراهيم محمد حبشى645961
4134o8طب عين شمسإسالم محمد محمد إبراهيم يونس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود حنفى محمود محمود118683
17o12هندسة عين شمسبيشوي عاطف انطون عطا هللا
435o88علوم االسكندريهشيماء سليمان شحات سليمان حسن
اداب بنى سويفاحمد عبد الرحمـــن ربيع محمد61668
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسماء احمد عبدالكريم محمد271715
196o56طب عين شمسخديجه هشــام سمير عبدالصمد
تربية ابتدائي كفر الشيخخلود محمد كامل مسعد الفار385122
3ooo4حقوق القاهرهيوسف محمد محمد محمود
ع.دولى اعالم مدينةالشروقايمان شريف رجب رمضان192448
286o61طب بيطرى بنهافاطمه محمد رضا محمد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةهبه صابر السيد مصطفى امبابى655329
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةياسمينا ممدوح عبد الفتاح السيد محمد سعد411211
اداب عين شمسهاجر مصطفى رفاعي رزق121748
36o846صيدله طنطامريم محمد السيد عبد العزيز بسيونى
636oo3صيدله االسماعيليه ج قناة السويسساره احمد ابراهيم عبدالواحد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراميرة محمد السيد شحاته عبده451693
651o54تربية ابتدائي االسماعيليهمحمود ناصر محمود السيد
تربية ابتدائي كفر الشيخايمان مسعود محمد طلبه377159
7359o2اداب قنا ج جنوب الوادىاسماء نور الدين عثمان محمد
عالج طبيعى القاهرهسلمي سامح عبد الحميد حسن16585
طب بيطرى االسكندريهاميره محمد عبد الواحد الزهار369663
52439oصيدله الزقازيقاسماء عبدالبديع عبداللطيف ابراهيم
تجاره جامعة دمياطاحمد حسن السعيد عيسى499813
السن عين شمسالبير وجيه حبيب صليب116549
تربية طفوله شبين الكومايه محمد عبدالحق خليل222547
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةانجى صبحى سعد عوض هللا219372
8o9661صيدلة سوهاجهانى محمد احمد السيد
كلية الطب بقنادعاء محمد الشــاكر تركي وزيري735948
صيدلة المـــنيااسراء جمال عبدالمعتمد عباس722263
73o1oهندسة الفيوميوسف سعيد يوسف محمد
العالي لالعالم وفنون االتصال 6 اكتوبرالخنساء محمد ابراهيم محمد دسوقى سلطان511211
اداب طنطاخلود طارق الغمرى عبد العال486281
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاسالم مصطفى السيد اسماعيل223553
5o38o5صيدله المـــنصورهإسراء عطيه عطيه الشريف
144o24السن عين شمستقى عنتر عبد هللا محمد
19o3oهندسة المطريه جامعة حلوانمريم يسرى صابر عبده
155oo4كلية اآلثار سوهاجهاجر انور احمد عبد المجيد
تجاره المـــنصورهمـــنى محمد جمعه محمد السعداوي568718
5oo486اداب جامعة دمياطهبه عاطف السيد محمد النحاس
8o1o42كلية رياض االطفال اسيوطلبنى محمد احمد تمساح
فنون جميله فنون ج االسكندريهمى محمود سعد درويش شيمى411313
14666oاداب حلواندنيا رضا سمير عبد هللا عبد اللطيف
3853o6تجاره كفر الشيخعلياء على طه حماد
اداب بنهاساره مدحت احمد عثمان283493
تربية المـــنصورهبسنت حسام اسماعيل اسماعيل ابراهيم578839
نوعية الزقازيقرغده فتوح فتحى فتوح الدغار643854
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8o22o9صيدلة اسيوطمـــنال محمد احمد فرغلى
اداب سوهاجسماح جابر بربرى عباس815232
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفرقيه خالد المحمدى رشيدى64562
طب بنهااحمد محمد احمد صالح312587
اداب عين شمسمحمد فتحى محمد خليل الصيفي291685
2o5493هندسة عين شمسمكاريوس ماهر باسيلى شــاكر
طب بنهاسميه عبد العظيم مصطفى عبد العظيم642765
68o64طب بنى سويفمى حسن بكرى امين
اداب اسيوطنرمين حلمى هالل يوسف799774
كلية السياحة والفنادق بنى سويفرفقه نصر مـــنصور حنا69657
اداب المـــنصورهايمان احمد يوسف يوسف ندا592577
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد مصطفى سيد سيدحماد292625
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم صالح عزيز صليب44589
2o2356هندسة القاهرهحسن حسنى على محمد سكر
212o96تربية الساداتيوسف سمير يوسف السيد سليمان 
2o811oكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايه حسين على شعبان
19o299هندسة اسيوطسلمى طلعت محمد طلحه عبدالرحمـــن
تجاره القاهرهعبدهللا محمد نبيل عبد هللا عطا189196
5133o5صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمود محمد محمد مصطفى نوار
اداب طنطانسمه السيد ابراهيم سايح محمد364696
تربية ابتدائي اسيوطعمرو اسماعيل عبد العال عبد الحميد796548
تجاره عين شمسمصطفى محمد رمضان محمد داود125198
هندسة شبرا بنهااحمد شعبان على محمد281599
46o629هندسة االسكندريهسلمى عبد المحسن عبد المحسن  السيد المزين
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن محمود محمد سيد73347
5o645oصيدله المـــنصورهاآلء رياض محمود الشــافعى
341o31اداب انتساب موجه االسكندريهعمرو طارق عبدالمجيد السيد محمد سالم
اداب الفيومهاجر نادى اسماعيل اسماعيل73246
هندسة عين شمساحمد خالد عبداللطيف عبد الوهاب639784
141o65السن عين شمسندى مدحت سعد زغلول عبد المعطى
عالج طبيعى القاهرهمحمد جمال ابوالفتوح محمد الفواخرى583918
41o111تربية اسكندريةغاده محمد نبيل حسن محمد
3373o5طب بيطرى االسكندريهزياد اشرف عبد الكريم عبد المولى
تجاره الزقازيقاّيه عبدالمـــنعم السيد عثمان الشرقاوي512684
1419o8تجاره عين شمسمحمد عصام محمد عطوه
كلية األلسن ج أسوانحبيبه صبرى السيد على السيد119813
اداب انتساب موجه االسكندريهايه احمد محمد اسماعيل مصطفى419786
56695oصيدلة بورسعيداالء عبد الناصر المغاورى ابوسبع
تربية طفوله الزقازيقاسراء محمود ابو الفتوح عبد الفتاح الحمزاوى643828
12771oاداب القاهرهاالء متولى سالمه مصطفى
51o392صيدله االسماعيليه ج قناة السويسماريل مجدى متى حنا متى
5oo481تربية جامعة دمياطهاجر حسن محمد االنور االمام
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد ياسر محمد هاشم علي198474
السن عين شمسهدى سامي موسى عبد الفتاح27783
1555o3طب بيطرى القاهرهمحمد شريف محمد شوقي
35o941تجاره االسكندريهمـــنة هللا احمد ابوزيد عبد الحافظ
تربية المـــنصورهاالء طيبه حسن عبد الخالق طيبه569933
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن طارق محمد عبد الهادى مـــندور145575
34677oهندسة االسكندريهسهى احمد جابر عبد الرازق زيدان
3o1o79كلية هندسة بنهاابراهيم يسرى ابراهيم الدسوقى عبدالستار
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد حمد هللا عبد السميع احمد143468
228o45كلية الصيدلة ج المـــنوفيةكريم خالد يحيي جميل سلطان
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صيدله الزقازيقاحمد سيد عبد البديع محمد احمد شكر522442
اداب بنى سويفندا عادل محمد قرنى69984
هندسة طنطامحمد شبل ابراهيم شهاب الدين365987
هندسة المـــنصورهمحيى الدين اسامة محيى الدين على الزينى487682
تربية الزقازيقشيماء ابوزيد محمود ابوزيد644989
5836o4طب المـــنصورهامـــنيه احمد عبد الحميد احمد سليمان
هندسة المـــنصورهمحمد سعد محمد عز الدين محمد577857
اداب المـــنيارحاب على راضى على717654
74o825اداب قنا ج جنوب الوادىهادى فرج هللا موسى احمد
اداب القاهرهنورهان ابراهيم محمد محمد غنيم128414
فنون جميله عماره ج االسكندريهنهال صبرى عثمان عبده455431
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاحمد محمود عبدالفتاح حسن227315
6196oتجاره بنى سويفاحمد محمد على ابو زيد
هندسة قناعبد هللا محمد ناصر عبد الكريم816735
هندسة المـــنصورهبالل ايمـــن يسن محمود البحقيرى562473
4214oدار العلوم ج القاهرهرضوى محمود محمد حسن الزينى
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد جمال محمد عبد الخالق دويدار217622
هندسة عين شمسعمر محمد محمد على مشــاق187444
56o881تجاره المـــنصورهاميره محمدى محمد فتحى
تربية اسوانمحمد ربيع محمد ابراهيم821424
تجاره عين شمساحمد اسماعيل حسين عبد المجيد142822
5937oاداب القاهرهمحمد اشرف هالل عبد العظيم
22664oكلية الصيدلة ج الساداتساره جميل عبدالعزيز عبد المجيد ابراهيم
413oo9طب االسكندريهمحمد طارق ابراهيم عبده عبد الجواد
تربية رياضيه بنين اسيوطاحمد محمود محمد حافظ826959
هندسة المـــنياعمرو عبد السالم عبد الحميد ابراهيم نور الدين573247
إعالم ج جنوب الوادىشيماء مصطفى احمد محمد مصطفى228358
تربية سوهاجاسماء ابراهيم محمود حسن813456
459o8oهندسة االسكندريهعبدالمـــنعم بدر عبدالمـــنعم الصاوى
صيدله االسكندريهصباح شوقى صبرى محمود219491
3oo943نوعية بنهااالء عبدالحكيم عبدالرحمـــن عمر
594o15صيدله المـــنصورهمروه محمد محمود محمود ابوالعنين
حقوق اسوانمحمد سليمان على صالح735527
141ooتجاره القاهرهيارا محمود سيد محمود
تربية ابتدائي بنى سويفاميره عدلى لملوم محمد94272
22o52oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو على رشــاد علي هنداوي
طب اسنان كفر الشيخاسالم اسامة عبدالعزيز فرغلي379696
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد عبد الوهاب هاشم عيد69399
تربية ابتدائي دمـــنهورالهام نبيل محمد السيد جوده428962
تجاره بنهااكرام هانى عبدهللا محمد المحالوى277672
8o6118تربية طفوله سوهاج طالباتانجي سامي غالي يوسف
طب بيطرى بنى سويفيمـــنى رفاعى عبد الجواد قطب79599
162o6هندسة الفيوممحمود اشرف حامد محمد
5o416oتربية جامعة دمياطاسماء السعيد عبد الرؤوف السعيد
7841oتربية ابتدائي الفيومرضا محمد صالح سنهابى
4872o5اداب طنطااحمد جمال زكى حسن ابو شوالى
8oo153تجاره اسيوطابرام عبد السيد مكرم صليب
تربية ابتدائي كفر الشيخمى على محمد محمد خميس376646
56o244طب المـــنصورهعال محمد صالح الدين محمد االمام
577o53هندسة المـــنصورهابراهيم جاد ابراهيم جاد قويمة
49738oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود خيرى معروف عطيه عيد
هندسة المـــنيااحمد محمد سعد السيد الحديدى588497
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5633o6هندسة المـــنصورهنوران على محمد اسماعيل جودة
41926oتجاره االسكندريهبسنت صالح الدين حسين ابراهيم
طب اسنان المـــنصورهمروان محمد سند نجيب نصر513263
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةنيره اسالم محمد اسماعيل مصطفي231817
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامير احمد سعيد عبد الرازق154692
اداب انتساب موجه عين شمسهدير فتحى محمدعويس عماره بركات132144
36671oصيدله القاهرهمحمد يوسف السيد خطاب
صيدله طنطاماهى اشرف محمد ماضى218987
طب كفر الشيخاسراء عبدهللا محمد محمد االختيار374245
تربية شبين الكومهبه هللا حسن فوزى ابو السعود215431
442o83حقوق االسكندريهمحمد حسن على حسن كفافى
8o15o2حقوق اسيوطيسري وحيد حسن على
2219oاداب القاهرهاسراء مجدى فوزى سعد الدين
صيدله المـــنصورهنرمين محمد السيد عبد المجيد شلبى567226
12o265هندسة شبرا بنهاندى اشرف بكري عبده حسن عبد الرازق
طب بيطرى القاهرهسلمى خالد مصطفى عبدالفتاح198391
تجاره عين شمسنيفين سامى شيهات غالى خليل13641
7238o7تربية ابتدائي المـــنيااكرام عبد العال محمد محمد
هندسة االسكندريهمحمد احمد محمد محمود إبراهيم قمح414532
تجاره االسكندريهايه طارق السيد الماحى422846
هندسة طنطاعمر عبدالحميد عبدالتواب ابوالمكارم يونس358935
هندسة المـــنيااحمد وليد خضر انور خضر الروبي413635
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرهان وحيد محمد شبل محمد192515
تربية ابتدائي طنطاسونيا عبد هللا عبد ربه محمد ابو مـــنا492321
اداب القاهرهنورهان صالح الدين ادريس ابراهيم خليل127915
اداب الزقازيقمـــنه هللا عصام احمد محمد النجدى638334
تجاره بنى سويفاحمد رمضان سليمان عبد العزيز65911
73o83تجاره بنى سويفاحمد حسين محمد عبد الجواد
46o46oهندسة االسكندريهضياء بدوي محمد محمد موسي البدوي
2o9946طب القاهرهامانى فتحى رشــاد حفنى
37o378تربية ابتدائي كفر الشيخايه على عمران ابراهيم العرند
تربية عين شمسفاطمه فتحي سيد احمد44823
7269o8طب المـــنياايه سالم محمد محمود
8o9561تجاره سوهاجاحمد محمد محمد مصطفى
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسماء عادل محمد محمد مطر451653
اداب طنطامريم محمد السعيد الحداد364661
تربية قنا ج جنوب الوادىياسمين محمود رمضان حامد742313
اداب القاهرههدير سمير زينهم امام حمزه198234
فنون جميله عماره ج حلواندينا حافظ سعد شحاته حافظ192493
طب االسكندريهمصطفى محمود سعد حسن سالمه434872
5o1825اداب جامعة دمياطدنيا ياسر عطيه العوادلى
تربية ابتدائي االسماعيليهاحمد صالح محمد احمد655113
66535oتربية العريشاسماء نبيل احمد محمود
8o1924تربية اسيوطمحمد صالح عبد هللا الزهرى
تخطيط عمرانى القاهرهسهر عبد الاله سيد صادق118947
تجاره بنى سويفعبد هللا جمعه مراد جمعه65932
علوم القاهرهسلمى مصطفى مصطفى ابراهيم126634
12793oتجاره عين شمسيوستينا طارق سمير جيد
2283o4هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمهند عبدالخالق عبدالحميد بدر
تربية حلوانبثينة على سيد مصطفى55394
هندسة حلوانايه طارق حمزه احمد35926
تربية ابتدائي المـــنصورهاسماء محمد محمد مسعد الجزار592796
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5o9795اثار القاهرهاسراء محمد السباعى عبد العظيم يوسف
تربية ابتدائي دمـــنهورايمان فتحى كمال ابراهيم محمد428557
248o9تجاره انتساب موجه حلوانجهاد محمد احمد عبد الحليم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالمـــنعم عادل عبدالمـــنعم بدور232899
تربية االسماعيليهاسماء السيد طة ابوالوفا652428
صيدلة اسيوطهدير محسن مصطفى شــاكر827124
1154o6طب القاهرهاحمد طه مصطفى احمد زايد
تربية عين شمسمـــنار شريف خيرى البرعي283518
تجاره المـــنصورهمحمد محمود الرفاعى احمد عبدالغفار488633
822oo6تربية اسوانالشيماء عبد الصبور جامع احمد
تربية ابتدائي الساداتشيماء ابوالفتوح عبدالصادق عبدالواحد219678
كلية البنات آداب عين شمسسمر فرج عبد الحميد عبد الناصر57919
تربية االسماعيليههدير عادل حلمى عبدالحميد653968
اداب بنهااحمد محمد عطيه سليمان حسين284131
عالج طبيعى القاهرهسلوى عادل محمود عبدالسميع524894
تجاره االسكندريهرامي ميشيل جرجس ابراهيم421632
تربية طفوله ج دمـــنهورهدير السيد محمد الطناني429513
799o59كلية رياض االطفال اسيوطمروه صالح هاشم توفيق
711o64اداب المـــنيامحاسن رشدى مرعى اسماعيل
2o9678هندسة القاهرهمحمد احمد عبدالقوى عبدالقوى
نوعية المـــنيامصطفى سمير محمد محمود722532
811o5oتربية ابتدائي سوهاجرحاب جمال محمد عطيه
358o44اداب طنطااسامه مجدى كامل المطاهر
441o77طب االسكندريهأحمد محمد عبد الستار عبد السالم المهندس
تجاره الزقازيقمؤمـــن هشــام ابراهيم عواد ابراهيم516946
هندسة االسكندريهنادر نبيل مصطفى نصرت مامون456351
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانيوسف جاد الكريم يوسف جندى139974
689ooكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسالم عمر محمود احمد
اداب االسكندريهاسراء حسين محمد حسين339849
1454o6تجاره عين شمسمحمود هاشم احمد هاشم
13o389اداب انتساب موجه عين شمساسراء احمد عبد الحميد عبد الحافظ
تربية بنهانهى خليل عبدالمـــنعم ابراهيم299953
4231o1تجاره االسكندريهامال مصطفي صالح عبد الباسط النحراوى
4o974تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ابراهيم محمد علي الملواني
3542o9طب طنطانورا محمد سليمان علي الشرقاوى
اداب القاهرهمكاريوس عزت صموئيل عبد المسيح38597
7315o4تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد جعفر طه احمد
49528oطب المـــنصورهمصطفى يس عبد العزيز عبد السالم
تجاره عين شمسمادلين مـــنير فخرى عازر114494
2o47o4تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكيرلس مكرم كرم ناشد
تجاره القاهرهمريم سامح مـــنصور حمد16911
56o345هندسة المـــنياسلمى مـــنتصر محمد احمد الغمراوى
فنون تطبيقيه حلوانايه رضا احمد فوزى محمد زكى34859
51258oهندسة الزقازيقمحمود جمال محمد سعيد عبدالعزيز
2543oتجاره عين شمسفاطمه احمد عبد العزيز محمد
تربية طفوله الزقازيقعبير احمد ابراهيم محمد سليمان643865
هندسة االسماعيليةمؤمـــن اسماعيل محمد عليوه655258
تجاره طنطارضا محمد صبري محمد المليجي497815
42o875تربية اسكندريةابراهيم السيد عبدالمـــنعم محمد الجمال
9oo27تربية ابتدائي بنى سويفساره محمد فتحى شريعى
تجاره المـــنصورهايه فيصل محمود محمود حسانين594761
799o31طب عين شمسعطيه مدحت عطيه بخيت
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هندسة القاهرهمحمد احمد عبدالعزيز حسني حسن188875
طب طنطاأمـــنيه محمد ياسين بكر شراقى449412
نوعية اسيوطامير صالح نصيف صالح792321
صيدله القاهرهبسام محمد يوسف امام حسن59397
طب بيطرى كفر الشيخبسمه نشــات سعيد عبد المجيد مرسى364819
اداب حلواننورا ممدوح اسماعيل محمد22365
هندسة االسكندريهروان ايهاب محمد مصطفى احمد457644
5o447طب القاهرهاالء مجدي حسنين جمعه ابراهيم
3oo462نوعية بنهااسراء شريف مـــنصور شريف
66o321هندسة بور سعيدزياد محمد سالمة محمد عبد الخالق قاسم
هندسة االسكندريهحسن محمد السيد عبد الحافظ471664
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتنرمين عبد الدايم محمود النوبي746321
تربية ابتدائي شبين الكوماحمد مصطفى جبر صيره212528
نوعية طنطاايمان فؤاد ابراهيم جودة364569
اداب الزقازيقاسماء حفنى السيد محمد سليمان667943
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد مصطفي يوسف عبد الهادي65626
3oo376السن المـــنياعبدالرحمـــن ابراهيم احمد عبدالرحمـــن الفرارجي
كلية هندسة الطاقة بأسوانعمر مدحت رشدى توفيق محمد588565
صيدلة اسيوطبيتر فرج يوسف فرح825712
حقوق عين شمسزينا طارق عادل مرسى114481
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد محمد السيد عبد العليم345228
28o849تربية بنهامحمد ابراهيم محمد ابراهيم مطاوع
41o399هندسة االسكندريهنبيله مدحت محمد عبده هباش
49o838اداب طنطامحمود عماد محمد أحمد قاسم
اداب القاهرهدينا ربيع يونس نصر36516
تجاره بنهامحمود احمد السيد عبدالعزيز ابوالعنين284695
هندسة اسوانشهاب خالد فهمى ادريس821683
2623o3تجاره عين شمسهاجر حسن محمد امام
تجاره االسكندريهسميرة محمد عبد الغنى محمد محمود415745
43o12صيدله القاهرهمـــنة هللا عبد المـــنعم الشحات الدسوقى
نوعية عباسيهايه جمال عبدالفتاح احمد عاشور294393
637o75تجاره الزقازيقشريف محمود عباس ابو العز عزازى
هندسة اسيوططارق مجدي سعد شحاته عزت456925
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشروق السيد سمير السيد225584
رياض اطفال بنى سويفغاده محمد كرم محمود موسى69671
تجاره القاهرهاسراء حمدى محمد سعيد احمد149335
اداب دمـــنهوراحمد مرسي عبد الغفار مرسي الصعيدى426798
اداب قنا ج جنوب الوادىرحاب عبدالعزيز حسن الصادق745975
تجاره المـــنصورهمريم عماد عبد المالك حنا جاد هللا566747
صيدله المـــنصورهمحمد رمضان ابراهيم رمضان السيد564894
هندسة المـــنياعمرو ادم محمود احمد714519
76o921كلية الطب بقنامحمود سيد مهدى حسن
 تربية الساداترانيا عفيفى بيومى جاد232787
تجاره عين شمسدعاء زكى محمود عبد الرحيم134194
تخطيط عمرانى القاهرهعبدهللا ابراهيم عبدالمعطى ابراهيم237968
فنون جميله عماره المـــنياليلى اشرف عباس عامر محمد16734
اداب الزقازيقرومان هانى يوسف عزيز يوسف279143
اداب المـــنياايه محمد عبدالفضيل مفتاح723264
2o9844اداب انتساب موجه حلواناسماء موسى محمد محمود
28783oتجاره بنهايارا ياسر على امام الطحاوى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةهاشم محمد محمد هاشم البطاوي213244
2o8194تربية عين شمسمارينا سيد خليفه جاد
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تربية اسكندريةسارة عبداللة حسن عبدة عثمان423934
5oo22oهندسة المـــنصورهشــاكر ابراهيم حامد عشرى
2o8744طب اسنان القاهرهمحمود محمد عيسى عبدالرحمـــن
تجاره طنطاتسنيم محمد ابراهيم عباس الجمال363336
تجاره القاهرهاسالم حلمى زيدان جمعه197987
21122oهندسة القاهرهاحمد سالمه سيد سالمه
7668oاداب الفيومهناء اشرف سعيد عبد الرسول
هندسة شبرا بنهااحمد عبدالحكيم على عبدالمعطى بدوي289214
تربية ابتدائي بنى سويففاطمه فتحي غريب معوض68523
تربية اسيوطمحمد احمد محمود عبد الرازق792131
نوعية كفر الشيخندا احمد رشــاد امين السنجابى376652
41o823تجاره االسكندريهعمرو خالد عبد العزيز عبد السالم
تجاره بنى سويفاحمد شعبان ابراهيم عبدهللا715772
اداب فرع الوادى الجديدمريم القذافى خلف عبد الوهاب748445
تربية ابتدائي قنا ج الواديبسام ابراهيم على مصطفى739137
3464o4رياض اطفال االسكندريه طالباتسلمى احمد السيد فراج مرزوق
اداب االسكندريهنرمين جمال عبد الصبور زيدان419395
هندسة طنطااسماء اشرف حبيب جبر االلفى356384
تربية ابتدائي بنهافؤاد رجب حسن الرفاعى279458
تربية ابتدائي اسيوطايمان احمد زايد بركات789277
28626oنوعية بنهاغاده احمد محمود ابراهيم
اداب انتساب موجه حلوانيارا بدر لطفى محمد عسران149332
طب المـــنصورهمحمد يحيى عبد الجواد فوده576879
تجارة قنا ج جنوب الواديشــادن هشــام شــاكر عبدالمـــنعم مرسى193822
هندسة شبرا بنهاجمال موسى السيد عبدالعزيز موسى277132
5oo984طب المـــنصورهمريم عصام عبد الباقى جويلى
7o644صيدله بنى سويفنورهان جابر سالمه على
5o3o52تربية جامعة دمياطاسامه حسن الحسانين القصبى
27o629اداب عين شمستسنيم احمد عبدالقادر محمد طعمه
السن المـــنيافيبى مـــنيب ويصا عبد السيد713926
صيدلة اسيوطمـــنه هللا فتحى مصطفى محمد787789
اداب االسكندريهسامية سعيد انور عبد الموجود422866
تربية المـــنياهاجر احمد عبد الحفيظ عبد الوهاب727415
192o51هندسة عين شمسدينا حسين امام علي عفيفى
4548o3هندسة اسواناحمد عالء سعد على
تربية رياضيه بنين حلواناسامه عبد التواب عيد شعبان75811
هندسة الزقازيقاحمد محمد الشحات محمود ابراهيم642296
217o83اعالم القاهرهنور حسام عبدالحكيم النعمانى
هندسة عين شمسبسنت محمد محمود محمد البارودى192145
طب اسنان القاهرهمريم محمد احمد على محمد سليمان57167
هندسة اسوانمينا شمير شهيد مليك736791
اداب بنهاايمان جمال عامر محمد سيف278137
طب بنى سويفندى اسامه فؤاد عبد الحميد64587
73o537طب المـــنيااشرف خليفه درويش دسوقي
تجاره القاهرهعالء صبحى عبد الحليم حسن54621
اثار قنا جنوب الوادياسراء سعد احمد احمد القاضى146175
7483o7تربية فرع الوادى الجديدرحاب شعبان السيد أحمد
تربية ابتدائي كفر الشيخايه محمد جميل جمعه البسيونى384247
57o671تجاره طنطامحمد ابراهيم المتولى عبد العزيز السيد عسكر
81o521عالج طبيعى قنااحمد سيد فرغل ابوالغيط
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةدعاء سامى حامد على الصغير215615
حقوق حلوانمايكل عماد بطرس ميخائيل123746
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3684o6صيدله طنطاايمان العزب مـــنتصر مـــنتصر
2o6251تجاره عين شمسمريم جميل قديس توفيلس
21638oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفدوى امل عطوة هيكل
هندسة عين شمسمحمد جمال خلف صابر272981
كلية البنات آداب عين شمسامـــنيه اسامه ابوسريع ابراهيم الطويل296475
طب االسنان المـــنياهبه كامل عبدالصبور محمود727747
اداب الزقازيقشروق رأفت اسكندر نصر غالى585285
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا اسامه عبدهللا الفقى217364
هندسة بني سويفكريم سيد عطا علي89833
صيدلة بورسعيدعلياء رضا حمزه على داود662194
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانربيع محمد عبد التواب ابوزيد91456
22231oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةبسمله محمد احمد يونس
هندسة عين شمسزينب حسين عبدهللا احمد268332
43o5o9تربية ابتدائي دمـــنهورآالء رفعت عبد الفتاح العلقامي
تجاره االسكندريهدنيا محمد خميس عبد الحليم عثمان419964
اداب االسكندريهشروق رمضان محمد محمد عطوة347626
صيدلة بورسعيدكيرلس عاطف نعيم جرجس748818
صيدله المـــنصورهامل محمد محمد عبد الجليل يوسف592866
عالج طبيعى قنااحمد صابر جاد احمد237361
461o35هندسة الفيومايمان محمود رشوان راشد
صيدله حلوانامل سعيد ابوطالب محمد265387
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهاجر محمود حمدى السيد ابوحسين234596
حاسبات ومعلومات عين شمساميره خالد سالم محمد سالم292414
اداب االسكندريهايمان محمد ربيع شعبان جميل422626
نوعية بنهامى انس محمد عبدالحليم285581
صيدله االسكندريهاحمد محمد بدرى سالم338744
43oo96تربية دمـــنهورسمر عسران النويهي مصطفي النويهي
تجاره عين شمسزياد عادل جوده السيد266641
طب االسنان المـــنياحازم شعبان سليم توني714554
صيدلة بورسعيدامـــنيه السيد سادات محمد البصال662793
هندسة اسيوطمحمد هانى سعد محمد مـــنصور295724
12128oصيدله القاهرهميار ممدوح محمود محمد طنطاوي
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد عادل محمد كمال ابراهيم187359
صيدله االسكندريهاسراء عصام عبدالقادر محمد337891
2o3663طب اسنان القاهرههدى عادل حسن عباس
هندسة القاهرهمازن ياسر موسى عبد الرحمـــن فوزي37887
79o963طب اسيوطمحمود صابر محمد على
29142oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سماره محمد عبده رضوان
2132oتجاره انتساب موجه قاهرهايه عادل محمد سيد حسن
اداب عين شمسعبدالرحمـــن عمرو محمد الدمرداش محمد الشين287125
حقوق سوهاجاسالم رمضان حسن توفيق818368
نوعية كفر الشيخمـــنال عادل محمد السيد محمد372121
عالج طبيعى ج كفر الشيخسيف احمد محمد السيد حسن جاد هللا596366
تربية حلوانحنان حبشى رضا العبد142245
45492oهندسة كفر الشيخالسعيد علي احمد متولي داود
128o41عالج طبيعى القاهرهنادين محمد محمد عبد الظاهر يسن
طب طنطااحمد عبد العزيز جالل عبد العزيز الساعى357889
36464oتربية طفوله طنطاعلياء شريف على احمد الزينى
تجاره المـــنصورهمحمد حمدى على الجبالى السيد565714
2o5o4صيدله القاهرهمحمد محمود ابو النور عبد الرسول
طب المـــنصورهعبير حسام محمود الطنطاوى محمود589249
نوعية طنطامحمد حمدى عبد الغنى غريب الدسوقى358639
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592o6oهندسة المـــنصورهفارس محمد السيد حامد احمد
طب بنهانورهان عبدالفتاح عطيه عبدالفتاح285252
7861o9تجاره اسيوطباسم مصطفى محمد مصطفى
تربية ابتدائي اسيوطجهاد خلف محمد عبد المجيد791427
4954o5تربية طفوله طنطاهدير خالد محمد عبيد
هندسة حلوانعز الدين انور احمد محمد155775
طب اسنان طنطارغده مسعد فاضل ابراهيم الليثي235991
اداب المـــنصورهاميره صالح محمود حسن عيد585553
كلية البنات تربية عين شمسمى حماده عبدالرازق محمد هالله293613
اداب الزقازيقفاطمه عبد المعطى محمد عبد المعطى523824
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفرمضان رجب بدرى بخيت63476
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةهشــام مصطفى كامل سمك212278
هندسة كفر الشيخمحمد رمضان محمد محمود بهى الدين381553
43o868تربية طفوله ج دمـــنهورمـــنار محمد محمد عمر
تربية جامعة السويسزينب عزت احمد صالح658626
كلية البنات آداب عين شمسساره عادل عبد العال السيد21552
هندسة المـــنيااحمد محمد عبد العظيم حسين سالم458416
74o345تربية ابتدائي قنا ج الواديمريم حجاج محمد خير محمد
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةياسمين مصطفى ابراهيم عبد السالم محمد419313
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم طارق على جعفر117433
طب عين شمسنرمين حسني زكريا ملك143967
اداب االسكندريهاحمد صبرى ابراهيم محمد الكومي416129
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساسحق كمال اسحق عبده751783
59o854معهد فني صحى رياضه المـــنصورةمحمد عبد الوهاب عبد الوهاب على عبد الوهاب
134o59طب عين شمسمـــنال محمد صالح محمد
57o15كلية البنات آداب عين شمسالفت صبرى محمد عماره
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن على محمد السيد العزب456457
صيدله القاهرهمـــنة هللا عمرو اسماعيل عبد الحميد محمد123136
اداب القاهرهشيماء محروس رمضان عبد الرحمـــن153825
تجاره الزقازيقاحمد محمود السيد محمد الغتوري523214
56o898تجاره المـــنصورهبسنت محمد الحسينى السعيد نصار
7856ooصيدلة سوهاجمونيكا مظهر عطا هللا ابادير
58o398تربية المـــنصورهاحمد فرج هالل ابراهيم
هندسة شبرا بنهانجوى حمدى حسن اسماعيل293746
4571o5هندسة االسكندريهكريم سمير السيد عبدالهادى الجد
5o6o87هندسة كفر الشيخاسالم ناصر حسنى السيد العراقى
8o58o5كلية األلسن سوهاجاسماعيل محمد احمد سعد هللا
اداب عين شمسامينه نبيل مصطفى احمد مصطفى195285
تجاره القاهرهندى عمر سعد احمدغنيم42929
81272oطب سوهاجنرمين مظهر احمد مصطفى
حقوق عين شمساسراء احمد محمد احمد الصغير264597
152o97السن عين شمساسراء عبد الساتر ابراهيم شبيب
562o48تجاره انتساب موجه المـــنصورهيحى محمد يحى عباس مصطفي
صيدله بنى سويفياسمين محمد عبد الفتاح عبد العظيم76129
اداب اسيوطوالء صالح عبد العزيز عبد794263
5o17o1تربية جامعة دمياطفاطمه على حسن بحيرى
تربية الزقازيقرحاب ابوزيد ابوزيد محمد رمضان515757
74o149هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد عبيد رفاعى سليمان
تجاره الزقازيقاسالم السيد محمد على عثمان638796
43o96oتربية دمـــنهوراسراء اسماعيل جابر اسماعيل
كلية األلسن سوهاجايهاب كمال كامل سيد794978
157o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانلجين هيثم وجيه محمد
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صيدله االسكندريهأرسانى ميالد محروس حنا أيوب436155
السن عين شمسرانيا رأفت اديب مجلى117669
طب القاهرهمحمد محمود علي شقير57719
تربية شبين الكوماسماء جمال طه عزالدين229631
2oo12تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانياسر محمد عبد العزيز على
56545oتجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن عادل السيد احمد
665ooهندسة بني سويفاحمد محمد امام على
هندسة عين شمسعالء جمال الدين عبدالحميد غنيه235284
اداب دمـــنهوركريمان عرفة محمود مزيد336231
146o28نوعية عباسيهنورهان طارق زياد سليمان
كلية البنات تربية عين شمسشيماء طه عبدالعظيم سيد يونس282272
حقوق المـــنصورهخالد وليد حلمى محمودعبد الرازق572943
41375oهندسة االسكندريهمحمد عادل احمد علي ابو النصر
6725oتجاره بنى سويفمحمود ضيف بريك عبد العليم
تربية ابتدائي اسيوطايمان ثروت ربيعي رزيق798895
 تربية الساداتمصطفى محمود محمد صالح213414
296o67اداب عين شمسابتسام محمد عبدالحميد محمود
صيدله القاهرهرويدا سعيد عبدالسالم قشوة198389
كلية األلسن سوهاجمصطفى هشــام احمد عبدالونيس223541
تربية اسيوطايه محمد عبد الجابر محمد796192
72839oتجاره بنى سويفاميره فوزى عبد البديع عبد هللا
تجاره القاهرهسيف الرحمـــن عاطف حسنى سالمه135726
811o32هندسة قنايوسف محمد مسلم سليم
طب االسنان المـــنياحنان جمام عبد المالك محمد713532
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان عزت عبد المطلب محمد31769
إعالم ج جنوب الوادىمـــنال محمد رمضان محمد62314
تربية بنى سويفوالء نايل شحاته عبد العظيم66942
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنوران هشــام محمد تاج الدين محروس412797
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةفاطمه الشحات محمد عبد القادر654692
عالج طبيعى ج كفر الشيخعبد الرحمـــن اسامه محمد بدوي شتية345139
6485o2نوعية الزقازيقايه العربى محمد حجازى محمد
29651oطب عين شمستغريد سعيد حامد محمد خطاب
52o6o7صيدله الزقازيقأحمد محمد حسنى عبدالسميع
تربية الزقازيقاسالم سمير غندور ابراهيم ابراهيم638429
734o74تربية قنا ج جنوب الوادىاسالم سعيد محمد حجى
تربية االسماعيليهزينب محمد السيد محمد654881
طب اسنان القاهرهسلمى احمد سامى جاد116682
3o3689تجاره عين شمسعبدالرحمـــن سيد سيد عبدالرحمـــن
صيدلة اسيوطاسماء محمد عبد الباقى حسن793759
تربية ابتدائي بنهامحمد عبدالربيع صالح الدين ابراهيم كريم275889
74o544كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمريم جميل محروس شنودة
زراعه دمـــنهورجاسر خالد عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن443192
هندسة عين شمسايمـــن سامح زكريا مصطفى يوسف122662
اداب بنهاخلود محمد عطيه عبدالرحمـــن محمد278476
كلية هندسة بنهاهانى محمود احمد حسن على669471
8o5846تجاره سوهاجمحمد ناصر بدر مليط
2o7526اداب القاهرهسلمى طارق الدسوقى محمد
تربية أساسي اسكندريةسارة ناصر الوردانى عبد الحافظ419563
5232o5هندسة الزقازيقمحمود ابراهيم طلبه ابراهيم محمد
طب بنهامـــنه هللا عاطف على عثمان محمود214771
43554oصيدله االسكندريهمـــنة هللا الحسينى ابراهيم محمد عبدة
إعالم ج جنوب الوادىايمان محمد عبد الحفيظ عبد العال794838
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28o43oصيدله طنطامها السيد حسن السيد
2234oكلية بنات شعبه طفوله عين شمسمياده على مصطفى سعد
تجاره االسكندريهمـــنة هللا محمد رجب احمد السكري411678
تربية عين شمسامل شريف مصطفى السروجى292192
تربية ابتدائي كفر الشيخمينا جورج ابراهيم زكى375848
طب الزقازيقمحمد بكري ابراهيم احمد السيد518932
722o98صيدلة المـــنيامـــنار عبد السميع عبد الواحد صاوى
كلية هندسة بنهاذكريا السيد محى الدين سليم حسن279222
5oo682تربية جامعة دمياطخلود عامر عثمان خليل
23o441تربية ابتدائي الساداتمحمود سليمان محمد سليمان عوده
445oo9صيدله االسكندريهشروق عماد أحمد السمبختى
3538o5تربية طنطافاطمه عبد السميع عبد الشــافى اسماعيل
4411o1طب بيطرى دمـــنهوراكرم احمد السيد الحصرى
اداب بنى سويفدينا ناصر سيد ابوزيد65354
طب المـــنصورهمحمد السيد عبد الحميد عيد محمد591369
طب بيطرى المـــنصورهفاطمه ابراهيم حسان على خربوش584632
هندسة حلوانمحمد خالد سيد عبد اللطيف62163
طب القاهرههاجر ياسر اكرام فهمي729111
تجاره الزقازيقالسيد ابراهيم محمد عبدالهادى647939
تربية اسكندريةبسنت اسامة سالمة عبد العزيز411696
تجاره كفر الشيخشيماء اشرف محمد مـــنصور352334
8o2325اداب اسيوطوليد بشــاره فهيم سليمان
5o666تجاره القاهرهنهى احمد السيد صميدة عبد الصمد جبران
563o96تربية المـــنصورهفاطمه محمد ابراهيم ممتاز عارف علي
هندسة بور سعيداحمد يونس الشحات يونس عبده577818
اداب االسكندريهتقي احمد محمد محمد دغيم417735
تربية عين شمسنوره اشرف محمود عباس282943
كلية البنات آداب عين شمساسماء فرج محمد فرج سليم294178
58o663هندسة الزقازيقاحمد ابراهيم السيد ابراهيم
تربية ابتدائي قنا ج الواديتيسير عبد الصبور فتحي مصطفي744468
نوعية قناكيرلس فايز ميخائيل جندى737861
اداب بنهااسراء سعيد محمود جودة297893
تجاره بنهااسالم وحيد عبدالنعيم عياد296392
تربية المـــنصورهايه محمد عبد المقصود حسن رمضان593496
هندسة االسكندريهندى عالءالدين سعد حمد صالح472811
5174o5طب الزقازيقمحمد ايسر عبدالحميد احمد على
تجاره االسكندريهمارينا وديع موسى سيدراك423667
721o66نوعية المـــنيامادونا نور عبدهللا حنا
تجاره طنطامحمود محمد محمد خليفه الشــافعى497836
صيدلة اسيوطامـــنيه محمد هاشم خفاجى826421
71387oاداب المـــنياامـــنه عبد الرحيم ظريف احمد
759o4تربية ابتدائي الفيومشيماء ربيع جمعه عبد هللا
3oo68oهندسة شبرا بنهاابراهيم محمد عبدالعليم الغرباوى
115o4oفنون جميله فنون االقصرايمان محمد عبد الهادى حسن
51o685اداب الزقازيقكريم على احمد على شكر
21293oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عمادالدين عيسى سليمان
اداب سوهاجمحمود احمد ياسر عزالعرب محمود818484
3o1o65تجاره بنهاعبدالفضيل صالح عبدالفضيل علي
3727o8تربية كفر الشيخاالء محمد الحسينى بشر
تربية بنى سويفاسماء على سيد احمد66732
اداب المـــنصورهامل عبد البارى محمد عبد البارى الحفنى593492
2o5636تجاره عين شمساحمد مصطفى عدلى مصطفى
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تجاره طنطامحمد رضا ابراهيم عبد اللطيف عمران583847
3o1515تجاره عين شمسنهال هشــام سيد حسين على
تجاره بنهاايمـــن محمود محمد السيد286113
2o6197نوعية فنيه عباسيهسهيله احمد كمال احمد كردى
هندسة المـــنصورهفادى عمر فوزى محمد582821
تربية طفوله ج دمـــنهورنورهان محمد عبد الحافظ محمد معروف428411
هندسة عين شمساحمد محمد احمد محمد جوده119347
اداب االسكندريهاالرا اسامة يوسف رزق هللا يوسف419776
فنون جميله فنون حلوانريهام ابراهيم عبد العاطى محمد سالم147399
تربية الفيومحسناء عادل محمد محمد76642
تربية الفيوماسراء على محمد على72645
6676oرياض اطفال بنى سويفايمان مصطفى احمد احمد
427oo7تربية دمـــنهورمحمد كمال الدين عبدهللا عبد المجيد بدر
طب بيطرى المـــنصورهمحمد صبيح ابراهيم سماحه592182
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفانجى حسام الدين عبد الفتاح مرسى411693
12o73oصيدله عين شمسفرح عبد الرحمـــن محمد حربى
هندسة اسيوطمحمد خالد زكريا عبد الحميد64868
276o91طب بنهامعاذ محمد رفعت وهب
5816o9تربية ابتدائي المـــنصورهخلود صبرى جمعه المشد
57167oطب اسنان المـــنصورهاحمد ابراهيم حامد جاد الكفافى
طب القاهرهمحمد أحمد عبد العزيز تاج الدين441923
56261oهندسة المـــنصورهمعاذ سمير فتوح عبده محمد
تجاره عين شمسمحمد احمد محمد محمد272565
فنون جميله فنون حلوانمـــنه هللا احمد سعيد السيد احمد192354
42878oتربية طفوله ج دمـــنهورياسمين على احمد الوكيل
11728oهندسة عين شمسزياد طارق حسن طه
تربية أساسي اسكندريةسعاد خميس حسن  على ابو الخير422867
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشوقى خالد السيد النعمانى213122
نوعية المـــنصورهاسراء حامد محمد عبد السالم583767
تربية بنى سويففكيهه محمد عبد الفتاح محمد66181
35o945اداب االسكندريهندى عادل حسين سليمان
تجاره االسكندريهنيرة محمدى إبراهيم شراع عيسى عمران411656
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرضوى محسن محمد محمد119168
12822oكلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىالشيماء محمد شحات خليل
57oo89اداب المـــنصورهعلياء عادل سامى نصر ابو االسعاد
هندسة شبرا بنهاامير محمد عبدالمعز عبدالحليم مـــنصور287335
51321oصيدله الزقازيقحسن احمد حسن احمد عرفات
فنون جميله عماره المـــنيامينا سامى صبرى سيدهم192685
345oo8تربية اسكندريةابراهيم محمد علي عبد المولى احمد سعيد
1285o1صيدله القاهرهكارين بولس شحاته فريد
صيدلة اسيوطايمان محمود شعبان محمد798575
19o545طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد اسامه محمد عباس على
749o46اداب فرع الوادى الجديدغادة رجب مهدى صالح
58249oصيدلة بورسعيدايمان فتحى احمد ابو المعاطى مشعل
3676o4عالج طبيعى ج كفر الشيخهاجر ابراهيم فاضل نصر الدين
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء السيد مصيلحى عرفه218651
45419oهندسة االسكندريهمهاب ممدوح محروس عبد الغنى اسماعيل
اداب الزقازيقياسمين عطيه الشحات شديد643889
تربية ابتدائي عين شمسحازم احمد حسانين حسن281845
56869oتربية المـــنصورهاسراء محمود احمد انور عبد العزيز تقصيرة
1492o9هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةايمان محمود عبد الفتاح مصطفى
49o797اداب طنطامحمد عطيه عبد السالم محمد رزق
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795o5oاداب اسيوطنورا عشرى محمد على
421o81اداب دمـــنهورعلى سيد على احمد صالح
هندسة المطريه جامعة حلوانحسن محيى حسن سلطان121492
5695o5هندسة المـــنصورهمحمد اسامه محمد مصطفى جاد
تربية عين شمسياسمين محمود محمد يوسف142465
تجاره المـــنصورهمحمد عبوده ابراهيم عبده السقا572998
5681o4حاسبات ومعلومات المـــنصورهاسراء عبد هللا محمد حسن
السن المـــنياخلود محمود البرعى ابو زيد148844
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمـــنار عبدالناصر محمد شحاته376936
فنون جميله فنون االقصراحمد محسن محمد جمال785729
اداب طنطاعادل ابراهيم ابراهيم عبد الرحمـــن جودة487259
نوعية المـــنيااسامه ايمـــن شعبان عبدالكريم722399
السن المـــنياكيرلس مجدى فاروق صادق بشير26536
اداب انتساب موجه القاهرهخالد محمد عبد العظيم على59686
طب عين شمسمحمد اسماعيل سعد مصطفى احمد373965
صيدله الزقازيقمحمد احمد على حسين عبدالفتاح523461
تجاره بنهامحمد ابراهيم عرابى شحاته ثابت299544
رياض اطفال الفيوم طالباتعلياء عبد القادر انور عبد القادر716274
طب الزقازيقعمار مفرح عطيه صادق ابراهيم588734
اداب اسيوطدنيا على عبد الهادى عبد الحافظ786995
6434o3هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد لطفى عبد الحميد متبولى
5oo852طب بورسعيدامـــنيه هشــام عبدالوهاب السعيد
4896o8صيدله المـــنصورهفاطمه محمد احمد بدوي حسن
24o672تربية طفوله شبين الكومنغم ابراهيم صابر عبدالرحمـــن
8134o2هندسة سوهاجتوماس عبد المسيح ميخائيل عوض
هندسة الفيوممحمد خالد اسماعيل محمد شريف378762
اداب طنطافتحى محمد عبد الحميد محمد الضبع352921
اداب بنى سويفامانى رمضان عبد التواب محمد62512
نوعية الزقازيقشروق محمد أحمدي عبد المقصود516478
صيدلة اسيوطياسر فرغلى زيدان رضوان813377
طب القاهرهمحمود محمد محمود محروس53417
تجاره القاهرهاحمد رضا عبدالفتاح ابراهيم199212
72o958اداب المـــنيامرقس عبد مريم قديس حبيب
81688oحقوق سوهاجمايكل حلمى كمال فهيم
127o37اداب انتساب موجه القاهرهمحمد عز الدين محمد على سليمان
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد ابراهيم السيد احمد السيد595291
نوعية الزقازيقاسماء السيد مـــنصور حسن646262
35569oهندسة طنطافتوح فؤاد أبو الفتوح حسين أبو طه
هندسة الزقازيقزياد ايمـــن عرفه عبد اللطيف586989
رياض اطفال المـــنصورهندى محمد كمال رزق رمضان574736
22o272هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةبسنت مصطفى مصطفى العادلى
57o99oاداب المـــنصورهحسام على محمود على محمد
رياض اطفال المـــنصورهاسراء حسين السيد حسين السيد518418
22o72oتربية الساداتمحمد كمال صالح سالم 
اداب االسكندريهساره هشــام محمد رجب احمد419565
اداب عين شمسدنيا عصام عبد الفتاح ابراهيم134261
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمونيكا صليب انور ساويرس154278
14574oاداب القاهرهعبد الرحمـــن احمد وصفى السيد
صيدلة اسيوطرندا حسن محمد حسن749696
اداب طنطاشهد اشرف ابراهيم عبد القادر عامر499248
طب االسكندريهسالي حامد السيد حامد النيلى384213
459o69هندسة االسكندريهاحمد محمد هشــام على الزينى
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نوعية فنيه االسكندريهعبد الرحمـــن محمد السيد خلف هللا خليل اسماعيل411542
52o97نوعية جيزههبة عبد الباسط طه الفارس
هندسة االسكندريهمحمد مجدى مصطفى حسين على455273
صيدله االسكندريهمحمد احمد طه محمد ابو زيد375418
71943oرياض اطفال المـــنيا طالباتسلوى عبدالحليم محمد عبدالحليم
طب اسنان طنطااية احمد عبود سليم452282
28o492نوعية بنهامـــنار معوض سعد معوض
طب الزقازيقخلود خالد الصادق محمد648669
تربية بور سعيدندى محمد محمد احمد السقا663782
5992oاعالم القاهرههدي اشرف علي احمد
كلية البنات تربية عين شمسنهى مسعد عبدالعظيم محمد حنفي295184
653o75تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمـــنه هللا حسن سعيد محمد
تربية الزقازيقايمان سيد احمد ابراهيم الدسوقى حسانين642431
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمصطفى هالل كرمانى السيد الفقى294327
اداب بنى سويفاحمد رجب عطا سيد61954
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةساندرا اسامه نخلة اسحق128826
41o687اثار الفيومحازم شريف محمد محمود ابراهيم
هندسة عين شمسمارك عاطف شفيق زخارى133775
هندسة عين شمسمحمد مجدى عبد هللا الصباحى زغلول121633
تجاره االسكندريهاحمد اسماعيل عبدالقادر عبدالفتاح388612
تجاره المـــنصورهمحمود احمد محمد الحسينى573861
تجاره االسكندريهنرمين محمد ابو اليزيد علي341488
273o67هندسة عين شمسمينا مدحت صبرى يوسف
7448o7تربية ابتدائي قنا ج الواديصابرين محمد وهبى محمد
تجاره المـــنصورهمحمد رضا محمد يونس488416
هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن مصطفى محمد احمد294913
نوعية الزقازيقرغده حمدى السيد عبد العظيم عطيه642468
36195oصيدله طنطامحمد احمد محمود احمد القافلى
تجاره القاهرهياسمين احمد محمد صفوت اسماعيل17712
3o41oهندسة شبرا بنهاعلى شلبى عبد المحسن عبد الحميد
تربية ابتدائي شبين الكوممروه سعد عبدالغنى متولى229435
اداب عين شمسمريم حسين مسعد عبدالرحمـــن197442
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةعبدهللا محمد عبدهللا السيد213623
5oo997طب اسنان المـــنصورهمـــنه هللا كمال على اسماعيل
59o314صيدله المـــنصورهاسراء محمد السيد محمد عبد هللا
هندسة الفيوممحمد جالل معوض قطب79223
14o737طب بيطرى القاهرهياسمين مـــنصور مرسى السيد عبده
هندسة االسكندريهمحمد عادل احمد محمد شلبي456938
413o59صيدله االسكندريهمحمد أحمد حمدي محمد عبد المقصود
تربية ابتدائي المـــنصورهرحاب محمد عطيه السيد582525
اداب القاهرهميرنا يحى زكريا السيد193488
تربية بنهااسراء عزت صبحى احمد279678
رياض اطفال بنى سويفأسماء احمد صديق خضر728288
طب بيطرى كفر الشيخمحمود رضا السيد محمد بدر357933
28389oكلية البنات تربية عين شمسفاطمه عبدالفتاح عبدالسميع دردير
52164oحقوق الزقازيقاسراء محمد نبيل محمد مرسى
18748oحقوق عين شمسمحمد احمد ممدوح حلمى خليل
تربية ابتدائي دمـــنهورآمال حسنى محمود أبو العنين429836
26377oهندسة اسيوطرومانى جمال ذكى صادق
دار العلوم المـــنيااسالم ممدوح ابراهيم سليمان797271
تربية المـــنصورهاميره عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن566627
58o743هندسة حلوانكمال محمد احمد فتحى قنصوه
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5o2561طب المـــنصورههبة مصطفى محمد حسنين
حاسبات ومعلومات الفيوماحمد توبه محمد عبد التواب73377
اداب المـــنيابسمه مرعى عبدالجليل حمد754981
415o33هندسة االسكندريهرودينة اسامه السيد الشوربجى
4965o6رياض اطفال المـــنصورهاسالم سعيد محمد عوض الدالى
تربية طفوله ج دمـــنهورجهاد صبرى عبد العزيز رويحة429381
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتهبه عبدالعاطى الصغير محمد745657
هندسة طنطاديانا عبد الحميد محمد على خميس354276
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسيف الدين عمرو عبد المـــنعم ابراهيم ميتكيس123324
7268o7تربية ابتدائي المـــنيانورا شحاته شعبان عطيه
578o41كلية األلسن كفر الشيخميرفت محمد خالد محمد عبد الخالق
طب بيطرى المـــنصورهشروق عبد هللا عطيه طه578395
664o11تربية رياضيه بنين بور سعيداحمد محمد طه طه مصطفى
2846o6هندسة شبرا بنهااحمد سمير محمد عبدالقادر
26154oفنون جميله فنون حلوانسلفيا شحات هارون اندراوس
1919oاداب القاهرهمريم ايهاب ابراهيم عبد الواحد
فنون جميله فنون حلوانيارا يوسام فايق جبره عبد السيد114173
هندسة المطريه جامعة حلوانمعاذ ماهر محمد عبد الواحد48634
تربية رياضيه بنين شبين الكومكريم نبيل محمد عبدالحكيم227217
3425o3حقوق االسكندريهاحمد محمود أحمد مكي
اداب حلوانزمزم محمد مصطفى عبد اللطيف بنيس51657
7343o1تربية قنا ج جنوب الوادىبسمة احمد عبدالحكيم كمال الدين
هندسة المـــنصورهاحمد محمد محمد السيد موسى583964
71o531رياض اطفال الفيوم طالباتبسمة شعبان محمد محمد
495o23صيدله المـــنصورهمحمود عزت محمود الشربينى
صيدله الزقازيقوسام اشرف محمد اليمانى عماره641244
تربية اسيوطمارتينا برتى فوزى بولس798174
حقوق االسكندريهأيمـــن مبروك غريب أبوزيد425442
3424o7هندسة االسكندريهاحمد محمد مصطفى محمد على عثمان
اداب فرع الوادى الجديداية محمد احمد سعيد748392
45599oهندسة االسكندريهبالل مصطفى رجب ابوالنصر
411o47كلية األلسن بنى سويفمـــنة هللا طارق محمود محمد السيد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد بهاء عبدالجواد سمرى234811
طب طنطااحمد محمد عبدالحق المصرى488432
دار العلوم ج القاهرهاخالص محمد عبدالقادر عبده228382
تجاره طنطامحمد ياسر ابو المجد الديك493447
رياض اطفال الفيوم طالباتسمية احمد محمود عبد الكريم725193
تجاره اسيوطحازم محمد سعيد شحاته789218
اداب المـــنصورهمحمد على معروف على الصبروت574679
3581o8تجاره طنطامحمد عادل رجب سالم
كلية البنات آداب عين شمسساره سعيد محمد سيد294191
تربية طفوله طنطاامال مهدى مـــنير المهدى محمد شعبان489342
هندسة االسكندريهحسام طه كمال عبد السالم337424
تربية حلواناميره عبد السالم عبد الكريم على142199
2o955oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد صبرى رمضان جمعه
تجاره القاهرهمصطفى احمد حسانين عباس59727
صيدله الزقازيقمحمد على حسين على هالل276793
كلية البنات آداب عين شمسسهام شحات عبد المؤمـــن ابوالقاسم53589
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد عبد الجيد عبد الوهاب ابو القمصان571916
السن عين شمسمحمد ماهر احمد سعد سليمان278838
تجاره دمـــنهورعلي ابراهيم علي ابراهيم343974
اداب اسيوطمكرم كامل مكرم ميرهم799517
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كليةاسمجلوس
اداب القاهرهاسراء جمال فرج ابراهيم44889
اداب بنهاعبدالعزيز على حامدى عبدالخالق278828
665o49هندسة االسماعيليةمحمد عبد الحليم احمد عبد الحليم عطوة
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةجورين سعيد خميس خليل28943
2871o5كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاشرف عبدالمـــنعم اسماعيل حسنى الطنانى
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد علي عبد الحميد علي هيكل58927
اداب كفر الشيخياسر محمد محمود على البهوتى418711
كلية األلسن ج أسوانافنان مرشدى عبد الحميد احمد بدر148822
1147o8هندسة عين شمسشهاب احمد عبد المالك محمود
5636o3رياض اطفال المـــنصورهايه اشرف عبد المجيد عبد المقصود السباعى
طب القاهرهعبد الحى فوزى عبد الحى حسانين33453
تربية بور سعيدمايفل رفعت حنا باخوم662721
طب عين شمسيوستينا جميل سعيد عزيز193689
8162o4كلية األلسن سوهاجسماح سراج الدين محمد عبد الجليل
تجاره عين شمسمحمد كمال محمد سعيدابراهيم السيسى287595
تربية المـــنصورههدى حامد محمد عبد النبى احمد572194
تربية المـــنصورهاسراء عبده فراج الهادى فايد564672
295o3تجاره القاهرهابراهيم عربى ابراهيم ابو السعود
52o451تجاره الزقازيقمحمد مهدى احمد احمدى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبشنونه صفوت عوض شــاكر125124
5729ooتجاره المـــنصورهاحمد طارق محمد شمس الدين عبد العزيز
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةعادل بسيونى الحسينى الحجري221536
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمصطفى محمد رشدى محمد ابو زور217978
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحمزه عادل محمود حسن155692
تربية حلوانسحر حسن متولى عواد146471
تربية كفر الشيخعبد الرحمـــن فوزي أحمد محمد حفينة373528
تجاره الزقازيقهدايه السيد الهادى عبده ابراهيم647393
تربية قنا ج جنوب الوادىلمياء عيد الطيب محمد735153
3o8o89تربية بنهاشيماء صبحى على محمد
تربية عين شمسياسمين ياسر عزت عبدالغفار الكمار293373
49634oاداب طنطامحمد ياسر السيد عبد الغفار شرف
تجاره عين شمسمحمود محمد عبدالحكم بيومى المكاوى261874
2o2436اداب القاهرهاالء خالد نصرالدين محمود
41875oاداب االسكندريهاحمد محمد ابراهيم محمد ابراهيم جباره
تجاره االسكندريهندى احمد على فضل هللا احمد346424
هندسة طنطامحمد حسام محمد فتحي السيد356949
تجاره القاهرهعمرو محمد رجب ماهرمحجوب54633
هندسة شبرا بنهااحمد خالد سيد عبدالحميد294137
22o786كلية الصيدلة ج الساداتمحمود ابوسريع فهمى علوانى
تربية أساسي اسكندريةريوان مجدى محمود محمد عامر347726
رياض اطفال المـــنصورهساره ابراهيم احمد محمد الجندى571181
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهديل شعبان عباس عيد18516
تجاره القاهرهمـــنة هللا احمد عبد الخالق توفيق المسلمى27894
14o473اداب انتساب موجه عين شمسرحمه عبد الواحد احمد محمد
725o6oاداب المـــنيافاطمه محمد عبد النعيم خالد
حقوق اسوانبالل بدوي ابراهيم محمد822216
نوعية الزقازيقنوران مرتضى السيد احمد محمد521311
فنون جميله فنون االقصرنيرة اشرف عبدالحميد احمد عامر417896
تربية ابتدائي بنى سويفالمشيره صابر رمضان حسين68685
هندسة االسكندريهمحمد احمد مجدي محمد عرفة محمد345619
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد مسعد سيد ابراهيم55634
حقوق سوهاجمروه محمد احمد عثمان818415
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كليةاسمجلوس
2869o5هندسة شبرا بنهامحمد عاطف عبدالمحسن محمد
215o44طب اسنان طنطاياسمين حسنى ابراهيم خليفه
تربية اسوانماركو وزير بخيت ايوب823241
حقوق طنطاعزيز ايهاب عزيز اسكندر357429
272o61اداب عين شمسندى احمد ماهر عبدالوهاب
نوعية الزقازيقاسماء السيد على احمد نوفل521642
هندسة االسكندريهابانوب فيكتور ميخائيل فهيم456911
طب الزقازيقاحمد السيد محمد السيد رمضان649466
43o11طب القاهرهمـــنار عادل عبد المقصود عبد الواحد
43o764تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتمى شعبان عزالدين رجب
2238o6كلية الصيدلة ج الساداتحسين جمال حسين تهامى
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عبد الباسط احمد ابراهيم58634
35139oاداب االسكندريهحبيبة اشرف ابراهيم جابر عبد السالم
تجاره االسكندريهرشــا محمود صبري عثمان423623
74833oطب القاهرهدينا سامى عيد عبدالوارث
هندسة عين شمسمحمد خالد محمد حسن خليفة النمر139718
اداب الفيومعال احمد محمد محمود76956
تربية رياضيه بنين شبين الكوماحمد حمدى صابر محمد سعيد213775
تربية رياضيه بنين طنطامحمد عبدهللا محمد عبدهللا قطب362794
تربية شبين الكومرحاب رفعت السيد احمد طعيمه236432
كلية األلسن سوهاجأحمد خالد جمال الدسوقى الشــاذلى355512
اداب حلواناالء اسامه عبد الغنى على سالم35234
2o346oكلية البنات آداب عين شمساسراء عبدالمـــنعم حمدى عبده
41151oتجاره االسكندريهعمار عماد حمدى احمد احمد ابوهيبه
5731o5صيدلة بورسعيدعمر ياسر عبد العزيز البرعى جمعة
تربية ابتدائي اسيوطاميره عبد الواحد محمد سيد797564
28o747اداب عين شمسحسام سليمان جمعه سليمان
1953ooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى حفناوى عبدالرحمـــن ابراهيم
طب بنهااحمد حمدى السيد عبدهللا بحيرى284259
اداب دمـــنهوراسالم ابراهيم عبد المطلب ابراهيم الغراوي426167
اداب دمـــنهوراسامة محمد رفعت عزت جمعة427622
تربية ابتدائي طنطااسماء رجب محمد حسين البنا486387
السن عين شمسمارينا عماد توفيق رزق13617
طب اسنان المـــنصورهوفاء متولى عبدهللا السيد متولى518188
اداب طنطامحمد خالد عبدالعزيز على شــاهين498925
نوعية موسيقيه المـــنيامريم اشرف يوسف جاد712891
3o997تربية ابتدائي عين شمسمى نبيل عبد هللا مصطفى
طب بنى سويفمها حسن محمد ابوزيد حسن الوكيل64583
74o47oكلية الطب بقنارانيا محمد احمد حسن
تجاره بنى سويفمحمد رشوان عبد السالم صالح68939
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانكارول اشرف فؤاد توفيق191121
341o91هندسة االسكندريهاحمد يسرى السيد احمد الشباسى
51o695تجاره الزقازيقمحمد هشــام محمد سيد احمد البرماوى
اداب القاهرهايه نازك عبد اللطيف حسن39592
هندسة كفر الشيخعبد هللا سعد اسماعيل احمد الحجار371136
اداب انتساب موجه القاهرهشيماء على سيد احمد مصباح56165
2944o4اداب بنهاريهام رضا عبدالرحمـــن محمد عباس
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعمرو احمد محمد هجرس213168
41o423هندسة االسكندريهسلمى محمد محمد محمد بكير
3o123oتجاره بنهاكيرلس سمعان زكي ميخائيل
تجاره االسكندريهمحمود عصام عبد الرازق محمد345752
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمهدى محمد مهدى حمص217854
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رياض اطفال المـــنصورهمها مقبل محمد جمال الدين حسن حسنى569988
131oo2اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عبد الحكيم محمد صالح الدين
73244oفنون جميله فنون االقصرمونيكا ثروت وهيب ايوب
اداب انتساب موجه القاهرهدعاء على عزام على55398
81o356تربية سوهاجاالء اسماعيل رشــاد محمد
هندسة حلوانمعتز عالء الدين احمد فهمى117944
تجاره المـــنصورهمصطفى نوفل احمد احمد نوفل577688
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىنها عبد الوهاب أبو الحمد نور الدين734655
5o3517تربية جامعة دمياطمروة عز الدين شوقى فايد
تجاره طنطامحمد السيد عبد الحليم القشــاش157565
صيدلة بورسعيديمـــنى عالء نسيم حسن شمس الدين594327
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن السيد عبد الغني محمود114976
صيدله القاهرهابراهيم عادل مصطفى احمد54698
تجاره عين شمسهشــام عباس محمد محمد ابوسالم292577
كلية السياحة والفنادق بنى سويفايه صالح قرنى محمود69645
66396oتجاره بور سعيدمحمد طارق محمود احمد رمضان
اداب المـــنصورهدنيا احمد عبدالحميد الدسوقى العشري489367
تربية المـــنصورهامـــنيه توكل عبد الوهاب عويضة577249
تربية ابتدائي طنطامحمد نشــات الشــافعى هنداوى رشدان358642
تجاره القاهرهمحمد عاشور رجب سيد58337
3o4495السن عين شمسبسنت هشــام احمد ابوورد
8o7178طب سوهاجكريم ناصر راشد فرغلى
296o99السن عين شمسساره جمال مصطفى عبدالعزيز
تربية االسماعيليهايه هللا ايمـــن احمد عبدالعزيز محمد652999
طب القاهرهوالء ايمـــن فتحي عباس55113
هندسة القاهرهمـــنة هللا شريف صالح محمد فراج149678
كلية الصيدلة ج الساداتايه مسعد زكى سويدان218769
5o8723صيدله الزقازيقعمر مجدى محمد عبدالسميع عيسى
هندسة سوهاجمحمد حلمى محمد رضوان811336
28317oصيدله عين شمسكريمه محمد على جمعة
37o377تجاره كفر الشيخأيه عبدالعال محمد الدموكى
هندسة عين شمسمحمد ابراهيم احمد ابراهيم السيد187669
تجاره انتساب موجه قاهرهحسن صادق سيد خضر59196
141o15اداب انتساب موجه القاهرههدير رمضان سعد عبد القادر
تجاره المـــنصورهرحاب عوضين عبد الوهاب يوسف569698
تجاره القاهرهمى محمد سليمان رمضان36386
هندسة كفر الشيخمحمد مجدى ابراهيم حسن الطيبانى381566
كلية البنات تربية عين شمسهاجر عبدهللا محمود على293623
742o11تربية ابتدائي قنا ج الواديإسراء محمود أحمد موسى
تربية الفيومدعاء سعيد محمد ابراهيم75888
تجاره االسكندريهاسراء شريف علي محمد422657
هندسة المـــنصورهعاصم يحيى احمد شعبان587513
صيدله الزقازيقخالد جمعه ابراهيم السيد مكنس582243
5o9794تربية ابتدائي الزقازيقإسراء لطفى ابو هاشم ابراهيم محمد
28172oهندسة شبرا بنهااحمد ممدوح سعد عبدالظاهر
273o74هندسة القاهرهيوسف محمد محمود امين
تجاره المـــنصورهمحمد رأفت ابوالعنين عبد الحميد ابوالعنين565465
تربية المـــنصورهوفاء محمد عبد المولى السعيد593515
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد جمعه شعبان خليف23447
56o757اداب المـــنصورهرغده ابراهيم فهمى عبد الحميد عبد العال
421o7تجاره القاهرهاسماء حسين محمد حسين
هندسة القاهرهيوسف جمال عبدالرحمـــن احمد264439
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كليةاسمجلوس
8oo822برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد طارق عبد الرحمـــن عبد الغفار
574o66رياض اطفال المـــنصورهندى الحسين محمد سالم العوضى
1278o6اداب القاهرهامـــنيه على درويش عبده
اداب القاهرهحبيبه علي سعد عبد الرحيم35997
صيدلة المـــنياماريان يعقوب جرجس فيض756212
صيدله القاهرهشروق اشرف محمد ثابت احمد192428
51o882صيدله الزقازيقفاطمه الزهراء ناجي عبدالمـــنعم عبدالحميد
طب الزقازيقدينا محمود امين عبد الرحمـــن515684
411o21تربية اسكندريةندى ماجد محمد حسن صقر
طب اسنان القاهرهناديه احمد فهيم على132453
762o68هندسة اسوانماريو حشمت اندراوس ابوالليف
23o564تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدهللا محمد محمود عبده
144o96تجاره عين شمسندى عبد الحى محمد سعد
28o775اعالم القاهرهعبدالرحمـــن احمد بيومى شديد
فنون جميله فنون ج االسكندريهأميره عالء الدين محمد محمد مصطفي411286
7134o8اداب المـــنياشيرين فضل خلف عبد اللطيف
تربية الزقازيقامـــنيه احمد فتحى السيد عبد الباقى511547
8o996تربية الفيوماشرف سيد جمعه حميده
3o243oتربية عين شمسمارينا نادى فوزى راغب
تجاره المـــنصورهجهاد احمد محمد محمد عطوه563613
64547oطب الزقازيقمحمود محمد سعيد احمد سالم
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد عزت عبدالعليم جديع212632
3oo211اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهند عمادالدين صالح حسين
74o63oتربية ابتدائي قنا ج الواديهشــام حميد حسين عبد العال
22538oتربية شبين الكومفاطمه على جابر عرفه
8o4971صيدله االسكندريهاحمد جمال سيد حسين
تجاره المـــنصورهخالد اشرف عبد القادر الشربينى صقر575777
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانماجده مـــنير بولس رزق هللا34418
36oo4اداب القاهرهدينا عبد الجبار عبد هللا بشير
295o27تجاره عين شمستركمان عبدالهادى محمد سيد صابر
تربية ابتدائي طنطارحاب كامل محمد الخنيزي353682
اداب طنطانورهان رضا محمود عبد هللا363419
هندسة المـــنصورهخالد عبد الباسط محمد سليمان طلبه588784
كلية االثار ج اسوانايمان محمد يوسف مرسى الصوت428375
كلية أداب بورسعيدمـــنه هللا السيد عبد العظيم محمود الشحات661731
3714o7تربية كفر الشيخمحمد يوسف احمد محمد ابوريه
صيدلة بورسعيدنادين عماد الدين محمد خليل661866
طب اسيوطاسماء عبدالرؤف ابوالعدب النجار748489
2691o2هندسة عين شمسعبدالرحمـــن ايمـــن لبيب عبدالغنى بدر
79o597تجاره اسيوطمحمد حمزه محمد جابر
صيدلة اسيوطرحمه محمد عبد الراضي الشحات762511
4985o4تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةايمان رضا ابراهيم سعد
تربية ابتدائي اسيوطياسر عاطف عبد الغنى احمد799148
283o1oكلية البنات آداب عين شمسساره على حسنى يونس
طب بيطرى الزقازيقمحمد اشرف سيد احمد محمد ابو دومة583914
38o354كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخحوريه السيد ابراهيم عبد هللا
اداب حلوانالشيماء محمد صدقى سليمان274734
تربية ابتدائي المـــنيامحمد جابر محمد حسين722488
رياض اطفال المـــنيا طالباتنوره فتحى فواد تمام721996
طب بيطرى الزقازيقشهاب عبدالقادر حسن حسين648622
كلية التربية الفنية ج المـــنيانورهان شعبان محمد مهنى713954
نوعية بنهاشروق اشرف ابراهيم ابوالسعود286946
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كليةاسمجلوس
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا عالء صبحى عالم الشــاذلى213752
اعالم القاهرهامال مجدى كمال رمضان264681
2oo55تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عبد الناصر محمد محمود
7515o1رياض اطفال المـــنيا طالباتامـــنيه محمد محمد مختار على
13o4o2كلية البنات آداب عين شمساالء محمد جمال الدين عفيفي
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدهللا ماهر عبدالحميد ابواليسر224281
نوعية كفر الشيخاميرة محمد اسماعيل محمد دراز372715
اداب بنهامحمد احمد ربيع محمد حنوره299545
83o916هندسة سوهاجاحمد رزق احمد على
3o2846هندسة المـــنيامحمد احمد نعيم السيد ابوسنة
134o55صيدله عين شمسمارجريت ميالد لبيب عوض
23o212تجاره بنهامحمد رأفت فرج بسيونى
431o46تربية دمـــنهورايمان الصافي حمدون عبد الونيس عوض
تربية سوهاجحنان السيد ابراهيم على811372
412o93طب االسكندريهمينا سوريان توفيق ابراهيم سولایر
تربية ابتدائي المـــنصورهفاتن محمود على احمدعلي591864
تجاره القاهرهرضوى خالد محمد عبد الرحمـــن44771
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفبسام جميل مختار فهمى717361
طب الزقازيقاحمد مـــنير اسماعيل غريب646859
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهدى مصطفى محمد مصطفى232417
هندسة المـــنصورهفادى هانى توفيق موسي587118
42656oتربية ابتدائي دمـــنهورمصطفى فتحى مصطفى مصطفى حواش
233o47كلية الصيدلة ج الساداتوسام عزمى جابر الشهالى
تجاره القاهرهمصطفى حسين مصطفى حسن136737
72543oصيدلة المـــنياماجي جمال شــاكر مجلي
تجاره الزقازيقنيره محمد احمد حسن االعرج638758
3o3o45طب بيطرى بنهافوزيه سليمان فتحى سليمان
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخخالد عبدالفتاح السيد عبدالفتاح381733
تربية ابتدائي بنهاجهاد صالح عبدالحميد عويس284893
نوعية اشمونمـــنه هللا حسن مبروك محمد225493
43o56oتجارة جامعة الساداتسلمى جمال رمضان محمد النزيلى
تجاره القاهرهاحمد هشــام محمد السعيد23322
تربية ابتدائي اسيوطدعاء مرتضا عبد الحميد محمد795651
هندسة الزقازيقمصطفى محمد عبدالمـــنعم محمدعطيه511925
تجاره القاهرهاحمد محمود عبد هللا رحيم54277
طب المـــنيافاطمه يونس حسن طلبه714148
هندسة االسكندريهعمر محمود عبد الفتاح محمود مصطفى345886
تجاره المـــنصورهحمدى حمدى محمد الباز سويلم565444
تجاره المـــنصورهنور ابراهيم محمد ابراهيم محمد584178
حقوق طنطاندا جمال عبد الجواد على359276
63612oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسمـــنه هللا محمود محمد احمد ابراهيم
8o797تربية الفيومايه طه عبد هللا علي
58756oتربية ابتدائي الزقازيقامـــنيه محمد محمود محمد عثمان
حقوق حلواناميره محمد محمد محمود152114
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةبدر الدين حسني سيد محمد58839
828o29هندسة اسيوطمحمد سيد عبد المـــنعم محمود
اداب الفيومايه عبد التواب عبد العزيز عبد التواب78637
3o1949اداب عين شمسمحمد رجب حسين محمد
8o572oتربية ابتدائي سوهاجدعاء ممدوح خلف عبد الموجود
2o2462اداب حلواندعاء محمد عبداللطيف محمد
تجاره القاهرهحسام ياسر يحيي محمد55185
14868oاداب حلوانزينب محمد سعد على
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كليةاسمجلوس
كلية التربية الفنية ج المـــنياآيه ماهر محمد كمال مهنى728291
4395oاداب عين شمسيوسف احمد عواد محمد
نوعية طنطامحمود محمد عبد النبى العربى352814
تجاره طنطاعمرو عماد الدين انور محمد الخردجي361499
طب بيطرى دمـــنهورمحمد فرج خضر شــاهين441177
21o782هندسة القاهرهابراهيم احمد احمد عبداللطيف
هندسة طنطامحمود عبد الفتاح فتوح فرج جبر حسن366544
هندسة حلواناسالم ماهر عويس عبد الحفيظ89525
688o7كلية األلسن بنى سويفحماده محمد محمد حزين
563o2هندسة حلوانامانى عادل جابر سيد شــافعى
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد هشــام عبدالغفار جاب هللا666449
825o3oطب بيطرى اسيوطتوماس سمير شــاكر غبلایر
اداب حلوانندى جمال سيد احمد27396
اثار القاهرهرنا أشرف عبد العظيم محمد حسن495651
71o8o3هندسة المـــنيااروه عوض حج عبدالنبى
3o1213تربية رياضية بنين بنهانبيل عالء عبدالعزيز محمد
صيدله بنى سويفرانيا محمد سيد عبد العزيز67983
اداب انتساب موجه عين شمسسلمى ابراهيم على بهنسى282637
كلية طب أسنان الفيومرنا اشرف حسين كامل74595
فنون جميله عماره ج حلوانرؤى حسن محمود احمد18534
43o843تجارة جامعة الساداترحمة محمد مصطفى محمد جاد
265o9تجاره انتساب موجه قاهرهعلى زين العابدين على عبد الرحمـــن
5o73o5هندسة بور سعيدمحمد زكريا زكريا سلطان بدوي
تجاره عين شمسداليا محمد فريد رجب محمد عبد الحليم192341
تربية بنهابسمه رجب محمد عبدالخالق277698
573oo5تجاره المـــنصورهمحمد محمود محمد محمود عمرالخضراوى
3o2567طب عين شمساسراء خالد محمود فريد
755o76اداب المـــنياعبدالرحمـــن عبدهللا بريك عبدالمجيد
طب عين شمسايه عراقى محمد سليمان عراقى293399
طب القاهرهريهام محمد عبد الرحمـــن السيد57243
إعالم بنى سويفهاجر ايهاب محمد العباسي295145
239o2طب القاهرهابانوب مدحت جاد معوض
تربية حلوانمـــنة هللا نبيل عباس عبد المـــنعم155883
623o3رياض اطفال الفيوم طالباتفاطمه يسرى حسين حسن
اثار القاهرهمحمد علي يسن على عبد ربه43892
اداب بنهااسماء ابراهيم محمد عبدالحليم284822
صيدلة اسيوطعبد هللا شحاته عبد هللا فلتس826275
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم مجدى السيد يسن213778
كلية طب أسوانمحمد فخر الدين عبد الفتاح عبده747312
تربية ابتدائي اسيوطجهاد خلف محمد احمد797789
تجاره كفر الشيخنديم محمد نجيب محمد نديم حسن انور418968
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم محمد السيد مرسى المرادى226997
تجاره عين شمسياسمين عالءالدين وهبه على خالد116662
نوعية الزقازيقمروه مسلم محمد مسلم ابراهيم519357
8o68o8تربية ابتدائي سوهاجمريم نشــات شوقي عطيه
تربية أساسي اسكندريةنهال جمال محمد احمد احمد ابواحمد422987
5o1865اداب جامعة دمياطمروه عصام محمد رزق
8o334تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد احمد اسماعيل
57972oتربية المـــنصورهاميره محمد عطاء هللا العوضى فودة
اداب طنطاسحر السيد عبد العال عمرو498527
تربية أساسي اسكندريةايه احمد محمد سعيد عطيه419952
كلية البنات آداب عين شمسايمان شريف عبدالرحمـــن حامد294215
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تربية اسيوطمارينا صموئيل وليم حنا799747
تربية ابتدائي الفيوممحمود عبد الحميد معبد ابراهيم73359
نوعية الزقازيقاحمد مبروك محمد مبروك638794
تجاره كفر الشيخعمرو احمد عبدالسالم بكر379767
تجاره كفر الشيخعبد الحميد محمد عبد الحميد محمد نجا375142
تربية االسماعيليهدينا محمد على اسماعيل656471
8o4244طب سوهاجالقاضى عبد الرحيم عبد الرحمـــن محمود
647oo7صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد السيد مسعد ابراهيم
81oo39تربية ابتدائي سوهاجمحمد احمد محمد يوسف
64463oنوعية الزقازيقعبد الوهاب احمد عبد الوهاب محمد صالح
صيدله الزقازيقفاطمه محمد العربي عبد الحليم محمود القالوى644423
تربية المـــنيااماني محمد علي محمد716234
7897o1هندسة اسيوطمحمد جمال عبد المتعال احمد
5o4281صيدله المـــنصورهأميرة محمود محمد عبدة التابعي
تربية دمـــنهوراية محمود محمد شتا429267
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد صالح عبدالعزيز على شداد292969
تربية ابتدائي بنى سويفوفاء جمال عيد شريف66938
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عبدالحكيم مصطفى محمد حسانين235333
كلية حقوق المـــنيالمياء كريم انور السيد718717
تجاره المـــنصورهمحمد احمد محمد السيد الطنطاوى588679
تربية كفر الشيخشيماء السعيد عيسى عبدالسالم376618
تجاره عين شمسسيد محمد السيد عطية292995
تجاره عين شمسيوسف يحى ابراهيم فريد296747
هندسة المـــنياعبد الرحمـــن حمدى يحيى محمد714515
8o9947كلية األلسن سوهاجمروه احمد على احمد
8o8o16تربية طفوله سوهاج طالباتعلياء حسن محمد سالم
هندسة االسكندريهمحمود حنفى موسى ايوب457157
تجاره القاهرهاميره محمد حنفي شعبان39552
هندسة القاهرهمريم احمد محمد محمد على بدور188722
اداب دمـــنهورشــادى عادل محمود ابر اهيم حيدر426656
217o24كلية الصيدلة ج الساداتهاجر حفناوى محمد البتبساوى
طب بيطرى الزقازيقاحمد شعبان طه محمود البحيري523971
اداب االسكندريهمحمد عبد الحميد حمدى عبد العزيز العطار416485
تجاره دمـــنهورمصطفى رمضان عبدالعزيز صالح محمد415582
طب المـــنصورهمحمد صالح السعيد احمد غراب569255
1486o2تجاره عين شمساسراء سيد محمد محمود هدية
13o499تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم اشرف سعيد ابراهيم
3o5798طب بيطرى بنهامروان عمادالدين محمد سليمان
تربية العريشاسالم مهدى كامل سالمه664659
تجاره طنطااحمد محمد سليم على مصطفى499343
هندسة عين شمسمحمد السيد محمد ابراهيم124691
4284o4اداب االسكندريهمـــنى رمضان احمد محمد الشربينى
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسندى محمد فاروق طه صالح664582
71688oرياض اطفال المـــنيا طالباتوالء محمد عبد العظيم عبد الحفيظ
43o975تربية ابتدائي دمـــنهورحنان بغدادي زكي زكي شرارة
كلية البنات آداب عين شمسياسمين حمدى عبود محمد298193
نوعية الزقازيقاشرقت وجيه فؤاد عبد المجيد516363
صيدله الزقازيقمريم محمد عبد العزيز على هاشم639173
هندسة االسكندريهحسين شوقى عبد الجيد عبد الرحمـــن الخولى413867
تربية اسيوطمحمد سيد احمد حسن794987
29o578طب عين شمسفاطمه حمدى على بخيت عبدالمولى
415o74هندسة االسكندريهابرار فايز سليمان ابراهيم
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كليةاسمجلوس
35o148تربية أساسي اسكندريةندى يوسف ابراهيم يوسف يوسف
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسلمى حسام الدين جالل عبد الحافظ الشريف346675
رياض اطفال المـــنصورهقوت القلوب محمد محمد حمدى رمضان584518
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان حمدى سعد صقر223112
تربية طنطادميانه نادى فهيم عوض353744
238o76تربية الغردقة جنوب الواديفاطمه عزالدين معوض سنوسى
تربية االسماعيليهفاطمه ابراهيم عبد هللا عبدالرحيم655686
81965oصيدله حلوانبهيه محمد امبابي إمام
تربية كفر الشيخسلوي عبد البديع محمد احمد امين374756
صيدلة الفيومندى مجدى يس توفيق75426
216o4oتربية الساداتاسماء جمال الدين مصطفى النجار 
45o18oطب االسكندريهإيمان صبرى عبدالعزيز حجازى
صيدلة اسيوطأسماء ابراهيم راشد محمد743757
57o488تربية ابتدائي المـــنصورهنوران السعيد رزق احمد معوض
5o5756تربية جامعة دمياطسماح على عزت السيد
565o58تربية المـــنصورهمروه جالل السيد عبد العزيز
72139oطب بيطري المـــنيامروان محمد محمد صقر
تربية االسماعيليهمحمد ابراهيم احمد ابراهيم654772
السن عين شمسبسام اشرف محمد حافظ حسن189785
تربية بنى سويفرضوه ربيع محمد حسن63756
8o29o3كلية رياض االطفال اسيوطايمان على نحال محمد
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورهاجر جمال عبدالقوى الوكيل234267
تربية الزقازيقاسراء زكريا احمد محمد طرب587184
34435oاداب انتساب موجه االسكندريهمحمود حسين محمد حسين
تجاره القاهرهمصطفى محروس معوض عبد الخالق54332
289o18كلية البنات تربية عين شمسايمان طه محمد رفاعى تيسير
737o7تجاره بنى سويفصدقي ممدوح صدقي راشد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم احمد محمد كامل188382
تربية شبين الكومالهام محمد مصطفى قاسم218324
تجاره المـــنصورهندى نادر السيد عبد الرازق574737
تربية دمـــنهورندى مدبولى عبد المعطى غريب احمد429895
رياض اطفال المـــنصورههدى سامى احمد محمد االلفي574743
تربية اسوانمريم نصر احمد محمد822712
سياحه وفنادق االسكندريهمحمد حازم بسيونى محمود مهنا426984
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميسون محمد يحى انور محمد153829
تجاره طنطاالسيد محمد حرزهللا ابوالحسن خليل352876
طب المـــنصورهاسراء رضا غازى محمد يوسف576417
788o41اداب اسيوطاحمد مصطفى سيد محمد
3o2753تجاره بنهاحسام الدين احمد محمود السيد فرحات
12o584هندسة عين شمسفادى عماد حلمي ذكي
تربية ابتدائي المـــنياامال محمد عبد الغنى عبد المجيد715225
5236o1صيدله الزقازيقاسراء محمد شحاته حسن اسماعيل
حقوق االسكندريهيوسف مجدى مصطفى غنام342639
هندسة اسيوطفادى نشــات سولایر شكرى786777
5o7o44اداب جامعة دمياطمحمود ضاحى السيد محمد بدوى
23749oسياحه وفنادق االقصراسماء حمدى فتح هللا محمد
رياض اطفال بنى سويفرشــا عمر رمضان قرنى65357
صيدله القاهرهشيماء كيالنى رياض عبد العاطى57141
129o39تربية عين شمسمروه سمير متولى جاب هللا
79oo7تربية الفيوممحمود محمد عبد التواب سعيد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةهويدا خالد السيد محمد ابو الحسن652184
1357o2هندسة القاهرهكريم جمال عبد العزيز بكرالشــافعى
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56524oحاسبات ومعلومات المـــنصورهامانى محمود احمد عبد الـلـه احمد
هندسة المطريه جامعة حلوانمعاذ محمد بحلق اسماعيل17438
تجاره بنى سويفسماء ايمـــن حسين عبد هللا94171
2691o1هندسة عين شمسطه محمد طه مـــنجود راجح
59o2o5صيدله المـــنصورهفريده محمد احمد بهى الدين احمد نعمه هللا
تربية ابتدائي الساداتامانى عبدالعظيم شندي احمد228964
طب بيطرى االسكندريهميريام ميالد فوزى عزيز جرجس346351
3351o2حقوق االسكندريههنا احمد جهاد حسن محمد حسن الجرزاوى
صيدله المـــنصورهمحمد على محمد السبخاوي578926
تجاره القاهرهاحمد سامى احمد عبد العظيم139242
818oo5تربية سوهاجحبيب عادل سيدهم حبيب
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالوهاب حسام عبدالوهاب احمد231129
375o61هندسة كفر الشيخاحمد أشرف أحمد مجد االشمونى
اداب كفر الشيخايمان عباس على عباس ابو سابح339469
57o163طب المـــنصورهاالء شعبان محمد محمد علي
صيدله الزقازيقنورا عبده عوض عبده المرسى563967
2o4o42طب بيطرى القاهرهنيرة ناصر حسين احمد دردير
217o27طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهاله محمد مختار عشرى المـــنير
3o312oكلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمحمود سيد عبدالنبى محمد فايد
اداب انتساب موجه القاهرهمحمود سيد احمد على197225
هندسة االسكندريهاحمد امل جعفري حسن457352
651o76تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد عبد الرازق حسن عبد الرازق
اداب كفر الشيخليلى ابو العزم ابراهيم ابو العزم348882
اداب القاهرهياسمين شعبان صالح ركابى133854
744o72كلية الطب بقناانجى نبيل خليل مليكة
تجاره بنهاحسين خالد حسين مبارز292484
حاسبات ومعلومات اسيوطعلى محمد عبد العال احمد796272
تربية ابتدائي بنى سويفهاجر احمد عبد العليم حسن69817
41961oتربية طفوله اإلسكندريةميار ابوشوشة محمد حسين ابوشوشة
هندسة بور سعيدكيرلس جورج عدلى لوقا658421
هندسة بور سعيدمحمود ابراهيم ابراهيم عبد المـــنعم السيد564552
2711o1اداب عين شمسمـــنه هللا كمال كمال امام ابراهيم
4296oتجاره القاهرهعلياء سيد عبد المـــنعم محمدرزق
235o57تربية ابتدائي الساداتاحمد السيد فتحى العليمى هالل
هندسة القاهرهايه هانى عبدالهادى حسن198584
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعاطف السيد شحاتة السيد فرج378793
تربية الغردقة جنوب الوادياستير مجدى زكى نصرى237993
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر عبد هللا محمد وهبه محمد14294
8o8826تربية طفوله سوهاج طالباتامل مصطفى جوده محمد
4159o7تربية طفوله اإلسكندريةمارينا ممدوح رفعت لبيب
 تربية الساداتاالء نبيل كمال الصعيدى232536
تجاره القاهرهحسين محمد محمود سيد55188
تجاره بنى سويفعلى سعيد عبد الباقى محمد73739
13784oاداب القاهرهروان هانى عبد الرحمـــن يوسف
طب المـــنصورهاحمد سعد محمد الحسينى عامر567592
هندسة االسكندريهمحمد احمد محمد عبدالواحد السيد456886
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره جمال اسماعيل ابو النجا123113
طب االسكندريهيمـــنى ايمـــن عبدالفتاح السعودى447576
تجاره سوهاجاحمد هشــام عطيه سليم816435
طب بورسعيدايمان احمد محمد ندا ابراهيم636789
تربية االسماعيليهعادل السيد سالم محمد656233
56o929تربية المـــنصورهساره المتولى محمد رمضان السقا
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تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةحازم خالد كامل على صالح الدين213365
اداب االسكندريهمحمود عماد السيد عوف337465
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن قدري انور بشير58431
اداب اسيوطثروت حسين حسن عبد ربه786242
29o91oتجاره عين شمسعبدالرحمـــن حسن محمد عبدالفتاح مراد
124o51تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرنا محمود سيد محمد حجازى
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد عبدالناصر عبد الستار عبد الغنى738114
كلية التربية الفنية ج المـــنياايه اشرف حلمى هاشم726671
57oo74اداب المـــنصورهسلمى محسن محمود عبد العزيز العطار
اداب القاهرهغاده ابراهيم علي حسن31464
145o27تربية عين شمسعالء صالح محمد محمد ابراهيم
تربية ابتدائي طنطاآيه عاطف عبدالمولى نوفل494124
طب القاهرهمحمد فتحى عبد الهادى سليمان41752
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواندنيا طه كامل محمود156223
1976o5تجاره عين شمسياسمين عادل عبدالعزيز سيد خضير
اداب طنطاتقى امير حسن زكى عثمان363338
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناندرو ايهاب اسحق فرج124191
59oo52تربية المـــنصورهايمان عوض احمد ابوالعز
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد مصطفى عبدالحفيظ عشماوى261223
صيدلة اسيوطجوزيف عادل عبد هللا جاب هللا791191
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةماريا اسحاق جاد اطناسيوس199557
تربية طفوله اإلسكندريةمـــنة عبد المجيد محمد دردير348772
طب طنطاعمرو فرج فهمى أبوضهر494361
هندسة الزقازيقاحمد لطفى عبدالمعطى عطيه511743
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى طه عبد العزيز محمود58355
73o859اداب المـــنيارابحه محمد عبدهللا عبد المعز
هندسة الفيوممحمد عيسوي محمود عيسوي115687
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عالم مشحوت عالم217745
كلية هندسة بنهااسامه محمد صادق العزب276544
21351oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد السيد محمد الماحى
2o2o87صيدله القاهرهحماده صالح صالح عبدالجليل
8o2oo7تربية ابتدائي اسيوطنجاه حسين امبابى حسين
تجاره عين شمسايمـــن سعيد عبد الصمد محمد32426
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسخالد عادل ابراهيم مـــنصور654759
تجاره انتساب موجه قاهرهمـــنة هللا محمد خليل كامل57442
12782oاداب القاهرهبسنت اسامه سمير محمدين
طب اسيوطمصطفى محمد خلف محمد828475
42o673تجاره دمـــنهورأحمد هشــام محمد آدم جادو
هندسة الفيومكوكب ماجد عبد الحميد عمار494625
كلية البنات آداب عين شمساميمه سمير عبدالستار محمود291519
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةشيماء حاتم محمد ابوالفتوح228459
41oo71تربية اسكندريةمريم مسعود حسين حسين احمد
السن عين شمسسلوان عطيه السيد عطيه عوف188217
59438oتربية ابتدائي المـــنصورهسلمى محمد ابراهيم شلبى العظمة
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد سمير يونس عبد الرحمـــن خلف142892
515oo3تربية ابتدائي الزقازيقاالء رجب محمد احمد ابراهيم رفاعى
تربية حلواناسراء محمد عبدالحميد على محمد197464
السن عين شمسامينه احمد عبد العظيم وهبة153823
هندسة المـــنصورهعلى شكرى محمد مصطفى النجار587787
37714oنوعية كفر الشيخامانى رمضان محمد محمد شويل
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد عمر مهدى ابو زيد محمد187816
2o4954طب بيطرى القاهرهعمر عمادالدين عبدالصبور عبدالعزيز
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14976oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه بهاء الدين مسعد عبده
تجاره انتساب موجه  عين شمسعبد الرحمـــن طارق سعد حسب هللا141831
5o475oتربية جامعة دمياطريهام محمد عبد العظيم  حسن الغباري
2o6274اثار القاهرهمونيكا سامى العريان جيد
هندسة الزقازيقابراهيم اسماعيل محمد عبد هللا648114
اداب القاهرهفاطمه سعيد احمد علي21419
تجاره طنطامحمد محمد احمد الزلبانى362796
حقوق القاهرهشيماء محمد عبد العزيز عبد الرحمـــن مرسي151726
438o29صيدله االسكندريهدنيا محمد مصطفى على على
تربية الفيومسلمى احمد محمد ابراهيم74359
تربية ابتدائي عين شمساحمد على رزق على عبد الجليل55885
292o66هندسة شبرا بنهاصبرى عادل مصلح احمد شكشك
حقوق المـــنصورهمحمد على مصطفى عبد الواحد مصطفى561814
هندسة المـــنصورهعبد الفتاح فرج هللا احمد الشبراوى491983
7448o2تربية ابتدائي قنا ج الواديسماح نجدى عبده محمد
هندسة القاهرهفادى سامي سعيد شنوده118477
29961oصيدله الزقازيقمحمد السيد كامل فهمى جبل
2o9663هندسة القاهرهاحمد سعد سليمان احمد كفافى
3942oتجاره القاهرهمروه بالل حسني محمد
 تربية الساداتحازم حاتم حامد الشنوانى213857
إعالم بنى سويفسامية ذكي فرحات فلتس123815
السن عين شمسنانسى احمد محمد عطيه142396
سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد حسام الدين محمد ابراهيم النجار499918
كلية هندسة الطاقة بأسوانطه محمود السيد ابراهيم577832
تربية أساسي اسكندريةاالء محمد احمد محمود الشــاذلى349971
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةداليا عيد عبده محمد224926
طب اسنان طنطاروان ممدوح محمد عبدالواحد عبدالسالم368433
2793o1تربية بنهافاطمه جمال عبدالفتاح الخولى
هندسة كفر الشيخاحمد ابراهيم ابراهيم الشفيعى394859
كلية أداب بورسعيدحسن محمد ابراهيم الدسوقى مجاهد662988
طب اسنان المـــنصورهمحمد ياسر مـــنصور احمد طعيمه569262
2o1945تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عيد محمد السيد
حقوق القاهرهتقى حسني عبد القادر حسني36959
تربية ابتدائى فرع وادى جديدباسم محمد حسن محمد748698
فنون جميله فنون ج االسكندريهنيرة خالد محمد احمد346224
عالج طبيعى ج كفر الشيخايمان يحيى محمد محمد المليجى437848
58224oصيدله المـــنصورهاحمد مجدى احمد حامد صالح
7159o7تربية المـــنيارانيا عامر عبدالوهاب احمد
كلية هندسة بنهاعبدالحميد طايل عبدالحميد محمد عليان284755
اداب طنطادنيا شريف عطا محمد العفيفى363779
تربية الزقازيقاميرة طلعت حامد مجاهد احمد512677
13o677هندسة القاهرهفاطمه طارق عبيد عبد الفضيل
741o3طب الفيوممحمد مهدى مـــنصور عبد السيد
تربية قنا ج جنوب الوادىمكاريوس مكرم خضرى حته737897
734o69تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد محمود عفين ابوالعال
2217o6هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود اسماعيل مصطفى سلطان
صيدلة بورسعيدنور محمد احمد على الطوخى563456
اداب المـــنصورهمها ابراهيم ابراهيم السيد الجمال563659
64417oصيدله الزقازيقلطفى جمال محمود عبد هللا الصبروط
نوعية بور سعيدايه عاطف ابراهيم محمود السيد رضوان662248
طب بيطرى المـــنصورهبسنت اشرف السعيد محمود ابو المعاطى561367
اداب انتساب موجه القاهرهميار هشــام سعيد احمد داود27319
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تربية اسيوطبثينه دياب  عبد البديع  حسن 795378
طب المـــنياعبد الرحمـــن محمد حسن عثمان751591
58299oهندسة المـــنصورهاحمد عوض ابراهيم محمد
اداب المـــنيامصطفي حشمت ماهر كامل754623
نوعية طنطاآيه عالء عبد الفتاح الهمشرى485351
طب بيطرى االسكندريهدعاء حسن جالل محمد سليمان435228
تربية ابتدائي بنهاسها عابد محمد السيد284943
هندسة المـــنصورهعمار عبد الفتاح محمد هالل حسن562526
هندسة المـــنصورهعالء عبد هللا السيد احمد ابراهيم587786
824o82تربية نوعية موسيقية اسواناسماء ربيع عباس احمد
صيدله االسكندريهاسراء هارون حسن محمد ريشه364368
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسساره محمد جمال محمد عبده يوسف642962
37o25oهندسة االسكندريهمحمد عرفه محمد ابراهيم احمد ابو السعود
اداب االسكندريهمريم طارق محمد عبده خليل349233
كلية البنات تربية عين شمسزينب سيد احمد محمد264953
23945oهندسة عين شمسنسمه طه رمضان محمد خليل
تجاره الزقازيقاحمد حاتم عبد المـــنعم المتولى589614
اداب القاهرهاسماء مقبول عبد الرحمـــن ابراهيم49245
79oo46كلية طب االسنان جامعة أسيوطرنا عالء الدين سيد حسين
تربية ابتدائي اسوانفاطمه بدر الدين ابو الحسن حسنين821171
2252ooتربية شبين الكومهاله رضا سيد احمد مصطفى سرحان
تربية المـــنصورهاحمد محمد عبد العظيم عبد الرازق571119
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد وجيه فهيم حسن فوده145771
طب االسكندريهنيره عطيه صالح مـــنسى444845
اداب المـــنياشيماء محمد محمد ابراهيم716776
تربية المـــنصورهمحمود احمد عبد الهادى عبد الوهاب581431
تجاره الزقازيقايمان سامى محمد عبد العزيز خليل638527
41o743تربية أساسي اسكندريةاحمد علي ابراهيم احمد محمد
طب اسنان عين شمسمـــنة هللا عمرو محمد محمد عبد النبى119953
اداب قنا ج جنوب الوادىنورهان رمضان عاطف عبده732815
تربية المـــنصورهنورهان خالد المغاورى عبده581695
59234oتربية المـــنصورهايه حامد على العدل
تربية طفوله الزقازيقايه ناصر محمد الشحات السيد516411
طب االسكندريهاحمد محمدي احمد محمد عبد النبي441297
تجاره المـــنصورهاميره محمد عبد الكريم محمد عطيه582478
5o1691تربية جامعة دمياطدنيا عبده ابراهيم الديك
5oo716تجاره جامعة دمياطساره على حسن على ابو العيله
21343oتمريض شبين الكوم المـــنوفيةاحمد جمال شبل محمد
هندسة اسيوطمريم احمد سالم عبد هللا643141
تجاره المـــنصورهحاتم محمد سالم زهران577898
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمرو صابر حسن حسن ضيف212598
تجاره المـــنصورهعالء طه عبد الحكيم عبد الرحمـــن جمعه565649
298o94تجاره عين شمسمديحه محمد السيد محمد
11923oطب بيطرى القاهرهاندرو عادل لمعى مرقص
كلية األلسن ج أسوانهبه نزيه محمد محمد265182
رياض اطفال المـــنصورهفاطمة رضا كمال بازيد495393
طب بيطرى المـــنصورهايمان لطفى رمضان عبد القادر سند367535
414o71هندسة االسكندريهمحمد هشــام محمد احمد عماره
638o11تربية ابتدائي الزقازيقياسمين محمود حامد محمد
اداب المـــنياايمان حربي محروس سيد719699
8o1o77تربية ابتدائي اسيوطهايدى صالح يوسف صالح
427o96تجاره طنطاعبدهللا فتحى محمد عبدالمعطى الخولى
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كليةاسمجلوس
طب سوهاجدينا محمد احمد محمد814415
فنون جميله عماره ج حلواننسرين محمد ياسر أمام زكى188491
اداب الزقازيقامانى محمد حافظ على على عوض584464
2o9579علوم القاهرهمصطفى كمال سعد سالمه
499oo3تجاره المـــنصورهحسام ابراهيم عبدالحليم عبده
كلية البنات آداب عين شمسهناء شــاكر هاشم عطوه39879
هندسة الزقازيقمحمد مصطفى احمد محمد أبو شــارب517542
رياض اطفال بنى سويفانفال عزت محمد على62582
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةياسمين سعد محمد بدران عبد النبى663838
8o191oحقوق اسيوططارق زدان محمود سليمان
تجاره االسكندريههاجر يوسف عبدالعاطي احمد يوسف335932
تربية اسكندريةاسماء العربى انور مرسي الدرش349244
هندسة عين شمسادهم نور الوفاء محمد حسن حسن267633
تجاره القاهرهمروان محمد شــافعى مبارك199317
اداب بنهامريم سليمان عبدالعليم مهدى شــاهين277264
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد عبدالرسول محمد عبدالمقصود278815
5484oتجاره عين شمسابتسام محمود عبد العزيز عبد الغفار
31o431اداب عين شمسعمرو محمد كامل محمد
5875o1هندسة اسيوطاسالم الصادق نصر فرج
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد عبد الفتاح نصر عيد357768
اداب دمـــنهورمـــنال محمد على الرملى عقدة429821
هندسة القاهرهمروه حمدى محمد جود118231
طب بنهااميره عادل عبدالعزيز السيد231496
طب اسنان القاهرهحسناء عبد التواب محمود عبد الواحد58588
اداب القاهرههدير ابراهيم يونس عبد اللطيف يونس56996
تربية بنى سويفامانى طه حسن دسوقى68256
466o5طب بيطرى القاهرهمريم احمد مجدى محمد
اثار قنا جنوب الوادينورا ممدوح محمد محمد حرب289796
4231o5اداب كفر الشيخامـــنية جمال محمد مـــنصور احمد
3oo947نوعية بنهاايمان محمد عرفه محمود
تربية المـــنصورهرانيا ابراهيم محمد محمد581441
اداب انتساب موجه القاهرهمريم اشرف امين محمد46156
276o21طب بنهامحمد حسام الدين محمد فهمى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرضوى اشرف سيد على711155
طب الزقازيقاحمد عبدالحليم السيد عبدالفتاح518832
نوعية المـــنياسمر محمود اسماعيل فضل717264
اداب الزقازيقمحمد مـــنير محمد احمد516964
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد عطيه عبد هللا حسن792343
7338o5تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتاميرة علي ابراهيم مـــنصور
تربية دمـــنهورمحمد حمدى عبد الاله محمد نصار427377
صيدله بنى سويفاميمه عبد الحكيم احمد عبد هللا67939
8o1364اداب اسيوطاحمد عبد الرحمـــن عبد العال محمد
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمريم احمد اسماعيل ابراهيم283595
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن صالح محمود197266
27o113تربية ابتدائي عين شمساحمد محمد هارون زبون
27o1o4السن عين شمساحمد عنتر محمد احمد
23934oاداب انتساب موجه القاهرهاسراء خالد رمضان محمد
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاحمد طارق ابراهيم عبدالعزيز218192
هندسة اسيوطعمر عبد العزيز ابراهيم ابوزيد مشــالي562531
تربية رياضيه بنين بور سعيدمهند السيد حسن عامر663221
369o22صيدله االسكندريهمحمد نسيم السيد السيد الشــافعى
تربية اسيوطمحمد صفوت عبد المؤمـــن عبد الحكم793912
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تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد ناصر محمد عبد السالم قشقوش212531
طب القاهرهشروق عبد هللا حداد حسن محمد57137
3778o3عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء مصباح فؤاد على عسكر
تجاره بنهااحمد على محمد الشــاذلى227912
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء عصام عبد الرحمـــن عبد العال134217
هندسة المـــنياروبير رفيق نصيف اندراوس722978
81o863تربية سوهاجمها البدري محمود احمد
5o5588هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن خليل طه الغباشى
47oo13صيدله االسكندريهنورهان حسن محمد حسن صباح
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانحسن احمد حسن محمد حسن522293
81584oتربية سوهاجمصطفى عادل عز الدين محمد
8o6117تربية طفوله سوهاج طالباتاسراء مصطفى نجاتي محمد
294oo2تربية ابتدائي عين شمسرانيا خالد نجاح محمد الديب
8oo765حقوق اسيوطاشرف سيد سعيد موسي
7928o3اداب اسيوطفاطمه عبد الحميد محمود حسين
هندسة الفيوممحمد صالح الدين عبد الفتاح سعد علي72244
74o446صيدلة اسيوطآيه محمد عباس بغدادى
3483o4تجاره دمـــنهورفرح هاني جادهللا محمود الدقاق
كلية هندسة بنهاسعاد عبدهللا كمال محمدغريب278792
هندسة المـــنياابانوب ناثان حنا جرجس714654
4627oصيدله القاهرهاميره حسام الدين على على
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسبسمه سيد محمود روبى658599
اداب المـــنيامريم شيبوب محمد عبد المـــنعم715655
7o17oطب بنى سويفاحمد على محمد عبد العال
حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسمحمد عبد الفتاح حسن محمد الشــافعي663748
579o97هندسة طنطامحمد احمد ابراهيم عطية
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبد العظيم محمد شعبان عبد العظيم71659
714o4اداب بنى سويفاسماء حسين طه حسين
59oo98تربية ابتدائي المـــنصورهمى محسن جمال عبد الفتاح
طب اسنان المـــنصورهدينا السيد بكر على عبد المقصود قلقيلة586299
4672oهندسة المطريه جامعة حلوانهاجر السيد محمد امام
193o51اداب عين شمساسراء جمال ابراهيم حسن
طب الزقازيقرحمه رجب على حسن خليل646589
تجاره طنطامحمد ياسر محمد محمد السيفى486382
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحنان محمد عبدالمجيد على219375
1855oحقوق القاهرهمحمد عمر ضاحى عمر
اداب اسيوطاحمد سيد حسن محمد799438
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء عبدالنبى لبيب عبدالنبى229267
تربية المـــنصورهندى رضا السيد عبد الباقى574734
هندسة الزقازيقاحمد عبدالرشيد محمد عبدالخالق522582
اداب حلوانسلمى احمد عبد العال محمد حسين154322
نوعية عباسيهمحمود محمد فرج هللا على فرج هللا289169
كلية أداب بورسعيدمحمود جمال شوقى على عبد السالم663983
57o26oصيدله الزقازيقصابرين طارق نصر جمعه
717o87صيدلة المـــنيالوئيس مترى شفيق نجيب رزق هللا
5o5126سياحه وفنادق المـــنصورةرضا الحسين حسن احمد فرحات
اداب انتساب موجه عين شمسنورهان خالد رمضان محمد السيسى292268
تجاره كفر الشيخاحمد على عبدهللا محمد383492
تجاره سوهاجاسامه احمد محمد السيد814484
22o89كلية البنات آداب عين شمسمـــنة هللا ممدوح محمد امين
اداب حلوانيوستينا يسري عزيز جريس21483
نوعية االسكندريهعلى محمود علي محمود دسوقى416274
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اداب القاهرهمحمد احمد رمضان بيومى59369
تجاره عين شمساسراء اسامه شفيق احمد282127
تجاره الزقازيقميرنا نبيل محمد عبد الجليل على515131
135o35كلية البنات تربية عين شمسضحى مجدى حسن محمد
تجاره االسكندريهاحمد بهيج جابر محمود يوسف411382
44o332طب االسكندريهمصطفى رضا عبدهللا سعيد عبد هللا
رياض اطفال الفيوم طالباتشيماء على محمود على729989
كلية التربية الفنية ج المـــنياياسمين عالء خلف محمود722257
اداب اسيوطاسماء عبد التواب محمد عبد التواب792247
اداب االسكندريهعبدالرحمـــن محمد احمد عبدالباقى421912
هندسة كفر الشيخمحمود عزمي محمد البنا375746
تربية المـــنياراندا غويل ميخائيل هارون725575
36o16oتربية طنطاالرا عبد العزيز صالح احمد رشوان
144o67كلية البنات آداب عين شمسساره عادل سعيد غنيمى
6o4ooاعالم القاهرهشرين محمد عبد المـــنجى احمد
كلية طب أسنان الفيوماسماء حسن محمد عبد الصمد74488
394o4تجاره القاهرهعال محمود ابوبكر عبد الغنى
اداب القاهرهساره محمد يوسف محمد146188
29386oصيدله حلوانشروق احمد حسين احمد محمد ابوزايد
28917oنوعية عباسيهمحمود مصطفى محمد حسنين
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنسمة جمال عبد الحميد جادهللا هندى451262
صيدله طنطاعمرو عادل عبدالمطلب صالح224338
تربية طنطاداليا خالد عبد القادر عبد العال366999
57325oهندسة بترول وتعدين جامعة السويسكريم حسام مصطفى عبد العال
135o72كلية البنات آداب عين شمسضحى حسن ابراهيم محمد
تجاره انتساب موجه  عين شمسخالد محمود خليل ابراهيم محمد191355
358o32تربية طنطااحمد على مصيلحى على عطيه
اداب دمـــنهوررحمه على عبد العظيم عبد التواب348853
8o1497اداب اسيوطمصطفى على محمد عبد الوارث
طب بيطرى المـــنصورهاحمد محمد مصطفى عارف احمد584194
هندسة طنطامحمود حمدى محمود سليمان366336
هندسة عين شمسحسام سيد محمد حسن191697
حقوق قنا جنوب الواديمحمد رفعت عبدالوهاب حسب735525
652o71تربية ابتدائي االسماعيليهاسماء بهجت محمد حامد
3664o3تربية ابتدائي طنطامصطفى احمد المرصفى راشد
هندسة المـــنصورهصالح الدين محمد عطيه يوسف566299
21o511صيدله حلوانهاجر مراد سعيد مراد
تربية ابتدائي بور سعيدجهاد عصام محمد عبده امان661699
1326o5تجاره عين شمسيوستينا رأفت فاروق ناشد
5o67o6هندسة المـــنصورهمحمود فتحى مصطفى ابراهيم عتابى
اداب طنطامحمد عبد القادر محمد عبد القادر عالم358112
تربية اسيوطياسمين طلعت ثابت شعراوى789346
طب سوهاجعالء ناجى عبد الهادى احمد816465
طب بيطرى االسكندريهاسراء صبرى ابو المجد محمد المـــنوفي349659
طب بيطرى اسيوطايمان محمد عبد الرحمـــن عبد الرحيم796214
66o461تربية ابتدائي بور سعيدعمر زكريا محمد زكريا االصبح
497o55اداب طنطااحمد حسين عيد حسين سيد احمد
صيدله الزقازيقايه ناصر ابراهيم عبد القادر حموده641162
356o26تربية طفوله طنطاايمان عبدالمعطى مصطفى شــاهين
طب بيطرى االسكندريهميرنا ميشيل الياس نخله 438228
2o9163اداب القاهرهحازم خالد ابراهيم سيد على
طب القاهرهريهام عبد هللا كريم ابو بكر55537
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تجارة قنا ج جنوب الواديايمان ربيع فاوي محمد743918
8o1698كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفنرمين طارق شــافع جمعه
4419o4طب االسكندريهعمار ياسر السيد صبحى ابو سالم
طب اسيوطميرنا مرقس فخري توفيق786723
7236ooرياض اطفال المـــنيا طالباتسالمة فهمى عبدالعاطى مختار
5763o1اداب المـــنصورهدعاء خالد على محمد
نوعية طنطازينب على محمد سويلم492298
تربية دمـــنهورعطيه رمضان عطيه مصطفى425572
2899o4تجاره عين شمساحمد خالد محمد محمد عبدهللا
35o555صيدله االسكندريهريم ناجى لطفى على عزب
تربية العريشاسراء محمد بدير رمضان محمد665792
72o474رياض اطفال المـــنيا طالباتفاطمه حسن علي شعبان
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمود ربيع حامد الجزار213491
8o1792اداب اسيوطداليا عادل بخات الصغير
اداب االسكندريهمحمد رجب محمد خميس بدر338319
5o5372برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانحسن فريد مصطفى حماد
حقوق بنى سويفعبد الرحمـــن حسن عويس حسن61998
صيدله القاهرهسلمى محمد صالح محمد13671
6o783حقوق القاهرهاسراء عصام الدين عبد الرحمـــن على سيد
5o294oتربية جامعة دمياطريحاب محمد احمد صفا
تربية ابتدائي بنى سويفزينب سالم محمد عبد الصمد67393
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاحمد محمد جمال حسن أبو النجا499983
اداب بنهااحمد جالل احمد سالم سويلم276245
كلية البنات آداب عين شمسدنيا مجدى محمد السيد128277
تجاره المـــنصورهمحمد ابراهيم على السيد عبد الكريم586746
5o7o57صيدله المـــنصورهاحمد حمدى محمد محمود ابوالعنين
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىساره على عباس على822576
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد سمير ابراهيم السيد الصياد593213
اداب عين شمسهاله عاشور صالح الدين امبارك45753
تربية فرع الوادى الجديدمحمد فوزي عبده محمد748941
2o7o3oاداب انتساب موجه القاهرهاسماء ناصر على ابوزيد
تربية طفوله الزقازيقايمان محمود ابراهيم سالم519684
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمريم كمال بباوي مرقص27756
7o776حقوق بنى سويفمصطفي ابو حميد بكر مصطفي
826o92طب اسيوطهبه مصطفى محمد حسن
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد غنيمى احمد احمد227294
كلية رياض االطفال اسيوطهبه عبد المعطى محمد حسن786988
صيدله طنطايمـــني كمال محمد عبد الحميد الرفاعي498363
5o19o2اداب جامعة دمياطنرمين محمد فريد فريد المحروقى
52o525طب بيطرى الزقازيقمـــنى محمد عبدالحميد عبدهللا
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامل سامى عبدهللا محمود حسين221357
كلية البنات تربية عين شمساسماء محمد محمود احمد137485
تجاره عين شمسدينا طارق اسعد سيد129865
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنى ياسر عبد الـله عبد الحميد563873
تجاره االسكندريهابراهيم محمد ابراهيم جابر على سالم416493
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةيوسف السيد احمد حسن651853
8o1o12تربية اسيوطريهام جمال عبد الرحيم عبد الوهاب
اداب عين شمساحمد محمد احمد حافظ281399
اداب دمـــنهورهاله محمد لبيب زهران429313
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورامانى عبدهللا محمد عبدالرازق عثمان449396
222o6تربية حلوانالهام غالى بدر مترى شحاته
2o2621تجاره القاهرهايه على صبره سويلم
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كليةاسمجلوس
1279o2فنون جميله فنون حلواننادين عبد الرحيم كمال الدين مصطفى
طب اسنان طنطامحمود محمد محمد عبد الصمد البحيرى357935
تجاره المـــنصورهمحمد عوض عوض عبد الباقى الفقى575875
تربية ابتدائي طنطاسعاد أبوالمجد إبراهيم الشناوي359193
طب اسيوطعاصم عالء محمد كمال عمر755412
41o772حقوق االسكندريهوائل امجد عبد البديع عبد الواحد
تجاره القاهرهدينا مصطفى عبدالستار مصطفى198352
هندسة عين شمسادهم عادل معوض على43154
صيدله طنطامحمد سيد احمد محمد احمد البحيرى357922
صيدله االسكندريهكريم سعد عبدالمطلب عبدالحميد غباشى442175
طب القاهرهمارينا وائل سعد نمر713612
34o263تربية أساسي اسكندريةمارينا أشرف فوزى عبيد
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفطه علي عويس جاد الحق61993
279o69طب بنهااسماء السيد عثمان حسينى عبدالعليم
طب بيطرى المـــنصورهايه مجدى فتحى عوض مصطفى593568
اداب الزقازيقدعاء صالح محمود محمد الشربيني669239
نوعية جيزهيمـــنة محمد عالء الدين عبد الرءوف13645
تربية اسيوطهبه احمد نصار احمد792179
8o724oعالج طبيعى قنااحمد عبد العال فراج ابوالقاسم
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد محمود محمد طاهر محمد القبرصلي197287
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيارا عماد عبدربه محمد عبد ربه115965
367o91طب طنطامى محمد ابراهيم المحسناوى
تجاره عين شمساحمد عصام احمد يوسف احمد294688
14o518السن عين شمسعائشه عماد السيد عبد المجيد
3644oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر محمد رفاعى مرسى
2o3851تجاره القاهرهنادين عمر خليفه رضوان
تمريض المـــنصورة هدير جالل ابراهيم عبد الرحيم582983
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندينا خليفه عبده ربيل34323
519o49هندسة الزقازيقحسن حمدى حسين امين الشــايب
69o59هندسة بني سويفطاهر شعبان قرنى عبد الجواد
تجاره بنهااميره سمير محمود السيد ابوالسعود284856
اداب القاهرهضحى عطيه زكى عطيه27869
اداب قنا ج جنوب الوادىمرفت سيدى احمد يوسف بتيتى744335
1327o8تربية عين شمستقى محمد سيد عبد العزيز
تجاره بنهاحسن محمد خيرى حسن ابو النور227456
تجاره عين شمسيوسف عبد الفتاح سيد عبد الباقي41714
طب بيطرى بنهانهى عبدهللا احمد عبدهللا299431
12o2o5حقوق عين شمسسلمى محمد شفيق محمد
3o4756كلية هندسة بنهاميرنا حسام الدين محمد عيسوي
هندسة شبرا بنهاحسام حسن عبدالسميع عبدالحميد بدر284372
8o8874تربية طفوله سوهاج طالباتندى احمد عشرى محمود
هندسة عين شمسياسمين عالء عبدالفتاح محمد192143
79oo8oنوعية اسيوطريموندا غالى نجيب غالى
81oo28تجاره سوهاجاحمد ممدوح بهنساوى السيد
هندسة المـــنيامصطفى احمد محمد جاد719114
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىمصطفى محمد زكى عبد الراضى744316
هندسة االسكندريهسارة يسري محمد محمود بيومي414286
طب اسيوطسمر محمد جاد بيومى789394
هندسة االسكندريهشيرين احمد حنفى محمود مرسي457998
33953oتجاره االسكندريهندى سعيد محمد سليمان احمد
طب االسكندريهاحمد محمد محمد على ابو زيد434885
صيدله طنطامؤمـــن احمد عبدالستار كشكول358155
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كليةاسمجلوس
تجاره القاهرهساره حافظ محمد عز الدين146511
اداب الفيومعدى رمضان احمد بيومى78732
هندسة شبرا بنهامحمد اشرف حسن احمد النجار295712
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتابتسام هاشم محمد حارس732741
1482o1هندسة المـــنيامحمود عبد الغنى حلمى عبد الغنى
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةفوزيه سيد احمد زين سيد احمد232223
74o666هندسة قنامحمود ابو المجد محمد عليان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهانيا محمد محمد احمد عامر193428
تربية عين شمسمـــنة هللا سالمه توفيق محمد27896
3o3436هندسة شبرا بنهااسالم اسامه حسنين احمد
5o1163تربية جامعة دمياطاحمد محمود رزق عراقى
49237oرياض اطفال المـــنصورهمى رضا كامل عبد التواب
هندسة عين شمساحمد جمال عبد الحميد موسى115419
2673o7اداب حلوانمصطفى نبيل زكريا محمد
تجاره االسكندريهامـــنية السيد حسن على347692
هندسة طنطااحمد محمد محمد صبرى الخولي491247
تربية ابتدائي اسيوطضياء عبد السميع عبد الرحيم سيد793882
تجاره االسكندريهميرنا محمد جمعة عبد الرازق جمعة419615
هندسة حلواناحمد رأفت عبد العظيم عبد السالم69432
هندسة القاهرهبسنت عبد المـــنعم محمد فوزى152466
تجاره عين شمسعلى عباس احمد محمد مـــنصور196459
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسهناء فايز محمد شهاب سليمان665745
تربية ابتدائي قنا ج الواديأحمد عاطف محمد محمود736174
صيدله االسكندريههايدي جمال محمد محمد احمد412341
طب بنى سويفساره سيد مصطفى عقولة محمد64567
78o45صيدله بنى سويفاحمد محمد فهمي عواد
38o223تربية ابتدائي كفر الشيخسها ايهاب محمد احمد بدر
تربية ابتدائي اسيوطمياده سيد على عبد الرحمـــن786149
5o28o3تربية جامعة دمياطيارا محسن محمود النعناع
طب كفر الشيخناهد حسام عبد الحميد على الحسانين382229
اداب حلواننوران حاتم محمد ابراهيم54997
طب اسنان جنوب الوادىايه جمال الصغير محمد739942
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد رجب ابراهيم موسى155423
صيدلة اسيوطاحمد محمد اشرف حسن حسين788595
نوعية اشمونساره صالح حلمى عبدالنبى226728
تربية ابتدائي بنهاعبدالرحمـــن محمد جابر عطا الشمـــندى296785
14952oهندسة القاهرهمـــنى عيد علي علي مـــنصور
تربية بنى سويفهاجر شريف قرنى محمد64995
إعالم بنى سويفايه اشرف جمعه حسن62672
تربية الزقازيقبسنت على عبد الخالق على سمري585819
اداب حلوانهدير اشرف عبد المـــنعم على محمد124325
تجاره دمـــنهورمحمود عبد الرؤف عيد عبد الرؤف425898
2339o7طب طنطاايه شبل السحيمى النجار
تربية بنى سويفوهيبه محمد عبد الولى على66943
19o6o3عالج طبيعى ج كفر الشيخنرمين محمود ابوالفتوح متولى حسنين
نوعية فنيه قناتقوى صبحي مهدي فرغلي741627
طب بيطرى كفر الشيخمـــني ابو شعيشع رمضان أبو شعيشع485837
5o5143اثار القاهرهدنيا محمد السيد محمدفهمى عثمان
تجاره القاهرهاميره عبد الساتر سيد عبد الحكيم25147
1528o7تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد جابر عبد هللا دردير
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمود مصطفى عامر ابوزيد666826
2o2894تجاره القاهرهاسراء جمال نصر عبدالرحيم
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38o29تجاره بنهارنا محمد اسماعيل يوسف كمال
صيدله االسكندريهوالء الشحات فهمى السيد شداد446359
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد حسنين صادق علي272986
64o126طب بيطرى الزقازيقمروه على فوزى محمد
صيدله عين شمسحليمه عبدالفتاح عبدالعليم معوض296145
هندسة االسماعيليةسهيله حسن فتحى حسن مصطفى658823
صيدلة بورسعيدايه مصطفى حسن عبد الحي ابو النجا661168
653o28اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةنرمين حليم كرس مالك
تربية ابتدائي اسوانالهام عوض هللا ضوي جادو823447
11476oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانريوان اشرف السيداحمد عبد هللا
19544oكلية البنات آداب عين شمسشيماء مجدى محمد سالم حواس
5634o4حقوق المـــنصورهعمر مجدى محمد عبد الحليم عمر
طب بيطرى المـــنصورهبراءه حسام الدين عبد الحليم العشماوى578353
هندسة بور سعيداحمد محمد محمد مصطفى شرباص663727
طب بيطرى كفر الشيخايه خيرى مصطفى عبدالجليل سالم376756
19o853اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةعمر احمد نبيل حكم
هندسة عين شمسمصطفى ماجد مصطفى خضر14862
كلية أداب بورسعيدمـــنه هللا محمد حسنين خليل بخيت662279
هندسة اسيوطثروت مسعد محمد فنون494479
تربية شبين الكوماحمد السيد سيد احمد ابراهيم217751
5652oتجاره القاهرهيوسف محمد سيد عبد اللطيف موسى
طب بيطرى الزقازيقمحمود ايمـــن عبد الظاهر فرج احمد588155
3oo466تجاره بنهاامانى صالح محمد سالم
هندسة االسكندريهخالد اشرف صالح ابراهيم338887
كلية اآلثار سوهاجمروه سيد مدني صالح749547
13267oهندسة عين شمسهاجر طارق عبد المـــنعم حسنين
459o78هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبد الرحمـــن عالء عبد المـــنعم عصافير
591o28هندسة الزقازيقاحمد رمضان السيد السيد
65449oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايمان عبده محمود احمد
49o23تجاره القاهرهاحمد عادل عباس سيد طنطاوى
طب بيطرى االسكندريهايمان سعد جميل على مصطفى348379
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمادونا نبيل حنا يوسف274189
رياض اطفال االسكندريه طالباتندى خالد فتحي عبد النبي72729
نوعية المـــنيامصطفى فولى مصطفى أحمد711933
3o2286الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفندا محمد محمد احمد بخيت
اثار الفيوماحمد السيد عبدالعليم احمد295987
تجاره الزقازيقوالء عبدالسالم السيد عبدالسالم عطيه511695
تجاره القاهرهيوسف بدرالدين خضر حسين189511
8o7449تجاره سوهاجمحمد زكريا محمد على
2o9152تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد مصطفى احمد سليمان ادريس
116o77هندسة عين شمسمريم اشرف عبد الرءوف ابراهيم
هندسة طنطاساره محمد عبد السالم عوض هللا363293
تربية جامعة السويسنورا رفعت انور عبد الحميد محمد657741
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخسارة ابراهيم انور بسيونى العرجاوى376837
647o67تخطيط عمرانى القاهرهاحمد محمد احمد طلعت امام مصطفى
اداب طنطااسراء عالء نجيب مـــنصور رمضان497492
8o9322هندسة سوهاجدينار عبد الاله احمد عبد الاله
279o57تربية ابتدائي بنهانورهان محمد السعيد محمد سرحان
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد محمود على احمد673146
طب بيطرى بنى سويفحميده نادي عبد اللطيف عبد الجواد63941
هندسة عين شمسسيف الدين محمد حسين الرفاعى192863
اداب الزقازيقندى رمضان السيد عبده علي521764
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اداب طنطارضا هريدى ابو اليزيد ابراهيم359172
طب طنطافاروق ابراهيم زكريا عبيد366492
طب بيطرى المـــنصورهحسن احمد حسن توفيق سمك565943
تجاره انتساب موجه قاهرهجاكلين بديع فاوي مسعود44463
56o863اداب المـــنصورهمـــنار محمود فتح هللا الحديدي
صيدله االسكندريهرضوي محمد احمد عبد المطلب444739
هندسة الفيوماحمد مصطفى محمود فايد358778
51o921هندسة الزقازيقمحمود عزت محمد على قاعود
اداب الزقازيقايمان جمال عبد المعبود حسين514861
تجاره انتساب موجه قاهرهادهم محمد محمود احمد29598
هندسة كفر الشيخاحمد السيد شوقى محمد مصطفي569872
47o466طب بيطرى دمـــنهورشيماء سمير اسماعيل محمد خالد
هندسة الفيومجوزيف مجدى صبحى داود داود74165
49o5o5علوم المـــنصورهمها بسيونى السيد غريب اليمانى
137o83تجاره القاهرهمحمد حسام عبد الرحمـــن اسماعيل
41635oاداب االسكندريهمحمد صالح محمد رمضان على
27oo2oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد سعيد محمد محمد
تربية طنطاعائشه عبد الرحمـــن نور الدين مرسي363816
اداب سوهاجمروه عبد الرحيم محمد عشــابى817936
عالج طبيعى القاهرهنورهان احمد عبدالهادى عبدالفتاح286361
طب اسنان طنطانوران محمد محمد السيد نور229222
639o44اداب الزقازيقنرمين خالد شعبان السيد محمد
صيدله حلوانبسنت ايمـــن زكريا عبد الحميد127982
طب الفيوماروى عويس محمد السيد74471
تربية العريشايمان ابراهيم عبد الحميد سليمان666521
23o766تجاره بنهامحمد عبدالعزيز عبدالحميد ابراهيم ناصف
5o4968طب بيطرى المـــنصورهآيه عبد الرازق حسن   محمد بقا
هندسة اسيوطمصطفى فوزى احمد االلفى139652
تربية المـــنيادينا اسحق مكرم هللا اسحق725572
28649oنوعية بنهاهدى بيومى عبدالرسول بيومى السيد
5o3o76تجاره جامعة دمياطريهام محمد محمد رضوان
تجاره القاهرههانى حسن على محمد198845
تربية كفر الشيخمى سمير ابراهيم عبدالكريم السبيعى385295
تربية المـــنصورهاسراء رجب على محمد على567763
اداب المـــنصورهاسراء السيد حسينى احمد عوض هللا587548
اداب المـــنيامروة يسرى زكريا محمد726779
تجاره عين شمسالحسن محسن سيد محمود261736
18o22هندسة عين شمسهاجر عاطف محمود على
تربية المـــنصورهعزيزه محسن على محمد سيد احمد577142
علوم رياضة االسكندريةعلى هشــام على عبد القادر على342621
صيدله الزقازيقرضا محمد عبد اللطيف اسماعيل523877
36o816صيدله طنطاتقى ايهاب عبد الفتاح الجعبيرى
2674o8تربية عين شمسمصطفى احمد مصطفى احمد
صيدله الزقازيقامـــنيه ابراهيم رجب مصطفى لوزة586547
حقوق عين شمسليزا يوسف بولس قسط114174
15o56oاداب انتساب موجه القاهرهاحمد مصطفى حمزة سالم
نوعية الزقازيقشيماء احمد ابو الفتوح عبد العظيم644691
تربية ابتدائى فرع وادى جديداحمد شوقي داود محمد748921
1446o8هندسة عين شمسيارا اسماعيل احمد كمال اسماعيل
تجاره الزقازيقاحمد عبد الخالق عبد العظيم عبد الخالق521268
1879o8هندسة المـــنيامحمد طارق محمد على حجازى
8o6575تجاره سوهاجدينا سعد عبد الرحمـــن محمد
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5o1162حقوق المـــنصورهاحمد محمد فهمى البهنسى
تجاره القاهرهفاطمه محمد فهمى عوض هللا44563
298o32اداب انتساب موجه عين شمسزينب هشــام على حسن
3791oاعالم القاهرهساره رجب محمد رجب
51o277رياض اطفال المـــنصورهاالء احمد عبدالمتعال شــاكر
اداب المـــنياميري نسيم عطيه حنا721565
كلية البنات تربية عين شمسنورهان حمدى انور محمد141184
طب بيطرى دمـــنهورمحمود عزمى محمد سليم متولى443843
66273oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمياده سعيد عبده محمد رضوان
تجاره بنى سويفاحمد اشرف احمد عطيه61431
تربية ابتدائي طنطارحاب محمد عرفان عبد الرحمـــن حواس353752
57o823هندسة كفر الشيخاحمد السيد يونس صالح نور
5o7443تربية جامعة دمياطسلمى محمد حسن حسن أبو غانم
تربية االسماعيليهاسراء ثروت عبد السالم على655866
هندسة حلوانعبد الرحمـــن صبري عبد الفتاح عويس124228
344o23تجاره االسكندريهصالح عادل مرزوق سالمة السيد
دار العلوم ج القاهرهمحمود اسامه مصطفى احمد على صيام284225
رياض اطفال المـــنيا طالباتشيماء خليفه عبد الحكيم احمد729298
41o667تجاره االسكندريهيوسف محمد على عبد الحميد عجمى
7899o5صيدلة اسيوطمحمد اشرف محمد سيد
هندسة عين شمسمصطفى امجد احمد سعيد امام ابو سيف114739
تربية ابتدائي عين شمسرضوى عبد المـــنعم محمد محمود146312
232o59طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمريم محمود ربيع عبد العزيز القطان
هندسة عين شمسرامى احمد امين رياض117924
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسماء احمد محمد شهاب الدين214548
صيدلة بورسعيداالء ايهاب مصطفى محمد725297
64o9o9نوعية الزقازيقامجد سمير على محمد الغليض
اداب المـــنصورهمريم خالد نصر خاطر فرج566746
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه جهاد محمد حمود235697
تجاره بنهااسالم سيد ابراهيم عبدالحميد292599
السن المـــنياخالد رضا رجب قنديل32475
4954o6اداب المـــنصورههناء محمد محمود كامل
466o1oحقوق االسكندريهمصطفى اسماعيل ابو بكر احمد رفاعى
8o2o11تربية ابتدائي اسيوطهبه عبد الحكيم حافظ بدوى
238o63تجاره اسيوطسماح سامى فلتس بح
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسبسنت حبيشى شفيق فاخورى636412
23452oطب اسنان طنطاايه مبروك البكرى زعقوق
تجاره سوهاجشريف محمود رشدى ريان816441
66132oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسساره حمدي شفيق جابر عبد هللا
طب اسنان المـــنصورهنهى محمد الدسوقى عبد العزيز الشــافعى568216
كلية الطب بقنااسماء خالد كمال احمد738761
8o97o4كلية األلسن سوهاجاسماء فهمى ابراهيم ابوزيد
تربية دمـــنهورعبدالرحمـــن سعد عبد هللا سعد425938
2o7512كلية البنات تربية عين شمسريناد مصطفى كمال الدين حسين
34166oهندسة االسكندريهرنيم يوسف ابراهيم عبد هللا مرسى خضر
42o872تجاره االسكندريهيوسف محمد سعد على محمد مطاوع
45962oهندسة االسكندريهعالء الدين فرحات حامد فرحات
29447oطب عين شمسمديحه سعيد ابراهيم محمد جبر
اداب عين شمسرانيا احمد محمد ابراهيم282233
هندسة الفيومماركو هاني فهمي ابراهيم517514
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتقى خالد ابو المعاطى نور الدين118566
اداب بنهاشروق محمد عبدالعزيز حلمى285599
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كليةاسمجلوس
116o5oطب بيطرى القاهرهمارفين سمير متري عبد هللا
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورخلود محمد محمد كحلة429677
هندسة المـــنصورهمونيكا مرقص خزام عزيز مسعد568321
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمارتينا اندراوس عزمى ميخائيل275256
3o4451اداب القاهرهاالء عادل عزت ابراهيم
حقوق اسيوطاحمد محمد احمد حسين799448
 تربية الساداتايمان حموده محمد حموده225823
نوعية الزقازيقصفاء يوسف السيد عبد هللا بدوى517783
هندسة اسيوطعبدالرحمـــن مصطفى السيد محمد739198
علوم الزقازيقاحمد عمرو عبد العزيزحسن حسين583876
اداب دمـــنهوراالء هشــام ابراهيم عبد الحميد صالح428853
هندسة القاهرهاحمد صالح عبدالهادى احمد189158
57o64oتجاره المـــنصورهالسيد حسن رجب حسن
23o596طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد عبدالحميد الشرع
تجاره بنى سويفمحمد طه حسين حسن68946
تربية ابتدائى فرع وادى جديدإهداء مجدي حسين محمد748342
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد مجدى محمود صالح194426
تربية اسواناسراء احمد محمود نور823442
8o4959تجاره سوهاجمحمد ناصر محمد عبد الاله
8o2345صيدلة اسيوطاحمد مصطفى على حسين
اداب عين شمسمريم سامح امين حسين حشــاد191967
اثار قنا جنوب الواديفاطمة كمال الدين محمود محمود الدالى348177
5o338oهندسة اسيوطمريم محمد شعبان مسعد احمد
587o7هندسة المطريه جامعة حلوانبالل سامى فهمى حامد
تربية اسيوطغاده محمود خليل نوح792266
تربية ابتدائي الزقازيقكوثر عبدالحميد سعد سليم عطيه512712
4o648هندسة القاهرهاسماء رجب على عبد السميع
تربية أساسي اسكندريةعلى سعيد على حسن السيد421731
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو عزت محمد محمد عشري235674
تربية عين شمسدعاء هاشم محمد حنفى267755
طب بنهالميس مجدى محمد نصار642787
56315oاداب المـــنصورههدى محمد السيد محمد عبد العزيز
تربية ابتدائي قنا ج الوادياميرة الطيب عبد الفراج حافظ743658
تربية رياضية بنين اسوانعلى محمد حسن محمد822224
56o93oتربية ابتدائي المـــنصورهساره سعد محمد وحيد مرسي
12o941هندسة المطريه جامعة حلوانياسمين احمد السيد احمد
5oo514صيدله المـــنصورهامـــنيه محمد قاسم ابراهيم مكاوى
نوعية المـــنيامحمد عالء فاروق احمد727641
هندسة اسيوطمحمد احمد هالل احمد799642
39o36تجاره القاهرهعيد سعيد محمد عبد اللطيف
8125o9حقوق سوهاجاحمد محمد على محمد حسن
2o689هندسة القاهرهاسامه احمد ياسين عبد الكريم
2646o2التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء صالح سالم سالمه
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاميره محمد حامد ابراهيم مرزوق377374
اداب حلوانفاتن جمال جابر عبد هللا142327
تربية رياضيه بنين اسيوطفتحى محمد فتحى محمد795563
264o41تجاره عين شمسطارق احمد على الخضرى
صيدله المـــنصورهوفاء الظريف لطفى محمد العرابى567269
7o566صيدله حلوانرشــا محمد احمد زهير
اداب اسيوطايه سليم حسين سليم799264
7247o5تربية ابتدائي المـــنياروماني مرزوق واصف عزيز
هندسة طنطامحمد خالد سعد سالم رجب362189
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طب طنطافلایر محمد عبد الرحمـــن الذهبى363253
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرضوى محمد سعيد عبدالحق261294
طب اسيوطامل رفاعى احمد على799816
طب القاهرههدى إبراهيم صالح فؤاد عياد451278
السن عين شمسفاطمه محمد سيد عبدالرحمـــن سالم296296
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيمـــنى محمد صادق حامد بدر دويدار215899
11965oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانسيف محمد عبد الحليم محمد
3o2917اداب بنهاوفاء ياسين محمد عبدالحميد عجالن
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعمرو حمادة احمد دويدار491272
81951oتربية رياضية بنين اسوانمحمد حجاج عبد الغفور محمد
اداب انتساب موجه القاهرهضحى وجدى سيد محمد31757
22o493طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسامه خميس نصر محمد
5o62o5هندسة بور سعيدمحمد عبد البديع عبد العظيم البشبيشى
حقوق عين شمسمحمد عادل محمود احمد النجار114659
تجاره بنى سويفمحمود مختار أحمد عبد المجيد718866
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماريا مراد نعيم جرجس118373
اداب عين شمسسعيد ممدوح سعيد محمدعبدالرحمـــن287574
28227oكلية البنات آداب عين شمسشمس اشرف سيد حسن
26969oهندسة اسيوطاحمد عصام ابوبكر فايد
تربية شبين الكومهاجر صبحى كامل عيد القرم231955
486o61صيدله طنطااحمد شكري أحمد عبد الوهاب الشركسي
49o483طب المـــنصورهحسن نصر مصطفى سعد
تربية بنى سويفهيام مصطفى عبد التواب محمد63978
35o556صيدله االسكندريهريهام صبرى سعد فتح هللا السمدونى
5816o1تجاره المـــنصورهحسناء محمد احمد على حالبه
نوعية طنطاالشيماء عبد المقصود محمد الميهى364553
59335oتربية المـــنصورهصابرين مصطفى المستجير على صالح
كلية طب االسنان جامعة أسيوطاميره محمد ابو المعالى يوسف احمد794319
5o8755هندسة الزقازيقاحمد ابراهيم عبد القادر حسن فالح
57971oتجاره المـــنصورهمصطفى حسين مصطفى المرسى عرفات
1438o2كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسنسمه حسام فؤاد الشرقاوي
طب بيطرى اسيوطاسماء عبد الاله عبد الرحمـــن رضوان827682
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمازن محمود حمدي محمود651628
كلية البنات آداب عين شمسمـــنه هللا ايمـــن عبدالمـــنعم عواد295114
666o1تجاره بنى سويفرضوان رجب رضوان فتحى
5825ooهندسة المـــنصورهاحمد سعيد عبد العاطى ابو الفتوح سالم
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةدينا حمدى عبد الهادى عبد النبى القرمه214596
هندسة االسكندريههبة تيسير محمد صابر مرسى عاشور346378
59o899طب المـــنصورهاالء سامى شفيق نصر
7217ooتربية ابتدائي المـــنياعزه ابراهيم محمود صالح
587o52تربية ابتدائي الزقازيقياسين سليمان على سليمان علي
تجاره الزقازيقمصطفى على السيد على646775
هندسة االسكندريهمحمد رضا مسعد عطا454865
722o18تجاره بنى سويفريم توفيق نسيم سعيد
تجاره طنطامحمد أشرف مصطفي متولي سليمان362972
اداب بنهااحمد اميه عقيل البحيصى279752
تجاره المـــنصورهعزيز عزت شوقى بانوب569186
كلية أداب بورسعيداحمد على على محمود عسل663861
تجاره القاهرهمصطفي محمد ابراهيم حسن عبد هللا58874
223o5oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورهان هانىء احمد بالل
حقوق الزقازيقفادى دياب تهامى محمد تهامى عقيل643955
4233o5اداب االسكندريههدير حسن احمد محمد النميسى
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كليةاسمجلوس
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن سامى عبدالرحمـــن العاصى231297
 تربية الساداتسلوى طارق عبدالمحسن ابو هندية214841
صيدله االسكندريهشروق محمد فرحات عقده215918
252o8كلية البنات آداب عين شمسماريهان اسامه محمود غنيم
8137oخدمه اجتماعيه الفيومندى محمد عبد التواب محمد
415o81هندسة االسكندريهمهند محمود حسن احمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا احمد محمد فؤاد عبدالسميع شطيه217512
كلية البنات تربية عين شمساسراء سمير احمد احمد288799
45o722طب بيطرى جامعة الساداتهدير محمد اشرف محمد عبدالقادر خليفه
هندسة سوهاجاحمد ممدوح فتوح احمد عثمان832487
8o39oصيدله بنى سويفمحمد عبد التواب احمد السيد
تجاره عين شمسمحمد جالل قرنى محمد267263
طب بيطرى االسكندريهيوستينا جرجس ماهر زخاري محارب413245
تجاره المـــنصورهامـــنيه عادل الكنانى محمد591326
تربية طفوله الزقازيقاالء حسين عبدالباقى احمد646267
8o9446اداب سوهاجمحمد عبده محمد على
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد خالد حنفى على145646
هندسة القاهرهميرنا محمد صالح محمد محمد46373
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانمرام عبد الحميد عبدالصادق عبد الوهاب641412
نوعية االسكندريهنورهان عمر عبد الحميد علي عمر423451
3467ooتجاره االسكندريهمى شوقى توفيق هالل
3582o8طب بنهامعتز محمد عمرو مصطفى كمال محمد مصطفى
12o976هندسة عين شمسمحمد زكى امين زكى محمد
تربية المـــنصورهايه عادل محمد ابراهيم المرسى572117
5oo62oهندسة المـــنصورهسمر محمد طه زعتر
5o2754تربية جامعة دمياطرحمه حاكم يوسف طوبار
طب المـــنيااحمد عيد محمد على721288
48663oتربية ابتدائي طنطااحمد رضا عبدالفتاح طلحه سيف
588oo7هندسة المـــنصورهمحمود نصر المتولى محمد السحل
46o81التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء فرج محمد محمد فرج
2943o3تجاره بنهاصالح محمد حسنى محمد ابونعمة
اداب المـــنصورهبسنت رضا شفيق حافظ الحباك492256
تربية ابتدائي الزقازيقبراء محمد محمد عبدالخالق644546
تجاره القاهرهشيرين جمال طاهر ابراهيم38484
71o69تجاره بنى سويفحسين احمد هاشم سعيد
71471oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرباب خالد فتحى يوسف
تربية حلوانايه احمد احمد عبد العظيم55384
7o39oتربية ابتدائي بنى سويفدانا محمد محروس رمضان
14o92كلية البنات آداب عين شمسرنا اسامه فايز عويس
5o532هندسة المطريه جامعة حلوانعنان طه خليل عبد المـــنعم
تربية طفوله اإلسكندريةرضوه طارق محمد علي محمد415714
تجاره بنى سويفمصطفى جمال حسين احمد716113
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلياء صفوت حسن محمد حسن15463
2999o6تربية بنهاايناس طارق السعيد توفيق
عالج طبيعى القاهرهسلمى اسامه يوسف عبدالفتاح261719
هندسة الزقازيقمحمد علي عطية علي511182
4851o5كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهرنا مصطفى عبدالمـــنعم حبيب
تجاره عين شمسرفيق يونان شفيق جرجس124886
تجاره اسيوطابرام انور فارس جورجى793826
5o91o5هندسة الزقازيقمؤمـــن ياسر زين العابدين عثمان عبد هللا الحفناوى
تربية ابتدائي بنى سويفايه احمد عبد الفضيل ابو زيد67781
تربية ابتدائي بنى سويفاميره خليل ابراهيم خليل64932
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كليةاسمجلوس
طب المـــنياغادة حسن عبدالصمد موسى721876
41o898تجاره االسكندريهمونيكا مطر نجيب فهمي مطر
السن عين شمسمحمود احمد السيد خضير19925
اداب قنا ج جنوب الوادىاسماء عبدالهادى محمود حفنى738286
هندسة االسكندريهالسعيد محمد رزق مشرف472577
41289oطب اسنان طنطاعمر سعيد سعد محمد سعيد
66o912نوعية بور سعيدساره محمد ابراهيم محمد
66o735كلية أداب بورسعيدمحمود فراج عبود محمود الماوي
41o284طب اسنان طنطايمـــنى محمود عادل حسان حسن موسى
اداب طنطارحمه عبد الحميد عبد الحميد راشد359757
654o1oطب االسماعيليه ج قناة السويسندا محمد عيد محمد
14o199هندسة عين شمسمحمد عادل محمد عبد السالم
السن عين شمسميرنا محمد عبدالحليم مبارك192514
اداب حلوانمحمد عز الدين السيد عبد الرازق52575
8o2o4تجاره بنى سويفهبة عنتر قاسم احمد شداد
8o5269الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهبه عزيز همام عبد العال
5o4764تربية جامعة دمياطنهال فؤاد السيد السيد بدوى
277o56اداب بنهامحمد حماده ابرهيم حسين حماده
هندسة اسيوطفادى سمير فرج كاليوس67714
12o318هندسة المطريه جامعة حلواناحمد مدحت سعيد سليمان
تجاره اسيوطمحمد هانى كامل محمد787144
45o223طب االسكندريهسالى هاشم محمود سعيد
تربية المـــنصورهاميره ايمـــن مـــنصور عبد العال سالمه566625
نوعية كفر الشيخاسراء سعد محمد عبد الوهاب376553
تربية عين شمسمياده شعبان يوسف احمد268625
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةايمان عطا حلمى درويش497859
433o44صيدله االسكندريهناهد عادل فوزى حسن ابوشحاته
تجاره القاهرهندى حاتم عبد الفتاح حسن144494
58o466تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد عمرو احمد السيد احمد
6634o5تجاره بور سعيدمـــنه هللا احمد عبد السالم احمد دراهم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامجد سمير السيد يوسف الشين235669
اداب انتساب موجه االسكندريهعمر عبدالرسول حنفى محمود عبدالرسول421938
تجاره عين شمساسالم ياسر محمد مدبولى292475
هندسة الزقازيقمحمد يسرى لطفى محمود سعد519129
64626oاداب الزقازيقاسراء رضا سليم عبد هللا
5o8962طب بيطرى الزقازيقاحمد انس عبد السميع محمد صقر
2o9772طب القاهرهاسالم ياسر عبدالستار محمد السعيد محمد
8o1789تربية ابتدائي اسيوطايه محمود حواس فرغلى
8129o7تربية سوهاجيوستينا نبيل مشلح عزمى
41934oاداب انتساب موجه االسكندريهالرا أحمد على محمد دبور
81o115كلية األلسن سوهاجايه اسماعيل ابراهيم السيد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالفتاح حسين عبدالفتاح حسين231365
تربية طفوله االسماعيليهايه حسن عبد الباسط مصطفى653746
طب بيطرى االسكندريهعبد الرحمـــن محمد صالح الدين ابراهيم زهران345142
تربية دمـــنهورمحمد اشرف عبد المهيمـــن احمد قنديل427252
تربية ابتدائي شبين الكومياسمين سمير السيد الجمال222856
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد محمد رزق حسن296595
صيدله طنطاياسر عبدالحكيم عبدالعليم احمد الزاملى227384
هندسة بني سويفاحمد عاطف سعيد سلطان66115
معهد فني صحى رياضه المـــنصورةمحمد ابراهيم السيد ابراهيم عمار579622
تجاره المـــنصورهريم محمد السعيد العدوى489286
238o92تربية الغردقة جنوب الواديمى ابوعمره عبدالرحيم محمد
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كليةاسمجلوس
5o1695حقوق المـــنصورهسهام محمد محمد ابراهيم المر
اداب عين شمساحمد محمد عبدالستار حسن197982
74685oتربية رياضية بنين قنا ج.الوادىمحمود حجاجى جاد سيد احمد
كلية البنات آداب عين شمسميار محمد ابراهيم دسوقى18269
تربية بنهاشرين عادل عبدالرحمـــن محمد229288
64929oتجاره الزقازيقمحمد نصار عبد الحميد حسن على
تجاره االسكندريهمحمد السيد بكار سليمان418532
طب بنهايارا ايهاب رفعت السيد بدر215933
سياحه وفنادق االقصرهدير مصطفى السيد صالح746332
طب المـــنياكيرلس عالء توفيق حبيب713284
34884oاداب دمـــنهورحبيبة أحمد محمود محمد عيد
نوعية المـــنيامارتينا صبحى عبدهللا مقار723624
طب المـــنصورهمصطفى ابراهيم عوضين محمد مصطفى591376
هندسة بور سعيداحمد عبد هللا محمد محمد الشــافعى588486
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء محمد محمود غانم738334
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتاسراء هالل عزمى مرسى742252
37974oهندسة كفر الشيخمحمود عبد الباسط محمد احمد كمون
3o3344صيدله الزقازيقمها مـــنصور احمد عباس
اداب انتساب موجه االسكندريهأميره عبد السالم عطيه عبد السالم احمد341379
8o264صيدلة الفيومندا ناصر ربيع محمود
اداب المـــنيامصطفى محمد احمد محمد722534
28o679تجاره بنهااحمد عرفه فهيم مرزوق قنديل
هندسة طنطاالسيد محمد السيد محمد498658
تربية ابتدائى فرع وادى جديداحالم عوض حسن سيد749232
اداب المـــنيااميره محمد عبد الجواد خليل723812
تربية طفوله ج دمـــنهورحبيبة السيد عبد العزيز مبارك429682
اداب اسيوطيوسف فضل كامل سيد799149
417o55اداب انتساب موجه االسكندريهخلود خالد احمد محمد رحيم
7183o5كلية حقوق المـــنياعبد هللا محمد زكى محمد حسن
اداب المـــنيااحمد عادل عبد الحميد رضوان725851
5241o7هندسة الزقازيقمحمد سامح عبد السالم محمد عبد الرازق
طب اسيوطاندرو مالك زكي مالك798839
طب القاهرهامينه هشــام صالح الدين امين25479
5o3193اعالم القاهرهالشيماء أشرف إبراهيم الحسانين صقر
هندسة االسكندريهتقى محمود عبد اللطيف خليل شعبان455359
287o76تربية عين شمسمحمد خالد احمد جاد ابراهيم
7377o2اداب قنا ج جنوب الوادىهاجر احمد اسماعيل ابوزيد
اداب انتساب موجه االسكندريهاالء سعدالدين محمد حسين عواض349249
2o6o93تجاره انتساب موجه  عين شمساسراء مصطفى ابراهيم محمد محمد
2o7587تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم اسامه شفيق ينى
صيدله الزقازيقنورهان محمد سامى شهوان احمد286564
تربية رياضيه بنين بور سعيداحمد ناصر التابعي عبده الجمل663869
8198o6اداب اسوانيسن احمد يسن محمود
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهبه محمد على سيد احمد قنديل236128
تجاره عين شمسمحمد عصام عبدالحميد محمد ابراهيم195766
229o62هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهبه محمود عبدالرازق الدمرداش
12o411حقوق عين شمسسهيله مجدى كمال الديب
2o7464تربية حلوانبسمه عبدالمقصود محمد علي الفتيانى
طب اسنان جنوب الوادىياسمين محمد يسين عبد المحسن734492
هندسة القاهرهادهم اسامه علي كمال قناوى17473
اداب اسيوطمحمد عبد الحميد عبد الرشيد عبد هللا793915
3o6o49كلية هندسة بنهاايمان محمود السيد مصطفى
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كليةاسمجلوس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود عماد ابوالفتوح سليمان154675
هندسة كفر الشيخمحمد رمضان عبدالمحسن بستان491291
طب سوهاجمحمد احمد حسن السيد811291
8o5o57تربية ابتدائي سوهاجاسماء احمد تميم احمد
تربية حلوانطه رجب طه حسن57333
هندسة بور سعيدعلى محمد على نصر حسوبه636665
تجاره بنى سويفاسامه اشرف جمال واقيم717889
64o372تربية الزقازيقكيرلس بهجت اسرائيل موسى
حقوق القاهرهمحمد مصطفى محمد سيد33241
تربية ابتدائي بنى سويفجهاد حلمى محفوظ سيد66781
7376o2طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىمصطفى مكى جاب هللا احمد
تجاره بنهابهاء محمد محمد بهاء محمد رسالن517217
2o8181تجاره عين شمسضحى كريم امام محمد عوض
طب اسنان االسكندريهدهب خالد عبد النبى ابراهيم احمد عمر346886
طب كفر الشيخايمان احمد السيد يوسف الباسل377682
738oo2تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء عبد الرحيم زكى حسانين
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويففتوح صالح صالح على المـــناوى576978
23o671هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفرج عثمان فرج عثمان عالم
هندسة االسكندريهنور إيهاب أحمد علي مرسي342547
اداب الزقازيقعمر محمد سليمان محمد649453
كلية الطب بقنامحمد عبد الوهاب محمد يسن823421
تربية جامعة السويسفاطمه غريب حسين على657914
اداب االسكندريهأمـــنيه شعبان احمد عبد الجواد شلقام341373
22ooooهندسة المـــنيامحمد اشرف عبده القاصد
13ooo4هندسة الفيومطارق عمرو ابراهيم عبد المجيد
تربية طفوله ج دمـــنهورآية مسعد حسين محمد ابراهيم429845
35o438اداب االسكندريهشروق يوسف على ابراهيم بهنسى
1349o7كلية البنات تربية عين شمسدينا احمد زكريا احمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدينا سعيد النبى حسانين محمد273933
59353oطب المـــنصورهمجاهد حسين مجاهد حسين احمد
تربية ابتدائي المـــنصورهامـــنيه بهاء الدين على البابلى578248
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان عبده رجب حسينى229462
443o9حاسبات ومعلومات القاهرهيوسف كامل سالم متولى
تربية رياضيه بنين بني سويفمحمد على اسماعيل عبد العزيز65718
48724oتجاره المـــنصورهاحمد طه عبد العاطى السيد شمس
تجاره القاهرهمصطفى محمد عوض احمد155666
41965oتربية أساسي اسكندريةالشيماء احمد شــاه فؤاد محمد
13756oالسن عين شمسميار محمود عبد الرحيم محمد
رياض اطفال بنى سويفاالء احمد عبد العزيز شبل رضوان69115
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورايمان محمد حسن رزق429365
صيدله عين شمسمحمود عبد الرحمـــن احمد شوقي133254
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعائشه امين فريد الروحانى214554
تربية الزقازيقاسماء حسن السيد عبدالحميد محمد512663
23oo11اعالم القاهرهاميره جالل فهمى محمد شبل
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفسميه عمر سيد عبد الوارث749612
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنبيله محمد رمضان عبدالهادى283846
3427o1فنون جميله عماره ج االسكندريهعمر مصطفى سامح عبدالسالم عطيه
تربية أساسي اسكندريةعمرو محمد التقى محمد السيد344789
طب بيطرى بنى سويفمحمد شعبان صوفى عبد السالم79648
تربية طفولة فرع الوادى جديداسراء أيمـــن محمد على748362
اداب القاهرهاسماء سامى عطيه فوده149294
4264o9الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفابو بكر محمد علي البنا
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كليةاسمجلوس
تجاره االسكندريهمؤمـــن مصطفى عبد المـــنطلب عبدالحميد عطيوه421799
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهبه ناصر مهدى حسب النبى218726
تربية طفوله طنطااميره سمير عبد العليم اسماعيل488266
رياض اطفال االسكندريه طالباتميرنا محمد ابراهيم محمد السيد سليم424334
طب بيطرى بنى سويفعمرو مجدى سيد احمد81228
هندسة االسكندريهاحمد محمد حسن ابراهيم الخولى413576
36o14تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانرنا كرم انور عبد الرحيم
تربية ابتدائي بنى سويفاسالم مبروك عيد عبد هللا69893
طب بورسعيدمحمد مجدى محمد الموافى499578
574o92تربية ابتدائي المـــنصورهياسمين طارق السيد عويضه محمود
اداب قنا ج جنوب الوادىاسراء محمد عبد الستار محمد734872
تربية الفيومداليا عبد الهادى عبد الغفار عبد العاطى78397
تربية ابتدائي المـــنصورهشيماء السيد مصطفى السيد ابراهيم563641
235o93تربية ابتدائي الساداتمحمد السيد رشــاد محمد حرحش
58o783هندسة المـــنصورهمحمود محمد احمد محمد حسن
21o283اداب حلوانشيماء رمضان عبدالفضيل احمد عبدالفضيل
3586oهندسة القاهرهساره عماد محمد عمر
6391oكلية األلسن سوهاجاميره جمال الدين رشدي اسماعيل
تربية ابتدائي بنهاساره مصطفى عبدالرحمـــن حسين277567
1875o6هندسة المطريه جامعة حلوانكريم عمرو مصطفى محمود عمر قبودان
طب بيطرى المـــنصورهمحمد سمير هاشم محمد ابراهيم564897
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد خالد محمد على هيكل281322
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد هشــام محمد الزغبى سليمان على381479
هندسة المـــنيااسماء عالء احمد محمود715752
نوعية الزقازيقاسماء رجب عبدهللا عمر518518
تجاره عين شمسندى سعيد جمعه محمد299161
13619oتربية حلوانرانا محمد السيد ابو حالوة
3oo75oاداب بنهارحاب فوزى محمد ابووالى
طب بيطرى القاهرهاحمد محمد محمد محمد مصطفى123338
3799o5طب االسكندريهامير عبد الكريم حسن سعد حمادة
2163o4كلية الصيدلة ج المـــنوفيةداليا عيد جابر الحاوي
تربية ابتدائي قنا ج الواديمصطفى احمد محمود حسين735547
هندسة الزقازيقفاطمه جمال سمير محمد الكاشف641562
27o984اداب عين شمساميره ابوالفرج شرف محمد فتح هللا
19o564طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةجاسر احمد مصطفى محمد فهمى عماره
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد اشرف محمد ابو الفتح الخليفة212247
تربية المـــنصورهعزت رزق حسيب رزق الباسل593734
تجاره الزقازيقيحيى السيد ابراهيم الدسوقى محمد642197
هندسة المـــنصورهمحمود على عبد المـــنعم على جاهين562753
19o869هندسة عين شمسيوسف هانى موريس حليم
تجاره عين شمسمحمود جمال محمد صدقى محمود119536
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء اشرف محمود زكريا215256
طب االسكندريهرنا اشرف حسنين السيد438873
صيدله الزقازيقنانسى عبدالعزيز احمد عبداللطيف518126
صيدله طنطاكريم ابوالفتح حسين عبد الحكيم357556
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد حسن عبدالقوى عبدهللا سالمه233184
هندسة عين شمسمحمد محروس عبد الرازق حسن53444
نوعية طنطاايمان عزت حسب هللا حسب هللا486655
صيدله بنى سويفخالد رمضان فتح الباب محمد64148
1338o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريهام عادل احمد عبد المقصود
2o7524تربية عين شمسسلمى ابراهيم عبدالمحسن ابراهيم
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانهدى نورالدين احمد بغدادى824152
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كليةاسمجلوس
تربية طنطاابراهيم عليوه يوسف عيسى366347
تربية ابتدائي شبين الكوممروه محمد عبدالسالم محمد222899
تربية ابتدائي طنطابديعه عبدالباسط سعيد الصباغ486661
تجاره المـــنصورهكريم سيد لطفى عبد الشــافى خشبه561972
حقوق بنى سويفايمان عزالدين على بيومى722155
285o22نوعية بنهاهدى شعبان سند محمد الفار
تجاره بنى سويفمحمد عمار احمدعمار محمد66344
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمونيكا وجيه رسمى عبد المالك119981
كلية األلسن ج أسوانجيهان شريف احمد محمد الزاوي293599
تجاره انتساب موجه قاهرهسلمى صالح خليفة احمد42489
حقوق عين شمسشــاهيناز عادل محمد امام114612
8o769oتربية سوهاجرحاب محمد بخيت محمد
صيدله الزقازيقمحمد احمد محمود محمد مصطفى646178
225oo1تربية ابتدائي الساداتاسراء سالمه عبدالروؤف بسيونى
اداب عين شمسسلمى عبدالحكيم محمد عبدالحكيم298949
طب القاهرهاالء سيد حلمى ابراهيم35386
اداب االسكندريهعمر صابر صديق صابر على421349
تخطيط عمرانى القاهرهاحمد حسن عبد العزيز حسن طرابيه573187
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةوالء محمد محمود عبدالحق218513
تربية ابتدائي طنطاسماح محمود احمد ابراهيم محجوب492158
58o474تجاره المـــنصورهمحمود ذكى محمد محمد مصطفى
72o5o4تجاره بنى سويفكريم عبد الباسط عبد الحي محمد
7427o6نوعية قنااسماء عبدالراضي مصطفي مسلم
كلية البنات آداب عين شمسسندس احمد حسنين رشوان136144
حقوق االسكندريهمحمود السيد عوض عبدالقوى الناقورى427663
5o3498تربية جامعة دمياطرحاب اسماعيل محمد مسره
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةهدى ايمـــن رشدى عبدالحكيم229427
صيدلة المـــنيارغدة احمد عبدالحميد محمد رستم752493
صيدله الزقازيقاسماء سعيد ابراهيم الدسوقى شهده644355
14o36oكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسندى طارق عباس ابراهيم
فنون جميله عماره ج حلواناحمد محمود ابراهيم ابراهيم13928
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى ابراهيم ابواليزيد عبدالحميد264153
كلية البنات آداب عين شمسريهام محمد رمضان محمد298269
تجاره الزقازيقمحمد جمال السيد مطاوع522833
اداب المـــنياأحمد ممدوح فتحى عبد المعز729127
تجاره طنطااشرف مسعد عبد الحميد مصباح ابو سعد486258
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمريم سيد فتحى حسين653689
2o5584تربية حلوانمحمد ابراهيم محمد السيد المصرى
59o262تجاره الزقازيقابراهيم محمد عبده ابو المعاطى
طب القاهرهمحمد أحمد إبراهيم مرسى سالمة442266
تربية ابتدائي بنهااسراء نبيل محروس صالح231591
تخطيط عمرانى القاهرهعمر ايهاب سيد محمد118613
356o38رياض اطفال المـــنصورهدعاء صبحى بسيونى على النحراوى
49o627تجاره طنطااحمد محمد السيد ابراهيم الشبيني
 تربية الساداتمينا مرقص عزمى نصر224694
584o14هندسة المـــنصورهكريم نبيل عطيه سيد احمد سيد احمد نوح
طب بيطرى القاهرهعبد هللا صالح الدين عبد هللا السيد احمد131758
هندسة شبرا بنهارنا احمد عبدالغفار عجالن283393
1175o2هندسة عين شمسكيرلس سمير اسعد قداس
41348oطب بيطرى االسكندريهميرنا محمد حسن شحاته
تربية بنى سويفشيماء شعبان بديرى عبد العزيز71423
كلية البنات تربية عين شمسمـــنى محمد محمد ابوالفتوح283598
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كليةاسمجلوس
طب بيطرى بنهاشروق عبدالباسط يوسف ابو الذهب279369
كلية األلسن ج أسوانطارق اسماعيل الشحات اسماعيل العشرى512614
5o54o6سياحه وفنادق المـــنصورةسماء عالء كامل جعفر
هندسة حلوانمصطفى حسين عبد السالم حسين456623
33737oهندسة االسكندريهأحمد صابر عبد الرؤوف محمد
5o4934تربية جامعة دمياطمـــنى مصطفى عبدالعظيم لواطى
38157oهندسة كفر الشيخمحمد هانى ابوشعيشع محمد على
هندسة اسيوطمحمود حمدى سيد حسن825676
8o7o59تجاره سوهاجعمرو شعبان سيد محمد
52o59oتجاره الزقازيقناصر محمد مصطفى عبدالحميد
563o67حقوق المـــنصورهدنيا طارق احمد احمد طه
هندسة المـــنياغزوه رمزى عوض هللا محمد النجار234349
اداب حلوانمحمد مصطفى صبحى حسنين139193
6oo32تجاره عين شمساحمد عبد الرحمـــن محمود على
تجاره االسكندريهعمر محمود ادريس حسن اسماعيل411464
34133oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةساره وحيد محمد عبد المـــنعم عمرو
71244oنوعية المـــنيامروه حمدى محمد محمد
191o29تجاره عين شمسمـــنه هللا محمود عز الدين حسانين عباس
695o1تربية ابتدائي بنى سويفاحمد جمعه حسين محمد
تجاره االسكندريهسارة أشرف محمد طه سرور346872
هندسة االسكندريهدرويش حلمى عبدالدايم درويش458693
496o65هندسة طنطابدرالدين عبدالمجيد عوض وهدان
اداب المـــنصورهياسمين السيد احمد عبد المولى566842
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنوسيلة سعيد ابو السعود نصر15487
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىطه حازم حشمت محمد813199
اداب قنا ج جنوب الوادىسحر عبدالنافع إبراهيم عسران736267
اداب حلوانمى سمير السيد حافظ274194
65oo35صيدله الزقازيقساره محمد فؤاد احمد أيوب
27o331تجاره عين شمسيوسف عبدالعال مصطفى احمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخلبنى عبد العزيز احمد صالح احمد574296
196o48طب بيطرى القاهرهشروق محمود محمد ناصر
هندسة االسكندريهبالل السيد مـــنصور عبده345848
تربية ابتدائي طنطامريم ابراهيم محمد ابراهيم363824
42161oتجاره االسكندريهيوسف شريف احمد محمد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةرامى حامد ابراهيم عبد الجواد الشــال243715
456o98هندسة االسكندريهعبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب محمد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايه عبدالفتاح عبدالفتاح ابراهيم الصفتي448622
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهايه احمد محمد احمد خطاب236469
738o53عالج طبيعى قناندى حماده احمد ماهر شمروخ
تجاره القاهرهيسرا عزت كامل شــاكر13966
طب اسنان كفر الشيخامجد خميس عبدالعاطى ابراهيم439568
تجاره عين شمسمـــنه هللا محمد الشحات فايز264639
74532oتربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتإيمان احمد محمد احمد
هندسة المـــنصورهعمر محمد فرج عبد الفتاح566146
43o517تربية الساداتاميره مصطفى فوزى مصطفى السخاوى 
إعالم بنى سويفعمرو حسام جمعه محمد142877
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةفاطمه فايز محمد احمد225697
تربية ابتدائي طنطادينا حسن امين محمد عثمان489369
21o47oإعالم بنى سويفيوستينا يوسف فوزى جرجس ابراهيم
41o941فنون جميله فنون ج االسكندريهشيرين عادل زغلول سليمان مسعود
تجاره القاهرههبه محمد احمد شــاهين149328
13o267تجاره عين شمسكريم محمد حمدى عبد العزيز
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كليةاسمجلوس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد مجدى عبدهللا السيد احمد خالف213355
277oo8حاسبات ومعلومات بنهاهشــام عبدالحكيم محمد عبدالعليم الخولي
فنون جميله فنون المـــنياتقى يحيى موسى محمود سلطان349275
578o25التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشيماء النفادى عبد هللا محمد النفادى
7377o7تجارة قنا ج جنوب الواديهدير محمد احمد محمد
8o7634تربية ابتدائي سوهاجفكرى مهيرى احمد محمد
26186oهندسة الفيوممارينا ميخائيل حكيم قلته
5o8712صيدله الزقازيقاحمد محمد احمد شوقى محمد
72o615حاسبات ومعلومات المـــنياشهاب الدين عبد هللا على اسماعيل
285o29كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىهويدا محمد حسن سالم
2o2oo4تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد ايمـــن محمود حسن
اداب انتساب موجه عين شمساسراء رمضان ابراهيم احمد21856
هندسة االسكندريهأحمد على محمد على العليمي455917
هندسة عين شمستوفيق احمد محمد حسن عاشور261613
طب بيطرى القاهرهماريفان ماهر بطرس معوض135987
صيدله الزقازيقاحمد موسى محمد تهامى مقلد643966
4947o9تربية طنطامالك سعيد محمد يونس
5o3o12حاسبات ومعلومات المـــنصورهايمان سادات سادات محمد القصاص
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد ربيع فؤاد محمد53362
تربية الزقازيقجيهان نصر عبد المـــنعم ابو زيد512374
تربية بنهااحمد محمد المشهور محمود يونس علي276686
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانحسام ماهر حفني عبد الشــافي55183
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد ابراهيم محمد المؤذن234964
هندسة الزقازيقمصطفى محمد محمد موسى587542
3351o4تجاره االسكندريهيارا محمد سعد أحمد على
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهشــام محمد محمود حسن الكشك275936
هندسة المـــنصورهعمر ياسر محمد محمد كامل566149
1948o1كلية البنات آداب عين شمسفاطمه الزهراء حمدى محمد محمود
صيدله القاهرهسلمى احمد فرحات رزق189391
تجاره جامعة دمياطنوران محب حسن قاسم499544
تجاره انتساب موجه قاهرهنورهان فتحى السيد جمال34197
656o44تجاره االسماعيليه ج قناة السويسابراهيم السيد سالمان سالم
صيدله عين شمسايمان سعيد احمد محمد52162
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن عبد العاطى فرج ابو سمرة717313
تربية طفولة أسوانرانيا رمضان إدفاوى يونس823783
طب االسكندريهفتحي أمين فتحي علي مراد441146
حقوق المـــنصورهمهاب حسام مصطفى السيد صبح663996
اداب فرع الوادى الجديدامل كنزى عبدالجابر محمد749815
رياض اطفال المـــنصورهمريم محمد عبد هللا عبد الحميد523434
تربية ابتدائي المـــنصورهياسمين اسامه الدسوقى حامد البدوى569731
26282oطب بيطرى بنهامارلى برسوم عطاهللا برسوم
نوعية بنهارحمه محمود عبدالها دى احمد277713
تجاره جامعة دمياطاحمد محمد محمد طاهر ضيف499831
21798oكلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمعاذ عزت نجيب حسن
28o923السن عين شمسمحمود فوزى حامد محمد
تربية ابتدائي بنهاخلود اسامه محمد احمد جعفر279566
7946o8تجاره اسيوطبيتر سعد كمال فرج
السن المـــنيامصطفي خيري نمر احمد754179
36939oعالج طبيعى ج كفر الشيخشيماء محمد فتحى السيد بكر
2o7822صيدله عين شمسايه خالد محمود احمد
56oo18السن عين شمسمريم فرج يسرى ميخائيل قزمان
293o16تجاره عين شمسمصطفى على مصطفى علي

Page 733 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
4238o3فنون جميله فنون االقصرنهال محمد السيد احمد قطايا
صيدله طنطاايه طـــاهــر عبد المقصود ابراهيم حبيب356244
79619oتربية ابتدائي اسيوطايه ابراهيم رمضان محمود
8o471oتربية ابتدائي سوهاجايه عبد السالم مـــنصور ابراهيم
2955o6التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشيماء السيد رجب عبدالعال
اداب حلواناحمد محمد احمد عمار32347
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديدمحمد عمار مـــنصور محمد749855
22784oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود محمد عبدالصبور حسن شعالن
طب االسكندريهمصطفى محمود محمد محمود حسين441994
هندسة االسكندريهاحمد عبد القادر محمد عبد المالك453986
22o929تربية ابتدائي الساداتنور عبدالرحمـــن ديبان محمد عبدالرحمـــن
34727oاداب االسكندريهاسراء حسان على محمد حسان
كلية تجارة ج أسوانمحمد فتح الباري احمد ابو المعارف فتح الباري743367
2648o5تربية موسيقيه حلواناسماء هيبت المتولى السيد
14o999كلية األلسن بنى سويفسهيله كامل محمد سعيد
447oo4كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآيه جابر محمد رمضان محمد اللط
نوعية الزقازيقمحمود سعودى عليوه السيد512643
5157o3طب بيطرى الزقازيقنهال شحاتة عبد هللا ابراهيم
هندسة طنطامحمد احمد عبد المـــنعم سليمان محمد353246
52o152هندسة الزقازيقعلي امين الشــافعي مـــنصور
اداب القاهرهيارا محمد سيد عبد الحافظ حسن28767
تجاره بنى سويفرغده طلبة احمد طلبه716261
تجاره كفر الشيخمحمود رشدي صبرة أبو زيد384788
كلية األلسن كفر الشيخسلسبيل عبد المـــنعم إبراهيم محمد توفيق423643
اداب القاهرهشيماء عربي مـــنظور عبد الهادي54938
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمؤمـــن محمد سعد عبد الرحمـــن حمزة371666
طب اسنان المـــنصورهايه حسن حسن النشــار487919
نوعية كفر الشيخماهر مـــنير عزيز حنا برسوم375173
هندسة المـــنصورهمحمد عبد اللطيف عبد اللطيف احمد دراز562578
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسالم عالء الدين على حفنى155685
طب بنهاايمان السيد الشحات يوسف229316
صيدله المـــنصورهزياد حماده عطيه عبد هللا587446
3o2546طب عين شمسميريت شحاته سعيد عبدهللا
اداب انتساب موجه القاهرههاجر عبد الغنى على محمد58775
723ooاداب الفيومايه عبد العزيز ابراهيم شكري عبد العزيز
29o687اداب عين شمسنوره محمود رشدى سلطان ابراهيم
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةزينب محمد بسيونى خفاجه سويلم215337
نوعية كفر الشيخفرج عزت صالح فرج بشير371213
1364oكلية البنات آداب عين شمسنورهان محمد عبد الكريم عبد الرحيم
صيدلة اسيوطمـــنيه محمد احمد محمد العسيلى791591
3779o6نوعية كفر الشيخفاطمه عطية ناجي عطية
صيدلة بورسعيدرحاب مدحت محمد فؤاد البغدادى ابراهيم662147
اداب القاهرهاحمد ناجى عبدالحق عبدالوهاب261675
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشريف جمال صابر عبد الحميد57556
كلية األلسن سوهاجمصطفى رجب محمد رسالن269356
تربية ابتدائي بنهاابراهيم رمضان عبدالرحمـــن رمضان297218
73o842طب المـــنياياسر محمد احمد عبد الحفيظ
49o272طب المـــنصورهأحمد طه محمد شلبى البسطويسى
44118oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد ماجد محمد برغش
29o391تجاره عين شمسايمان عصام محمد مصطفى سالم
19o189اعالم القاهرهخلود خالد امين الخضرى
اداب حلوانمريم مسعد خليل مسعد46112
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هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسعيد مجدى سعيد حجازى224833
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمياده موسى عبدالنبى موسى226828
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهاب جمعه جمعه فرج57628
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساسالم عبد الخالق سالم مـــنصور54774
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن محمد عبد القادر عبده العربي147743
تجاره بنهااسماء رمضان عبدالرشيد رمضان ابراهيم277535
اداب عين شمساحمد ايمـــن سلطان عبدالخالق289112
13o3o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهشــام ابراهيم حسن السيد
اثار قنا جنوب الواديعمر فتح الباب ابراهيم فتح الباب517264
8o4o42كلية األلسن سوهاجايه احمد عبد المـــنعم محمد
6527ooصيدله االسماعيليه ج قناة السويسخديجه مجدى يوسف محمد
234o31طب اسنان طنطامها رضا عبدالمـــنعم همام
اداب الزقازيقشهاب محمد السيد احمد ثابت649277
هندسة الفيوممـــنة سعيد على سالم69759
22oo7اداب القاهرهسلمى احمد راشد خالف
35598oتجاره طنطااالء على اسماعيل على شنيشن
تجاره الزقازيقمصطفى محمد صبرى محمود محمود586953
تجاره القاهرهعبد هللا ابوالعال مهدى متولى19782
28466oتجاره بنهامحمد رزق اسماعيل ابراهيم موجع
تجاره اسيوطعمران فوزى عبد الوارث ابراهيم791917
3o512هندسة القاهرهاحمد محمد سليمان طه
هندسة اسيوطايمـــن احمد يحيى اسكندر حسين827234
هندسة عين شمساسامه احمد احمد شفيق محمد127162
تربية ابتدائي المـــنصورهفاطمه رضا عبد هللا فرحات عبد هللا574722
طب اسنان طنطاناجح فؤاد ممدوح العرباوى496956
2321ooكلية الصيدلة ج الساداتيارا محمد سعيد عماره
1246o2اداب القاهرهدينا ضياء محمد عبد المجيد
هندسة طنطامحمد ربيع على السيد سالم497319
79883oطب اسيوطابو ضيف عبد الرزاق ابو ضيف عيد
273o53هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى طارق محمد محمود مصطفى
اداب القاهرهرهف مجدى محمد ابراهيم192748
تربية قنا ج جنوب الوادىفاطمة عبد الرسول مصطفى الفارس744481
73956oتجارة قنا ج جنوب الواديفاطمة صالح محمد احمد
13155oصيدله عين شمسمحمود محمود عبد القادر السيد عيسى
تربية ابتدائي طنطاحسام ايهاب حامد عطيه366353
كلية البنات آداب عين شمسامينه نور عبد هللا رياض 151166
طب طنطامى عماد المصلحى عبدالسالم رجب368458
43522oطب االسماعيليه ج قناة السويسايمان هشــام ابراهيم احمد خليل
71o342كلية تجارة ج أسوانعمرو عبد الناصر سيد احمد عبد الراضي
تجاره القاهرهساره اشرف هاشم حسن149376
7932o1صيدلة بورسعيداميره محمد كامل احمد
اثار قنا جنوب الواديرشدى عبد الحميد رشدى عبد الحميد588666
إعالم ج جنوب الوادىسارا ناجح سدراك مرزوق193858
15o18oاداب حلوانعلى ايمـــن على محمد
صيدله الزقازيقاحمد مصطفى محمد احمد شعبان637242
نوعية طنطايارا اسامه مصطفى محمد الشعراوى363745
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرضوان عبدالغنى عليوه زعير226951
82o178كلية الطب البيطرى جامعة أسوانرنا رجب احمد حفنى
تجاره عين شمسعمر امام بيومى امام267231
اداب المـــنصورهمحمد السيد سعد الزناتى577912
صيدله طنطااحمد اشرف سالمة زاهر العبد352627
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن عاطف طنطاوي محمود خليف345393
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كليةاسمجلوس
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسمر أشرف فتحى فرج العبد447999
5126o8تجاره الزقازيقامير محمود فوزى توفيق شلبي
طب اسنان المـــنصورهاحمد جمعه عزت حنفي565811
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننيره خالد عمر عبد الباقى353863
تربية ابتدائي المـــنصورهاسالم عصام عبد الباقى احمد575148
تخطيط عمرانى القاهرهمحمود صالح عبدالخالق السيد دغيدى228274
788o18اداب اسيوطرانيا حمدى عبد القادر عبد الحافظ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمؤمـــن محمد فوزى محمد الحبيبى127274
هندسة الزقازيقمروه على عبدالمـــنعم على نويرة649647
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةعمر عبدالعزيز فرج عبدهللا السوداني361492
رياض اطفال بنى سويفحسناء محمد نصرت شــاكر67389
هندسة الزقازيقمحمود فوزى حسنى غريب642137
اداب انتساب موجه عين شمسرغده اسامه علي مصيلحي145288
14448oالسن عين شمسرضوى سعيد مصباح كامل محروس
هندسة طنطابسمه سامى حسين حجازى حلوه236549
اداب المـــنياسامية علي جمال أمين727259
35652oاداب طنطاعلياء عبدالمتعال عبدالباسط حجاب
8o6587تربية طفوله سوهاج طالباتمريم عزيز أيوب غبلایر
صيدله الزقازيقاالء حسين ابوهاشم احمد عليوه646563
43o621تربية ابتدائي الساداتخلود محمد عبد العزيز محمد ابو قمر
طب االسماعيليه ج قناة السويسمحمد حسن حسين مصطفى الشحات646463
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسريهام اشرف اسماعيل دمرانى على636162
تربية أساسي اسكندريةميريت ثروت مـــنير لوندي اسكندر351369
798o16تجاره اسيوطابانوب اشرف امين تادرس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايمان خالد هديب عبدالحي عفيفي515973
28o355تجاره بنهانادر محمود حسن عبدالحميد
5o4oo1تجاره جامعة دمياطاحمد ابراهيم الدسوقى صالح نصير
طب االسماعيليه ج قناة السويسرنيم ايهاب احمد محمد الجناينى659839
حقوق طنطامحمد اسامة ابوالفتوح عبد السالم رزيق361548
السن عين شمسايمان عماد عبدالرحمـــن توفيق194765
833oo4حقوق سوهاجحسن خليفه صدقي فرج
6o445طب القاهرهزهراء عيد بدوى امين
طب كفر الشيخايمان ياسين عبدالمحسن قطب ابراهيم382446
تربية دمـــنهوراية شحاته ابراهيم عتمان429784
السن المـــنيااسراء محمد طه محمد بساط417297
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن حسن فرغل سيد38653
رياض اطفال االسكندريه طالباتإيمان ناصر عبد الموجود أحمد علي423598
5o3625هندسة المـــنصورهاسماعيل محمد اسماعيل شريشر
تجاره بنى سويفمريم ميخائيل ادور ميخائيل716818
14o183هندسة عين شمسمارو مجدى محروس حلفة
49735oهندسة طنطامصطفى محمد محمود عبد العزيز الشيتانى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشريف حلمى حسام الدين سعيد191788
22o12اداب انتساب موجه القاهرهسلمى عادل محمد رشدى
اداب عين شمسرنا خالد محمد احمد جوده193652
طب االسكندريهاحمد محمد عبدالجليل أحمد حرب443377
السن عين شمسصفا صالح عبد السالم محمد  عبد هللا423967
كلية هندسة بنهاطارق ايهاب محمد حسن278867
تربية الزقازيقسكر محمد سليمان احمد احمد587574
5o151oاداب جامعة دمياطهاله زكريا سالمه العيسوى
8o8488تربية سوهاجمحمد جمال محمد محمود
اداب المـــنصورهنرمين محمد السيد اسماعيل575283
7o513صيدله بنى سويفايمان احمد محمد سيد
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كليةاسمجلوس
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد حمدى زكى حسن طعيمه235646
2o9697إعالم ج جنوب الوادىابراهيم فكرى ابراهيم محمود ابراهيم
82o582كلية تجارة ج أسوانمحمد مصطفى محمد احمد
صيدله القاهرهمـــنه هللا محمد جابر محمود الشــال192271
56975oصيدله المـــنصورهفوزى محمد محمود السعيد سبله
هندسة كفر الشيخعبدالرحمـــن مجدى صادق محمد البنا371757
طب بورسعيدمـــنار مصطفى رجب السيد فريح576632
5o795oهندسة المـــنصورهمصطفى محمد ابراهيم عطيه قاسم
811o77تربية سوهاجهبه على محمد عثمان
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد عطا فهيم محمد733547
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتعلياء ابو الوفا محمد قاسم39728
هندسة الزقازيقعبد العزيز مصطفى عبد السالم مصطفى638934
73o199صيدلة المـــنيامـــنة هللا محسن فوزى حميد
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد محمد فهمي عبدالقادر نورالدين379693
2226o9طب اسنان طنطايمـــنى ماهر السيد رمضان
79295oتربية ابتدائي اسيوطمحمود عبد الاله وردانى عبد اللطيف
حاسبات ومعلومات عين شمسماريو مراد اديب عطيه133513
338o16تربية أساسي اسكندريةإسراء فوزي علي أحمد
627o3إعالم بنى سويفساره نادي عويس احمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء رمضان سيد جبر293582
27621oكلية هندسة بنهاعبدالرحمـــن ايمـــن ابوالمعاطى عبدهللا
56oo98تجاره المـــنصورهمصطفى ابراهيم محمد حمدى ناصف
4254o6حقوق االسكندريهعمر سامى فتحى محمد  الخراشي
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسلمى عادل عبد المـــنعم السيد346541
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيمـــنى محمد عبد الفتاح سيد محمد24652
نوعية المـــنياايمان حجاج احمد سالمه715627
19188oطب اسنان عين شمسمحمد احمد فتحى احمد
تجاره اسيوطمحمد عبد الرؤوف رشدى فهيم799498
تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن محمود عبد الرحمـــن عبد الرحيم646425
اداب المـــنصورهمحمد ابراهيم صريح فريد السيد565693
اداب حلواندعاء مختار حامد مصطفى فتوح149365
13o86oهندسة عين شمسالشيماء جمال الدين محمود على
3o3235تربية ابتدائي بنهاامانى سليمان محمد اسماعيل بحيرى
طب عين شمسانجى محمد عصام الدين عبد الرحمـــن116475
59o457تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةشيماء ماهر عبد الرازق فهيم السيد
424oo1تربية أساسي اسكندريةمـــنة هللا شعبان محمد شعبان عبد الرحمـــن
21o472طب القاهرهاسراء حماد حمزه محمد
صيدله االسكندريههدير حمدى بسيونى قاسم451873
اداب االسكندريههبه هللا يحيى محمد الحريري411738
كلية البنات تربية عين شمسنجوى بخيت يوسف عوض44626
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد محمد كمال عبده147337
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمود عادل على عاشور731599
كلية البنات آداب عين شمسنورهان صبرى عبدالشــافى احمد282948
2o4347صيدله القاهرهمحمود رأفت محمد صالح عبد الوهاب
تربية ابتدائي بور سعيدمريهان هانى مختار قطب عرابى662115
تجاره القاهرهنوران احمد طارق احمد صالح18889
22395oتربية ابتدائي الساداتاحمد محمود ثابت محمود
5o2528صيدله المـــنصورهايه السيد حسن رجب
5o4935تربية جامعة دمياطميادة السيد السيد مرسى
5o9124طب بنهاسارة صبحى عبد الصادق الشيخ
335o77اداب دمـــنهورشيرين أشرف وليم جرس سعد
43o567تربية ابتدائي دمـــنهورعال انور عبدهللا ابو العال
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تربية المـــنيامحمد محمد عبدهللا جاد الحق721235
طب بنهاندى محمد على مصطفى هالل351216
22731oتربية الساداتاحمد سليمان ابراهيم سليمان الكالوى 
297o4حقوق القاهرهطارق مصطفي حسن المـــندوه
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفيمـــنى أيمـــن شعبان محمد حسن تنيره713692
5o5877سياحه وفنادق المـــنصورةعلياء ايمـــن محمد قدرى ابو العز
تربية طنطاشيماء عبد المعطى عبد المعطى الدراجينى485387
عالج طبيعى ج كفر الشيخغادة احمد توفيق الخولى446919
27438oتربية حلوانفريده جمال فتحى محمد الحفناوى
تربية/رياضه عين شمساسراء محمود حسين احمد134142
742o38تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتنهله محمد مسعود على
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنرمين على متولى على عبيد446344
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم محمود فتحى محمد عثمان213828
اداب القاهرهسلمى صالح السيد عبد العظيم54928
اداب دمـــنهورهاجر حمدى محمد حسن علي يوسف349355
تربية طنطاريم كمال سليمان شفيق367411
تربية دمـــنهورسارة محمد احمد عبدالحميد قرقور429145
تربية طنطارقيه السيد عبدالرازق غالى493974
23139oنوعية بنهااسراء محمد محمود ابراهيم
72385oاداب المـــنياياسمين خالد محمود حجازي
تربية ابتدائي بنهاامانى صالح عبدالمـــنعم حسنين285548
طب االسكندريهعبد هللا عصام مرسي علوي عبدالسالم434996
1914o3اداب انتساب موجه حلوانعمر عماد محمد علي التالوى
4o58oتجاره عين شمسشيرين محمد نصير مهران
هندسة الزقازيقمحمد مصطفى محمد السيد السيد مصطفى579853
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانساره احمد مجاهد احمد الرفاعى572784
29o364تجاره بنهااسراء سعيد مصطفى نبوى بلح
576o8اداب القاهرهمحمد فتحى عبد القادر حسانين
12483oهندسة المطريه جامعة حلوانمحمد خالد رمضان محمود
3oo55oطب بيطرى بنهاايمان محمد عبدربه عبدالمجيد
تجاره بنهامحمد عباده بهى سالم299761
اداب القاهرهميرنا فريد جمال ذكى زاخر56967
طب عين شمسايمان مصطفى ابراهيم حجازى ابوسقاية294449
كلية هندسة بنهااسالم فتحى ابراهيم توفيق294897
تربية اسكندريةبسنت راشد محمد محمد عوينات423899
اثار القاهرهدينا محمود رجب محمد155215
72oo53اداب المـــنياحنان ايليا هارون اسحق
اداب عين شمسندا حامد عبد الرحمـــن حامد142399
293o28هندسة شبرا بنهااحمد جارحى عبدالمحسن ابوالسعود
طب اسنان جنوب الوادىاسماء محمد محمود بدوى819238
طب المـــنصورهبسمه عبد الودود محمود على مكروم561365
2926o2نوعية عباسيهجمال مجدى ابراهيم محمد العزازى
2269o6صيدله طنطامحمد حليم عبدالباسط عبد الحليم عجم
261o23هندسة حلواناحمد حسين فؤاد حسين
8o35o4كلية الطب بقنااالء ناصر محمد عبد اللطيف
42o882تجاره االسكندريهاحمد حسن خلف حافظ محمد
صيدله الزقازيقساره احمد محمد محمد حسن285656
28o599تربية بنهاهدير السيد حجازى محمد
صيدله القاهرهمـــنة هللا احمد فاروق محمد28523
تربية ابتدائي جامعة السويسيوسف محمد محمود عبدالعال659969
طب طنطاعادل ربيع محمد عبده الجنيدى575989
تربية طفوله طنطافاطمة السيد احمد شكر364643
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طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهناء عبدالهادى عبدالفتاح الجنيدى219461
65o849تجاره الزقازيقمحمد السيد عبدالسالم احمد
5o6113هندسة بور سعيدمازن محمد ابراهيم المتولى الهوارى
تجاره المـــنصورهكرم اشرف عوض محمد المحجوب576817
اداب طنطامحمود خليل محمد السطيحه361639
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةمـــنى عبدالعزيز عبده حسن ابوجحشه496127
42o6o5تجاره االسكندريهعبد هللا احمد السيد الشوني
اداب القاهرهاالء عادل ابو يوسف السعيد21888
23oo65صيدله طنطاايمان ابواالسعاد عبدالمعبود ابراهيم الجعفراوى
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانحسام الدين مجدي مصطفى نصحي54596
تربية شبين الكومهاجر محمود محمد فهمى حامد عيسى236444
49o966طب المـــنصورهمحمد عبد العظيم عبد العظيم الكومى
5o41o6هندسة المـــنياأحمد علي محمد علي السعيد  االكرت
اداب القاهرهندى هارون سعد الصادق42375
اثار القاهرهريهام ابراهيم مختار على فودة489377
3o2332تجاره عين شمسشيماء احمد شوقى فريد
اثار الفيوممحمد انور عبد هللا العيونى427256
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةيوسف احمد امين محمد على السيد189812
رياض اطفال بنى سويفنورهان احمد عبد هللا احمد62994
81o964طب سوهاجعبد الرحمـــن جمال السيد محمدين
823o81كلية تجارة ج أسوانياسمين ممدوح يوسف بدرى
اداب بنى سويفعبد الرحمـــن ناصر محمد انور63483
اداب انتساب موجه االسكندريهمؤمـــن اسماعيل صبحى على اسماعيل416724
19o195تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرضوى محمد عبد الرؤوف احمد نجم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمرو حسام جمال الدين ابراهيم227981
5oo441اداب جامعة دمياطمها محمد نعمان الشعراوي
71o864تربية ابتدائي المـــنيامـــنى خالد احمد قنديل
كلية هندسة بنهاايه احمد فؤاد حسين السكري229921
صيدله االسكندريهمحمد مهدى عثمان المسمارى439717
27296oهندسة اسيوطمؤمـــن حمدى صبحى اسماعيل
رياض اطفال المـــنيا طالباتايه عمر ابو بكر محمد714824
2227o4تربية طفوله شبين الكومروضه عاطف احمد ابو هبل
رياض اطفال المـــنصورهاميره ابراهيم صالح ابراهيم متولى517725
3o354oطب بنهاهبه هشــام محمد ابوزيد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا احمد محمد هنيدى233712
كلية أداب بورسعيدنورهان سعيد احمد شتا661638
5o3226صيدله المـــنصورهإبتسام شعبان بليغ السيد عجم
تجاره االسكندريهمحمد جابر على حسين337459
هندسة الزقازيقايمان محمد عبد الجيد حسن العدوى578737
اداب الزقازيقأسامه محمود أحمد محمد على524997
28o762تجاره انتساب موجه  عين شمسسامح عصام عبدالعظيم حسين
تجاره القاهرهامير عبد الرحمـــن عبده الفولي55176
تربية كفر الشيخريهام رضا عبد اللطيف مصطفى ابو شعيشع382687
3oo727كلية هندسة بنهامحمود فكرى حسن حسن امين
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن عماد الشحات السيد ابو السعود564293
5o2985طب بيطرى المـــنصورهسلسبيل احمد محمد محمد عطيه
4188o3تجاره كفر الشيخاحمد ماهر كمال محمد
569o13تجاره المـــنصورهمحمد حسام ابراهيم محمد ابراهيم
233oo7اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مصطفى محمد جبل
44131oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد يحيي اسماعيل بلبع
73o296تجاره اسيوطمحمود سيد احمد محمد
583o9كلية األلسن بنى سويفعبد الرحمـــن نادى محمود محمود
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739o21تجارة قنا ج جنوب الواديماجده رشــاد فاضل محمد
3o3768تجاره عين شمساالء فكرى محمد ابراهيم
السن عين شمسساره عبدالعزيز فوزى عبدالعزيز الروبي291123
5o5186تجاره جامعة دمياطياسمين مجدى محمود الشربينى نبهان
طب بيطرى االسكندريهفاطمة احمد انور احمد بكر349757
تربية الزقازيقهاجر ابراهيم جوده عبد البارى643883
رياض اطفال الفيوم طالباتدعاء جابر سليمان حسانين89544
41o421فنون جميله فنون ج االسكندريهساره ياسر شريف احمد زكى
حقوق القاهرهنورهان صالح علي على حسن17181
43o6o7تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاسماء طه حامد محمد زايد
تربية جامعة السويسهيفن شريف الفى اسعد636411
تجاره القاهرهاحمد محمد عبد الرحمـــن السيد صالح43691
تربية ابتدائي بنهانورا محسن عبدالنبى عبدالعزيز292266
تربية الفيوماميره محمد هالل محمد78382
2oo867تجاره انتساب موجه قاهرهكمال خالد كمال الدين سليمان
طب اسنان طنطاسلمى حسن محمد على العضاض412362
اداب دمـــنهوراحمد على عبدالحفيظ على أبويمـــن427681
8o3625طب عين شمسعبد الرحمـــن عفت ابو الفتوح محمود
26751oصيدله القاهرهمحمد محمد طوسون احمد حسين
نوعية الزقازيقرحمه على محمد السيد649242
12o2o7السن عين شمسمريم وحيد سعدالدين عبده الجيار
هندسة القاهرهمحمود ممدوح عبدالمجيد عبدالحميد189238
21o94اداب القاهرهيوسف فتحى عبد الرحمـــن سلطان
تربية ابتدائي بنى سويفاسماء محمد على احمد69631
اداب المـــنصورهاسماء فايد محمد عبد الخالق عوض589381
71668oنوعية المـــنيااميرة عاطف محمد محمود
هندسة اسيوطمحمود سالم احمد عبد العظيم787719
41o989اداب االسكندريهآية هللا محمد مصطفى محمد عويضه
تربية طنطارضوى جمال مصطفى محمد احمد363356
هندسة طنطامحمود محمد عبد الحكيم ابراهيم البخومى362423
تربية ابتدائي بنى سويفعبد الرحمـــن حربى على محمود67498
صيدله المـــنصورهندا سوكارنو محمد كمال محمد السيسي586848
2438o4طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةوالء كامل محمود حسن صالح
8o6674تربية ابتدائي سوهاجمـــنى جمال عبد الجواد محمد
اداب االسكندريهاسراء على محمد إبراهيم رمضان419941
صيدله الزقازيقايمان طارق الصاوى محمد الصاوى بدر584448
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن خالد عبده محمد الخولى19755
23o42اداب انتساب موجه القاهرهمارينا اشرف اسكندر عجايبى
صيدله طنطافاطمه عراقى مـــنصور حلوه225763
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفابراهيم مجدى مختار محمد75286
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمد سامح ابراهيم بسيونى121719
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم جمعه عبد الستار محمود94888
8o9716تربية ابتدائي سوهاجايه احمد فؤاد محمد
هندسة الزقازيقمحمد طارق عبد المـــنعم محمد513736
كلية طب االسنان جامعة أسيوطعدنان محمد محمد سالم799562
1543o2اداب حلوانامـــنيه ربيع جمال عثمان
3o1142تجاره عين شمسكريم محمد السيد محمد الشــال
187o73اداب انتساب موجه القاهرهاريج مصطفى مدبولي حنفى
8o5516تربية سوهاجغاده عاطف محمد محمد
تجاره القاهرهاحمد علي عبد هللا خطاب58829
تربية ابتدائي بنى سويفمحرم شعبان محمد سعداوى69413
كلية األلسن كفر الشيخايمان محمود احمد محمد جابر354594
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51266oاداب الزقازيقاسراء مصطفى عبدالفتاح عمر
1451o3كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىعمر محمد احمد مبارز
نوعية الزقازيقبوسى احمد محمود محمد الصادق511678
إعالم ج جنوب الوادىشيماء احمد عبدالفتاح ابراهيم735686
تربية ابتدائي عين شمسحسين خالد حسين محمد43747
صيدله حلوانابانوب سامح حكيم ذكرى237736
اداب انتساب موجه القاهرههايدى عاطف عبد الدايم محمد35367
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةحسناء فتحي السيد مصطفى ابراهيم652826
19o289هندسة عين شمسامـــنيه شوقى عمر عبدالعزيز
تربية العريششروق اسر عبده عبدالبصير666124
8o6636تربية سوهاجياسر خلف فوزي السيد
هندسة المـــنياحسن سعيد حمدى حسن815937
هندسة اسواناحمد محمد على احمد743569
هندسة اسيوطفرح نائل محمد عبد العظيم البدوى193844
57o336صيدله المـــنصورههاجر المتولى السيد محمد عويس
هندسة طنطانجالء احمد عبداللطيف السبحى359847
19o335تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريهام بهجت مـــنير رمضان
اداب حلوانايمان مصطفى محمد حميده156161
اداب جامعة دمياطاحمد محسن مصطفى زعتر499825
43123oتربية ابتدائي دمـــنهورمـــنال على عوض عبد الحميد الجارحى
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانامل عبدالعظيم يوسف محمد سالم649867
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد طارق العزب السباعى235196
8o4558تربية ابتدائي سوهاجهبه محمود احمد عبد الرحيم
2o82o6اثار القاهرهميرنا اشرف فؤاد فهيم
2363o1كلية اآلثار سوهاجشيماء خالد عبدالحميد عبدالرازق رخا
236oo5طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره امجد شوقى أحمد حسين
2319ooنوعية بنهافايزه عاطف محمد ابوالفتوح
طب بيطري المـــنيامـــنتصر سعداوي محمد عبد الرحمـــن729217
119o45هندسة حلوانعمر احمد ابو بكر احمد
23o167اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد طارق امين فرج
تجاره القاهرهعالء عبدالناصر فتحى قناوى273293
34o88هندسة عين شمسمؤمـــن هشــام محمد يحى محمد
طب الفيوممعاذ خميس عبد العزيز عطيه76878
تجاره االسكندريهشيرين اشرف عبد الحليم عمر محمد352248
هندسة شبرا بنهارنا حامد احمد عبد المقصود عمارة13885
35813oاداب طنطامصطفى طارق عزت ابراهيم
2o453oتجاره عين شمسمحمد عبدالرازق محمد صالح
تربية ابتدائي المـــنيامارى جميل جاد جرجس724127
8o5251تربية سوهاجسلمى امين حسب تايب عارف
السن عين شمسخالد انور خالد سليمان295367
5834o6تربية المـــنصورهنورهان عبد الفتاح يوسف احمد
كلية هندسة الطاقة بأسوانايهاب مسعد حسن حسن حسانين593242
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىكريم جمال ابراهيم بصل136661
عالج طبيعى قناايوب عبده نجيب خليل831523
3o56o8تجاره عين شمسشروق سعيد محمد حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرحمه يحيى حامد معوض199484
تربية ابتدائي طنطاام هاشم رجب على محمد الجاويش364333
اداب طنطامـــنه هللا ابراهيم محمد سعيد محمد359248
هندسة المطريه جامعة حلوانتسنيم ثروت محمد مهران15525
طب طنطاالسيد محمد عبد الغفار داود573491
طب المـــنياميرنا زكريا بشرى حنين713641
3o142oهندسة شبرا بنهامحسن رضا محسن مصطفى
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132o43اداب عين شمسروان سيد على نصر
اداب بنى سويفاسراء رجب محمد محمد69626
طب بيطرى القاهرهماريز رأفت سمعان مسيحه117716
عالج طبيعى القاهرهرنان عادل احمد فؤاد عبدالسالم شعالن288616
22o917تربية الساداتمـــنار محمود عبدهللا محمد 
44152oصيدله االسكندريهعبد الرحمـــن خالد محمد عاشور الحنطور
هندسة االسكندريهآية محمد رمضان ابراهيم عصفوره346252
تربية طنطاحسن جمال يوسف احمد355731
71oo3تربية بنى سويفاميره محمد مهدي امبابي
295o93كلية البنات آداب عين شمسفاطمه فوزى عبدالعزيز عواد غنيم
طب بورسعيدعمرو عبد الحافظ المرسى عبد الحافظ577335
5o445oهندسة بور سعيدميرنا اشرف حافظ خليل حافظ
تربية المـــنيارفيدة جمال احمد ابوزيد729969
هندسة عين شمساسماعيل طارق اسماعيل رياض139548
كلية طب االسنان ج بنى سويفنهى عبد الرحمـــن احمد محمود71924
تجاره المـــنصورهاسماء يوسف يوسف نور الدين بخيت569998
اداب الزقازيقاحمد تيسير احمد عرفات587415
طب الفيومنرمين فنيار يوسف ديماس75572
هندسة القاهرهمحمود جمال الدين محمد احمد عليوه121958
تجاره دمـــنهورمحمود على عبدالعزيز عبدالرحيم344818
تجاره االسكندريهاحمد خالد البدرى عباس415413
43o82oتربية ابتدائي دمـــنهوراسماء ياسر محمود محمد شلبى
8o8o48تربية ابتدائي سوهاجرائد احمد محمود خليفه
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةدينا عبدالقادر سالم الشــاذلى233944
35oo97كلية اآلثار انتساب موجه باالقصرنورهان عادل عبد الرحيم محمد عمر
569o77طب بورسعيداسالم رمضان السيد محمد عبد العزيز
2o983هندسة حلوانمحمود محمد محمود عبد الكريم
تربية ابتدائي سوهاجشيماء السيد محمد اسماعيل817519
اداب حلوانكيرلس نصر توفيق سيداروس141864
هندسة اسوانهديه يوسف احمد يوسف732353
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن شعبان عبدالرحمـــن الدهشــان224134
45o125كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسراء محمد عبد الاله محمد االقطش
اداب دمـــنهوررويدا مصطفى كامل عبد الغنى الغرباوى347361
تجاره انتساب موجه قاهرهجيهان شحات صالح عبد الجواد54177
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعهد مصطفى عوض جعفر231617
اداب االسكندريهامـــنية طارق سعيد زكى نوار346258
339o31تجاره دمـــنهورعلي محمود احمد محمد متولى
5o9753هندسة الزقازيقمحمد السيد محمود محمد عجمى
تربية اسيوطدرويش عبد الموجود درويش حسين797114
اداب المـــنصورهفاديه المهدى عبد العال يونس المهدى574721
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنوران اشرف احمد مرسى732453
6367o4تجاره بور سعيدنوران هشــام حسن حلمى محمد
تربية االسماعيليهشيماء بركات جمعة على652387
5o4754تربية جامعة دمياطعزه سمير ابراهيم السيد حجازي
79294oاداب اسيوطمحمد عماد الدين محمد عبد المجيد
66665oتربية العريشنهى سالمان سالم عبد المالك
صيدله المـــنصورههدى محمود السيد غازي الشــافعي492999
طب بنى سويفاسراء مخيمر شعبان صابر62783
تجاره المـــنصورهنادر متولى الطنطاوى بسه493451
كلية البنات تربية عين شمسمـــنى جمال حسنين حسن142378
حقوق القاهرهياسمين احمد عبدالعزيز االبجى198542
نوعية بنهادعاء محمد عبدالغنى محمد ابوالمجد277557

Page 742 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
طب بيطرى المـــنصورهعمر عبد المـــنعم سعد السنبختى493593
285o26اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهدير حماده محمد محمود على
تجاره عين شمساحمد عبدالحميد مرتضى عبدالحميد269383
نوعية المـــنيالطيفه رجب عبدالحميد عبدالفتاح721712
تجاره االسكندريهصفا احمد نبوى محمد شعيب423966
صيدله االسكندريهمروان عصام محمود احمد عمران345273
حقوق القاهرهماكرينا ماجد فهيم جاد هللا132697
23o139هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفاطمه مهدى مأمون محمد العناني
فنون جميله عماره ج حلوانسلمى نادر عبده عبد الخالق114531
5o7991تجاره جامعة دمياطمحمود محمود فريد احمد موسى
8o5467تربية ابتدائي سوهاجاميره خليفه سيد مـــنصور
هندسة كفر الشيخاحمد على محمد مبارك384892
تربية ابتدائي الفيومبسنت احمد عبد الرزاق على75884
48934oتربية ابتدائي طنطاالشيماء سمير سيد احمد محمود العمراوى
تجاره بنهاانجى اسامه حسن فؤاد126495
فنون جميله فنون المـــنيانوران رمضان محمد صالح713951
283o82صيدله عين شمساسراء محمد محمد البكري
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاميره على صالح على66751
هندسة المـــنياانس احمد عبدالاله محمد711959
اداب طنطادينا احمد فتحى صالح364318
هندسة شبرا بنهااحمد محمد فريد سيد على295438
5o5146كلية األلسن كفر الشيخاسماء صبرى عرفان الخضرجى دنيا
السن عين شمسنهى ثروت حسين موسى145995
طب المـــنياميادة احمد رشــاد علي721932
7197ooنوعية المـــنياايه علي عبد المجيد محمد
صيدله القاهرهمحمود مروان محمد محمد يوسف الشيخ261235
تربية الزقازيقنورهان هشــام عبد الرؤف احمد الجاويش516573
277o19تربية رياضية بنين بنهااحمد عادل محمدى تهامى الكرارجى
هندسة شبرا بنهاحازم محمود عبدهللا محمد297564
تربية رياضية بنين بنهااحمد محمد الشحات رزق محمد279762
تجاره الزقازيقساره السيد حسين محمود عقل514568
429o28اداب دمـــنهورساميه سعد محمد شلبي عبد هللا
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد باسم محمد فوزى ابراهيم191793
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندرية/رياضةيارا مـــنصور انور احمد زايد455455
19o961هندسة القاهرهمصطفى محمود فاروق احمد ابراهيم
19oo82اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةشــادى محمد امين رفاعى
اداب عين شمسنرمين مجدى شحات ابوالمجد299164
تربية كفر الشيخمحمد أمين رضوان مصطفى السنهورى373699
2o3893دار العلوم ج القاهرهبسمه مـــندى محمد مبروك
7427o4هندسة اسيوطهشــام حمزه طلب محمود
نوعية بنهاايه ايمـــن عبدالحميد عطيه279951
حاسبات ومعلومات القاهرهوليد احمد محمد شعيب133452
755o47صيدلة المـــنياايهاب محمد عبدالغنى محمد
تجاره بنهاعبد المـــنعم جمال سيد محمد ابراهيم119412
اداب عين شمسعصماء محمد سعيد محمد295512
تجاره القاهرهمحمد احمد محمد فوزي154651
تربية ابتدائي الساداتايمان السيد محمد الزوبرى229279
طب عين شمسشمس جمال حسين محمد288228
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد عبد هللا حسانين محمد644782
تربية طفوله سوهاج طالباتايمان حامد عبد الرحيم عبد الرحمـــن812314
644o81طب بيطرى الزقازيقتسنيم ايمـــن فتحى سليمان
8o2283تجاره اسيوطاحمد عز عبد المحسن تايه
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51o39oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسساندرا هانى يوسف حنا بشــاى
235o37هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد خالد محمد السيد خفاجى
6o8o4دار العلوم ج القاهرهشيماء عامر سيد عفيفى
طب اسنان طنطانهال فايد السيد الطنطاوى طبيخ495917
36o6o2تربية ابتدائي طنطاماجده اشرف حسن محمد البرماوى
تربية االسماعيليهنانسي عمرو عبدالعظيم عبدالنبي635962
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم فتحى عبد المقصود متولى155686
هندسة المطريه جامعة حلواننورالدين محمد محمد غريب47865
56o192صيدله المـــنصورهمعاذ مصطفى حسنى ابراهيم
طب طنطاريم عبدالرازق السيد عبدالرازق عارف363499
815oo1اداب سوهاجاالء احمد محمد ابراهيم
تجاره القاهرهحسين تامر حسين مصطفى41492
119oo5كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبد الرحمـــن عصام محمد امين
2221o3هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةياسين احمد محمد الفار
طب اسنان القاهرهناريمان اسامه محمد عياد22547
8o362طب الفيومابراهيم احمد ابراهيم مفتاح
تربية بنى سويفايه يوسف سليمان عبد الرازق69647
15517oهندسة حلوانمـــنة هللا احمد عبد المجيد محمد
2o38ooاداب حلوانراندا الهامى سيد عبدالمجيد
نوعية الزقازيقحسام عطية عطية حسن515611
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسحازم معمر محمد يونس636251
اداب بنهامصطفى محمود ابراهيم على281475
طب الزقازيقيمـــنى عرفات رفعت عبد العزيز519631
طب اسنان جنوب الوادىساره مصطفى احمد بدوى732228
إعالم بنى سويفمارى اشرف برتى مـــنشى788125
57o611تجاره المـــنصورهاحمد صالح الدين كامل على جمعه
13424oكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسعلياء مـــنصور عبد المحسن مهران
طب بنهاندى محمد عصام مختار277422
73o294اداب المـــنيامحمد عمر عبد الفتاح محمد
5o5181تربية جامعة دمياطنورهان مدكور ابراهيم الجمل
35o892اداب انتساب موجه االسكندريهآية محمد محمد عرفه
817oo9حقوق سوهاجاسالم جعفر على محمود
8o188اداب الفيومميره السيد موسى السيد خليفه
تجاره بنى سويفمحمد سامى انور محمد76848
نوعية بنهاياسمين صبحى مصطفى خليفة278197
طب القاهرهمحمد احمد فرج سيد125259
تربية طفوله الزقازيقاميرة السيد جوده مصطفى514534
تجاره بنى سويفنرمين عادل سامى حنا723424
طب المـــنياأحمد هاني فتحي شــاهين713172
81o977صيدلة سوهاجمحمد احمد محمد البدرى
تجاره اسيوطمينا جمال شحات صليب792359
37751oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمـــنار احمد حمد ابو شعيشع محمد
58o446تجاره المـــنصورهعمر نصر فتحى محمد احمد
اداب الزقازيقرحمه طه عبدهللا درويش السيد278374
15585oاعالم القاهرهاسماء اسامه احمد ماهر خليل
79611oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمحمود رمضان عبد العظيم فرغلى
74o124هندسة قناعبد الرؤف حامد الوحش محمد
583o55تربية المـــنصورهنورهان عبد النبى الحنفى ابراهيم
214o55تربية رياضيه بنين شبين الكومعبدالرحمـــن عابدين جابر ابوسحبل
423o32اداب االسكندريهسلمى محمد صابر عبد العال على
8o99o1طب سوهاجمحمود جمال عبد الحكم محمد
تجاره القاهرهبسنت عادل محمد عبد الرازق مصطفى55465
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تربية بنهااسماء حسن عبدالمـــنعم محمد283443
نوعية عباسيهاميره اسامه خليل ناصر293589
صيدلة الفيوماحمد محمد عبد العظيم احمد91427
اداب انتساب موجه القاهرهتهانى جمال سيد دياب عمر21949
565oo4تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء محمد محمود احمد السيد
8o7544تربية طفوله سوهاج طالباتمـــنال عبد العزيز عبد المـــنعم محمد
علوم سوهاجمحمد خيرى احمد عطيت هللا829594
4472o9طب االسكندريهمـــنار جمال عبد العزيز محمد  النجار
5o3926تربية جامعة دمياطفاطمة يوسف ابراهيم يوسف سالم
2o8521تجاره عين شمسدميان رجعان شوقى عبلایر
5o188oاداب جامعة دمياطمياده ناجى عبد الغنى هنيدى فرح
639o6هندسة بني سويفيوسف شعبان قرني حسين
737o48تربية قنا ج جنوب الوادىغاده رجب عبدالغنى احمد
اداب قنا ج جنوب الوادىساره اشرف النوبى ناصر746294
طب بيطري المـــنياجورج يوسف وديع يوسف75464
2863o5طب بيطرى بنهاتغريد عطا جاد محمد عواد
222o91هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد عاطف حسين الجنادى
13714oتجاره القاهرهمحمد محمود عبد الهادى عبد الحميد
تجاره عين شمسعلى طارق على محمود297648
8o1139صيدلة اسيوطحسناء محمد حسن حسين
طب عين شمسمـــنه هللا مصطفى محمود عبدالمجيد261724
3492o7هندسة االسكندريهايمان احمد عبد هللا محمد الشيخ
تربية قنا ج جنوب الوادىاسراء رفعت عيد جبالى737139
هندسة االسكندريهدانيال ميشيل مرقص فهيم جرجس413732
8o4161تجاره سوهاجحسن جمال حسن محمد
79571oتجاره اسيوطندا محمد صالح محمد
299o8oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةانجى عبدالمـــنعم فوزى ابراهيم
صيدله الزقازيقاسالم رضا عبد الحميد السيد مقدام518865
8o1843اداب اسيوطوفاء مهدى عبد الغفار زناتى
تربية اسوانليلى احمد مصطفى خليفة822711
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان احمد السيد محمد حسب النبى579356
45443oهندسة االسكندريهمها يسرى صبحى ابراهيم
السن عين شمساسراء حربى على حسن28676
نوعية عباسيهاسراء عمر محمد طوخى محمد عيسى295742
8o2456تربية ابتدائي اسيوطاحمد محمد عبد الحليم احمد
22863oاثار القاهرهغاليه السيد عليوه محمد زعير
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد محى الدين فتح هللا محمد مطاوع379963
نوعية بنهاياسمين حسن حموده حسن279316
هندسة المـــنصورهمصطفى محمد حلمى محرم محمود587145
اثار الفيوممحمد حسن مسعد محمد342312
حقوق االسكندريهاحمد اشرف حلمى خليل هندى427671
792o65كلية رياض االطفال اسيوطمـــنى فايق عبد الرحيم محمود
5o2278تربية جامعة دمياطهشــام رفعت على الخاليلى
29185oاداب عين شمسمحمد شعبان محمد احمدعشرى
تجاره االسكندريهبسمه مؤمـــن عبدالهادى احمد عوض415692
تربية اسكندريةسميه عادل علي السيد عبدهللا415746
تربية طفوله شبين الكومنوران احمد مليجى عبدهللا215417
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويساحمد عبدالصمد محمود هاشم523288
كلية اآلثار سوهاجأحمد محمد حسن أحمد749821
3275oتجاره انتساب موجه قاهرهمؤمـــن السيد عبد هللا ابو تركى
3o9953كلية البنات تربية عين شمسنورهان توحيد رياض عبدالقادر
41743oاداب االسكندريهسلمى محمد احمد محمد ابوزيد
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نوعية اسيوطمـــنال حماده محمد حسين797712
1222o8تجاره عين شمسميسون اشرف محمد كامل
5o7oo3تربية جامعة دمياطخالد محمد حسين احمد ناصف
تجاره االسكندريهسراج الدين عيد مرزوق باسل336545
34o22oتربية اسكندريةاميره محمد السيد اسماعيل عابد
تجاره طنطامصطفي محمد مجدى عبد الفتاح مرزوق362511
52o976تجاره الزقازيقمحمود نبيل محمود صالح محمد
2o376oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسعاد على حسن على
2o6267تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه هللا محمد عبدالعال حسن مخلوف
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتتيسير فهمى عبدالرؤف ابوالخير222416
639o56برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانياسمين حسين صالح محمد محمد
هندسة طنطاسندس رضا محمد امين السحيمى367947
صيدلة اسيوطاحمد عاشور محمد عبد الرحيم749291
22o724كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاحمد سامى احمد عبد العال عنانى
اداب انتساب موجه عين شمساسراء محمود يحيى محمود صالح29182
هندسة القاهرهمايكل سمير وديع يوسف115697
813o48طب سوهاجمادونا سان دانيال عوض
5o411اداب انتساب موجه عين شمسنورهان اسامه جاد عبد العزيز
نوعية اشموناحمد جبريل عبدالواحد سالم224263
3o4279صيدله عين شمسسلمى سيد احمد على دياب
138o16تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحبيبه اسامه محمد السيد
21oo12صيدله القاهرهشيماء محمد عبدالحليم سالم هيكل
نوعية المـــنصورهمياده محمد زكى نصر ابراهيم581676
طب اسنان القاهرهسعيد وليد سعيد عبده263558
تربية ابتدائي قنا ج الواديفادي نبيل راغب اسكندر731566
2811o4هندسة شبرا بنهااسالم يحى احمد اسماعيل
اداب الزقازيقنورا احمد محمد السعيد ابوعامر586221
هندسة االسكندريهاحمد طارق عبدالواحد محمد احمد كمونه413623
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةالهام سعيد محمود محمد الساعى235824
1984o8هندسة اسيوطاسماء رضا احمد محمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةوسيم صالح محمد عبدالحافظ217876
71974oعلوم المـــنيابسمه عوض توفيق اسماعيل
هندسة اسيوطاحمد طلعت صابر اسماعيل815925
8o5793تجاره سوهاجابانوب صفوت رمزى جرس
22o5oاداب عين شمسكوثر محمد سعيد سيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدى ابراهيم محمد ابراهيم268173
565o2تربية حلوانمحمود عادل محمد احمد عمر
3795o8طب كفر الشيخاحمد عفت عوض محمود ابراهيم
29996oالسن عين شمسهدى احمد كمال ابراهيم سالم
46o83تجاره القاهرهاالء ياسر السيد عبد الخالق االمام
طب االسماعيليه ج قناة السويسبسنت يوسف ابو الوفا عطيه652262
تجاره الزقازيقمحمد عاطف عبد الحى عراقى محمد643962
صيدله الزقازيقعبير جودة ابراهيم عيد ديب496795
تجاره عين شمساحمد اشرف رمضان عبدالمـــنعم288927
هندسة حلواناسماعيل طارق اسماعيل على24262
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةندى حسام محمد سعيد عطيه على النمر652176
طب المـــنصورهوليد وائل محمود لطفى ابراهيم الحنونى572811
هندسة بني سويفمحمد احمد سيد محمد67718
تربية طفولة أسوانفاتن عاطف يوسف محمود821797
41866oاداب االسكندريهراجى حسين عوض محمد عبد المطلب
8oo797تربية ابتدائي اسيوطعبد هللا فتحي محمد احمد
اداب حلواناحمد ياسر عفت عبد الحافظ125112
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تجاره االسكندريهمهند محمد شحاتة حسين شحاتة421661
إعالم بنى سويفهدير محمد عالء الدين محمد عبد الجليل25756
هندسة طنطاعبدالرحمـــن محمد زكي محمد ابراهيم عيسى362267
اداب القاهرهيارا محمد طلعت نجيب148933
19o179السن عين شمسنوران ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم
تجاره جامعة دمياطاحمد صقر ابو المكارم صقر499817
تربية ابتدائي بنى سويفمحمد طه عيد عبد الغني69545
اداب طنطاهناء على صابر السيد احمد غانم496555
هندسة عين شمسحازم عماد محمد عبدالحسيب635651
8o4o74تربية سوهاجمروه حسين السيد على
كلية البنات آداب عين شمسهبه سامى سعد سيد198563
3742o4اداب كفر الشيخمبروكة يحيي عبد القادر محمد عمار
صيدله طنطااحمد ربيع فرحات كيالنى231323
طب المـــنصورهاميره عطيه عمر شوشــان495445
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةندى حسنى بكرى قنديل231913
نوعية الزقازيقعايدة وحيد صابر عبد المقصود511474
35oo92تربية طفوله اإلسكندريةنهال طارق ابراهيم ابراهيم مصطفى
هندسة المـــنصورهمحمد عادل بدران طعيمة582999
طب المـــنياعبد الرحمـــن داكر فوزي فصيح729192
صيدله االسكندريهرويس عونى عبدالنور راغب ابراهيم413411
14118oاداب انتساب موجه عين شمسندى محمد عيد محمد على
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفاطمه شبل ابواليزيد ندا222592
فنون جميله فنون االقصرتقى اسامة محمد شحاتة محمدين عوض419533
2o267oاداب انتساب موجه القاهرهدينا اشرف حسين فهمى
431o2oتربية طفوله ج دمـــنهوراية محمد على محمد البركاوى
تجاره القاهرهدينا عبد الحميد عبد الستار عبد الحميد155214
563o81تجاره المـــنصورهساره محسن السيد محمد
تربية المـــنصورهنورا عادل محمد على عريفه563663
3o7o17كلية البنات آداب عين شمسخديجه محمود حنفى محمود
حقوق عين شمساحمد خالد احمد سليمان البقوشي291879
هندسة حلوانجورج عطيه تقاوي ابراهيم125416
تربية طفوله كفر الشيخوالء السيد عبد هللا مطر372737
2o753oفنون جميله فنون حلوانسمر جمال سعيد عبدالحق
تربية ابتدائي دمـــنهورمى عيد محمد على شرف431114
طب االسكندريهاسماعيل ابراهيم محمد ابراهيم زاهر337491
تربية اسوانحماد جميل حسن قرباوى823381
تجاره جامعة دمياطاحمد سامح عبد البارى محمد عوضين572898
تربية طفوله شبين الكومياسمين رمضان عبداللطيف محمود226762
تجاره انتساب موجه قاهرهحاتم محمد نجيب رمضان41371
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنورهان اسامه سيد حميده232527
تجاره انتساب موجه المـــنصورهاشرف اسعد عبد هللا رزق محمد العراقى593465
366o92تربية ابتدائي طنطاايمـــن طارق السيد صديق
اداب انتساب موجه عين شمسايه محمد محمد عبدهللا265948
تربية ابتدائي الزقازيقمحمد جمال محمد ابراهيم يوسف زاهر586179
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمود صالح مختار محمدين194343
صيدلة بورسعيدندى ياسر الشرقاوى عباده جمعه574378
144o83اداب عين شمسمرثا نادى محروس خليل
اعالم القاهرهكريم امير رشــاد محمد188932
كلية حقوق المـــنيانرمين طارق مصطفى عبد الرحمـــن713948
تجاره بنهامحمد نبوى عبدالغنى على284673
اداب دمـــنهورعبد الرحمـــن عبد المـــنعم مرسى على سليمان338595
تجاره كفر الشيخمحمود عمر ابراهيم يوسف شمس الدين375837
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كلية السياسة واالقتصاد ج السويسياسمين طارق يوسف محمود الفقى663785
تربية سوهاجزينب محمد محمود محمد814262
2o2934السن عين شمسخلود مهدى مبروك فرج
تجاره عين شمسعلى السيد على السيد االصفر187289
كلية الطب بقنااالء محمد مجدى ابو الحسن732489
رياض اطفال المـــنصورهايه جهاد شعبان مصطفى السيد585247
طب عين شمسيمـــنى عالءالدين عبدالهادى شتا195219
صيدله االسكندريهندى فتح هللا احمد فتح هللا البرقوقي412792
هندسة القاهرهمحمد طارق ابراهيم عباس16791
3628ooبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمود سعيد محمود هالل
اداب المـــنصورهدنيا احمد شوقى السبع السعيد567794
هندسة طنطاعلى ابراهيم على شرف حسن357261
صيدله الزقازيقشروق سامح السيد عبدالناصر277933
74o969تربية ابتدائي قنا ج الوادياحمد الطواب حسين محمد
السن عين شمسدعاء محمود حنفى محمود58492
طب طنطاعمر ابراهيم محب مسعود جاد هللا376228
تربية اسكندريةفاطمة ممدوح عثمان عثمان423218
8o9598حقوق سوهاجمحمد خالد محمد محمد
414o69هندسة االسكندريهمحمد علي عبد المجيد علي حسنين
تربية رياضيه بنين المـــنياعبد العزيز نور محمد معروف عبد الرحمـــن712248
3699oتجاره القاهرهسلمى ماجد محمد حسن
صيدله المـــنصورهرفيده خالد حافظ ابراهيم مشــالي489564
تجاره طنطااسالم عبد الغنى شعبان خطاب493472
فنون جميله فنون المـــنيانورشــان ياسر محمد على محمد عثمان349349
29263oتجاره بنهامحمود سعيد محمود مصطفى شعبان
43o642تربية الساداتنرمين على محمد علوانى شعت 
نوعية الزقازيقمحمد عاطف محمد ابو العز مصطفى644149
تربية طفوله الزقازيقنيره نادر عبد المجيد محمد649194
طب المـــنياشنوده جمال بولس متري728921
3o2353تجاره بنهاوالء محمود احمد عثمان
5o2434تجاره جامعة دمياطمحمد اشرف السيد مايلو
8o5777تربية سوهاجحكيم جورج حكيم سدراك
28555oتربية ابتدائي بنهااميره اسماعيل محمد عفيفى
2922o1اداب انتساب موجه عين شمسامينه محمد عبدالمقصود شكشك
46o656هندسة االسكندريهجوسيا جورج صليب ناشد بطرس
اداب طنطامؤمـــن محمد فتحى دنيا358435
تجاره بنى سويفمحمود عادل محمد حسن61212
792o97طب اسيوطرغده رمضان احمد محمد
نوعية قنازينب محمد يسرى محمد738536
اداب سوهاجاحمد رمضان عبد اللطيف احمد814713
طب اسنان المـــنصورهساره المتولى حامد عبد المقصود561138
57o8o2طب المـــنصورهمصطفى توفيق محمد جبر محمد
15o49صيدله القاهرهاالء طارق سيد احمد
اداب الفيوماسماء خالد على عبد المـــنعم75684
تربية حلوانرانا حاتم محمود محمد142265
تربية فرع الوادى الجديدايناس احمد حسانين احمد748399
34o251تربية اسكندريةسارة ناصر عبدالقادر عطيه
3437oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسيده محمود سليمان عطا هللا
724o2تربية ابتدائي الفيومهاجر محمد محمد رضوان الزعفرانى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه شعبان عبدالعزيز عبدالحميد717271
495o14طب طنطامحمد اشرف محمد الشويمى
819o89اداب اسواندنيا عيد صابر عيد
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تجاره عين شمسهايدى جمال محمد مرسى119722
صيدله حلوانابراهيم احمد ابراهيم درويش827588
56o253صيدله المـــنصورهمريم هشــام رضوان الحديدى عبده
726o57صيدلة المـــنيابيتر عاطف زكي عبد السيد
8o413هندسة الفيوممايكل مالك عزيز لطف هللا
4894o4تربية طنطاعبير صالح السيد البسيونى
7963o6اداب اسيوطمارينا يوسف عبد المالك سليمان
275o26طب عين شمسشروق مدحت يوسف محمد
طب عين شمسمحمد حسين محمد على نصر295681
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسامه احمد ابراهيم محمد حسن123742
صيدله بنى سويفهشــام اشرف اسماعيل عبد العظيم19255
تجارة جامعة الساداتمينا امين خليل ابراهيم ميخائيل212697
7437o5تربية ابتدائي قنا ج الواديضحى جمال يوسف كامل
23o518كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمود على توفيق عفيفى على الجندى
صيدله القاهرهمحمد محمود محمد محمود الطبالوي16468
هندسة شبرا بنهاحازم اسماعيل جمعه مرشدي281731
اثار القاهرهايمان اشرف فاروق عيد ندا298894
تربية ابتدائي قنا ج الواديعبدالرحمـــن سيد عبدالغنى مصطفى736512
375o54كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخيوسف محمد عبد المـــنعم احمد النحاس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوستينا يسرى وديع مرقس121329
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامسمحمود محمد مرزوق السيد294829
12o375هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد محسن طه عبد العظيم الشهاوى
5o7o27تجاره جامعة دمياطمحمد السيد محمد السيد الصايغ
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد على احمد سالمه224733
5o5933طب اسنان المـــنصورهمحمد عاطف عوض حسن صالح
كلية األلسن كفر الشيخسارة محمد عبد المغنى السيد عابوره364148
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد مليجى محمد مليجى سرور228262
نوعية الزقازيقاسماء جوده عبد الرازق محمد512354
طب االسكندريهأسامة محمد جمعه الزيات441314
صيدله االسكندريهتسنيم أحمد محمد أحمد الشــافعى437337
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر ابوالعال محمود احمد23368
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمحمد مصطفى محمد محمد755441
هندسة عين شمساميره حلمى محمد بيومى سليمان35831
اداب عين شمسفاطمه الجيوشى محمد الجيوشى268613
صيدلة اسيوطهاله عبد الصمد احمد عبد الصمد793817
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآية عمر محمود فايد446987
59o688رياض اطفال المـــنصورهنورهان محمد عبد المؤمـــن عطوه السيد
52o9o4تربية الزقازيقمحمد محمود احمد محمود
اداب انتساب موجه القاهرهاالء فتحي عبد الفتاح عبد العظيم36135
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد اشرف فهمى فتوح محمد23443
كلية تجارة ج أسوانخلود سيد حسن ياسين821148
صيدله طنطاعبدالحميد سعد عبدالحميد محمد224238
41o3o8هندسة االسكندريهاحمد عالء الدين محمد طلعت محمد عبد الواحد
2871o9اداب انتساب موجه بنهاباسل احمد اسماعيل عبدالفضيل
طب حلوانرحمه محمد رجب محمد751526
هندسة المـــنصورهاحمد عماد شرف على564941
كلية حقوق المـــنيااحمد صالح محمد بدر711366
تجاره القاهرهشعبان عبد المـــنجى عبد المقصود ابو زيد54294
49o564اداب المـــنصورهمحمد ناصر بساط رضوان
8o9o27تربية طفوله سوهاج طالباتنشوى احمد عبد الحميد احمد
787o89كلية طب االسنان جامعة أسيوطرحاب عاطف عبد التواب عبد القادر
42o681اداب االسكندريهاسالم محمد السيد اغا
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كليةاسمجلوس
اثار الفيوملميس السيد عبد الهادى عبد العزيز566738
طب االسكندريهتسنيم حسن على محمد سلمون444721
56o41oطب المـــنصورهحسين احمد مصطفى ابو العنين الرفاعي
تجاره عين شمسمعاذ السيد العزب يوسف296731
هندسة كفر الشيخمحمد احمد محمد احمد بدوى383384
647o31طب الزقازيقعبد هللا محمد محمد لطفى
6665ooهندسة االسماعيليةعبد الرحمـــن حمدى محمد سرور
تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمة محمد الطيب سالمان739561
تربية ابتدائي المـــنصورهنورهان شعبان ابراهيم عبد الواحد582383
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسامه عبدالرحمـــن عبد هللا عبدالعال رفاعى639631
اثار الفيومبريهان عبد السالم رجب عبد السالم66776
21o811تجاره القاهرهعبدالحميد حمدون عبدالباقى عفيفى
129o28تجاره القاهرهفرح تيتو حسين حسنين
27182oكلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىزلفى لبيب على عمارة
نوعية بنهااميره رضا السيد محمد حسن294387
2263o6طب طنطامى صالح الدين حلمى الدقونى
طب بيطرى اسيوطسهيله لطفى عباس عبد هللا791633
اداب دمـــنهورمحمد حميدة عطية حميدة427972
4895o7عالج طبيعى ج كفر الشيخاالء رضا عبد المـــنعم محمد الدهان
تربية رياضيه بنات االسكندريهندى محمد وحيد محمد مـــنصور346231
نوعية جيزههبة رأفت فاروق محمد48748
41o935تربية أساسي اسكندريةروان محمود على احمد قدرى
3849o7هندسة اسيوطعمر اسعد رجب العجمى صيام
اداب االسكندريهرندا رفعت حمدى حافظ347278
نوعية كفر الشيخمحمد احمد الدرديري رضوان عثمان381123
كلية األلسن ج أسوانمارك اميل رزق جاب هللا663933
تجاره القاهرهدينا طارق عبد المجيد عطوه143783
تجاره عين شمساحمد محمد عبدالونيس محمدين269239
1354o7تجاره عين شمسعبد الرحمـــن محمد سيد احمد
اداب المـــنصورهماجده محمد شحاته كمال ابراهيم589687
تربية ابتدائي بنهاايه عصام عبدالفتاح محمد مصطفي278459
58o475تجاره المـــنصورهمحمود عادل السيد السيد علوان
تربية اسكندريةخلود ابراهيم جابر ايوب على417369
5952o2تربية ابتدائي المـــنصورهاحمد عبد هللا محمد على الجعيدى
تجاره الزقازيقكريم ايمـــن عطيه عبد العال المعداوى588119
3o4o61صيدله القاهرهاحمد محمد صالح محمد
459o81هندسة كفر الشيخعمر محمد شعبان البنوانى
8o5o29هندسة سوهاجشريف احمد محمد فهمى
تجاره عين شمساروى احمد محمد محمود132383
28844oاداب بنهادعاء عبدالعال سعد شبراوى عبدالعال
42oo45تجاره االسكندريهاسماء اسماعيل تامر السعيد عبد الدايم
رياض اطفال بنى سويفساره جابر علي عويس63916
اداب االسكندريهريم محمد عبد الرحمـــن جوهر411754
36o836طب طنطاعائشه احمد عبده المرحومى
هندسة شبرا بنهااحمد عصام الدين فتحى عبد الصادق127582
تجاره دمـــنهورمحمد سعيد عبدالجواد حزيمه426237
15539oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد كمال الدين محمد ابراهيم
18961oحقوق القاهرهامـــنيه حسان عبدالسميع هاشم
صيدلة المـــنياايه جمعه احمد محمود712491
22oo15كلية هندسة بنهامحمد يوسف محمد المعاز
6o241تجاره القاهرهاسالم حامد حسين توفيق
اداب قنا ج جنوب الوادىمـــنصور العزب محمد سعيد744718
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كليةاسمجلوس
تربية حلوانمحمود محمد عبد العزيز محمد147835
448o83طب بيطرى دمـــنهورمريم محمد حنفى على
تربية ابتدائي دمـــنهوررانيا عبد الصبور ابراهيم على ابراهيم428798
هندسة القاهرهعمر احمد دسوقى احمد124274
7229o8نوعية المـــنيامحمود علي محمد عبد الرحيم
السن عين شمسساندرا مـــنير صبحى كامل117763
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن مصطفى محمد حسن نعمان416257
هندسة الزقازيقحسن احمد حسن السيد على517477
52o2o5طب بيطرى الزقازيقحسناء محمد ابراهيم على ابراهيم
طب بيطرى المـــنصورهدعاء رفعت الشحات الجوهرى السيد578368
272o64كلية البنات تربية عين شمسنوران خالد عبدالخالق عبدالفتاح
اداب طنطاامل محمد ابراهيم الحنفى شكيل492223
29327oهندسة شبرا بنهاهند حسن محمد محمد خفاجى
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهدى امام ابراهيم عمر265185
34o855دار العلوم الفيومعمار محمد شرف يعقوب
حقوق الزقازيقعبد هللا عبد الجليل عبد الحميد على517252
طب بيطرى الزقازيقحسين كمال الدين حسين ابراهيم641944
هندسة حلواناحمد اشرف احمد عبد الواحد88273
722o27نوعية المـــنياضحى حسام عبدالمـــنعم فهمى
تربية ابتدائي دمـــنهورساره سامي عبده احمد عبده429416
1885o8تجاره عين شمسميرنا اسحاق بشرى ميخائيل
كلية التجارة ج العريشابراهيم حاتم ابراهيم محمود665119
السن عين شمسمحمد ياسر محمد عبد الوهاب114926
13o685هندسة عين شمسميرنا احمد حسين سيد
تربية المـــنصورهاميره محمد حسين السيد هالل592329
823o63تربية اسوانمـــنار عبد المجيد محمد ابراهيم
اداب بنهاريهام شحاته كامل دسوقي285562
7496o2تربية فرع الوادى الجديدالزهراء سامى فاروق احمد
2769o3كلية هندسة بنهااحمد محمود محمد عبدالفتاح عبدالقادر
طب بيطرى دمـــنهورعبد العظيم رضا عبد العظيم موسى العنانى443959
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين محمود عبد الحفيظ محمود اسماعيل بحيرى49333
فنون جميله عماره ج االسكندريهمحمد احمد محمد عبد الكريم338391
اداب انتساب موجه االسكندريهباسنت محمد حنفى محمود حنفى423493
299o64تربية ابتدائي عين شمساسراء جمال سعد مصطفى
طب كفر الشيخاميرة ناصر على مصطفى374846
تربية بنهاسمر صادق محمد مصلح حجازى231612
647o64هندسة الزقازيقاحمد عماد محمد احمد
اداب كفر الشيخهدير جمال محمد عبد الباسط339543
6553oتربية ابتدائي بنى سويفاميره جالل حلمي جالل
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننوران هشــام صالح الدين محمد ابراهيم17259
اداب عين شمسزينب عبدهللا عبدالرازق ناجى268832
2356o1تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد ابراهيم احمد الوكيل
تربية ابتدائي بنى سويفشيماء طارق عباس عبد هللا66171
4383o8صيدله االسكندريهدينا ناجح حكمت ابراهيم مشرقى
496o17عالج طبيعى القاهرهاسراء محمد عبدالرحمـــن الشناوى
حقوق عين شمسامير جورج هنرى يوسف142848
8833oتجاره القاهرهمصطفى عبده السيد عبد العزيز
تجاره انتساب موجه  عين شمسمهاب سمير ابوهاشم سالمة الشــامى193971
5o7421هندسة المـــنيارباب زغلول البدوى السعيد أبو العنين
42965oتربية دمـــنهورياسمين عبد الجواد ابراهيم مصطفى شلتوت
145o53تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمود راضي طه خالد
هندسة االسكندريهاحمد محمد احمد حسن يوسف455924
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6621o5تربية رياضيه / بنات بورسعيدايمان غريب محمود ابو بكر رشوان
تربية اسوانفتحيه احمد عبد الغنى جاد المولى822365
8o1443تمريض اسيوطشيماء جمال على تمام
عالج طبيعى القاهرهمحمد صبرى حسين محمد23878
74o53صيدلة الفيوممحمود خالد محمد ذكى
565o39تربية المـــنصورهرقيه محمد احمد ابوالمعاطى محمد
14516oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانيوسف حنفى عبد العزيز طه
طب بيطري المـــنياامـــنه مـــنتصر جابر عبدالمـــنعم751515
تربية اسكندريةمـــنه هللا احمد ابو العال محمد ابو العال417495
65o564تجاره الزقازيقمحمد فارس حسن احمد حسن سعفان
اداب طنطادنيا عبد هللا حمدي عبد هللا الشرقاوى353746
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز الجندى117357
35oo96تربية اسكندريةنورهان سعيد امين احمد موسى
791oo4التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةحسناء على محمد على
5821ooطب المـــنصورهياسمين محمد محمود بحبح
تجاره المـــنصورهخالد جمال حافظ عبد النبى احمد592219
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمحمد ناجى محمد عبد المختار748943
2o6743كلية البنات آداب عين شمساالء محروس عبدالوهاب عبد الجواد عون
تربية عين شمسندى حمدى رشــاد كامل يوسف37232
تربية طفوله ج دمـــنهوررندا زيدان عبد الهادى محمد عبدالهادى ابو الحسين429858
السن المـــنياابتهال حضرى فوزى محمد الحضرى638962
تجاره االسكندريهيمـــنى عبدهللا محمد محمد ليله411686
اداب حلوانيارا محمد السيد محمد اسماعيل42936
4921o9هندسة المـــنيامصطفى أحمد مصطفى حموده
اداب المـــنيامحمد احمد عبد الكريم عبد الغنى717937
طب بيطرى المـــنصورهمـــنى عبد الحكيم مغازى حنطور491681
حقوق بنى سويفمحمود طارق محمد رياض محمد726549
اداب طنطامحمد حسني عبدالحليم حسن الفخراني426986
تربية طفوله طنطاايه عبدالسالم عبدالسميع محمد الحالج486746
صيدلة سوهاجرحاب عبدالناصر احمد محمود742753
اداب االسكندريهندى جمال معوض حسين351423
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد صالح محمد احمد ابو عطيه371327
تجاره اسيوطياسمين محسب كمال محسب788757
تربية ابتدائي طنطاايمان عبد اللطيف مصطفى السباعى367395
اداب حلوانرغده مشعل السيد عبده49832
تربية االسماعيليهندى محمد السيد حامد652411
5162o6اداب الزقازيقايمان احمد ابراهيم خطابى
كلية األلسن ج أسوانرضا محمد مرشدى عيسى485231
22o49تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكرستينا فارس بدرى حكيم
441o75طب بنهااحمد محمد رمضان الحناوى
هندسة المطريه جامعة حلوانحسين اسماعيل حسين اسماعيل143226
تربية ابتدائي كفر الشيخفيفى عبدالصادق محمد ابراهيم377231
هندسة المـــنصورهمحمد عادل محمد حسن579949
5oo475تربية جامعة دمياطنورهان محمود ابراهيم عدس
51738oطب الزقازيقعبد هللا أحمد عبد هللا عبد الحميد
81o865تربية سوهاجهاجر نياظي على محمد
السن عين شمسفادى ميشيل حلمى مترى193541
صيدله حلواندميانه خلف توفيق عزب754846
حقوق االسكندريهمحمد السيد ابراهيم محمد عطيه379887
8o7374تربية سوهاجسناء سمير يعقوب حناوي
71663oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاميرة ناصح فارس ناجح
43o727تربية طفوله ج دمـــنهوركريمه صبحى محمد عثمان
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التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرضوه هنداوى ابراهيم قطب53677
5o369oتجاره جامعة دمياطسارة عبده حامد ابراهيم السيد
طب بيطرى االسكندريهمحمود خليل محمد محمد  الخراشى439721
تربية قنا ج جنوب الوادىفاتن حربى محمد النجار746623
تجاره طنطاابراهيم اسماعيل السيد عنبر على352846
هندسة االسكندريهخالد احمد عباس مرسى337557
3797o6طب طنطاصالح اشرف صالح عبدالحميد عبدالحميد
7458o9كلية طب أسوانطه عبدالرحيم بصري بخيت
اداب المـــنصورهمحمد ايهاب اسماعيل محمد اسماعيل565462
اداب حلوانزينب عصام السيد محمد محبوب128294
طب بيطرى بنى سويفاحمد شريف عبد الحميد حسن75292
37o156طب االسكندريهاحمد محمد جابر على زلط
تربية بنهاسعيد ابراهيم سعيد سيد281858
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخعبد الفتاح السعيد جاب هللا خليفة373655
238o6oتربية الغردقة جنوب الواديسلمى عزب مصطفى حسن
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتسوسنا جابر ارمانيوس خليل745339
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالعاطى صبحى عبدالعاطى علي علي217614
36o285صيدله طنطاجهاد ماهر محمد الرفاعى محمد
طب المـــنياعوض عزت مصطفى محمود715846
229o66تربية ابتدائي بنهااسراء احمد محمد حسين الزاملى
1364o9اداب عين شمساحمد ناصر احمد عبد العظيم
هندسة المطريه جامعة حلواناسامة محمد حسين نصر سابق294144
كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد سامح محمد الشب212319
اداب دمـــنهورايمان السيد عبد هللا عليوه347347
2936ooكلية البنات آداب عين شمسخلود خالد عوفي محمود الشلقاني
تجاره الزقازيقسهر السيد محمد محمد الباز511218
سياحه وفنادق المـــنصورةكوثر رضا احمد عبد الهادي572668
338o58صيدله االسكندريهشيماء شلبى ابراهيم محمد
12o794هندسة عين شمسمحمود عمرو عبد الوهاب عوض صالح
هندسة طنطاايهاب حمدى عبد الوهاب البطاوى362734
5881oطب القاهرهنورهان مصطفى على مصطفى
تربية طفوله ج دمـــنهورنورهان عاطف سعيد خليل عبدالقادر428955
هندسة اسيوطالخطاب جعفر رمضان محمد799626
تربية رياضيه بنين شبين الكومعبدالرحمـــن هشــام حسنى ابو الغار217229
6385ooتجاره الزقازيقياسر على محمود على سالمة
تربية ابتدائي المـــنياوالء عيد اسماعيل شعبان719225
8o9o83صيدلة سوهاجايه جمال ضاحى عبد الحليم
2o9634تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد مجد رضوان عبدهللا
7381o5تجارة قنا ج جنوب الواديعلى عنتر على اسماعيل
طب طنطااحمد ممدوح ابراهيم العاصى222214
تجاره طنطامحمود عماد محمد أبو العال357173
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةساره سمير السيد احمد وهب646294
طب الزقازيقالزهراء محمد طه بدوى عز الدين643444
فنون جميله فنون ج االسكندريهآيات اسماعيل فهيم اسماعيل غنيم419256
586o93هندسة المـــنصورهخالد على عبد العزيز عبد العزيز سيد االهل
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسماح انور نجيب حسن519938
هندسة الزقازيقاحمد رشدي يوسف مهدي السيد512925
طب عين شمسهبه السيد محمد ابراهيم البلكوس299363
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمريم قطب محمد قطب السيد447124
5218o3تجاره الزقازيقياسمين السيد أحمد السيد محمد علي
هندسة االسكندريهمحمد احمد مصطفى دسوقى يوسف453856
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةمايكل مجدى امين سيدهم117558
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اثار القاهرهمـــنة هللا بالل السيد عيد24852
تربية عين شمسمها مـــنير محمد ابوالنصر بسيونى195297
72o245طب بنى سويفكرستين ناجى حلمى عزيز
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاسماء فتحى محمد ابو الفتوح ماضى222861
تجاره عين شمسامـــنية شوقى القاضى الطاهر134799
2661o5اداب حلواننوران معتز زكى امبابى
تربية ابتدائي طنطاايمان مصطفى عزيز أغا492139
5o4465اداب جامعة دمياطياسر المهدي فؤادالمهدى عبد العال
تجاره القاهرهمعاذ محمد احمد عبد النبي33269
8o1596تربية اسيوطنورهان جمال حسن طه
12o746تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو محمد المهدى نجاتى طه
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء احمد سعد ابراهيم122867
تجاره كفر الشيخمحمود حلمى محمد حسن383235
56o739تربية المـــنصورهحنان محمد الجنيدى على زين
تجاره سوهاجعبد الوهاب محمد احمد على817798
3814o2طب بيطرى كفر الشيخمحمد احمد عبدالمـــنعم احمد السيد شعيبه
35356oهندسة طنطاامين عادل عبدالعاطى حسين
6o361تجاره انتساب موجه قاهرهاسماء محمد عبد العزيز مصبح
73o9o7كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمحمد خليفة مفضل فاضل
صيدله االسكندريهمازن خالد فوزي فؤاد المال342512
هندسة بور سعيدهدير جابر محمود محمد على العراقى661416
1842oهندسة القاهرهدينا طارق رمضان ابراهيم
طب بنهاعمر اشرف حافظ بدران233487
حقوق القاهرهنيرمين صالح محمد شــاكر47454
19434oتجاره عين شمسمحمد سعيد زكى حسن على
45o546عالج طبيعى القاهرهساره ياسين رجب السعيد مرجان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه هللا احمد جمعه عبد المجيد124499
8184o5تربية سوهاجايمان عادل عبد اللطيف رضوان
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةبيتر شــاكر لبيب غالى217344
7296o1نوعية المـــنيارومانى فرج هللا مرزوق فرج هللا
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد بليغ حمدي نصر النحاس212489
2o7653تجاره عين شمسهاجر محمود شحاته سليمان صبيح
هندسة الزقازيقحسن مهدي على عطيه648116
2o2915اداب حلواناميمه صالح مصطفى صالح حسن
سياحة وفنادق المـــنيادعاء ناصر محمد ابراهيم728393
علوم االسكندريهسهيله جمعه حسن جمعه عبد الرسول347471
هندسة المـــنياحسن عربى فخرى قطب573625
8o378صيدله بنى سويفعبد هللا عماد صالح فرج
64o381تجاره عين شمسانس محمد عثمان عبد الرازق
تربية ابتدائي دمـــنهوربسنت احمد ابراهيم القناوى429573
تجاره االسكندريهمازن سمير السيد حسن على الوقاد418767
السن عين شمسشيرين طلعت عثمان عثمان علي289351
تربية المـــنصورهايه ود على محمد زياده591842
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةسلمى محمد عبد الحميد ابراهيم العيسوى411599
35o734هندسة الفيومنسمة احمد ابراهيم عبده ابو السعود
تربية ابتدائي بنى سويفايه نصر عبد العال نصر67786
تربية رياضيه بنين اسيوطمحمد حمدى حسن حنفى797876
56ooo7كلية األلسن كفر الشيخنادين جمال الشحات عبد الحليم احمد
5o7437فنون جميله فنون المـــنياأيه محمد محمد محمد عباس
تربية أساسي اسكندريةحازم على مصلحى محمد421629
اثار الفيومشيماء طلعت احمد احمد ابو العال429871
19o399تجاره عين شمساميره شريف جمال الدين عبدالحميد
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تجاره الزقازيقمروان احمد محمد الحسينى محمد513166
5787o6هندسة كفر الشيخعمرو طارق محمد حسانين دياب
حاسبات ومعلومات شبين الكوماحمد محمد محمود صالح السيد213736
صيدله المـــنصورهاسماء فتحى عبد الدايم السيد ابو الروس571463
نوعية المـــنياامانى فرج هللا ميخائيل حنا723254
هندسة الفيوميوسف ربيع عيد شــامخ73199
569o71طب المـــنصورهاحمد عصام محمد فهمى محمد احمد
56573oحقوق المـــنصورهمحمد عبد الجليل احمد عبد الجليل حسن سويلم
268o83تجاره عين شمسمـــنار خالد موسى عطيه
1389oهندسة عين شمساسماء احمد طه احمد طه
تربية اسوانامـــنيه احمد محمد حسن822994
صيدله حلوانعلى اشرف على حسن امام146625
3o3423صيدله طنطامحمد طاهر حسين فرج
285o32تجاره بنهايارا خالد لطفى عيد حسن
511o3oصيدله الزقازيقاميرة جالل سعيد حسن إبراهيم
43o819اداب دمـــنهوراسماء كمال احمد عبد الوهاب
تربية ابتدائي المـــنصورهوسام محمد احمد محمود الشربيني574747
18849oهندسة عين شمسنادين عبدالرحمـــن محمد ابراهيم
51319oطب الزقازيقاحمد سمير محمد ابراهيم
كلية طب أسواناسراء فتح هللا عبد الجيد اسماعيل822287
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن ناصر محمد على24517
تربية ابتدائي شبين الكومفاطمه عبدالرحمـــن سليمان مبروك222279
صيدله عين شمسعلى عبدهللا على عثمان عبدالرحمـــن295675
كلية األلسن بنى سويفعبير عبد الفتاح خلف طه62718
تجاره بنى سويفمحمد شعبان احمد محمد69544
اداب طنطاايمان احمد محمد محمد افندي496517
صيدله طنطاصديق حموده حمزه بدر366428
اداب طنطاهدى جابر السيد كسبر367377
تربية ابتدائي قنا ج الواديفيروز عيد سيد أحمد حسانين746914
تجاره القاهرهسلوى سليمان عبد الحميد سليمان54929
3o2295كلية بنات شعبه طفوله عين شمسياسمين مختار جاد عبدالغني
2135ooطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيوسف اشرف حسن محمد وهدان
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسحازم مصطفى احمد عبد الجليل119774
تربية ابتدائي الزقازيقفاطمه عثمان عبد الغنى عثمان586778
اداب عين شمسبسمه محمد عبد المقصود محمد146164
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد مجدي محمد احمد123883
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسماء شعبان بهنسى عبدالقوى الجهادى451292
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد هاني محمد احمد294826
28826oطب بنهامريم عبدالرحمـــن رجب حفنى
تربية قنا ج جنوب الوادىأيه عادل محمد محمد744467
طب بنهابسنت حمدى خالف عبدالقادر232672
58o134صيدله المـــنصورهداليا خالد ابراهيم محمدابراهيم
تربية أساسي اسكندريةايمان محمود احمد عبدالخالق339361
طب بيطرى الزقازيقعمر مجدى عبده محمد639687
تربية الزقازيقنورا مهدى ابراهيم الدسوقى مهدى639345
تربية طفوله شبين الكومايه عبدالسالم مصلحى الجمال219248
تربية طفوله كفر الشيخامانى خلف ابراهيم المرسى مـــنصور381964
صيدلة اسيوطمها محمد على محمد795522
66o228تجاره بور سعيدمحمد محمود محمد ابراهيم زهران
36o674صيدله طنطازينب شعبان حماده مصطفى حماده
5oo498تربية جامعة دمياطوالء السيد عبد الوهاب مصطفى
اداب حلوانمـــنى محمد محمود محمد يحيى155886
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3oo41oطب بنهاعبدهللا ابراهيم عبدهللا حسن
3754o6طب بيطرى كفر الشيخكيرلس ايمـــن اسعد صابر رزق هللا
4884o1تربية ابتدائي طنطااحمد الرفاعي عبدالشــافي علي عليم
طب اسنان المـــنصورهوالء نبيل بدران عبد الحميد االشوح569366
هندسة اسيوطشريف محمد مرسى محمود121599
4438oاداب القاهرهاسماء عادل فريد محمد
هندسة عين شمسمحمد عبد الهادي سعد محمود148516
7158ooتجاره بنى سويفعبد الرحمـــن محمود محمد محمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد خالد احمد احمد السيد213511
هندسة حلوانايه سيد عبد الاله عمر149172
طب اسيوطمريانا جاد هللا امين جريس795919
214o69تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد طارق محمد سعدالدين هشهش
طب المـــنياعمر على حسن على البنا711585
تجاره االسكندريهايمان عمرو عبد المـــنعم عبد العزيز417718
اداب عين شمسنورهان ضياء محمد فتحى عشماوى سليم148588
طب بيطرى المـــنصورهاسماء احمد على عطوه574594
طب الزقازيقساره سليم حسن السيد مصطفى645886
صيدلة المـــنيامحمد طارق محمد شكرى752584
سياحة وفنادق المـــنياجهاد احمد محمد على716713
تجاره دمـــنهورعمرو محمد محمد جادهللا عاشور427849
2948o2تجاره عين شمسمصطفى سيد مصطفى السيد
طب االسكندريهمحمد سعد احمد مبروك443993
7212o1تربية المـــنياعمر احمد عبدالرحيم احمد
5912o5صيدله المـــنصورهيارا احمد المتولى عبد العال
421o43كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاحمد عالء الدين محمود عبد هللا احمد
اداب القاهرهايمان درويش محمد درويش عبد اللطيف145281
كلية البنات آداب عين شمسشيماء اشرف نجدى عبدالهادى293335
44561oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمروة محمد محمد ابراهيم حواش
صيدله االسكندريهنادر محمد عبد الفضيل سعد بخيت433415
نوعية بور سعيدميران محمد فتحى عبد الفضيل عبد العاطى663476
كلية البنات تربية عين شمسمـــنار محمد طة يسن294226
تجاره االسكندريهنرمين اشرف احمد سرى محمد حسن419621
هندسة االسكندريهزياد طارق اسماعيل نصر محمد343454
هندسة االسكندريهسارة فكرى محمد عطية سالم347198
7964o5تجاره اسيوطمحمود عز سيد عبد الفضيل
نوعية طنطايارا فاضل حسنين بدوي إسماعيل497929
512o42طب الزقازيقريهام اشرف متولى عبدالستار محمد
هندسة شبرا بنهاشروق اسامه ابراهيم عبدالحليم بحيرى311796
تجاره بنى سويفبدور مدحت بدر عبد الرحمـــن726682
صيدله المـــنصورههبه حلمى المحمدى سالم احمد581398
طب بنهامحمود جمال ربيع على حسنين285853
5o31o4طب المـــنصورهايمان وجيه الشبراوى فوده
3747o2اداب كفر الشيخفريدة عصام عبدالعظيم ابراهيم إسماعيل
هندسة بور سعيدمحمد مسعد طاهر ندا499671
تجاره الزقازيقاحمد ابراهيم هاشم دسوقى هالل668697
تربية عين شمساسالم مجدى احمد موسى الشيمي287522
تجارة قنا ج جنوب الواديمارتينا نادر حكيم اسحق759463
56o487تجاره المـــنصورهكريم مدحت معوض محمود الباز
هندسة القاهرهاسراء سيد مصطفى سيد27596
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء عبدالحميد على السيد راضى236692
6525o7اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمريم زكريا احمد محمد
طب االسكندريهميار عطية عبد العاطى عبد الكريم452167
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تربية طفوله ج دمـــنهورمى محمد على السطوحى الشــافعى429886
اداب حلواننوران محمود عبد القادر على51563
5o1165تجاره جامعة دمياطاحمد نائل فاروق عيسى
اقتصاد مـــنزلى حلوانشيماء رفعت السيد احمد الجيد644316
63783oتجاره الزقازيقاالء السيد محمد على محمد
تربية ابتدائي المـــنصورهماجده محمود عبد اللطيف عبد العاطى574724
طب اسنان المـــنصورهنورهان زكى الحسانين زكى القصبى ابوجازيه563531
اداب القاهرهسميحه السيد نجيب محمود36295
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخسهير يسرى حامد سليمان382467
411o22تجاره االسكندريهندى محمد كمال عزيز كامل الحديدى
1459o6فنون تطبيقيه حلوانعمر محمد شريف حسن
تربية طفوله كفر الشيخآيه عرفان عرفان عثمان عبد الرؤف385388
8o8797هندسة سوهاجانس اشرف عبد الحميد على
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنسرين مصطفى عبدالواحد مصطفى659472
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمد رمضان عبد الظاهر54142
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانكارولين نبيل رؤوف عبدالسيد188793
صيدله المـــنصورهسعد احمد سعد عبد السالم عطيه588398
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود ابراهيم على زيد212355
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد احمد عبد الحليم اسماعيل129631
طب كفر الشيخحازم محمد محمد احمد مطاوع371879
هندسة عين شمسسلمى محسن شمس الدين طه122125
تربية ابتدائي الزقازيقاالء احمد احمد عبدالرحمـــن525449
هندسة المطريه جامعة حلواندينا ياسر محمد يحيى محمد بسيونى117339
طب بورسعيداحمد البيومى عيد شتا البيومى569449
تربية ابتدائي طنطافاطمه على عبد الغفار عبدالرحمـــن عباس497513
طب بيطرى القاهرهعبدالرحمـــن احمد الهادي محمد حافظ187563
تربية ابتدائي الزقازيقأسماء محمد اسماعيل حسين511541
66678oنوعية بور سعيدفاطمه محمود اعمر عمر
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسالم احمد سالم السحار53715
1462o6اداب عين شمسيارا محمد عبد المـــنعم مقلد
اداب حلوانيوستينا جمال برزى بخيت126159
3737o8تجاره كفر الشيخهشــام عصام محسن عبدالفتاح القطان
طب المـــنصورهنور االسالم المهدى عبد الفتاح ابو الفتوح589732
37271oتربية كفر الشيخآالء ياسر محمد عبيد القرنشــاوى
تربية حلواننورهان محمد بهاء الدين يوسف25382
صيدله القاهرهسهاد سعد محمد الشــافعى46542
59o453اداب المـــنصورهحنان محمد ابراهيم المـــنسى
نوعية الزقازيقمحمد عبده عبد العزيز وهبه هللا517654
8165o2تربية سوهاجحسناء عيد محمد محمود
صيدلة المـــنيامصطفى محمد على حسن719668
1873o9صيدله حلوانمحمد حمدى محمدى على
1237o7هندسة القاهرهيازا صفوت صبحى على
27o26oتجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد عبدالمقصود صالح عبدالمقصود
5o746oتجاره جامعة دمياطندى محمد عبد اللطيف الشهاوى السنباطى
علوم المـــنيااشرف بدوى كمال دمرداش755127
فنون جميله عماره ج حلوانمحمد بدر مـــنير عبد المجيد محمد188993
تربية حلوانرابعه ماجد يوسف حسن السيد37135
تجاره جامعة دمياطمحمد ياسر حلمى ابو عياد499939
صيدله عين شمسنادين عماد الدين عبد الحميد عبد الرحمـــن144155
تجاره القاهرهمحمد فارس سعد عبد المقصود58342
طب اسنان طنطااسماء خالد مصطفى عالم232435
تربية ابتدائي الزقازيقاسماء احمد سليمان عبدالواحد غيث642412
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كليةاسمجلوس
اداب طنطانورهان ناصر عادل عبده مـــنشــاوى497527
هندسة عين شمساميره باهر نسيم استاورو116838
8o6444عالج طبيعى قنامريم عبد العزيز محمود عبد اللطيف
تربية سوهاجليلى رجب صابر على817533
71o788طب المـــنياوالء هانئ محمد ابو القاسم احمد
تجارة جامعة الساداتمحمد عبدالمـــنعم عبدالفتاح مرعى233224
كلية األلسن ج أسوانمـــنه هللا مصطفى كامل بكر سليمان785688
طب القاهرهاميره صبرى راتب جيد758958
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمـــنه هللا احمد امين ابراهيم274863
تربية جامعة السويسمـــنى احمد عبد السالم السيد نور658678
تجاره القاهرهمحمد حسام مصطفى عوض26712
صيدله طنطاخلود سامى عبدالعزيز البلتاجى485753
اداب عين شمسعبدهللا ايهاب محمد سعيد عبدالمجيد292499
اداب انتساب موجه عين شمساحمد خالد فتحى سيد142828
7256o3نوعية المـــنياعبير حسن مسامح محمود
تجاره االسكندريهنورهان جمعة حسن محمد عثمان348795
كلية البنات تربية عين شمسمى محمد محمد شــاكر274235
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمد عبدالصمد بدرالدين عامر بدرالدين381558
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن انور محمد كداه214171
تجاره اسيوطفاطمه حماده فتحى سيد799741
57o878هندسة المـــنياعادل عبد الشــافى عطا عبد الشــافى السيد
تربية ابتدائي الزقازيقسها عماد نصر ابراهيم العسيلى638464
تربية طنطاشيرين خضر علي بغاغو364331
تجاره عين شمسهدى طارق جابر محمد121327
35oo86سياحه وفنادق االسكندريهندى احمد فهمى محمد مـــنازع
حقوق بنهااسراء ايمـــن بيومى السيد286664
اداب القاهرهمصطفى محمد عبد الغنى محمد الزنارى129666
2685ooتجاره عين شمسمى معتمد خليل السيد
طب االسكندريهعبد الحميد ممدوح عبد الحميد السيد عمار442159
تربية اسكندريةعبدالرحمـــن مصطفى احمد حسين محمد421916
حقوق المـــنصورهعصام كمال محمد الدمرداش656752
رياض اطفال المـــنيا طالباتزينب رجب عقوله خليفه719712
اداب بنهانورهان اسامه ابراهيم محمدي277285
هندسة القاهرهحسام الدين مصطفى عباس ابراهيم43156
تربية ابتدائي بنهاامل عاطف ناصف قنصوه228965
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةتقى هانى على محمد شــاهين233748
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسمهند محمد عزمى محمد ابو سمره664196
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتهناء صابر احمد نصار225397
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف احمد يحيى محمد123756
36394oكلية األلسن كفر الشيخاسراء اسامه عبد المجيد عماشة
8o3984اداب سوهاجمحمد كمال الدين احمد كمال الدين
صيدلة اسيوطامـــنيه ايمـــن محمد على محمد787618
35o172صيدله االسكندريهاميرة محمد محمد محمد ابوشربى
هندسة عين شمسمختار صابر عبدالحميد حسن246435
2o9742السن عين شمسعمرو ابراهيم عبدالمقصود محمد
طب اسيوطيوستينا طلعت عزمى اسكندر794577
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن مسعد عبد الهادى ابراهيم عبيد562513
13334oهندسة القاهرهمصطفى يحى محمد سيد احمد
42948oتربية طفوله ج دمـــنهورميرنا مجدى محمد الفقى
طب اسنان القاهرهعمرو رمضان محمد محمود136772
3o1925تجاره بنهااحمد اشرف توفيق السيد حجازي
اداب المـــنصورهسامى احمد عبد الحميد مأمون عبد هللا محمود584113
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كليةاسمجلوس
42o984اداب االسكندريهمحمد صالح فتحى فرج فرج
تربية ابتدائي طنطاشروق حسن الشناوى عثمان359999
41o334هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن حازم حنفى محمود مسعود
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن محمد قرنى محمد65631
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبد هللا محمد عبد هللا احمد655552
5726o5طب المـــنصورهمـــنى الششتاوى عبد هللا الششتاوى
صيدله طنطاجهاد فارس همام عبدهللا228938
رياض اطفال بورسعيداسراء محمد احمد محمد داود661673
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمها خالد امام محمد282665
56674oحقوق المـــنصورهمرام اشرف مصطفى مرزوق
طب طنطااريج حمدي عثمان محمد358967
22843oعالج طبيعى القاهرهداليا محمد سيد احمد سيد الشحرى
طب طنطامحمود محمد صالح خليل الحق487511
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةهاجر عبد الوهاب يحيى عبد الوهاب جادو585982
3415o9تجاره االسكندريهياسمين اسماعيل حافظ الدالل
8o7186طب سوهاجمحمد انور محمود محمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبير على احمد على654891
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن محمد احمد حسن حسان193953
تجاره عين شمسشيماء سيد صبحى سعيد44546
211oo1تجاره القاهرهحسن عبدالخالق عبدالغفار محمود
82o945حقوق اسواناحمد عصام عبد الحفيظ توفيق
46o965هندسة طنطاجهاد عبدالمـــنعم عبدالعاطي جويلي
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةريهام حماده احمد عبدالغنى مرسى284926
تجاره كفر الشيخعزيزالدين هانى عزيزالدين الحنفى573677
تجاره الزقازيقعمر ثروت ابراهيم الدسوقى646716
تجاره كفر الشيخاكرم ابراهيم السعيد قناوى شنح375114
طب االسكندريهيسرا محمد السيد طبيخه444866
اداب عين شمسداليا عادل مصطفى محمد119473
36415oعالج طبيعى ج كفر الشيخساره احمد محمود جاد
2o2948اداب حلوانردينه عماد فتحى محمد سليمان
هندسة االسكندريهاحمد شعبان حلمى محمد حبيبه458411
37o241هندسة االسكندريهعالء محمد رفعت حسن محمود الديب
هندسة الزقازيقابراهيم احمد ابراهيم على محمود566191
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراالء سعيد احمد السيد مطر446498
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء محروس شحته الغرباوى232781
نوعية كفر الشيخمحمد مدحت عباس المغازى السيد381139
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابراهيم سامى ابراهيم عمار23433
هندسة حلواناحمد سعد عبد المـــنعم السيد118837
575o95هندسة طنطاكريم جالل محمود السيد الكاشوري
هندسة طنطاكريم اميرو زينهم السكرى357984
تربية ابتدائي بنهامحمد محمود عبدالرحمـــن محمد خضر295664
7951o6اداب اسيوطحسام حسنى عبد التواب خليف
تجاره المـــنصورهعصام ابراهيم احمد محمد الجزار577522
516o4oتجاره الزقازيقاحمد سعد عبدالسالم مصطفي
اداب المـــنيااحمد طه محمد حسن715531
طب اسيوطشيماء محمود محمد حسنين749697
52oo82نوعية الزقازيقاحمد حامد علي محمد
71667oتربية المـــنيااماني عبد العظيم كريم سيد
3591o6تجاره طنطانعمه جمال الرفاعي خليفه مبارك
طب الفيوممحمد احمد محمد محمد75324
65o236اداب الزقازيقسلوى محسن يوسف عباس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةصفاء الدسوقى عبدالحليم الدسوقى231897
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هندسة المـــنصورهالسيد رجب السيد ابراهيم احمد الجميعي576115
تجاره المـــنصورهزينب نجيب طلبه على سمره566689
663o2oتجاره بور سعيدكريم رجب السيد احمد البكرى
تجارة قنا ج جنوب الواديسهيله عبدالمعطى مبارك حسن238687
7338o7تربية قنا ج جنوب الوادىايمان عبدهللا مبارك علي
تجاره االسكندريهزياد هشــام عبد الغفار السيد342334
81325oصيدلة سوهاجاحمد محمد ابوالحسن ابراهيم
145o4تجاره انتساب موجه قاهرهندا عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ابراهيم البسيونى
تجاره اسيوطهدير صالح خليفه موسي796469
3o5374طب بنهانرمين عامر محمد الطوخى اسماعيل عامر
82o822تربية ابتدائي اسوانايمان محمد سيد عربى
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمارينا فليمون فرج فاكه653143
تجاره بنى سويفعلي رجب محمد حسن715999
صيدلة المـــنياعمرو سعيد صالح مـــنصور716176
39o165هندسة طنطاابراهيم رضا ابراهيم ابوعيشه
15o223تجاره القاهرهمحمد محمود عبد الفتاح على
طب المـــنصورهعلى مصطفى على مصطفى ابراهيم577737
56o752تربية ابتدائي المـــنصورهدينا بهاء عبد الرازق محمد ياسين
صيدله حلواناحمد محمد عبدالباقى اسماعيل227429
صيدله الزقازيقاحمد السيد فكرى عبد السالم517348
صيدله طنطاهالة عبد المـــنعم احمد المصرى485873
كلية أداب بورسعيدزينب رأفت حسين مرسى حسين663378
455o19هندسة االسكندريهكريم ابراهيم مصطفى ابوزيد محمد
نوعية المـــنياإسراء شعراوى عبد الرحمـــن نجدي714573
57o449طب المـــنصورهساره محمد السعيد محمد حسن العزبى
28o267تربية بنهاهدير احمد عبدالعال يونس
اداب طنطااسراء احمد محمود النجار367225
هندسة اسيوطمكاريس حربى نظير خله799245
اعالم القاهرهخلود رفعت عبد الحميد خليفه145953
تربية اسكندريةنورهان مصطفى محمود شحاتة حسن419419
22899oالسن عين شمسنورهان بدر السيد السيد
اداب انتساب موجه االسكندريهسامح حسين حسن حسين338586
59o653تجاره المـــنصورهخالد محمد محمد فريد المرسى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد مصطفى محمد محروس حشــاد212467
طب المـــنصورهيوسف طالل احمد يوسف563458
طب اسيوطاسامه طلعت محمود عبد العال785418
21o94oاداب حلوانممدوح سالم عبدالعظيم يوسف
8o3635طب سوهاجمحمد كمال عبد العال محمد
تربية المـــنيامحمد احمد جمال علي717824
4366oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سعيد حسن على عثمان
نوعية الزقازيقايه احمد سعيد محمد حسين512157
تربية شبين الكومايه حسانين عبدالخالق عيد225682
طب عين شمساحمد على احمد على734958
36o732تجاره طنطاايه محمد بدوى الشناوى بندق
تجاره بور سعيدهنا هانى طلعت زاهر662539
تربية ابتدائي اسيوطسالى سمير خالف سولایر796941
تربية ابتدائي اسيوطرانيا نادي لطفي شفيق796937
426oo1حقوق طنطامحمد ناجى عبد الجواد شغميم
تربية أساسي اسكندريةمحمد رمضان عبد الرسول كليب337296
كلية البنات آداب عين شمسامينه محمد عبد الرحمـــن على151165
كلية هندسة بنهاخالد فتحى خيرى على محمود262738
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن فريد مسعود محمد عفيفي سراج الدين227818
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2887o1نوعية عباسيهمحمد سعيد محمود حسين احمد سنجر
اداب الزقازيقحبيبه سعيد السيد النجار643553
13o9ooحقوق القاهرهاحمد بدر الدين حسن عطيه
تجاره القاهرهعبد العزيز اشرف عبد العزيز على147748
صيدله بنى سويفزهراء سعد انور خالد63263
صيدله طنطامارتينا اسامه فارس موسى غطاس364961
طب اسنان طنطاابانوب فيكتور مفيد ذكى361735
تربية المـــنصورهاسراء محمد حمدى محمود عطيه568688
اداب عين شمسدنيا صبحى محمد دسوقى137835
هندسة المـــنياديفيد عماد وليم ذكى754588
5656ooاداب المـــنصورهخالد وحيد السيد احمد رضوان
22757oتجاره بنهامحمد طلعت عبدالعزيز احمد مصطفى
طب المـــنصورهجهاد سامى احمد محمد سليمان584782
طب بيطري المـــنيامريم يعقوب فنجري رزق728741
79524oصيدلة اسيوطعمرو سعد موسى ذكى
 تربية الساداتامـــنيه عرفه ناجى عرفه219399
كلية األلسن سوهاجإيمان أحمد العبد هجرس494665
81o516تجاره سوهاجمحمود احمد محمود محمد
485o92عالج طبيعى ج كفر الشيختوفيق عبد الرحمـــن توفيق البكرى
تربية طنطازياد محمد مسعد كامل ابو اليزيد احمد357417
3o1662اداب عين شمسياسمين محمود صالح عبدالبارى
2o6294اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةناردين عادل يوسف فؤاد
2136o2هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمهاب محمد سعيد السيد الشربانى
223oo3تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةايه اسامه مصطفى ابوالعال
هندسة عين شمساحمد عالءالدين حسين حافظ16528
647o24طب الزقازيقامين محمد محمد امين محمد
13182oحقوق طنطاامير طارق السيد عطيه ابو زينه
5o2413تربية جامعة دمياطاسالم ياسر أنور بيومى
3o276oإعالم ج جنوب الوادىعزالدين محمد محمد السيد ابودنيا
تجاره بنى سويفمحمد ياسر محمد كامل65642
59o2o1طب المـــنصورهعال عوض حسن عوض عبد العال
تجاره القاهرهامـــنية رأفت حسن سيد148617
5o1789تجاره جامعة دمياطاميمه مصطفى سادات الكيكى
8oooo6تربية اسيوطنورا ابراهيم فاروق عبود
3755o5هندسة حلواناحمد مصطفي محمد السيد ابو عبد هللا
تجاره بنهااحمد فؤاد محمد صالح641851
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبد الرحمـــن طارق محمد عطيتو29732
كلية أداب بورسعيددنيا على عبدالغنى احمد662259
رياض اطفال المـــنيا طالباتسميره محارب محمد دردير727538
هندسة االسكندريهاحمد ادم محمد ادم محمد456381
52375oهندسة الزقازيقاحمد محمد فهمى عبد العال
تربية شبين الكومدينا عصام عبدالنبى على محمد229582
تجاره القاهرهمحمود صالح محمود محمد54327
اداب المـــنياشريف مصطفى يسرى مصطفى719331
81585oطب سوهاجاحمد البغدادى عبد الرحمـــن عبد هللا
8o2852تربية اسيوطمحمد صابر عبد الرحمـــن عوض
51372oهندسة الزقازيقمحمد السيد على ابراهيم
تجاره المـــنصورهاحمد مسعد محمد السعيد السيد588658
تجاره الزقازيقفاطمه عماد احمد محمد سليم عبد النبى647316
حقوق عين شمسمـــنه هللا وليد ابراهيم الدسوقى268494
هندسة الزقازيقعمرو عبدالخالق حسن عبدالعزيز643415
تجاره االسكندريهمروان احمد جابر حسين محمد343735
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تجاره بنى سويففادى مارى عدلى مسعد715171
تربية العريشحسين رمضان حميد سالم667366
هندسة طنطامجدى سامى محمد ابراهيم داود362184
5o7o86صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن احمد درويش الشربينى
كلية هندسة بنهاناجى احمد يوسف عبدالعظيم285927
49967oهندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عصام عبد الغنى نعمان الشيحى
تربية ابتدائي الزقازيقهاجر عبد هللا ابوالفتح على حسن639955
اداب القاهرهدنيا شريف صابر محمد31635
227o25إعالم بنى سويفمحمد نبيل احمد مرسى
تجاره عين شمسحامد بهلول حامد مرسى124952
7769oتجاره بنى سويفمحمد صالح عيد خيرهللا
هندسة عين شمسندى احمد معوض محمد31445
236o86طب طنطاهانم عبدالهادى عبدالجواد محمد عليمى سليم
تربية المـــنصورهندى محمود محمد احمد درويش572183
132oo2تجاره عين شمساميره عبد الرؤف فتاح فرغلى
511o35طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسايه رضا بسيوني محمد
تربية ابتدائي شبين الكومهدير عادل عبدالعزيز احمد229428
424o57تجاره االسكندريههند محمد عبد المـــنعم قطرى
5o6188صيدله المـــنصورهاسامة احمد عبدربه السيدعبدربه
تربية ابتدائي طنطااحمد محمد السيد الخولى362498
48545oتربية ابتدائي طنطاوفاء قطب احمد الرفاعى
صيدله المـــنصورهمحمد محمد صابر عبد اللطيف588743
295o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابراهيم محمد احمد ابراهيم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد صابر معوض شــاهين227196
165o7هندسة القاهرهندى عاطف احمد محمود
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن عصام حسين محمد شــافعى193563
15o64oتجاره عين شمسمحمد عبد الرحمـــن عبد اللطيف جالل
419o1oحقوق االسكندريهعلى احمد يوسف محمد
2o2o99طب القاهرهمحمد ادريس سيد ادريس
تجاره القاهرهاحمد محمد احمد محمد عيد135712
تربية المـــنصورهشيماء الشندى عبد الغفار الشندى المرسى573875
35o883اداب االسكندريهاسماء احمد سالم احمد سالم
565o28 اداب المـــنصورهخلود احمد على العدل شرف الدين
اداب دمـــنهورسارة السعيد رضوان جالل429766
تجاره اسيوطاميره وجدى محمود سالم799685
353o92صيدله طنطاكمال اشرف ابراهيم لبيب
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد هانى احمد راشد261684
366o9طب بيطرى القاهرهريهام بسيونى جمال بسيونى
اداب حلواناميره محمد فؤاد فهمي58736
نوعية المـــنيافاطمة محمد حسنى عبد هللا752469
64679oتجاره الزقازيقاحمد خالد محمد عبد الحق
صيدلة الفيومهند زكريا السيد محمد النشــار19391
8o636تجاره بنى سويفمحمد صبحى على مصطفى
اداب الزقازيقهاجر احمد محمد على642528
تربية بنى سويفاسماء حمدى على احمد68245
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةبدور عبد السالم عبد المعطى حافظ سرور585818
تجاره عين شمسمايكل اشرف رؤوف عريان114288
41o8o3تربية اسكندريةاحمد هانى اسماعيل احمد محمد اسماعيل
اداب االسكندريهوعود ايهاب محمود محمد337844
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمى محمد احمد فهيم264742
اداب االسكندريهاحمد سعد عيد عبد الصادق موسى13118
66o5o1نوعية بور سعيدمصطفى السيد عبده حسن عسر
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تجاره عين شمساحمد امير حسن المدبولى269921
57o647حقوق المـــنصورهرضوان السيد سعد محمد فوده
657o17هندسة االسماعيليةمحمد حمدى احمد عبدالواحد
حقوق اسيوطمحمد عبد الودود على مهران796395
تربية أساسي اسكندريةمـــنه هللا جابر مـــنشــاوى محمد الشربينى341472
حقوق قنا جنوب الواديابراهيم عمرو ابراهيم عبدهللا737493
كلية البنات تربية عين شمسنرمين اشرف احمد محمد265143
5o6164تربية جامعة دمياطاحمد باسم أحمد محمد كشك
طب بنهاساره حلمى مبروك حسنين218439
فنون جميله فنون المـــنياميرنا رافت ميشيل فرج725227
اداب الفيوممحمد سعيد حمدى صادق77463
تربية اسكندريةسمية ممدوح أحمد على المـــنشــاوى422868
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامجد محمد نجيب ابراهيم155399
تربية ابتدائي الفيومهناء نبيل قرنى ابوحامد76682
515o91اداب الزقازيقسعاد سيد عبد العزيز كفافى
صيدله طنطاندى يوسف عبد النبي علي السيد احمد354195
586o9oهندسة الزقازيقايمـــن عادل يحى ابراهيم بربر
66o229حقوق المـــنصورهمحمد محمود محمد محمد محمود عبد الحق
5o7198تربية جامعة دمياطرانيا سادات محمد ابراهيم الغضبان
14o629اداب انتساب موجه عين شمسهدير ناصر احمد سعداوى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةميار محسن عباس متولى188566
هندسة المـــنيانور الدين سعد ابراهيم السيد علي كلشن378747
فنون جميله عماره المـــنياسلمى عصام حسن عبدالرحمـــن198589
نوعية المـــنياصفاء سطوحى عبدالحميد سطوحى727541
8o442oتجاره سوهاجمصطفى جالل عباس محمد
اداب بنى سويفاسراء عصام ذكي محمد71223
اداب بنى سويفكاميليا سعد عبد المـــنعم عبد اللطيف66875
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةداليا محمد عبدالفتاح الدسوقى232382
تجاره بنى سويفمحمد محمد محمد عبد الجواد721236
صيدله االسكندريهاالء ياسر احمد سليمان سيد احمد412316
طب طنطامحمد فوزي عبد الودود أحمد ابوزيد485589
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسهاجر جمال حامد بكر128428
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو عبدالحميد محمود عبدالحميد189448
36o67كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانندى محمود فتحى محمود
8186o5حقوق سوهاجمحمود عبد الحميد سعد الدين على
657o73تجاره االسماعيليه ج قناة السويسحازم محمد محمد احمد
طب االسكندريهعلي عبدالفتاح العرابي الشربيني381741
33856oاداب االسكندريهاحمد محمد عبدالحليم محمد خالف
اداب االسكندريهعبدالفتاح اشرف عبدالفتاح بكر نفادى344775
اثار القاهرههناء رمضان سيد جبيلى34983
طب بيطرى الزقازيقايمان عبدالفتاح سيد احمد محمد الحالج648827
749oooتربية فرع الوادى الجديدياسمين طلعت محمد ابوضيف
صيدلة بورسعيدساره عادل حامد الشربينى589777
تجاره انتساب موجه قاهرهداليا مجدى محمد عبد الوهاب محمد123112
تربية رياضيه بنين بني سويفاحمد سيد احمد ابو القاسم63664
229o67تربية ابتدائي بنهااسراء بيومى محمد احمد
طب بيطرى كفر الشيخهبه عبد الرحمـــن عبد السالم ابراهيم حبلص486122
23o52oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى عادل سالم محمد
5o7429تربية جامعة دمياطاسماء عالء الدين محمد الجويلى
صيدلة اسيوطمارك عصام فكرى صادق787469
165o5هندسة شبرا بنهاسندس عماد الدين كمال محمد تمام
هندسة المـــنيااالء محمد معوض عماره228884
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هندسة بني سويفحسن عاطف كمال عبد الكريم61865
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عبد الخالق محمد احمد127348
تجاره بنى سويفكريم احمد مصطفي حبيب76491
هندسة الزقازيقرضا جمال ابراهيم عطيه524686
اداب طنطاالسيد مسعد عبد الدايم فوده366351
288o2oطب عين شمساروى محمود فتح هللا محمد النحاس
7oo6oاداب بنى سويفاالمير مجدى صالح عبد هللا
438o7تجاره انتساب موجه قاهرهعزت اسماعيل محمد احمد
6o149اداب حلوانفاطمه سمحى احمد محمد
اداب عين شمسامـــنيه سامى سيد سالم282596
تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد محمود سالمه ابراهيم575885
اداب حلوانسلمى محروس شعبان دويدار57914
صيدلة اسيوطمي عالء عرفات خليفة788713
تربية اسكندريةنهى محمد ابراهيم محمد مصطفى347773
تجاره طنطاالسيد احمد السيد حامد شــاهين357842
تربية عين شمسمطيع حسنى عبد الرحمـــن احمد قاعود139221
نوعية الزقازيقفاتن ياسر محمود حسن محمود518532
اداب بنهاميرنا محمد السيد ابراهيم277825
تجاره الزقازيقنورا محمد حسن محمد عثمان644337
تجاره عين شمسمصطفى محمود عبد الحميد شلقامى145593
63555oتجاره عين شمسرنا احمد ابراهيم يونس
هندسة القاهرهمحمد سليم سليمان مـــنصور سليمان287463
طب طنطااحمد عبدالحميد احمد حشيش221494
4175o2الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمـــنة هللا محمد محمد صبحى سالم
58o1oاداب القاهرهخلود يوسف فؤاد محمود
نوعية المـــنياياسمين محمد احمد محمد715667
إعالم بنى سويفامـــنيه عادل محمود حلمى264822
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد حسن فتحي عبد الحفيظ68125
تربية ابتدائي طنطاسارة ابراهيم محمود ابوالفتح الخطيب487745
593o99طب المـــنصورهاحمد المغاورى عبد القادر عبد المـــنعم الكفافي
135o68اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةشروق ابراهيم كامل عبد العظيم
13144oتربية عين شمساحمد صالح عبد السميع محمد صالح
صيدله االسكندريهاشراق محمود عبد السالم حسن محمد سعدونه449373
كلية البنات آداب عين شمسشيماء البدرى احمد محمد274844
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمى رضا حسن عثمان128934
هندسة عين شمسمحمود صابر عبد القادر رحيم55348
265o51كلية البنات تربية عين شمسمارى ممتاز موريس عياد
تربية ابتدائي قنا ج الواديلمياء محمد سعيد عبدالمـــنطلب745144
هندسة االسكندريهزياد مصطفي ابراهيم عيد المصرى337227
كلية هندسة بنهاوليد حلمى عونى هادى261833
رياض اطفال المـــنصورهفاطمه احمد رمضان احمد564392
141o9السن عين شمسفيروز محمد محمود عبد السالم
19o352كلية األلسن سوهاجبسمه هانى محمد رياض نديم
اداب االسكندريهنوران حمدي عبد الكريم عبد السالم ابراهيم423286
36591oطب طنطاامير صفوت فؤاد سالمه
74o679تربية قنا ج جنوب الوادىالزهراء محمد امير اسماعيل
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد ناصر عبد الشــافى سيد93642
8o1582تربية اسيوطايه خالد عويضة حسن
71357oصيدلة المـــنياسماح زكريا شحاته خليل
131o7اداب طنطااسراء ايمـــن القطب الشيشينى
إعالم ج جنوب الوادىامانى فرج السيد عبد العال648416
تربية ابتدائي الفيومساره نصيب عطيه نورالدين76197
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تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتامل محمود احمد زيان736997
723o58اداب المـــنيايوستينا لويز حنا بانوب
14o186هندسة عين شمسمحمد ابراهيم حسين موسى
69o44هندسة حلواناسامه مجدي دياب عويس
2o7489السن عين شمسدينا على مصطفى على احمد
تربية المـــنصورهعبد التواب وائل محمد عبد التواب574567
35o479اداب االسكندريهدنيا محمود مـــنجد المرسى
هندسة بور سعيدعمر عبد العزيز عبد العال عبد الجواد651775
21438oحاسبات ومعلومات شبين الكوماسماء جمال غريب محمد
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفوائل عبد الفتاح راشد عطوان33276
81o642كلية األلسن سوهاجنهاد هاشم خضيرى عبد العال
3o3446هندسة شبرا بنهامحمد شرف فتحى عبدالمقصود المالح
58876oهندسة المـــنصورهاحمد عادل رمضان احمد الحبشى
8o5237تربية سوهاجايه شريف خلف احمد
745o1علوم الفيومامال حسنى على محمد
هندسة الزقازيقمحمود كمال محمد االعصر637553
44o287طب القاهرهاحمد يوسف عشماوي يوسف عياد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسهيلين وديع حنا مترى659888
58o1o9عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد مصطفى محمود عبد العاطى زهران
28o452صيدله الزقازيقاحمد مجدى الجيوشى محمود
3o5897تربية عين شمسساره ابراهيم طاهر عبدهللا فخرى
اداب المـــنصورهاميره محمد بكر محمد القن489346
تجاره بنى سويفتقى عاطف احمد على725167
تجاره بنهامصطفى عالء الدين عادل احمد119424
8o4o87تربية سوهاجنورهان يونس عبد الحميد امير
تجاره القاهرهايمان عبدالسالم محمود محمد268574
656o86تربية ابتدائي االسماعيليهمحمد رجب سعيد عبد الحافظ
تجاره عين شمستوفيق عبد المـــنعم توفيق السيد133169
79969oتربية ابتدائي اسيوطايريني كميل شفيق صليب
تربية ابتدائي طنطااسراء هانى محمود سيد احمد فايد353694
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء على محمد محمد48362
1437o5هندسة عين شمسعز الدين عبد الفتاح محمد احمد على
اداب االسكندريهمارينا نعيم سولایر سعيد346265
19o341كلية البنات آداب عين شمسفاطمه عزالدين محمد مغاورى
364o86طب طنطامـــنة هللا محمد شعبان ابوخطوه
4854o5كلية األلسن كفر الشيخماجدة محمود رمضان الشــاذلي
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتسها حسن عبد العزيز خليل745338
هندسة المـــنصورهاحمد محمود متولى الجندى583966
2o3o29اداب القاهرهنرمين مصطفى انور احمد
3o1762صيدله حلوانندا نصار محمد سليمان
3572o8صيدله االسكندريهعبد هللا صالح السيد عبدهللا السعدني
1254o1هندسة عين شمساسامه عمرو فؤاد صالح
تربية طنطامريم حامد محمد حامد محمد359238
تربية ابتدائي بنى سويفمروه سامى سيد موسى71728
تربية قنا ج جنوب الوادىسمر فراج محمد حسن738867
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمروان ايهاب احمد عبد الناصر29479
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمينا خليل حبشي خليل حبشي375647
تجاره انتساب موجه قاهرهنورهان حمدى عبد العزيز احمد36426
هندسة حلوانسهيله مدحت حلفايه عبد الجواد636424
5o49o3تربية جامعة دمياطأحمد طاهر الحسيني عبيد
525o2صيدله القاهرهاميره محمد محمود على
66o65تجاره بنى سويفحمدى فاروق احمد احمد
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كليةاسمجلوس
صيدله االسكندريهاحمد محمد علي محمد احمد433629
حقوق المـــنصورهكريم احمد محمود السعيد طلبه النجار565676
4542ooهندسة االسكندريهنور الدين عزمى شبل محمود جوده
اداب االسكندريهآيه محمد احمد مرسى الشبراوى347351
كلية األلسن كفر الشيخعزه صابر محمود الشيخ385284
اداب الفيومدعاء محمد رمضان سيد79832
تجارة جامعة الساداتاحمد رأفت عبدالباقى عبدالعزيز217181
هندسة الزقازيقاحمد حسام الدين محى الدين خير635672
135o93هندسة القاهرهفاطمة الزهراء السيد محمد السيد
59o666تجاره المـــنصورهامـــنيه حسين رضوان المتولى رضوان
اداب االسكندريهشهد محمد احمد محمد الطويل346442
5811o6تمريض المـــنصورة رحمه محمد عبد الخالق محمد
71o125طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىأبانوب جاد البس درياس
طب الفيومهاله بدوي احمد عثمان74756
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان شهاب الدين علي سيد النوبى17495
تجاره كفر الشيخأسامه محمد عبدالعزيز محمد شهاب الدين373686
طب المـــنصورهاحمد عبدالمجيد حامد صقر494141
سياحة وفنادق جامعة الساداتشيماء حمدى محمد محرم232594
3786o8اداب كفر الشيخالسيد احمد الباز السيد الباز
اداب اسيوطاميره حسنى على سيد827415
تربية الزقازيقنورا عبدالكريم عبدالحليم اسماعيل521784
اداب المـــنياساره ابراهيم رجب احمد718645
27599oصيدله الزقازيقاحمد يونس سرور يونس سرور
صيدله المـــنصورهميار مختار محمدى محمد غنيم486965
تربية قنا ج جنوب الوادىيحي علي يحي محمود738821
تربية طنطاهدى محمود محمد على ابو فايد363428
378o58طب االسماعيليه ج قناة السويسخلود جمال عبدالكريم الصعيدى
سياحه وفنادق المـــنصورةندى ماجد جميل ابراهيم صليب486887
تجاره الزقازيقيحيى محمد يحيى ابراهيم الدسوقى516979
5o513oحقوق المـــنصورهعادل محمد محمد عبده االدهم
السن عين شمسدينا احمد عبد العزيز سيد احمد114212
2142o4هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود رزق فرج بركات
11974oاداب القاهرهياسمين حسام الدين حسنى عبد المؤمـــن
498o48علوم الزقازيقليلى اشرف جوده حماد نحله
هندسة الزقازيقكاميليا علوى خميس حامد ابراهيم582136
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان ابراهيم مصطفى ابراهيم الشعيرى236285
كلية هندسة بنهااحمد محمد محمد سعيد عبدالباقى284359
66o115كلية أداب بورسعيدصالح احمد سامى ابراهيم عبد العزيز ابراهيم
51o338تجاره الزقازيقندى محمد حسن محمد على
تربية بنى سويفعبير عبد العليم حميده محمد69981
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء ماجد محمود بدوى على229445
8o8o31حقوق سوهاجابانوب نجيب ميخائيل قرياقص
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمر عادل على عبدالمجيد محمد421433
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعلياء احمد محمود حامد شــاكر277821
تربية سوهاجرمضان محمد عبد النعيم احمد813878
اداب المـــنيانورهان مدحت محمد عبد الغني719455
57o679تجاره المـــنصورهمحمد خالد محمد صالح ابراهيم
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد ابراهيم البسطويسى ابراهيم خلف هللا381261
تربية ابتدائي سوهاجامـــنيه محمد عبد الموجود سليمان813983
تجاره عين شمساحمد محمد فتحى احمد295371
7946o7تجاره اسيوطبهاء نادر رضا سعيد
هندسة كفر الشيخمحمود محمد رجب البيلى عبدهللا381582
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594o63تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء رمضان محمد العدل احمد الحديدى
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةنوران جمال صديق على عكاشه662929
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره معوض شلبى شلبى216629
2944o5تربية بنهازينب سمير محمود محمد سطوحى
اداب عين شمسايه محمد محمد البكرى عبدالحميد287891
52o448نوعية الزقازيقتوفيق سمير عبدالحميد ابراهيم علي
تجاره عين شمسعلى مصطفى على عبد السالم26513
154oo4حقوق حلوانسلوى خلف عبد هللا نعمان
تجاره بنهامحمد سيد محمد عبد الفتاح641825
تربية عين شمسعبدالرحمـــن محمد احمد محمد لبيب281868
تربية المـــنيامـــني حسن عبدالحميد محمود755633
6782oرياض اطفال بنى سويفشروق طارق مصطفى حسانين
1216o7تخطيط عمرانى القاهرهمحمد ابراهيم محمد جعفر
اداب عين شمساحمد عربى صالح محمد صالح147882
تربية الفيومياسمين مصطفى احمد عبد الفتاح76979
تربية دمـــنهورشروق عمر عبد السالم الصفتى428593
6224oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسراء عامر محمد سيد
تربية ابتدائي طنطامصطفى جوهر عبدالخالق جادعباس358426
135o84اداب القاهرههمسه نصر ابراهيم احمد
صيدله االسكندريهأسماء سعيد طه عثمان351112
12o31oهندسة المطريه جامعة حلواناحمد اشرف سيد محمد حسن نجم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم ابراهيم عبدالرحيم ابوشنب233629
صيدله طنطاداليا جمال امين يوسف رمضان235978
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةخلود فوزى حلمى مجاهد243779
تجاره بنهاحازم شــافعى عبدالمـــنعم شــافعى289875
تربية عين شمسايه محمود مصطفى شعبان294581
طب االسكندريهاسراء حازم عبدالهادى على على446274
نوعية طنطاوفاء حامد زكريا حامد قطب عبده354699
5o6667طب طنطامريم مرام عبد العليم فرج شرود
حقوق بنى سويفايمـــن على محمد كويس718775
علوم القاهرهاميره صالح عبدهللا رفاعي265397
تجاره القاهرهاحمد حمدى يوسف محمد82784
8o931oطب اسنان جنوب الوادىمـــنه هللا الفولى عرفه السيد
586o28تجاره الزقازيقمصطفى ماهر عبد النبى خليل
صيدله المـــنصورهآيه السيد السيد ابو زهره495458
5o6899صيدله المـــنصورهشيماء كامل كامل السقا عماشه
اداب عين شمسشروق عصام سيد عواد146473
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساالء محمد محمد جويد652127
طب اسنان طنطاسمر سليمان فتحى سليمان عزام229796
351o9السن عين شمسشيماء رضوان عثمان محمود
35o89oتجاره االسكندريهأمل جمال عبدالحميد الجوهرى
5238o5نوعية الزقازيقاسراء محمود عبد الرازق جمعه
تجاره بنى سويفيوسف فريد محمد صالح الدين يوسف الخطيب61514
اداب حلوانماريا عادل حنا قداس27153
تجاره الزقازيقشيماء اشرف السيد محمد فوده642612
تجاره عين شمسمحمد سيد محمد احمد273366
حقوق القاهرهعبد الرحمـــن فراج عبد العال علي23574
تربية طفوله شبين الكومسهيله ماهر عبدالعظيم الصعيدى215364
صيدلة المـــنيااسماء عصام عبد هللا جاد712931
تجاره كفر الشيخجوده محمد على سالمه369925
641o13هندسة الزقازيقمصطفى سمير فوزي سعيد شتات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدهللا محمد محمد الخضرى266667
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نوعية بنهانجالء فتحى السعيد احمد299947
تربية ابتدائي المـــنصورهناجى رزق العدل رزق محمد564836
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاحمد شعبان ماضى قاسم711984
صيدله المـــنصورهايه كمال السيد السعيد القصبى593567
السن المـــنيارضا رمضان محمد عبد هللا725996
اعالم القاهرهعبد الرحمـــن احمد عبد الرحيم على122923
تربية أساسي اسكندريةروان هشــام فوزى حسن حسونه423393
279o8تجاره القاهرهندى احمد عوض عثمان
41o744حقوق االسكندريهأحمد محمد علي أحمد محمد
8o485تربية ابتدائي الفيوممارى توما عازر عوض
586o84هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةالحسين احمد السيد عطيه غيط
كلية حقوق المـــنيامصطفى صابر مزيون عبدالحفيظ727453
تجاره عين شمسمحمد حسين فؤاد حسين26549
تربية ابتدائي بنهامريم موسى محمد موسى ماضى228714
طب طنطاأمانى ابراهيم على محمد سعودى497548
3o2653صيدله عين شمسمونيكا اسحق جورج بطرس
3o2885تربية ابتدائي بنهاايه عبدالبصير شحاته محمد حماده
هندسة المـــنصورهمهند محمد محمد ابراهيم الشموتى563556
5o4464اداب جامعة دمياطمحمود محمد جمال السعيد سليم
3758ooتجاره كفر الشيخمحمد اشرف عبدالحميد الفرماوي
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفرحاب محمود عبد المـــنطلب عبد هللا77369
اداب االسكندريهسلمى السيد محمد عبد القادر غنيم349294
السن عين شمسنعمه جمال محمد محمود ندا127911
تربية ابتدائي طنطاايه محمد ابراهيم كامل الجندى363325
تربية المـــنيانجالء حسين محمد احمد715933
7264o7طب اسيوطجرجس رضا شوقى تاوضروس
طب القاهرهمحمود ياسين محمود الجمل57394
اداب المـــنياجهاد صالح رمضان احمد721128
اداب القاهرهيوسف حنفي عبد المجيد جبر والي41635
5o9161طب الزقازيقاية محمد مصطفى البونى
2o826oعلوم عين شمسايه شعبان احمد محمد
28o377هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى السيد مصطفى مصطفي
8o4752تجاره سوهاجدعاء محمد على عبد الرحمـــن
تجاره الزقازيقمحمد صبرى احمد اسماعيل565265
صيدلة اسيوطايه عادل احمد يوسف815584
7136o3طب حلوانمادونا عادل نعيم ابراهيم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهدير محفوظ عبدالستار الدقن216674
8o6311تربية ابتدائي سوهاجنانا كمال امين سليمان
تجاره الزقازيقهاجد محمد عبد الرحيم على518796
اداب االسكندريهأوليفر ميالد فوزى فهمي411386
382o56نوعية موسيقيه كفر الشيخنورهان الدسوقى محمد السعيد الدميرى
هندسة حلوانمحمد عادل محمود بدوي124235
تجاره عين شمسعماد محمد ابو الحسن على احمد139129
64o895هندسة عين شمسدينا محمد محمد حسن خليفه
اداب االسكندريهيوسف ابراهيم عبدالعزيز عبدالنبى الشوبرى343936
74o844صيدلة اسيوطسامى عبد العزيز الطاهر محمد
طب الزقازيقاحمد مجدى احمد عبده احمد512737
8oo557تربية اسيوطمارينا نادى جرجس عطيه
صيدلة سوهاجاسراء اشرف احمد مرسي746339
هندسة طنطااحمد عبد الباقى عبد المـــنعم غنيم358243
تجاره طنطاروان مصطفى احمد محمد حبيبه359184
277o78تجاره بنهامحمود محمد محمد مصطفى احمد
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5798o1صيدله المـــنصورهدينا احمد طه ابراهيم قنديل
11539oتجاره القاهرهعلى محمد علي دياب
592o93هندسة المـــنصورهياسر سمير محمد حلمى محمد محمد
عالج طبيعى قنامحمد زكريا يمانى محمد749175
تربية بنى سويفمحمود محمد احمد سيد63495
نوعية الزقازيقانسام احمد عبدالرحمـــن احمد الدكمه642429
تجاره طنطارنا مجدى محمد احمد ساعى الدين359178
صيدله االسكندريهايمان طارق السيد عبد السالم االحمر445264
تجاره بنى سويفمحمد صالح حسين شربجى717731
هندسة االسكندريهزينه محمد جابر عيد محمد413651
اداب بنى سويفعمرو محسن حسين محمد69532
1467o3اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمر خالد عبد الرحمـــن محمد
تجاره سوهاجمينا جاد مـــنقريوس ابراهيم818144
11752oهندسة عين شمسيوسف جمال عبد الرؤوف تادرس
تجاره القاهرهاسراء محمد سيد محمد عبد المجيد56858
293o38هندسة شبرا بنهاعبدالحميد عزت عبدالحميد سعد سيد
تجاره بنهااحمد عبدالمـــنعم بدر عبدالمـــنعم279437
تربية اسيوطدينا عادل عبد المالك بشــارة786263
364o73طب بيطرى المـــنصورهمروه محمد ماهر مراد
1494o2اداب القاهرهلبنى ماهر عطيه احمد
تربية الزقازيقاسراء هشــام دسوقى حسن محمد642411
حقوق االسكندريهياسين محمد فرج عبد الحي418869
هندسة اسواناثار عبد الحكيم يوسف عبادى819438
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاحمد عاطف عبدالتواب عبدهللا744437
حقوق عين شمسهال محمود طلعت عطيه احمد119984
49o69تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود مصطفى عبد النبى محمود الكوميه
422oo6نوعية االسكندريهمروان محمد رزق رجب النجار
567o51صيدله الزقازيقدينا اسماعيل ابراهيم ابراهيم
تربية رياضيه بنين اسيوطعصام جميل حسن عبد الناصر796541
71822oكلية حقوق المـــنيامحمد حسن عبدالوهاب عبد المعبود
كلية اآلثار سوهاججهاد محمد إدريس محمد749445
تربية اسيوطنوره احمد حسين فرحان791521
تربية طفوله طنطاسعاده ابراهيم احمد احمد ابوهاشم359857
تجاره عين شمسمارينا جرجس حنا توفيق128354
اداب قنا ج جنوب الوادىهاله حمدى عبد الرحمـــن عثمان734269
تربية بنى سويفهدي صالح احمد عبد الباقي65666
3o6689حقوق عين شمسنور عبدالعظيم محمد عبدالعظيم
اداب المـــنيادينا نادى اسحق برسوم715517
طب طنطاعلياء عادل محمود ابوهنديه214996
تربية ابتدائي شبين الكومايمان امين عبدالسالم محمد ابوطالب234474
صيدله الزقازيقبلسم مـــنير ابوزيد العدروسى583118
صيدلة اسيوطميرنا طلعت فخرى زخارى788922
اداب المـــنصورهيوستين كرمى بسالى نحله567761
كلية االثار ج اسوانيوسف طارق احمد عبد الحافظ358142
تجاره عين شمسمارينا فوزي زكا توفيلس128357
1355ooطب اسنان القاهرهعمر هاشم محمد احمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنبيل محمد عبدالنبى امام227534
صيدله القاهرهسهام محمد عبد الحفيظ نصر46228
صيدلة المـــنيااندرو موسى عبيد بطرس713174
29o323نوعية عباسيهايه اشرف محمد طوخى
8oo816تربية رياضيه بنين اسيوطمحمد سيد احمد حسن
1238o7هندسة حلوانمحمود احمد عبد العليم سالم
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43o763تربية ابتدائي الساداتمها عمر محمود سليمان
745o93صيدلة المـــنيامصطفى محمد سيداحمد طه
5949o5اداب المـــنصورهامال محمد السادات مسعد
496o8حقوق القاهرهاحمد محمد عبد العظيم احمد ابراهيم
صيدلة اسيوطرنا نصر عبد الرحمـــن يوسف744117
57o7o4اداب المـــنصورهمحمود محمد امين محمد الغازى
75975oطب اسنان جنوب الوادىمحمد عبدالناصر محمد عبدالراضى
كلية الطب بقنااحمد محمد محمود محمد741123
35658oطب طنطاشيماء محمد عبدالمـــنعم عبدالعال
4174o2تربية اسكندريةرنا خميس السيد محمد احمد
273o64هندسة عين شمسمهاب طارق محمد رياض
42622oتربية دمـــنهورمحمد اسامه احمد مخلوف
صيدله االسكندريهمحمد طارق فتحى عزيز221574
8o47oاداب الفيومسميه سعد احمد عوض
673o9تربية بنى سويفاحمد ابراهيم مهدى احمد
144o21كلية األلسن سوهاجامـــنية حسن فاوى احمد
72oo64تربية المـــنيادعاء محمد محمود مصطفي
هندسة الزقازيقمحمد السيد محمد عبدالفتاح645753
135o59التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرانا محمد عبد العزيز محمد
7416o9تربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء عبدالفتاح فراج سيد
14o2o8هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى سيد طه سالمة
هندسة القاهرهعمر عبد الظاهر احمد عبد الظاهررضوان114985
132o61اداب عين شمسشيرين محمد عزب عبد التواب
هندسة عين شمسرنا حسن محمد ياقوت122652
اداب الزقازيقاسماء عماد محمد محمد عبدالسالم284829
141o58تجاره عين شمسمروه صابر سيد احمد محمد
صيدله المـــنصورهنرمين فتحى حسن عطيه حسن583176
نوعية كفر الشيخرحاب مصطفى احمد غازى عصر382684
2893o8أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبراميره اشرف عبدالرحمـــن عواد
كلية الطب بقناايناس عبد الرحيم محمد عبد العزيز738384
11451oحقوق القاهرهنيره حسن عبد العزيز محمد
صيدله القاهرهمصطفى محمد عبد اللطيف محمد اسماعيل15419
12o328هندسة حلوانحسام مدحت محمد يوسف محمد
اداب حلوانعمرو فرج صالح عبدالقوى211265
صيدله المـــنصورهعبد الواحد عبد هللا عبد الفتاح السيد573499
22262oتربية ابتدائي الساداتاسماء احمد عبدالعزيز المحروق
35279oهندسة طنطاعصام عبدهللا محمد ابو طالب
27327oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن عباس فريد عبدالحميد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأنجى كامل محمود محمد قشقوش448786
56o771تجاره انتساب موجه المـــنصورهسلمى فتحى سمير على ابراهيم
صيدله طنطاريهام ابراهيم امين ابراهيم سالم214599
2o6o83تجاره انتساب موجه  عين شمساسراء احمد فاوي طه
تجاره الزقازيقخالد سعد عباس عبد هللا516924
طب القاهرهمحمد عبد الحميد محمد سيد موسى115529
تربية طنطاايناس سعيد طلبه علي سليمان354886
5891o3تجاره المـــنصورهمـــنة هللا طلعت زكى عبد الحى
6o147اداب عين شمسعليه رمضان فرجانى على
نوعية المـــنيادينا عيد سعد محمود726696
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيختسبيح محمد مرسى احمد339722
451o86طب بيطرى دمـــنهورريم فايز عبد الصمد كشك
حقوق عين شمسعمرو هشــام حسن صبرى مصطفى191218
285o64صيدله الزقازيقاسراء محمد عبدالعاطى الشهاوي
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583oo1هندسة المـــنصورهمحمود احمد محمود احمد الجندى
تربية اسيوطاسراء صديق زيان صديق798129
تربية طفوله اإلسكندريةايمان حسن فهمى محمد رضوان339874
2o7376تجاره انتساب موجه  عين شمسنسمه الحسينى محمد حسين
5o949oاداب الزقازيقعبدهللا مجدى عبدالمـــنعم محمد على
5o2943تجاره جامعة دمياطسهام محمد محمد حسن تجور
78932oتربية اسيوطاسماء مـــنتصر على سعودى
طب بيطرى كفر الشيخمحمد حسين عبد العظيم محمد عميره381412
1951o5تجاره انتساب موجه  عين شمسمـــنى سيد سليمان السيد جوده
تجاره كفر الشيخمحمد عبد هللا الششتاوى ابوعمر373543
15197oصيدله حلوانشروق سمير السعيد احمد مجاهد
اداب المـــنصورهنهال حازم طه على عبده589947
كلية التربية الفنية ج المـــنياعبد الرحمـــن محمد محمود محمد714372
271oo8اداب انتساب موجه عين شمسجهاد عمادالدين محمد محمود
اداب القاهرهرحمه سعد ابو الدهب ابو الفضل46147
اداب عين شمسمـــنة هللا جمال الدين فهمى على سالمه117198
26o85اداب حلوانعمر حافظ سمير حافظ
نوعية الزقازيقاحمد حسين عطيه اسماعيل521265
هندسة االسكندريهأحمد محمود أحمد حسن محمد455939
5o9762هندسة المـــنيامحمد فرج عبدالمـــنصف اسماعيل ندا
584o2oهندسة الزقازيقمحمد احمد عبد السميع محمود شديد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمارتينا طارق فتحى زهرى787519
795o28اداب اسيوطدعاء مدحت فتحى عبد الحميد
طب طنطايمـــنى محمد محمد ابو ضيف مصطفي حسن359376
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننور سعيد محمد حسن17462
صيدله المـــنصورهايمان محمد عبد المعبود عثمان492685
طب اسنان طنطامـــنه مجدى كمال ابراهيم عبيد277473
641o98اداب الزقازيقمى فرج محمود حسن عبد المجيد
511o71صيدله الزقازيقيارا هشــام عبد الدايم يوسف
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعمرو عصام ابراهيم على شحاته375395
صيدلة اسيوطبتول اشرف صالح المشهور732516
8o8o14تربية سوهاجشيماء عبد الشــافى عبد الحميد عطيه
5oo749تربية جامعة دمياطمـــنه هللا مدحت زكريا فوده
اداب كفر الشيخصفاء اسماعيل زكريا الجداوي385282
طب الزقازيقسمر سامي السيد احمد523624
3o771هندسة حلوانمصطفى عالء محمد عبد الفتاح
639o11اداب الزقازيقزيزى احمد السيد مرسى عزوز
6551o7تجاره االسماعيليه ج قناة السويسابراهيم عادل السيد يوسف
تربية رياضيه بنات شبين الكوممحاسن محمود عبدالمعطى المرسى216125
367oo3تربية طنطاعبير عبد النبى عبد الرحمـــن جاب هللا
26585oكلية االثار ج اسوانفاطمه خالد عبدالرحمـــن احمد
هندسة طنطامحمد محمود أبوالعينين أبوالخير488499
علوم االسكندريهجهاد محمد حسن محمد ابراهيم438689
اداب المـــنيافادى كمال ناجى سعيد712621
21o466كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانوالء سرور عبده هندى
717o56طب بيطري المـــنياعال ماهر فاروق مصطفى
تربية أساسي اسكندريةاحمد ابراهيم على السيد الشين418874
6435o5صيدله الزقازيقامير السيد صالح محمد مرعى
هندسة اسيوطاحمد مهدى احمد جوده488229
صيدله الزقازيقمحمد سمير محمد عبدالفتاح519747
151o22هندسة حلوانادهم سامي الحسيني بيومي
66o97oتربية ابتدائي بور سعيدندى احمد شحاتة عبدالعال
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فنون جميله فنون ج االسكندريهروان طلعت على محمد على347359
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةعطوف عادل عبدالحفيظ عبد الال222334
اداب القاهرهكارولين رأفت عوض ناروز142344
4189ooتجاره االسكندريهكيرلس صبحى مساك عطيه حنا
382o83طب بيطرى كفر الشيخاروى وحيد خضر ابراهيم فنون
5796oاداب القاهرهنور محمد احمد محمدرفاعى
طب المـــنصورهضياء الدين صالح ابراهيم جاد562113
هندسة االسكندريهدعاء ابراهيم محمد السيد مـــنصور457491
تربية ابتدائي كفر الشيخلمياء الحسينى عباس عزب369311
3464o3كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسارة محمد عبدهللا حسن بدر
3438oاداب انتساب موجه القاهرهشيماء غضنفر على محمد محمد
تربية ابتدائي دمـــنهورايمان حسام محمد محمد الدرس429114
تربية ابتدائي شبين الكومندى العزب العزب زايده236567
559o1تجاره القاهرهعبد هللا حماده محمد ابراهيم عمر
5o643oتربية جامعة دمياطمريم محمد الداودى شطا
447o45طب االسكندريهرضوى على محمد المزين
11721oالسن عين شمسخلود خالد محمد المهدى محمد سليمان
8o68o7تربية طفوله سوهاج طالباتمريم مجدى زكريا ينى
124o36هندسة القاهرهمينا نادى مفيد عبد المسيح
تجاره االسكندريهعمرو كمال زكى مرسى الطنطاوى343699
52o988صيدله الزقازيقاحمد محمود محمد محمد عمار
تخطيط عمرانى القاهرهخالد انور جابر عبد التواب153311
تربية قنا ج جنوب الوادىأحمد هاني فكري محمد735264
اعالم القاهرهمحمد اشرف عبداللطيف محمد خضر191245
طب المـــنياالشيماء عبدهللا عبدالمـــنعم عبدهللا716927
3o451oطب عين شمسساره محمد عبدالكريم عبدالكريم جالل
صيدله الزقازيقاحمد اسامه محمد صبحى عبدالفتاح عزب646823
هندسة المـــنصورهعمر مختار محمد محمد على الجويلي588564
8oo746العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا اإلدارة سوهاج (شعبة نظم)احمد جمال عالم محمد
263o29حقوق عين شمسدينا ممدوح عوض ابراهيم
8o627oحقوق سوهاجامـــنيه عادل احمد محمد
5o172oعالج طبيعى ج كفر الشيخايمان ايهاب عبد العظيم الفار
نوعية كفر الشيخنهال محمد عبدالسميع غنيم372912
51o558صيدله الزقازيقنانسى مصطفى سعد محمد حسن خطاب
187o83كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننورهان هشــام محمد محمد احمد مصطفي
79o143 صيدلة اسيوطرضوى حازم على جمال الدين حسن
اداب المـــنصورهحنان قدرى على على العتابى576297
5865o9تربية الزقازيقندا محمد محمود صابرالسيد
اداب القاهرهامام مصطفى امام احمد25867
تربية اسكندريةروضة زين العابدين ابراهيم بيومى419277
81196oاداب سوهاجسلسبيل عمر عمران احمد
هندسة طنطاكريم رمضان السيد حامد566151
238o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر عبد العزيز محمد رمضان
صيدله االسكندريهرضوى محمد سعيد حافظ عبد اللطيف339622
تربية المـــنصورهمحمد سمير ابراهيم فوده البحيرى577667
اداب القاهرهعال احمد محمد محمد عامر42161
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوروفاء بسيوني محمود شــاهين448738
66o892اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةدينا على حسن عبد الخالق
12o966هندسة المطريه جامعة حلوانامير عادل عياد ابادير
تجاره عين شمسحسن حسام حسن محمد العادلى187637
8o7681تربية ابتدائي سوهاجاماني على نادر على
8oo823تربية اسيوطمحمد عادل فرغلى سيد
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تربية ابتدائي المـــنياياسمين رمضان بسيونى محمد722256
19oo22هندسة القاهرهاحمد عادل محمد محمد حسن
هندسة القاهرهندى هشــام احمد حسن مسلم116785
هندسة اسيوطاحمد عالءالدين زين مرغنى788636
2o3868اداب حلوانهدير ماهر شعبان احمد
اداب دمـــنهوروليد صالح احمد القرنشــاوى426287
تربية بنهاشروق عالء طه ابواليزيد278494
طب طنطادينا السيد عبد الحى السيد القماش359479
نوعية المـــنيافيبى حنس سمسين حنس726758
29o883تربية بنهامحمد احمد مصلح احمد عفيفى سعفان
تجاره عين شمسمحمد جمال محمد عيسى عبد السميع23648
هندسة طنطافتحى حمودة فتحى هبيله366815
تجاره جامعة دمياطعبد الرحمـــن محمد محمد العراقي499874
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشروق اشرف محمد السيد حسن216186
صيدله طنطاأحمد رمزى على البربرى355571
حقوق االسكندريهمحمد فتح هللا سليمان محمود337463
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةكريم خالد محمد فهمي59366
8o159oحقوق اسيوطليديا محمد ابو ضيف احمد
طب الفيوممينا عاطف رشدى ملك بسالى19368
اداب الزقازيقمريم عبدالفتاح حسين عبدالفتاح648653
رياض اطفال المـــنصورههاجر السيد متولى عبد الهادى برهام571447
هندسة الزقازيقاحمد عماد عبد المـــنعم حسن السيد644872
5219ooطب بيطرى الزقازيقدميانه فؤاد لبيب حنا جرجس
تجاره بنهااسالم خالد محمد السيد279766
تجاره القاهرهحسام الدين جمال حنفى محمود48453
41o826تجاره االسكندريهكريم اسامة احمد فؤاد محمود السويفى
تجاره الزقازيقاالء مختار خليل محمد متولى512671
هندسة عين شمسعال خالد عبدالحليم محمد261728
تجارة جامعة الساداتأحمد شعبان شحاتة عبد الحميد صالح427389
52o972تجاره الزقازيقمحمد مصباح احمد القماش
تربية عين شمسندى محمود عزيز عوض27912
نوعية فنيه الزقازيقغاده عادل محمد عبد القادر644557
29833oاداب انتساب موجه عين شمسنورهان عبدهللا عدلى السيد
صيدله الزقازيقسلمى محمود سالم ابراهيم645149
2o8327هندسة حلوانشيماء عبدالمـــنعم محمد علي ابراهيم
366o57طب بيطرى كفر الشيخاحمد ممدوح محمد الهتيمي
هندسة االسكندريهمحمد عاطف السيد احمد عمر458783
صيدلة سوهاجآيه عبدالعظيم ابوالمجد سعد741559
تجاره االسكندريهمحمود عبد هللا محمد الفراش369955
صيدله طنطاندى عصام الدين محمود ابو المعاطى عبدالرحمـــن493844
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانناديه رضا انور عبد العزيز155888
حقوق بنهاعبدهللا الشحات مصطفى عامر279783
تجاره االسكندريهمحمد عادل محمود محمد محجوب345744
تجارة قنا ج جنوب الواديساره عبدالنبى شرقاوى طة743959
1214o3تجاره عين شمساميره صابر ابراهيم حسين
5o8827طب الزقازيقكريم جوده حامد نصر الديب
57161oاداب المـــنصورهايمان رمضان عبد الفتاح حسن عامر
359o1oاثار قنا جنوب الواديداليا احمد ابراهيم احمد سيف
515o6اداب انتساب موجه القاهرهايمان هانى عنتر السيد
نوعية بنهاريحاب حامد احمد الهادى279966
341o16اداب االسكندريهخالد محمد حسن جمعه
3o2342اعالم القاهرهمارينا جميل جابر شفيق
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3657ooهندسة طنطاعبد الواحد سليمان على الشرقاوى
فنون جميله فنون المـــنياندى محسن حسن محمد الجندي261162
57o116اداب المـــنصورهندى عادل الحسينى عبد الرحيم ابو حمد
66o346معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتعمر نور الدين عوض حسن زغلول
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى عادل عبد الشــافى خليل44633
725o66نوعية موسيقيه المـــنيانواره حمادة عبدالجليل محمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةبسمه اشرف محمد نجيب عفيفى231654
طب المـــنصورههند صالح هارون صالح صالح594316
سياحة وفنادق المـــنيااحمد مصطفى قرشى احمد جالل725859
تربية عين شمساسالم شريف عبدالحميد احمد عوف197239
3738o7طب طنطاخالد محمد عوض محمد يونس
طب اسنان طنطاتسنيم شوقي ابراهيم السيد ابو اسماعيل445296
تربية ابتدائي الفيومندا احمد امين عبد الغفار79331
37o817اداب كفر الشيخرحمه احمد عبدالحميد بدوى سعفان
اداب االسكندريهسلمى ايمـــن محمد ابراهيم محمد423189
43o15oتربية طفوله ج دمـــنهورايناس نصر السعيد ابو نار
42899oتربية دمـــنهورنورهان محمد شعبان محمود السنهورى
4578o4هندسة اسيوطديانا يسري جابر محمود اسماعيل
تجاره انتساب موجه  عين شمسساره ابراهيم ابوسريع ابراهيم134957
335o15اعالم القاهرهمارلين ماهر معوض اسرائيل يوسف
5o3o35طب اسنان المـــنصورهعمر محمد عبد الوهاب مصطفى غراب
7o7o9اداب بنى سويفاسماء محمد مـــنصور نويجع
815o3oاداب سوهاجوالء ابوالحسن السمان على
صيدله حلوانضحى عادل ابراهيم حسن ابو شــاهين489948
نوعية الزقازيقايه عبد الناصر حلمى عبد هللا زويله668688
صيدله طنطاسيف الدين السيد محمد حسن عامر358898
7795oاداب الفيومميار عصام السيد محمد
 تربية الساداتنورهان عبدالعزيز حسين المصري218717
طب عين شمسبدر على عبدالحميد مرسى برجيس295671
66oo8اداب بنى سويفساره سعد ذكى داود
2o8344تربية رياضيه بنين حلوانعبدالرحمـــن احمد عبدالسالم احمد
هندسة حلواناحمد عالء الدين حسن حسن47123
تربية ابتدائي بنى سويفاسماء كمال طه عبد هللا66734
اداب حلوانعبدالرحمـــن عبدالنبى فولى سعد267216
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهدى ابراهيم عيد مصلحى التهامى214461
تربية العريشعزه جمال الدين على مرزوق666695
تربية أساسي اسكندريةمحمد لبيب فرج العمروسي421127
5626o5هندسة المـــنصورهمصطفى اوسامه محمد عبد الفتاح
58o437اداب المـــنصورهطارق محمد شوقى صادق حسن
تجاره بنهامازن صبرى ابراهيم عبدة294761
اداب انتساب موجه القاهرهشيماء ماهر احمد محمد21573
23o287هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد مصطفى محمد فرج
5641o6تجاره المـــنصورهمحمد الشحات محمد فرج الشــافعى
اداب االسكندريهاميرة حسن محمد حسن بدر347574
صيدله طنطااسراء عبدالمعطى عبدالمعطى صابر زهره496751
5o34o6عالج طبيعى ج كفر الشيخخالد عبد المـــنعم محمد محمود العجيرى
73o651طب المـــنياساره محمد فنجري عبدالعليم
اداب حلوانهايدى عادل محمد نامق عبد هللا188227
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر عبدالرؤف عبدالحميد على عراقى217524
اداب االسكندريهكيرستينا ممدوح فوزي حناوي417622
صيدله طنطارهف عماد فتحى عيد214598
51o963اداب الزقازيقأميرة الهادى على محمد فرج
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5o2643اداب جامعة دمياطآالء حسن محمود نصر االخطابى
22o865تربية ابتدائي الساداتايمان ايمـــن احمد شبل موسى
طب بيطرى المـــنصورهاحمد سمير محمد احمد درويش493749
تربية المـــنيامي حمزة سعد محمد719214
277o62تجاره بنهامحمد عالء عبدالغنى احمد سالمه
تربية ابتدائي كفر الشيخالهام خالد محمد ابراهيم عبد الرحمـــن سالمه385363
419o24تجاره دمـــنهورمحمود توفيق مشرف محمد
هندسة المطريه جامعة حلوانسلمى طارق عبد الفتاح ندا114633
صيدله القاهرهعمار ياسر الحسينى على جعفر129695
124o46اداب حلوانتسنيم عمر عبد الفتاح امين عويضه
تربية ابتدائي المـــنصورهدنيا محمد رضا عبد الخالق على حسب هللا588863
1398o1كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةكمال رضا توفيق كمال
تجاره الزقازيقعالء محسن محمد ابراهيم محمد512621
طب سوهاجكيرلس رمزى زكى عبد السيد816345
هندسة حلوانفاطمه حسن جالل حسين37712
42196oاداب االسكندريهمحمد احمد خليل ابراهيم السيد العلوى
تربية طفوله ج دمـــنهورمي محمد مصطفي عبدالمقصود ابراهيم428618
51832oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةريهام محمود محمد السيد
5o1186تجاره جامعة دمياطمحمد أشرف على رضوان
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةجورج ناجى سامى اسحق114666
46oo44هندسة االسكندريهحافظ سامى محمد احمد غالب
324ooتجاره القاهرهاسالم عماد فاروق احمد
هندسة بور سعيدامـــنيه محمود محمد ابراهيم صالح652775
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويساسالم محمد عوض عبد العزيز بكري663877
دار العلوم ج القاهرهايه عادل عبدالنبى طه297951
59666oطب المـــنصورهمحمد ايمـــن السيد عبدربه محمد على
7366o5طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىجرجس رومانى يسى فرح
تجاره القاهرهربا عبد المعطى احمد عبد الرازق116634
2o8473هندسة عين شمسمحمد ناجى محمد صالح الدين فتح هللا
76o388عالج طبيعى قنادعاء كمال حسن محمد
تجاره بنى سويفمايكل مجدى حلمى رزق73759
اداب حلوانشيماء عادل عبد الحليم محمد25197
تربية الغردقة جنوب الواديرحمه وائل جمال الدين عطيه238364
اداب المـــنصورهسالى مصطفى السعيد مصطفى السيد571182
هندسة اسواناسامة مـــنصور محمد احمد734157
81o122تربية سوهاجسماح ابراهيم حسن ابراهيم
هندسة بني سويفكيرلس عزت عريان عبد المسيح61897
1377oحقوق القاهرهحازم احمد ابراهيم محمد الشين
118o93تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى احمد حسن احمد
اداب اسوانليلى جمعه زكى ابراهيم744334
طب المـــنصورهمصطفى عبد هللا احمد محمد جميل573162
هندسة بور سعيديارا ايمـــن السيد السيد البغدادي576782
نوعية قنامحمود ابراهيم فراج ابراهيم746849
هندسة القاهرهمحمد جمال رشدي عبد الفتاح فتي15231
667oo7تربية جامعة السويسمريم عوده سالمه عقيل
4412o1كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمود ياسر حسن عبد الملك السقا
هندسة القاهرهحسن محمود عبد الرحمـــن حسن33658
29o4o4تربية عين شمسحسناء حسين احمد طه هريدى
79o596اداب اسيوطمحمد اشرف كامل على
صيدله المـــنصورهاحمد نحمده سالمه عقل محمد564848
23o388هندسة شبرا بنهاسعيد ابراهيم سعيد عالم
569o65صيدله المـــنصورهاحمد السيد مراد السيد الغنام
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63717oتجاره الزقازيقمحمد هانى طه محمد السيد
اثار القاهرهساره زيدان السيد ابو شعبان214837
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاتن مصطفى محمود السيد الدبيكى126242
طب االسكندريهميرنا محمد حمدى عبد الحميد هندى447957
صيدله االسكندريهايه محمود حنفى محمود احمد412757
صيدله المـــنصورهسلوان صالح فريد المهدي578623
صيدله بنى سويفمحمود احمد محمود احمد61577
تجاره بنهااحمد صالح الصادق على294286
تربية الفيومايه عمر ناجي عمر72668
صيدلة سوهاجميرنا ماهر ميخائيل صليب816422
نوعية الزقازيقزينب سعد الدين احمد مـــنصور637897
تجاره انتساب موجه قاهرهسفيان ابراهيم محمود محمد32497
طب بنى سويفكرستين مالك فرج اسكندر754353
هندسة الزقازيقابانوب سمير راغب روفائيل642279
اداب كفر الشيخجمال عماد الدين عبد الغفار السيد383213
هندسة القاهرهمحمد مختار عبد الرازق محمود47345
375oo9كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد سمير أحمد علي بدوي
3oo383اداب بنهامحمد احمد فراج عبدالغني
291o96كلية األلسن بنى سويفايمان محمد غندور عطيه
تربية الفيومدعاء فؤاد سعد حسن78917
نوعية طنطامحمد عزت عبد الفتاح جريده366397
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود محمد عطوه محمد عبده235226
358o95تربية طنطامحمد احمد محمد فوزى جوده المقدم
4111o8اداب دمـــنهورمي محمد أحمد محمد بهنسي
35o445تربية أساسي اسكندريةمريم عبداللطيف فتح هللا محمد عبد العال
صيدله االسكندريهميرنا محمد عبد الحميد بخيت412612
هندسة المـــنيامحمد عبد الهادى محمد عبد الهادى عجالن578719
34822oاداب االسكندريهنورهان ايمـــن عبدالراضى عمر محمد
2938o5تربية بنهافاطمه الزهراء محمود فرج عبدالمـــنعم بدر
هندسة المـــنصورهمحمد حسين محمد نوفل491717
كلية طب أسوانهبه حسن طه سعد822753
197o67اداب القاهرهنورهان سالمه مـــنصور يوسف كريم
هندسة عين شمسمحمد احمد هديب حسين17597
كلية األلسن بنى سويفكريم احمد قرنى عبد العزيز63487
اداب دمـــنهورعمار محمد على محمد السمـــنى425225
41o77oتجاره دمـــنهورمؤمـــن احمد عويس بخيت مسعود
67o9ooتربية الزقازيقاحمد جالل السيد محمد عاشور
نوعية االسكندريهأحمد محمود عبد الحميد محمود عواد425672
6163oهندسة الفيومفادى صابر سعيد عبد المسيح
تربية اسيوطايه رشوان زكى رشوان797695
447o92صيدله االسكندريهياسمين خميس محروس علي رزق
نوعية الزقازيقاالء نصر احمد على514854
هندسة القاهرهعبدالرحمـــن سمير عبدالغفار السعيد381519
كلية هندسة بنهامحمد رجب جبر حسن217724
هندسة عين شمسمحمود احمد جازى عليان السيد639861
تجاره المـــنصورهفاطمه محمد احمد زكريا غنايم594952
تجاره بنى سويفشريف محمد صفوت عتريس711413
صيدله الزقازيقياسمين نبيل ابراهيم محمد دحيه638253
هندسة الفيومجورج ماجد ابراهيم ذكى19345
2o3564السن عين شمسمريم ابراهيم اسماعيل محمد
هندسة المطريه جامعة حلوانايه انور محمود محمد48914
صيدله طنطاايه أحمد حسن إبراهيم السيسى359432
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19o412تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر محمد عبدالفتاح احمد حسن
فنون جميله فنون حلواناالء عبد العزيز احمد السيد128187
8o9o59صيدلة اسيوطاسماء عادل عبد المـــنعم على
تربية الزقازيقمـــنار صالح عبد الوهاب عبد الصادق643688
طب اسنان كفر الشيخنرمين سامى عبد التواب مبروك سيد أحمد376991
هندسة الزقازيقاحمد مجدى السيد احمد ديب649497
8o1319اداب اسيوطمروه حسن احمد جاد
صيدله القاهرهرضوه عبدالمعز عبدالرحمـــن خليفه218782
2789o6تربية بنهامها عبدالجواد محمد احمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسيوسف محمد عبد الستار حسن651165
452o59كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورريم عمرو فرج عبدالمالك
اداب انتساب موجه االسكندريهشيماء حسن احمد محمد ضاحى422953
1518o4كلية البنات آداب عين شمسشيرين عالء الدين احمد لطفي
28o6o1تجاره بنهاوفاء عادل رمضان بحيري
تربية ابتدائي طنطااسماء عبد الاله عبد العزيز البهوتى486272
هندسة االسكندريهرنيم وائل أحمد عفيفى عبد الحليم عفيفى347195
كلية البنات آداب عين شمسهند سعيد عبد الرازق ابراهيم57973
هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن ابوعرب محمد ابوعرب458711
51o331ع.دولى اعالم مدينةالشروقميار محمد عبد الشــافى احمد على
35857oهندسة طنطامحروس السيد عبد الرحمـــن ابراهيم عبد الرحمـــن
نوعية الزقازيقعبدالرحمـــن محمد محمد احمد عبد القادر645655
578oo7نوعية المـــنصورهايه رضا محمود التهامى لبده
تجاره انتساب موجه قاهرهانجى خليل وديع جورجى34139
3758o5اداب كفر الشيخمحمد جمال محمد محمد برغوت
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةدينا ثروت محمد شمس الدين عبدالرؤف215624
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرنا اكرم حسن حسن116462
تربية ابتدائي اسيوطميرنا عاطف نبيه عطا791617
هندسة الفيوممحمد رياض السيد محمود117937
5o7379صيدله المـــنصورهامـــنيه اشرف الشربينى على سليمان
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمرو محمد على حبيش493493
4827oصيدله القاهرهشروق شعبان ابراهيم سالمه
358o92تجاره طنطامايكل يوحنا اميل الكسان
5787o5هندسة المـــنصورهعمر محمود محمد احمد
661o55رياض اطفال بورسعيدرحمه رأفت محمد عبد الحليم رجب
تربية المـــنصورهاسماء عبد هللا السعيد محمد عامر579984
591o94تجاره المـــنصورهغاده صالح رزق بدوي
صيدلة اسيوطريم محمد ثابت محمود786837
تربية طفوله االسماعيليهامـــنيه حلمي محمد احمد الفراش652817
6644o9هندسة بور سعيداحمد عالء السيد حسن القلينى
طب عين شمسعبدالرحمـــن قاسم فوزى امام الفرماوي291446
71oo7تربية بنى سويفجهاد فرح حسنى على
كلية الطب بقناموده جمال مهنى احمد732284
238o2الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعبد الرحمـــن سيد على عبد الفتاح
44748oطب اسنان كفر الشيخمـــنه هللا مجدى احمد فارس عبد هللا
اداب االسكندريهندى مصطفى محمد رحيم347374
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسساره احمد محمد محمد عبدالفتاح292226
تربية طفوله ج دمـــنهوروفاء عبد الدايم حلمي رضوان428647
497o8oاداب طنطاعبد الرحمـــن عماد حامد احمد قاسم
حاسبات ومعلومات عين شمسيحيى محمد يحيى بهجت117395
3oo926كلية هندسة بنهاسليمان اسماعيل سليمان ابراهيم
21o8oتربية حلوانمحمود نبيل حامد عبد الحميد
36714oاثار الفيومخلود عطيه علي عطيه جعفر
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672o6كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفيسرا معوض عبد التواب عبد التواب
تربية المـــنصورهزينب رمضان السيد السيد حسن566687
2o7495تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانراندا رومانى وليم اسكاروس
تجاره بنهاعبدهللا صالح محمد سالم عاصى289557
اداب القاهرهبسمه جالل محمد احمد موسى53468
اداب االسكندريههايدى حسين مغازى عوض عثمان347669
تربية اسيوطرحاب احمد محمد عثمان792258
51636oتجاره الزقازيقاسماء على عبد القادر عبد العزيز
صيدله الزقازيقاحمد ابراهيم سعيد  ابراهيم البليهى487392
8o9717تربية سوهاجايه حسنى السيد على
اداب القاهرهفاطمه هشــام حسن على35317
تجاره الزقازيقاحمد سعد كمال ابو الفتوح رزق584341
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ابراهيم محمد سالمه224684
56o657هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةخالد سمير محمد نظمى السيد مطاوع
تربية حلوانجهاد محمود فرحان عبد الغني55723
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسرانيا رضا السيد محمد الطيب657671
تربية حلوانهاله فايز فتحى خضر55439
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسنورهان مـــنصور سعيد محمد على671574
هندسة عين شمسمحمد طارق فتحى طه143318
722o4oاداب المـــنياهدى ايهاب ابراهيم محمد
73957oتربية قنا ج جنوب الوادىناهد غنيم مرزوق مبارك
هندسة المطريه جامعة حلوانمينا اشرف موريس فهيم269814
اداب االسكندريهاحمد عطية احمد سيد احمد344271
72828oهندسة المـــنيااحمد مكرم عبد الفضيل اسماعيل
هندسة االسكندريهاحمد شلبي حسن نعيم شلبي459119
اداب انتساب موجه االسكندريههشــام على عبد الجابر على336764
تربية طفوله ج دمـــنهورنورهان خالد حامد خالد محمد نجا428635
هندسة اسوانرامي عبد العزيز الطاهر احمد743587
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد عارف علي محمود ابوالخير379747
41479oهندسة االسكندريهمحمد حسام احمد ماهر نصار احمد سالم
هندسة طنطااحمد السيد محمود احمد غطاس498647
796oo1حقوق اسيوطايمان سيد حسن سلطان
2o551صيدله القاهرهانطونيوس عاطف سامي توفيق
اداب القاهرهدينا جبرائيل سيف المسيح عبد المسيح44485
هندسة المطريه جامعة حلواننورهان مدين زينهم احمد114794
52331oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان عبدالرحمـــن ابراهيم احمد
اداب القاهرهداليا محمد على يونس199529
479o3اعالم القاهرهاالء احمد محمد حسن الجمال
نوعية كفر الشيخشيماء محمود فراج ابراهيم377785
347oo4تجاره االسكندريهبانسيه محمود عبد الوهاب محمود أحمد المـــناخلى
2822o8كلية البنات تربية عين شمسبسنت شــاكر شوقى عبدالغنى محروس
طب عين شمسسلمى خالد محمد ابو الوفا عابدين635576
7993o2حقوق اسيوطهاجر عبد الناصر عبد العزبز عبد الواحد
هندسة قناديفيد عاطف نظيم امير733433
اداب المـــنصورهمحمد عادل على البيلى577668
هندسة شبرا بنهامحمود سعيد مصطفى محمد البطح284434
تجاره انتساب موجه  عين شمسمارى رمزى ابراهيم جرجس268616
36oo97تربية ابتدائي طنطاأيه على ابراهيم رمضان ابراهيم
51o758تربية الزقازيقمروه السيد احمد على احمد القطاوى
رياض اطفال المـــنصورهاميره محمود احمد احمد عبد العزيز جبريل572531
2o3oo8تربية ابتدائي عين شمسمـــنه مصطفى احمد عبداللطيف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمـــن محمد جمال ابراهيم191361
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اداب دمـــنهورمرضي محمد مرضي خليل سالم466324
اداب عين شمسيمـــنا العربى عبدالمطلب الطنطاوي283562
تجاره انتساب موجه قاهرهعمرو عادل محمد ابوزيد38944
118oo3هندسة الفيومعبد العزيز مصطفى عبد العزيز محمد جودى
صيدلة المـــنيااسماء فراج محمد احمد727573
تربية سوهاجشيماء صالح عبد الحميد حسب النبى811392
السن عين شمساميره عبد ربه مصطفى عبد ربه496912
هندسة المـــنيامحمود مكرم حسن عبد الرازق711973
تربية ابتدائي اسوانيمـــنى عبد العظيم عباس ابراهيم824314
تربية فرع الوادى الجديدمحمد ايهاب محمد اسماعيل748742
 تربية الساداتاسماء رمضان محمد هالل234468
69o11طب بنى سويفمحمد عبد هللا عبد المقصود محمد
صيدله طنطاايه محمد كمال عبد الحميد  دويدار354825
2o3798تجاره القاهرهدعاء مصطفى صالح مصطفى خليل
تجاره االسكندريهمروان محمد خالف عبدالحميد338699
23186oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان عيد سيد احمد حيدر
231o34هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد ناصر محمد توفيق جعفر
تجاره طنطاحسن عبد العظيم عبد الفتاح بدر366175
تربية عين شمسجون سامى فؤاد غالى147711
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد معتز محمود الترعاوى469392
تربية ابتدائي اسوانايمان حمدي بدوي يس822535
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةساهر وحيد عبدالفتاح صقر233212
29642oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود احمد الصديق موسى
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسهاجر ابراهيم السيد ابراهيم295144
حقوق عين شمسمهند ياسر خليل عبد الرازق133196
تجاره بور سعيدباسم عبده محمد محمد الدمرداش663183
تربية ابتدائي عين شمسسماح محسن محمد عبد الغفار115456
441o58طب االسكندريهاحمد عبدالجواد عبدالرحمـــن عبد الجواد الديب
هندسة حلوانفارس حسام الدين طه احمد194518
23o655هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم احمد كمال محمد متولى
28132oتربية عين شمسمحمد خالد احمد سيد
عالج طبيعى ج كفر الشيخروان احمد محمد على الشــامي412547
حاسبات ومعلومات بنهاابراهيم رمزى سعيد مـــناع228117
تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمة سعيد عبد العاطي فراج742294
5o2493نوعية جامعة دمياطمى احمد عبد الفتاح الزاهد
هندسة عين شمسعبد هللا سيد عبد هللا ابراهيم امام56655
43o113تربية طفوله ج دمـــنهورمى عصام احمد عبدالهادى سويلم
277o68تجاره بنهامحمد مصطفى ابراهيم الدسوقى تاج
السن المـــنيااالء محمود ابراهيم محمد احمد278446
هندسة االسكندريهمحمد عزت محمد مصطفى الفقى345685
34o814تجاره االسكندريهمحمد مجدى محمد رشــاد شلبى
37654oاداب كفر الشيخآالء عصام عبد النبى كمال غانم
7223o7طب عين شمسدميانه رزق انجلى حنا
تربية دمـــنهورايمان رمضان سعد بدوى الفخرانى428692
14695oتجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد شوقى فهمى محمود
هندسة القاهرهعمر جمال الدين السيد محمد24148
هندسة الزقازيقمحمود يوسف يوسف احمد516332
2o4786تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا بخيت جابر بخيت
تجاره االسكندريهعمر جمال محمد حافظ343289
73o716تجاره اسيوطمحمد حسنى مهيدى بكر
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتوالء محمود محمد حسن153663
689o2الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسالم عيد صالح محمود
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صيدله القاهرهشروق سعد سيد سيد احمد17737
2o5738تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود عادل حمودة محمد
639o16نوعية الزقازيقساره اسامه احمد عبد هللا عيد
27o2o9اداب انتساب موجه عين شمسعمر خالد محمود فكرى
42o829اداب االسكندريهمحمود على عبد القادر جنينه
اداب المـــنصورهجهاد احمد جاد حسن احمد الساعى567786
43o991تربية طفوله ج دمـــنهورايمان الحسينى عطا عبد الوهاب
5935o6تربية المـــنصورهسماح السيد انور محمد الدسوقى
كلية األلسن ج أسوانفاطمه الزهراء عبد المحسن محمد عطيه643868
29436oهندسة شبرا بنهامحمد رؤوف سالمه الياس
طب بنهاحسام مأمون أحمد السيد أحمد439667
تجاره عين شمسمصطفى احمد عبدالغفار ابوزيد197293
اثار قنا جنوب الواديفادى باسم فريد اسكندر561774
155o21تربية حلوانياسمين فرج عوض طه
195o75برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانروان على مصطفى احمد شعبان
تجاره طنطاعمر ايمـــن احمد السيد ابراهيم361486
تربية ابتدائي كفر الشيخهدير حسنى عبده محمد ابراهيم376669
تجاره القاهرهمـــنار شريف عبد المـــنعم احمد127889
تربية ابتدائي دمـــنهورعبدالخالق أحمد عبده عبدالعزيز النجار427782
اداب االسكندريهماجى بسيونى عطية سعد سعد349412
656o49حقوق الزقازيقاحمد جميل على محمد جاد الحق
اداب عين شمسمـــنار محمد عبد الوهاب محمد هريدى143796
السن عين شمسشريف يوسف حسنى زغلول133233
طب بورسعيدعبد المـــنعم فتحى عبد المـــنعم محمد الدغيدى577735
صيدله االسكندريهمحمود اشرف عبد العزيز احمد السيد345196
تجاره المـــنصورهاسراء عبد الرحمـــن ابراهيم مـــنصور المسلماني586761
هندسة اسيوطاحمد مدحت جوده محمد عبد ربه198995
59o1o7تجاره المـــنصورهندى ابراهيم الدسوقى فتحى محمود
تربية عين شمسفاطمه محمد محمود محمد عبدهللا295519
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد مصطفى عبدالهادى سالم441187
5916o1رياض اطفال المـــنصورهايه عادل المتولى ابراهيم
3664o4تربية ابتدائي طنطامصطفى احمد عبد المـــنعم سيد احمد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسراء رمضان احمد محمد السيد378961
 تربية الساداتمحمد محمود عبدالحليم حسين213397
5851oكلية البنات آداب عين شمسشيماء ابوالعال حسانين جبريل
تخطيط عمرانى القاهرهمـــنه هللا محمد سعيد الشــاذلى232151
515o77نوعية الزقازيقرحمه محمد على سرور
حاسبات ومعلومات القاهرهيوسف خالد رشدى محمود محمد24483
تربية اسكندريةاحمد عطيه احمد محمد حسين338552
طب القاهرهمروه محمد سيد احمد732271
هندسة المطريه جامعة حلوانرودينا محمد عبد الباقى محمود122224
فنون جميله فنون ج االسكندريهعهد محمد ابراهيم عبد العال الشــامى349311
كلية البنات آداب عين شمسمريم محمد محمد درويش22322
3o1369هندسة شبرا بنهااحمد يونس السعيد محجوب
رياض اطفال المـــنصورهداليا عمر عبدالمحسن حسين رشيد644295
6456o1طب الزقازيقمروه احمد راغب قمحاوي
تربية الفيومايه محمد طه ابوسيف75882
هندسة الزقازيقمصطفى السيد مصطفى كمال ابراهيم566446
اداب القاهرهابوطالب محمد على محمود59187
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد سعد السيد227268
صيدله طنطااحمد وحيد محمد البربرى486524
498o77هندسة طنطاأحمد جابر عبدالمـــنعم الصو
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كليةاسمجلوس
فنون جميله عماره ج االسكندريهعمر محمد زكى ابراهيم صالح الشورى16421
2o3899اداب القاهرهدينا خالد سيد خليل سعودى
تربية طفوله ج دمـــنهوراماني السيد ابراهيم جاد النويهى428679
هندسة الزقازيقمحمد السعيد محمد على شحاته579629
إعالم ج جنوب الوادىداليا موسى محمد جاد هللا497871
دار العلوم ج القاهرهاسراء محمود سيد عبد الكريم134891
8o8489تربية ابتدائي سوهاجمحمد خالد طه احمد
هندسة عين شمساحمد صبرى احمد زغبه125561
نوعية بنهانسمه سالم محمد عبدالعزيز286273
198oo6اداب القاهرهسيد رجب سيد فرج هللا
22o912اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةفايزه سامى ابراهيم زيان
74343oصيدلة اسيوطاسالم حسن احمد عبد الراضي
تجاره انتساب موجه قاهرهدعاء احمد محمد سنوسى59126
اداب بنهادعاء رجب عبدالمجيد السيد286939
35o448اداب دمـــنهورمـــنة هللا شريف رمضان خليل عبد هللا
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبدالرحمـــن مدحت عيد ابراهيم حسن189195
8o1979تربية اسيوطايه زين العابدين محمد كامل
تربية طنطاعبد الرؤف طارق عبد الرؤف محمد البحيرى357854
48941oتربية طنطافاطمة الزهراء صبحى على عبد الجواد عياد
3728o7تربية ابتدائي كفر الشيخشيماء إمام عبدالسميع امام سواح
هندسة كفر الشيخاحمد السعيد رفعت احمد البنا371921
تربية بنى سويفسعاد حسن احمد احمد69168
اداب االسكندريهداليا صالح توفيق علي417374
58o689هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد محمد عبد العزيز عبد الجواد
تربية ابتدائي سوهاجاسماء عبد اللطيف ابو المجد جمعة816175
792o72تربية اسيوطوالء شريف عيد احمد
2o738هندسة القاهرهعبد هللا محمد مصلح محمد
تربية بنهامـــنه هللا وجيه صالح غنيمي277766
اثار القاهرهاميره طارق احمد حمدي297925
هندسة المـــنصورهايه فوزى مـــنصور محمد الموافى579965
هندسة اسيوطجوناثان فيليب حنا دانيال117479
طب بيطرى القاهرهسلمى احمد ماهر احمد الجيار193494
37447oطب كفر الشيخنهال عبدالسالم عبدالعزيز ابراهيم عتاقي
تربية ابتدائي الزقازيقبسنت احمد محمد محمد يونس638742
هندسة شبرا بنهاوليد رجب عبدالعاطى محمد شحاته295461
663o47تجاره بور سعيدمحمد عادل محمد عبد الوالى
صيدلة بورسعيدندى محمود نور نور االمام662179
اداب طنطاسارة رمضان عبد المجيد محمد الحيلة356624
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد ابراهيم حامد الجو هرى375248
12o7o6هندسة المطريه جامعة حلوانفؤاد هشــام فؤاد محمد البرعى
793o7تربية الفيومعزة عبد الناصر محمد احمد
كلية هندسة بنهااحمد جمال احمد عبدالرحمـــن عباس279668
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد ماجد عبدالحليم سيد احمد هجام213678
هندسة حلواناحمد محمد عبد المـــنعم ابو الحديد13346
43636oصيدله االسكندريهمحمود رزق السيد البغدادي محمد
تربية اسكندريةميادة جمال عبداللطيف عبدالرحمـــن يونس428265
تجاره عين شمساحمد محمد عبد الفتاح احمد133635
72o438نوعية المـــنيامحمد خليفة عبد الحميد مصري
تجاره عين شمسمريم هشــامالدين يحى احمد292252
هندسة االسماعيليةسيف الدين عزت رشــاد عبدالموجود651764
28o484اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةساره احمد محمد عبدهللا عبدالحميد العدل
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسايه ايمـــن عبدالمـــنعم رفاعي فرج514916
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كليةاسمجلوس
رياض اطفال الفيوم طالباتهند نادى محمد عباس74985
تجاره المـــنصورهمحمد سامى مصطفى عصفور583849
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد احمد عبد ربه محمد ندا55911
تربية حلوانجيهان حسين جبريل االعسر58487
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسماء طلعت محمد محمد654714
طب سوهاجطارق السيد رمضان السيد832779
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمها مصطفى محمد امين عالم234581
1157o4هندسة القاهرهادهم صالح عبد العزيز هجرس
صيدله الزقازيقتسنيم سيد حسنى حسنى محمد ثاقب515318
231o21هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد طاهر صالح ابوالخير
565oo5اداب المـــنصورهاسماء على عبد الحميد ابراهيم ضيف
تربية ابتدائي الزقازيقاالء سليم ابراهيم سليم عوض هللا587198
5625o8هندسة المـــنياعبد الرحمـــن اشرف وجدى على العفيفي
اداب القاهرهنورهان صالح عبد العظيم على51792
صيدلة اسيوطندى على حسين على813612
اداب القاهرهشمس الدين حسن جابر سيد احمد58845
تجاره بنى سويفعبد المـــنعم السيد عبد المـــنعم محمد719636
56343oاثار الفيومنوران الشربينى السيد احمد محمد الشربينى
حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمود عادل محمد الدمرادشى ابراهيم عجيز568986
455o68هندسة االسكندريهمعتز سالم علي محمد هيكل
16o61صيدله بنى سويفحسناء عادل خضر عرفات
تربية بنى سويفندا عبد الحميد على ابراهيم68329
تربية طفوله ج دمـــنهورمـــنى عبد الناصر محمد محمود عبدالخالق428614
هندسة شبرا بنهاميخائيل غالب اسعد ذكى262339
تجاره الزقازيقخلود خالد محرم محمود حلمي587218
58375oهندسة المـــنصورهمحمود المتولى السيد المتولى
هندسة االسكندريهريهام نادر نور الدين عبد اللطيف السيد349929
492oo4هندسة الفيوممريم حسام حسن الخابورى
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىكريم عبدالباسط معالوى السيد736195
صيدله طنطاشيماء السيد عبدالفتاح الشريرى219149
1273o7تجاره القاهرهيوسف عصمت فكرى مكى
3o2883تربية بنهاايمان الدسوقى محمد الدسوقى هنيدى
8o6714تربية طفوله سوهاج طالباتاسماء رشــاد محمد عبد الرحمـــن
اداب انتساب موجه القاهرهنهى جمعه هالل جبر56186
1155o8تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد حسنين مصطفي حسانين صقر
14512oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سعد عبد الرحمـــن حسن
هندسة المـــنصورهمحمود محمد الحسينى فهمى الحسينى576955
8oo583اداب اسيوطوسام احمد عبده ابو العباس
399o3تجاره بنهاامـــنيه احمد محمد السعيد محمد
5829o6تجاره المـــنصورهمحمد طارق عطيه السعيد
3125oحقوق القاهرهساره عالء علي عمر الجمل
تربية اسوانعبد الرحمـــن يوسف حامد محمود822326
السن عين شمسرضوى مجدي عبد الشــافي شريف27722
13366oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد شوقى محمد شــاكر محمد شوقى محمد صادق
كلية حقوق المـــنياعلى كمال على محمد717925
طب اسنان القاهرهرنا عالء محمد صبرى48853
اداب القاهرهاحمد بدر عبد الستار عبد هللا حامد48962
511o91هندسة الزقازيقمحمد سعيد الدمرداش السباعى
هندسة كفر الشيخادهم صبرى محمد عبدالحي القاضى371742
6o426تربية حلوانياسمين احمد عبد الرؤف الليثى
 تربية الساداتساره مجدى عبدالمـــنعم واصل232581
سياحه وفنادق المـــنصورةخالد مصطفى السيد المالكي499861
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إعالم ج جنوب الوادىميرنا هشــام محمد عبدهللا محمود193851
تربية ابتدائي قنا ج الواديعبدهللا رضا مصطفي عثمان744418
34o25oاداب االسكندريهسارة عادل عبد العزيز جمعه
تربية دمـــنهورمروة عادل السيد محمد هنداوى428743
741o5oتربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد بهاء الدين محمد مبارك
134o73عالج طبيعى القاهرههدى كمال عبد العال عبد الرحيم
كلية البنات آداب عين شمسهند طه محمد عبد الاله149774
تربية طنطارضا محمد امام محمد سالم353337
3152oاداب القاهرهمـــنة خالد سالمه حنفى ابراهيم
52o1o2طب بنهااسالم محمد السيد يوسف
تجاره بنى سويفمحمود رمضان ظريف عبد الحكم724924
265o58اثار قنا جنوب الواديمارينا عاطف نسيم قالده
طب بيطرى المـــنصورهشريف ابراهيم فوزى حسين شطا575984
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن مصطفى صابر اسماعيل147747
716o33اداب المـــنياعفاف عطا عبد هللا قاسم
هندسة المـــنصورهصالح عبدهللا محمد فرهود494231
تربية بور سعيداسالم ايهاب السيد البدوي حامد663874
صيدله الزقازيقشروق مصطفى ابراهيم الزيات587899
486o97طب طنطااسماء خالد عبدالنبى شــاهين
725o29نوعية المـــنياأسماء نجيب أحمد يوسف
اداب القاهرهسهيله عبده محمود حسين13984
2153o8اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةدنيا محمد عبدالعزيز خليل
66o956تربية بور سعيدمى سليمان محمد السعيد محمد زقزوق
صيدله حلوانبسنت اسماعيل صابر مرسى62382
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعمر محمد محمد الزغبى191573
49o769تجاره طنطامحمد جمال أحمد الجيزاوى
49o629تجاره طنطااحمد محمد حسن محمد القصبى
8o4176تجاره سوهاجماريو ممدوح ميالد مترى
8o1835تربية اسيوطهاجر سعد حمدان فرج
حقوق المـــنصورهسماح يحى احمد محمود الشــافعى572787
هندسة بور سعيدجومانا مديح محمد مديح السيد العاصى663633
3588o4اداب طنطااحمد فتحى ابوالفتوح نصر
تربية طنطاعمر محمد على ابراهيم الماحى357123
دار العلوم ج القاهرهمحمد ناصر احمد محمد154669
19o738صيدلة اسيوطاحمد ايهاب يوسف عبدالمجيد
اداب حلواناميره رشدى عبد الحليم عبد الرحمـــن54866
هندسة اسيوطمحمد خليل قاسم خليل459357
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى محمود عبدالعزيز الديب233563
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمر محمد عبد هللا محمد الفيشــاوي635812
تخطيط عمرانى القاهرهمينا ايمـــن سليمان حكيم117945
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسرنا السيد محمد محسن محمد659346
تربية ابتدائي المـــنصورهسلمى انور طاهر عبد السميع573444
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننوران عماد محمد عبدالحافظ188168
5o4769تربية جامعة دمياطياسمين رضا حسن ابراهيم حسن
طب بيطرى الزقازيقدينا أحمد محمد عطوه511344
تربية المـــنصورهلميس مصطفى السيد صالح عبد الرحمـــن567821
تربية حلوانهبة محروس احمد محمد عبد هللا55749
4233ooتربية اسكندريةهاجر محمد ابو الحسن محمد أحمد
5o4156اداب جامعة دمياطاسراء جمعه عبد الفتاح بدوى
السن عين شمسميرنا طارق نجيب اسكندر115313
طب المـــنيازينب عبداللة عبد الجليل عبد اللة755668
اداب االسكندريهجاال عادل محمد مطاوع417736
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اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةوسام محمد فريد ابوالعال السيد24862
تجاره بنهامحمد حسن معروف محمد الوكيل287145
هندسة الزقازيقاحمد شريف حلمى على محمد637411
تجاره سوهاجاحمد جمال السيد محمد816586
طب اسنان طنطاعايده عبد القادر عبد االعلى صوار496666
صيدله حلواناميره مصطفى ابو الفتوح عبد المـــنعم584585
345o9oتربية اسكندريةمحمود احمد محمود احمد عبد البر
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبده عرفه النجار221937
2184o2طب بنهاايمان صالح محمد الشهالى
2333o6كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاحمد سعيد محمد ابراهيم خضر
655o77تجاره االسماعيليه ج قناة السويسهند صالح السيد حسن
76o67تربية ابتدائي الفيومشروق حسين محمد ابراهيم
صيدله الزقازيقسماء صبحى محمد على خليل641187
42699oكلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمحمد رشــاد فايز احمد عيسى
اداب انتساب موجه االسكندريهصفيه نادر احمد احمد السيوفي417459
376o21تجاره كفر الشيخعبد العليم عبد هللا مصباح اسماعيل
هندسة بني سويفمحمد رمضان جمعه محمد67725
71o976هندسة المـــنيامصطفى صالح حنفى محمود
تجاره المـــنصورهساره ماهر مرزوق عبد المسيح بشــاى489384
5o9813تربية ابتدائي الزقازيقأمل ايهاب حمدى محمد عطية
تجاره االسكندريهاحمد بدرى صبرى احمد343652
اعالم القاهرهزينه وائل احمد محمد مجاهد146777
2o3795تجاره القاهرهتقى فكرى عبدالرحمـــن محمد عبد الرحمـــن
66o1o3كلية أداب بورسعيدحسام السيد رمضان سالمان احمد
اداب المـــنصورههدير جمال محمد يسن العدل591351
تجاره طنطااسالم جمال الدين امين شلبى486184
7359o9تربية قنا ج جنوب الوادىايناس محمد بكرى حسن
صيدله الزقازيقمـــنى ثروت محي الدين محمد524951
3633o9تربية طفوله طنطاامانى سعيد فتح هللا القاضي
تربية ابتدائي كفر الشيخياسمين محمد عبد المـــنعم سليم377312
هندسة طنطااحمد محسن كرم السيد حسن356969
65867oتربية جامعة السويسمريم محمد رمضان العزازى مرزوق
65o8o8حقوق الزقازيقمحمد مـــنيع على عبد السالم
59229oهندسة المـــنصورهمحمد ابراهيم محمد ابراهيم حجازى
فنون جميله فنون حلوانمحمد خالد احمد عبد المقصود الزيان191575
كلية األلسن سوهاجتسنيم هشــام صابر عبد المـــنعم116796
هندسة طنطاابراهيم وحيد عبد السميع شحات497357
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسماء مصطفى عبد الفتاح عبد الجواد67762
51o764تربية طفوله الزقازيقمـــنال السيد محمد الشحات حسن محمود
هندسة القاهرهمهرائيل عدلى هنرى حبيب116852
تربية بنهارحمه عاطف النادى النادى عبدهللا299922
حقوق الزقازيقمحمود ناجى محمد محمد حجاج517671
51524oطب بيطرى الزقازيقاسماء محمد حسين عفيفى
639o29نوعية الزقازيقفاطمه محمد عبد هللا احمد عبد ربه
نوعية المـــنيافاديه محمود احمد جمعه752875
تربية قنا ج جنوب الوادىحنان بغدادي محمد عطيتو744973
تربية قنا ج جنوب الوادىيوسف حجاج يوسف حسن761791
45383oهندسة اسيوطعمر فؤاد مصطفى السيد عبدهللا
تربية العريشمحمد فتحى على سالم666432
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء شعبان عبدالعزيز رزق225935
154o15تربية حلواناسراء احمد محمد كامل محمد سالم
تربية ابتدائي قنا ج الواديطه محمد احمد محمد743328
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الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفايه محمد عبدالحميد محمد657881
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفساره محمد محمد محمود71188
كلية البنات تربية عين شمسفاطمه عاشور ابراهيم خضير274757
8o9719تربية طفوله سوهاج طالباتبوسينة احمد الربيعي ابوعياد
7886o3صيدلة اسيوطشهاب الدين جميل عبد الحكيم متولى
215o62تربية شبين الكومامانى انور فؤاد محمد بدوى
تربية ابتدائي بنهااسامه النادى احمد مرجان هاشم276883
5o6515طب المـــنصورهنادين عبد هللا محمد محمد طه
131o3تربية االسماعيليهسلمى ابراهيم ابراهيم على حسن حجازي
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن مجدى السيد احمد الشربينى499656
6555o8تربية االسماعيليهشيماء محمود محمود عطيه
تجاره القاهرهاحمد سامى عبدالودود سيد273687
تربية فرع الوادى الجديدهند محمد عبدالمـــنعم احمد748472
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشوقى احمد محمد الكردى مرسى213825
صيدله الزقازيقيارا عادل توفيق عبد الرحيم645927
646o56نوعية الزقازيقسميره سعيد عبد المعطي احمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةدعاء نبيل جابر سليمان218672
تجاره بنهامحمد عمادالدين محمد على جاد284211
7994o3اداب اسيوطايمان سيد محمود على
5oo899طب اسنان المـــنصورهدينا عبده محمد رجب
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء صابر حافظ امين225411
اداب انتساب موجه االسكندريهمروان أبراهيم محمد عثمان343993
5o1676اداب جامعة دمياطعلى سمير محمود بعيت
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةبسمه باسم محمد شومان191913
تجاره بور سعيدميرنا محسن محمد السعيد شعبان663777
2619o4كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساالء حسام الدين مصطفى عباس
5o9182طب بيطرى الزقازيقمحمد جمال محمد العربى ابراهيم محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخلود هانئ محمد كامل118744
3oo213تربية ابتدائي بنهاوالء رجب سليمان عوض هللا
5o3745تخطيط عمرانى القاهرهزكى عبده زكى زكى الشناوى
تربية طفوله طنطاآيه عادل احمد عبد العزيز الجوهري496437
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمـــنار عصام مرسي مرسي عالم377514
36949oتربية كفر الشيخدنيا اسماعيل سعد ابو سعده
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحمهاب محمد صالح الدين الغطاس499513
3o8841حقوق عين شمسابراهيم عبدالسميع عبدالرحمـــن محمد
هندسة المـــنياوفاء سيد احمد عبد الستار عبد الحليم491745
تجاره عين شمساحمد سعد احمد ابوالمجد269226
اداب االسكندريهدعاء إبراهيم إبراهيم على الدين جاد417379
2o9792هندسة المطريه جامعة حلواناحمد حسام عبدالحميد حسين
6591o9تربية ابتدائي جامعة السويسريهام اسماعيل ابراهيم عليوه
2691o5هندسة عين شمسعبدهللا عمرو كمال الدين بشر محمود
تربية ابتدائي المـــنصورهاسماء محمد ابراهيم حسن571155
هندسة قنافاطمة علي عبد الالهى محمد733855
5o7728تربية جامعة دمياطاسراء نبيل عبد المـــنعم عزب مرعى
29o645اداب انتساب موجه عين شمساروا محمد عبدالمـــنعم محمود رمضان
اداب انتساب موجه القاهرهامانى جمال عوض فتح هللا ابو زيد46179
هندسة اسيوطعلى شعيب حسن على احمد646499
 تربية الساداتايه متولى مسعد عبدهللا218666
صيدله االسكندريهاالء محمد قاسم محمد السيد433922
115o82فنون جميله فنون حلوانمونيكا وجيه انور موسى
كلية أداب بورسعيدعبد هللا جمال رجب محمد الحسينى663916
585o44اداب الزقازيقندا عبد الرافع عبد الفتاح محمد السيد
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هندسة عين شمساحمد عبدالحكيم عبدهللا محمد187195
اداب انتساب موجه القاهرهميار جمال حلمي ابراهيم16913
هندسة االسكندريهخالد محمد مصطفى احمد غلفه344955
تربية طفوله االسماعيليهمـــنار محمد محمود محمد654899
تجاره االسكندريهندى محمد أحمد كمال محمد رحال411199
29o876تجاره انتساب موجه  عين شمسشــاكر صبحي شــاكر ابادير جوده
2ooo21كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننورهان جمال عبدالخالق على غنيم
2813o4تربية ابتدائي عين شمسكيرلس سعد نقوال فرج
3o4686كلية هندسة بنهايوسف يحي زكريا ادم
29o299هندسة الفيومعبدالرحمـــن اسامه انور عوض نجم
هندسة المـــنصورهمحمد سمير محمد عبد الجبار494619
4518o6طب االسكندريهعال مسعد عبد الهادى عبد القوى الرميحي
2188o6طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةغاده رأفت محمد طه
تجاره المـــنصورهايه صالح عبد الجواد الخولى566639
نوعية اشموناسراء احمد محمد احمد225532
591o78تجاره المـــنصورهمحمد مجدى عبد الغفار محمد
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسيارا عادل عالم احمد خزيم662381
صيدله حلوانفاطمه محمد صادق مقشط215744
58o28كلية البنات آداب عين شمسفاطمه ربيع ابراهيم عبد الوهاب
اداب المـــنيافايزة محمد محمد عبداللطيف718715
411o98تجاره االسكندريهلينا حامد زكي محمد مجاهد
اداب طنطاروان عادل زكريا سيد احمد الصابر496451
هندسة المـــنصورهمحمد رمضان السيد يوسف السيد589811
اداب اسوانرودريجو مدحت فيليب اسحاق819766
38o26كلية األلسن سوهاجاسراء شريف محمد عبد الرؤف
2o6231اداب حلوانلمياء حامد عبدالحى عبدالرازق
هندسة شبرا بنهاحسام الدين ابراهيم اسماعيل بيومى292821
41o212طب اسنان االسكندريهسلمى محمد حسن مظهر عاشور
275o87هندسة عين شمسجاكلين اليا شوقى ايوب
27o875تجاره عين شمسمـــنه هللا امجد ابوالفتوح عبدالرحمـــن
49598oتجاره طنطامصطفى سامى محمد عصفور
اداب االسكندريهعمر احمد محمد احمد الحارس421932
طب حلوانامل سيد جوده محمد71752
رياض اطفال المـــنيا طالباتمى رجب محمد الداخلى716828
14o38oالسن عين شمسهبه صالح عباس جمعه
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد وليد محمود امين23818
صيدله حلوانرحاب عبدالرحيم ابراهيم محمد738883
8o3822اداب سوهاجنرمين حليم واصف عازر
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد رضا احمد سالمه224715
5o9565برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمود رمضان محمود محمد ابراهيم
3o125oصيدله عين شمسعبدالرحمـــن محمد عليوه عامر
اثار الفيومميالد مجدى ميالد جرجس497116
طب المـــنصورهعبد هللا حامد مـــنصور احمد شبكه576229
اثار قنا جنوب الواديايه نعيم عبدالحميد مصطفى232565
سياحه وفنادق الفيوممروه عبد السالم محمود السيد77582
52o387رياضيه بنات الزقازيقاميره محمود عبد الخالق يوسف
تجاره الزقازيقمحمد موسي عبد الرؤف العتر497429
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبدالقادر محمد محروس الجعار279163
3o574هندسة حلوانخالد وائل محمد مرسى سويلم
74o69oتربية ابتدائي قنا ج الواديدنيا لطفى محمود احمد
5o1498اداب جامعة دمياطندى ابراهيم عوض عيسى
19o122تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد على هالل حسن محمد النمر
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طب الزقازيقدينا رضا عدوى زكى عدوى511885
43o562تربية طفوله ج دمـــنهورشروق شعبان ابو اليزيد الحوشى
طب بيطرى المـــنصورهامـــنيه احمد عبد الكريم عبد الودود عبد العزيز566969
تجاره بنى سويفانس محمد ابراهيم محمد717895
اداب انتساب موجه القاهرهساره احمد عمر مجاهد24597
هندسة االسكندريهمحمد محمود محمد محمود337377
تربية اسيوطمحمود محروس شفيق توفيق792216
35o116تجاره االسكندريهوالء احمد نجيب محمد الوجيه
اداب االسكندريهجاسر فتحى السيد عطية فرغلى338974
هندسة شبرا بنهافاطمه حسن محمود عبد العال48938
صيدله حلوانسميه ياسر محمد مرزوق عبد الحليم راشد489922
تجاره انتساب موجه قاهرهاسالم هاني حسن علي هيكل58835
411o6اداب انتساب موجه القاهرهمصطفى محمد عبد الحميد عبد العال
تجاره المـــنصورهاحمد اشرف عبد الفتاح يوسف عصر572893
6441o3صيدله الزقازيقنرمين اشرف محمود سيد احمد عمرى
حاسبات ومعلومات عين شمسجاسر ممدوح عبد الحق محمد145217
هندسة شبرا بنهامروه محسن محمد ابوالنجا265644
5o91o7 هندسة اسيوطمحمد خالد محمد عبد الرحمـــن نصرهللا
طب عين شمسسحر عمر محمد عمر299283
هندسة القاهرهرحاب احمد يوسف محمد47767
2445o2صيدله االسكندريهمحمد احمد عبدالمحسن رمضان
هندسة الفيوماحمد اشرف احمد محمد على187812
2289o5هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةندى عثمان عبدالحفيظ عثمان
14725oهندسة حلوانضحى جالل السيد محمد
151o71هندسة القاهرهمحمد احمد ابراهيم محمود
هندسة المـــنصورهعمر محى احمد عبد القادر ناصر573243
كلية البنات آداب عين شمسزينب وحيد فاروق هزاع39374
296o15تربية ابتدائي عين شمسمحمد عطيه سالمه عطية
تربية دمـــنهوراسراء عبد المـــنعم محمد عبد المقصود حمده428662
65o544تربية رياضيه بنين الزقازيقابراهيم حسان سليمان مسلم
اداب اسيوطايه طلعت محمد زيدان799265
اداب عين شمسمـــنة هللا على مصطفى على15771
28o169صيدله الزقازيقاحمد خالد احمد الطوخى محمد
تربية قنا ج جنوب الوادىمى النوبى عبد الوهاب محمد744995
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةعنان محمد عبد الكريم صالح سعيد346699
8o75o3هندسة قناحاتم عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن
33o56تربية عين شمسهشــام ابراهيم صابر شحاته
3o7o84دار العلوم ج القاهرهايه احمد رجب قسيط
كلية أداب بورسعيدندى عوض سليمان محمد النشــار662292
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد مصطفى محمد عبدالغنى227686
2o9398اداب القاهرهعبدهللا عبدالناصر كيالني محمد
حقوق االسكندريهمحمد رمضان سعد السماحى425349
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةنهال عبدالحميد عبدالحميد محمد عبدالكريم215838
81247oطب سوهاجمشيره جابر عبد الحميد عثمان
78838oاداب اسيوطاحالم حسن مهران سعد
هندسة المطريه جامعة حلوانمهند عمرو عزت ابو العال131358
هندسة الزقازيقامام عيداروس على الحفنى محمد648381
28131oالسن عين شمسمحمد احمد كامل محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه خيرى عبد السالم عبد السميع الجبالى13843
تربية العريشمروه عيد عبد العزيز حماد666532
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسامح حامد محمد عبد هللا حميده13787
648o25اداب الزقازيقفاطمه عبدالعظيم محمد عبد هللا
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فنون جميله فنون حلوانتسنيم حسام حسن فؤاد محمود17255
5124o6تربية طفوله الزقازيقهاجر سعيد احمد عبداللطيف
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفناهد سمير احمد محمد795948
456o1اداب انتساب موجه القاهرهايه مصطفى محمود عبد الفتاح
هندسة المطريه جامعة حلوانعبدالمعطى حسام الدين عبدالمعطى حسن262612
طب سوهاجرضوه فوزى محمد عبد اللطيف813571
تربية ابتدائي شبين الكومماجده احمد فهيم محمد231621
516o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامـــنيه زينهم بخيت امام
طب الزقازيقاحمد صالح امين محمد642263
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد السيد احمد محمد416328
49993oتجاره جامعة دمياطمحمد فوزى عبد الحليم جاب هللا
34653oاداب االسكندريهسميره محمود السيد محمود السيد فضل
صيدله المـــنصورهمصطفى سالمه سلطان الشرقاوى عثمان573161
5935o7تربية المـــنصورهسمر محمد احمد فتحى خلف خلف
5131ooتجاره الزقازيقعصام السيد احمد طه
58865oتجاره المـــنصورهاحمد ثروت احمد بيه احمد
طب بورسعيدسالى عبد المـــنعم ابراهيم حسين االمام591965
هندسة المـــنصورهمحمد ياسر محمد قاسم قنديل571935
4o748السن عين شمسمـــنة هللا عزت محمود عبد الحميد
طب اسيوطعمر عرفات محمود حسن787386
7336oتجاره بنى سويفمصطفى احمد مصطفى حسن
5o42o9تجاره جامعة دمياطهدير جالل السيد عبد الحى حواس
السن عين شمسغادة محمد سعد قاسم ريحان359227
اداب قنا ج جنوب الوادىانوار عبدالرازق محمد محمد734294
هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن مدحت عبد الرافع محمد بيومى سرور344186
تجاره بنهامريم ياسر احمد علي ابراهيم522136
4292o2فنون جميله فنون ج االسكندريهاسراء رجب محمد محمود فايد
7155oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفسامح نادى حسنى محمد
9o331هندسة الفيوماسالم احمد عبد المجيد محمد
هندسة اسوانعبدالوهاب محمد فؤاد مـــنطلب742863
هندسة المـــنصورهمحمد عبد المطلب سند محمد عبد العزيز572737
صيدله عين شمسمريم حسين صالح الدين النحاس192491
تربية كفر الشيخاحمد رجب علي محمد على375654
8o1987كلية رياض االطفال اسيوطحنان السيد محمد امام
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسايه خالد على محمد خليفه665887
33623oرياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحفاطمة كامل عبد اللطيف خليفة
كلية حقوق المـــنيانورهان جابر عوض حسن716854
19o151هندسة عين شمساحمد محمد اسماعيل محمد عبد المؤمـــن
7995o5اداب اسيوطمحمود ربيعي قطب ابوالعال
هندسة حلوانمحمد انور ابراهيم سيد148167
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد امين عبدالرحمـــن196751
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاحمد شعبان عبدالقادر عوض654381
3oo371تجاره بنهاامير محمد عبدهللا محمد
كلية هندسة بنهامحمد عبدالمقصود عبدالعاطى حجازى عبدهللا235588
كلية البنات آداب عين شمسدعاء شعبان محمد عبد الرازق21647
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنة هللا خالد سيد حسين28843
طب بيطرى جامعة الساداتايناس الدسوقى محمد الدسوقى دياب236932
7965o4اداب اسيوطابانوب يوسف عياد خليل
تجاره عين شمسعبدالمحسن صالح عبدالمحسن محمد كشك295387
نوعية طنطاشهاب حمدي ماهر ابراهيم شملة365717
35o75oتربية اسكندريةاماني روماني عزيز عوض
2o7459دار العلوم ج القاهرهايه عاطف احمد محمد عبد هللا
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434o28كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةروان محروس عز الدين ابو ضيف
هندسة بور سعيدمعتز سيد محمد السعيد مصطفى562611
19o138هندسة القاهرهمحمد طاهر ابوزيد حسين
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد محمود محمد محمود739355
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمصطفى محمود على محمد653588
تربية المـــنيااسماء عبد العظيم كامل عبد العظيم716231
طب االسكندريهاسامه احمد عبد النبى محمد عبد القادر433439
نوعية طنطامحمد احمد حسن على سلطان361537
طب اسنان كفر الشيخياسمين عادل رمضان عرجاوى عيسى437818
هندسة المـــنصورهنورا خالد عبد المـــنعم محمد محمد عبد هللا سمره589331
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىرانيا بدرى اسماعيل مصرى743789
تربية ابتدائي جامعة السويسامال المرسي محمد صبحى الزنارى673663
تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء عبدالناصر السيد ابراهيم خطاب429339
طب اسنان القاهرهمونيكا عصام عبده سدره سعد148972
تجاره كفر الشيخاحمد عالء الدين السيد ابراهيم حلمى375758
3o2696كلية هندسة بنهامارتينا صابر هالل عبدالمالك
رياض اطفال بورسعيدسلمى السيد محمد السيد النويشى661553
8o4223صيدلة اسيوطاحمد اسامه محمد فؤاد عبد هللا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامـــنيه محمد سيد حسن27799
791o31تربية اسيوطمروه محمد على ابوزيد
29o81oصيدله عين شمسايه ياسر عبدالعليم محمد شبانة
كلية البنات آداب عين شمسهاجر حمدى عبدالمحسن الشنتناوى299169
6571o3تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود محمد ابراهيم محمد
72325oاداب المـــنيااسماء ابراهيم رزق اسماعيل
5o9838تجاره الزقازيقبسنت العربي عبد هللا عبد الباري الخولى
صيدله حلوانمى محمد مصطفى محمود47928
نوعية بنهاايمان يحى عبدالجليل محمد286933
3692o5تربية كفر الشيخنورا محمد فوزى ابراهيم العمرى
هندسة عين شمسعمرو عصام عزت درويش13561
اداب سوهاجدينا على احمد عبد الرسول813726
اداب المـــنصورهعزه محمد عبد اللطيف محمد زهران493983
57471oتربية ابتدائي المـــنصورهساره عاطف عباده عبد ربه عريضه
تجاره بنى سويفاحمد مجدى محمود عبد هللا63463
هندسة المـــنياعمرو حسن احمد محمد حسن مـــنسي345435
كلية البنات تربية عين شمساسراء صالح امين صالح عبيد293761
8276o2طب اسيوطعبد الرحمـــن محمد عثمان صابر
طب عين شمساسالم عبد العال حلمي عبد العال787688
تربية حلوانمحمد يوسف حمادى عويضة58348
261o75هندسة عين شمسامانى عبدهللا كمال يونس
36962oتربية كفر الشيخشيماء عبد الفتاح عبد القادر ابو نار
هندسة عين شمسمريم ايمـــن مهتدى عبد الرحمـــن27648
4123o6صيدله االسكندريهعبد الرحمـــن شحاتة ذكي الحداد
تجاره بنى سويفهناء محمدحازم توفيق كامل715937
طب المـــنصورهايمان فرج حلمى عبد هللا عبد هللا593562
السن عين شمسصباح محمد عبد هللا طه59888
اداب القاهرهمحمد رشــاد عرفان جاد هللا نصار136527
441o43كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد خالد صالح الدين بركات
3o64oهندسة حلوانعلى محمد على احمد
هندسة االسكندريهنورهان يسري محمود عطيتو محمد457547
صيدله حلوانامانى محمود احمد احمد79972
65794oتربية جامعة السويسندى جمال السيد ابراهيم
طب طنطاالزهراء جمال عبد المـــنعم محمود جمعه572687
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48869oصيدله طنطاعمر سامح السيد السيد الساكت
تجاره عين شمسميرنا سليمان سليمان رويحل119172
تجاره الزقازيقابراهيم محمود محمد احمد سكر643738
21663oاقتصاد مـــنزلى حلواناهداب عبدالمغنى جابر يوسف
114o62هندسة المطريه جامعة حلوانهند شعراوى صبره احمد
74o339تربية ابتدائي قنا ج الواديماريا رأفت موريس قرياقس
هندسة الزقازيقاحمد مجدى رزق محمد على513588
تربية المـــنصورهسهير عصام رجب ابراهيم عبده563639
19o613حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةناريمان هانى محمد قدري بدير
348oo9هندسة االسكندريهمريم مصطفى محمد ابراهيم سليمان
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانغاده طلعت عبدالرازق عبدالوهاب239736
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامـــنيه احمد عبدالسالم عليوه239983
58626oطب الزقازيقموسى حماد محمد محمد ابوزيد فرج
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنسمه محمد عبد هللا محمد652539
3632o2صيدله طنطاايناس احمد ابراهيم المغربى
هندسة المـــنصورهاحمد مؤنس احمد عبد الفتاح فوده566238
صيدله االسكندريهمريم ابراهيم عبدهللا على حسن جعبوب448695
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسفاروق طارق فاروق محمد سليمان357733
7474o2كلية تجارة ج أسوانالزهراء جمال سيد نور
تربية ابتدائي عين شمسنادر عبدالفتاح على محمد غانم294328
حاسبات ومعلومات المـــنصورهاحمد حسن ابو السعود ابو السعود العدوى582655
اداب المـــنصورهصفيه عبد العظيم صبرى محمد شهيب563642
79o856رياض اطفال االسكندريه طالباتزينب احمد تهامى فرغلى
تربية اسيوطمحمد عادل احمد مهنى792132
اداب القاهرهريم اسامه احمد عوض هللا114214
السن عين شمسرانيا سليم عزمى سكيك192287
صيدله طنطافاتن مـــنصور عبدالفتاح بصيله356315
2186o7تربية الساداتاسماء رمضان الشــافعى عنب 
513o41اداب الزقازيقاحمد محمد طه احمد على
طب بيطرى القاهرهمصطفى احمد محمد حسن عبد الهادى121362
اداب انتساب موجه القاهرهياسمين محمدابراهيم محمد ابو شهبه153666
3o85o7كلية البنات آداب عين شمسايه فؤاد محمد محمد احمد
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد جمال محمد يوسف اسماعيل287458
طب االسكندريهخلود عادل عبد الباسط عبد الفتاح المزين438529
5828oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حسن عبد العزيز ابوطالب
تربية بنهاابتسام سامح احمد السيد درغام277659
5185o1تجاره الزقازيقاواب محمد حسن ابوالعطا
صيدله االسكندريهنورهان عبدالمـــنعم توفيق خليل351219
هندسة اسيوطاسراء احمد خيرى عبد الهادى787815
656o2oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسرضوة محمد بيومى عبد العزيز
43o981اثار القاهرهقدرية أحمد الفاتح زايد
4o678طب القاهرهايه شوقى محمد محمود
طب المـــنياايناس السيد رجب السيد715951
59o729طب المـــنصورهمحمود حسنين احمد السيد ابراهيم
37o143طب االسكندريهاحمد احمد على محمد العطار
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد نبيل محمد السيد احمد193966
اداب االسكندريههشــام الجوهرى شفيق محمد عبدهللا421312
5o3396تربية جامعة دمياطريهام رضا عبد الرحيم عبد الرحيم قتايه
نوعية بنهاشيرين مصطفى احمد يوسف باسمه286689
هندسة الزقازيقاحمد عيد سعد محمد العزازى644873
65oo6اداب بنى سويفوالء ممدوح عبد القادر عابدين
طب المـــنصورهمروة مـــنير مخيمر الدرس495547
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اداب االسكندريهميار ممدوح محمد محمد السبعاوى349422
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسامانى السيد أحمد محمد سليمان512197
2o9144تجاره القاهرهاحمد سعد احمد ابوطالب
2o8858اداب عين شمسنورهان محمد عبدالحميد عبدالفتاح
تجاره المـــنصورهاسالم مسعد السيد عدس565435
56o92تجاره انتساب موجه قاهرهايه احمد محمد مبروك
هندسة الزقازيقاحمد رمزى فتحى على588756
هندسة طنطامصطفى عز الدين عبد الشــافى عبد هللا392419
هندسة شبرا بنهاالسيد حسن السيد حسن القلجاوى289228
2117o8التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسندس ابراهيم بشير كامل محمد
السن المـــنيانادين احمد عماد الدين محمود خليل114227
2o1789تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سامى محمد احمد عباده
هندسة اسيوطهشــام احمد سيد احمد حماده785198
تجاره بنهااسالم مجدى مصطفى عبدالجواد275953
631o4كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفريم حسن على زين العابدين حبيشى
صيدله االسكندريهاسراء شعبان شفيق ذكى السيد382552
كلية هندسة بنهاخلود السيد محمد ابراهيم299496
تربية رياضيه بنين حلواناحمد يونس فرج محمد عبد القوي71948
تربية عين شمسساره محمد عبداللطيف عطيه الشعراوى291266
صيدله بنى سويفساره جمال محمد ابراهيم75981
تربية فرع الوادى الجديدسارة أحمد فرج احمد749785
صيدله المـــنصورهنهى ماهر السيد احمد596953
هندسة الفيوممحمد على محمد عبد الرحيم91611
2192o7تربية طفوله شبين الكوماسماء محمد فراج شــاهين
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةيمـــنى محمد سيد احمد عبد المجيد117631
297o4oهندسة شبرا بنهافهمى اشرف فهمى السيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانباسم ناصر جابر عبدربه126864
2949o6معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفاتخالد حسين ابراهيم حسين
413o28طب اسنان كفر الشيخيحيى احمد محمد ابراهيم الصايغ
13653oحقوق القاهرهمحمد عبد الحليم محمد مصطفى
752o53هندسة المـــنيامحمد فتحى محمد حسن
تربية المـــنصورهاحمد وهدان محمد فتحى السعيد573358
2o9848اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاميره سعيد فتحى ذكى
طب بيطرى دمـــنهورعبدالرحمـــن محمد درويش اسماعيل درويش442162
524o63هندسة الزقازيقاحمد محمد احمد السيد
2o7431اداب عين شمساسماء عاطف عبدهللا غريب محمد
7515oهندسة الفيومعلياء عمادالدين صوفى احمد
هندسة عين شمسساره عادل يوسف مسيحه116739
هندسة بور سعيداحمد محمود احمد محمد مصطفى635919
219o68طب اسنان طنطايمـــنى عبدالعزيز سعد زيد
تربية ابتدائي الزقازيقيمـــنى محمود عزب محمود حجازى587597
تخطيط عمرانى القاهرهاسالم احمد صابر احمد51173
طب اسنان جنوب الوادىكيرلس عماد عدلى فارس832348
35o857اداب االسكندريهنورهان محمد هاشم محمد
رياض اطفال االسكندريه طالباتامـــنية حسين جابر فرغلى415667
هندسة عين شمسشروق حسين سيد عبدالعزيز275122
 تربية الساداتمحمد سعيد محمد االبجر231144
43o445تربية ابتدائي دمـــنهوراسراء عبد هللا محمد عبد الواحد الديب
3546o4كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعزة محمد امام محمود النحاس
فنون جميله فنون حلوانايرينى جرجس ذكى صديق قسطنطين188139
تربية ابتدائي بنى سويفايه ابوبكر محمد احمد63746
تربية رياضيه بنين بور سعيدجمال عادل السيد السيد مرعى663883
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4117ooتجاره االسكندريهفرح محمد حلمى محمود دياب
73o6o2اداب المـــنيافاطمه فتحى عبد الصبور عبد العال
حاسبات ومعلومات عين شمساحمد صالح مصطفى احمد ابراهيم289212
عالج طبيعى ج كفر الشيخنادين يوسف محمديوسف رجب376513
586oo4تجاره الزقازيقاحمد محمد اسماعيل احمد بدير
صيدله االسكندريهاسراء محمد معوض عبدالحليم المسلمانى444872
2o9254طب القاهرهعاصم حماده عيد سيف
2356o2اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد المـــنادى محمد حسن خلف هللا
59oo42تربية المـــنصورهامانى السيد عبد اللطيف محمد محمد شحاته
66o622هندسة بور سعيدمحمد محمد السيد البالسى
573o92صيدله المـــنصورهطارق السيد بازيد عبد البارى
73o694رياض اطفال المـــنيا طالباتايمان طلعت فتحى سيد
رياض اطفال بنى سويفرشيدة صالح الدين محمود احمد719186
رياض اطفال المـــنصورهايه محسن عبد العال رمضان581584
تجاره عين شمسشروق ايمـــن مسعد حسن على27864
صيدلة المـــنياميرنا راضى حداد عياد723939
5o8767هندسة الزقازيقاحمد محمد فتحي عبد الجواد محمد
197o54تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحبيبه ناصر نصر شــافعى
تربية ابتدائي بنى سويفجهاد حمدى مراجى صميده65994
كلية البنات آداب عين شمساسراء اسعد سعد محمد رزق639971
صيدله الزقازيقاسراء مجدى محمد مصطفى525621
تربية فرع الوادى الجديداهداء صابر فهمي حسين748379
تربية كفر الشيخمارينا ميالد عازر عبد المسيح عبد المالك372112
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهاجر حسين محمد الزناتي25235
اداب القاهرهشروق محمد على حسين مرتضى21566
تربية ابتدائي دمـــنهورلمياء صبرى محمد عبدالفتاح431226
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسماء مصطفى احمد موسى حجازى652252
2o8oo3هندسة حلوانناردين رومانى كامل وهبه
كلية أداب بورسعيدياسمين يحيى احمد ابو العنين661667
اداب القاهرهنادين اسامه محمد زين الدين123395
115o57تجاره وإدارة أعمال ج حلواننسرين عالء الدين محمد طلعت
3oo611هندسة اسيوطاالء محمود رمضان السيد
صيدله الزقازيقنرمين حماده عبد الرؤف عثمان671239
تربية ابتدائي كفر الشيخاالء سمير احمد محمد شوق374128
411o7oحقوق االسكندريهدينا حسن محمود محمد محمود
تجاره القاهرهنجوى حسن محمد حسين57956
تجاره االسكندريهعمرو عبد العاطى محمد عبد العظيم محمد343292
191o1oاداب حلوانرحمه اسامه محمد محمد السيد
27o274تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد هشــام عبدالخالق سليمان
طب بيطرى دمـــنهورشعيب ممدوح ابراهيم عبدالفضيل443946
52282oتجاره الزقازيقعالء السيد هاشم على محمد
هندسة عين شمسجمال الدين احمد حسن محمد عامر145616
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفياسمين ناجى محمد بدوى729417
طب الزقازيقرضوى اشرف محى ابو النجا ابو العز517839
66o652تربية ابتدائي بور سعيداحمد ابراهيم محمود على عوض
2973o1تجاره بنهامحمود مجدى عباس سليمان
صيدله االسكندريهحازم عبد هللا محمد أحمد النوسانى375666
649o19اداب الزقازيقمـــنى محمود السيد عبدالاله
طب بيطرى االسكندريهيارا السيد على محمد رمضان349832
هندسة الفيوماحمد عماد عيد احمد76585
صيدلة اسيوطاسماء محمد حلمى محمد793758
431o5هندسة القاهرهبسنت حسام الدين محمد محمد عثمان
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تربية اسكندريةاية مجدى مـــنير محمد محمد419528
64o13صيدله بنى سويفاسراء ابوالخير مصطفى جادالرب
عالج طبيعى قنالمياء محمود عبدالسميع تركى735791
تربية ابتدائي قنا ج الواديمـــنار عمر مهران مصطفى737695
اداب حلواندينا عابد عبد هللا محمد درويش56129
تربية بنى سويفمـــنار هادى جمعه عبادى62313
اداب القاهرهاميره جمال بسيوني عبد التواب153695
5oo951صيدله المـــنصورهسمر يوسف محمد شباره
2o2582اداب عين شمساسراء يوسف سيد حسن
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد هللا عمرو عبد اللطيف فهمى سيد135438
19749oاعالم القاهرهدنيا خالد فاروق محمد عبد هللا
7388o5حقوق قنا جنوب الواديعلى ابوبكر محمود مرسى
تربية ابتدائي سوهاجاندرو عماد ماهر عوض هللا785395
3o3361هندسة شبرا بنهاالهام شرقاوى احمد عبدالرحيم
3o2358اداب عين شمساسراء صبرى حسين عبدالعال
22o494طب بيطرى جامعة الساداتاسالم ماهر عبدالمـــنعم عساكر
151o27هندسة حلواناسالم عادل عبد الحليم زكى حسين
49o857اداب طنطامصطفى مجدي مهران سيد احمد الدمـــنهوري
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانحسام وليد جاد سليمان84369
72o1ooتربية المـــنيامريم مجدي إسحق تاوضروس
716o67تجاره بنى سويفاسالم غريانى خيرى صادق
تربية طفوله طنطاعائشه السيد بسيونى ابوالمعاطى الشوربجى359222
193o32السن عين شمسهبه احمد محمد السيد على ابو مصطفى
تربية المـــنصورهرودينا خالد عبد المقصود ابو المعاطي579197
29o539صيدله عين شمسايه محمد مصطفى الزايد درويش السمين
اداب انتساب موجه القاهرههدير عبد المرضى عبد الهادى حسنين151868
564o1oاداب المـــنصورهابراهيم محمد محمد مشرف حمود
هندسة القاهرهاحمد يحيى خليف احمد145812
كلية البنات آداب عين شمسامانى سامى ابراهيم مصطفى59842
تجاره بنى سويفاحمد عيد سيد محمدعبد الكريم67456
48893oهندسة المـــنصورهعلى هشــام على  السيد الساكت
712o14اداب المـــنياكيرلس سامح عبده حنا
تربية ابتدائي طنطاسعديه طارق محمد شوقى الميدانى367416
81295oطب سوهاجايه حربى عبد المـــنعم عبد الحميد
519o22هندسة الزقازيقاحمد محمود حمدى عبداللطيف
تربية ابتدائي طنطاسناء حافظ محمد لبيب حافظ سليمان367761
15186oتربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتهاجر علي علي محمد جبريل
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتوالء محمد ابو المجد محمد732821
3o1746طب عين شمسسلمى هويدى عبدالرحمـــن عبدالاله
144o47تجاره عين شمسايه احمد نجاتى عبد هللا
تربية ابتدائي المـــنياامانى محمود عبد الحى احمد717641
نوعية الزقازيقمحمود جمال حسن محمود معوض637173
هندسة شبرا بنهاعبدهللا احمد غانم محمد رفاعي299843
5145o3نوعية الزقازيقسعاد هشــام محمد ابوالفتوح محمد حسن
تربية ابتدائي بنهايا سمين رضا عفيفى محمد277796
5oo789تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتنهى محمد السيد بخيت
تربية ابتدائي عين شمسمصطفى محمد محمد مدبولي294116
3362o8اداب االسكندريهاالء ياسر زينهم عبد الرحمـــن
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامانى محروس يوسف ميخائيل62513
تربية ابتدائي الساداتندى مـــنصور سعد عكاشه225495
13o482تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتفاطمه عرفة محمد حربى
6516ooتجاره االسماعيليه ج قناة السويسحمزه كمال عزت اسماعيل
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هندسة القاهرهعبد الرحمـــن خالد سيد جودة123918
28oo22تربية ابتدائي بنهاياسمين عاطف محمد السيد عامر
تربية ابتدائي الزقازيقاالء يوسف يوسف حسن بدوى642566
8o455oاداب سوهاجشيماء محمد محمود السيد
6525o9تربية طفوله االسماعيليهمريم سيد مسعد مصطفى
عالج طبيعى ج كفر الشيخندى ضياء كمال محمد امين حجازى368348
كلية البنات آداب عين شمساميره جمال احمد حسين275219
47o196طب االسكندريههبة محمد على على جمعه محمد العادلى
568o87هندسة المـــنصورهدعاء خالد عبد اللطيف السيد المكاوى
نوعية بور سعيدامـــنيه كمال رمضان محمد قاسم662659
اداب انتساب موجه االسكندريهاسراء محمود حسن محمد 423336
تجاره االسكندريهمحمد محمود ربيع عبد المجيد الجمال335468
تجاره الزقازيقمحمد عبدالرازق مرسى عبدالرازق518512
578o44تربية المـــنصورهنهله محمد حسين ابو الوفا
صيدلة اسيوطاندرو ايوب قلته جاد هللا827593
52367oصيدله الزقازيقابراهيم الشبراوى السيد حسن
حقوق االسكندريهمـــنة هللا أحمد عوض هندى346543
هندسة المـــنصورهمحمد يسرى عبد اللطيف محمد على562596
5684o1تربية ابتدائي المـــنصورهنورا رجب عيد الدسوقى
تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن كمال عبد الحليم محمد صيام515731
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةنوران ناصر على الديب355987
اداب بنهاعبدهللا رضا محمود على عبدالجواد276284
51o58oصيدله الزقازيقنيفين فارس ماهر مرجان
تربية ابتدائي بنهااحمد محمد صالح محمد227314
كلية البنات تربية عين شمسمريم مجدى محمد فوزى268488
تجاره القاهرهمـــنى هشــام محمود السيد137854
29o99طب بيطرى القاهرهعز الدين محمد احمد ابو المعاطي
3o3524صيدله الزقازيقساره السيد على السيد عامر
15615oهندسة عين شمسندى عبد الرحمـــن احمد عبد الرحمـــن
تجاره المـــنصورهوجيه ابراهيم وجيه محمد ابراهيم589928
1352o5هندسة حلواناسراء حمدى عبد الجابر على
2o511oهندسة عين شمساحمد مختار محمود سالم سالمه
السن المـــنيامؤمـــن محمد السيد محمد الليثى357188
صيدله االسكندريهاميره محمد محمد بسيونى عبدهللا377377
تجاره االسكندريهندى خالد محمد ابراهيم محمد حسانين339962
اداب الزقازيقشيماء انور محمد احمد عبد هللا649574
حاسبات ومعلومات القاهرهانجى ايمـــن روفائيل ابو اليمين34856
تربية طنطااحمد ايمـــن عبد الرازق عبد السالم حموده487235
فنون جميله عماره ج االسكندريهضحى حسن أحمد عبد هللا سليمان414338
15o22تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره هشــام علي عبده
تربية ابتدائي اسيوطسمر مرعي على محمد786479
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسامه احمد محمد الغلبونى219977
تجاره بنهاابراهيم عبدالناصر ابراهيم عبدالحميد227898
تجاره بنى سويفنيرمين رضا حسنى احمد717678
تجاره المـــنصورهاحمد ماهر السعيد على سيد احمد593463
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىساره ابراهيم عبد الوهاب محمد21374
تربية بنهااسراء جالل محمد ابوالحمد على277183
تجاره بنهامحمد فتح هللا بهجات عباس227572
اداب انتساب موجه القاهرهندا محمد ابراهيم زكى137565
تربية العريشعلى حسن على محمد سالم664682
6o638اداب القاهرهدعاء فتحى امام علوان مسعود
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن حسام الدين مصطفى قطب ابو طاهرة345387
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646o49تربية ابتدائي الزقازيقحسناء محمود محمد عباس
رياض اطفال المـــنصورهتسنيم احمد عبد المعطى محمد عبد المعطى487736
هندسة االسكندريهنورهان حمدى مبروك عبد الوهاب الدفتار457545
733o63تربية ابتدائي قنا ج الواديعمر صالح الدين محمد عطاهللا
73o32oنوعية المـــنيااسراء محمد عبد الحفيظ حسين
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد سيد عوض عبدالباسط658284
تجارة قنا ج جنوب الواديماثيو سمير فوزى حنا193783
تربية ابتدائي بنهاشيماء مسعد مدبولى ابراهيم زايد285972
صيدله طنطاغادة حسن السيد عجاج359559
هندسة طنطااحمد عبد العزيز توفيق محمد سعد358529
تجاره بنى سويفريهام علي احمد عيد69658
طب اسنان عين شمسعمر خالد ابوالفضل محمد حسن195782
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفاطمه حسن فهمى احمد31667
12374oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد خالد فايز عبد السميع احمد
تربية ابتدائي الزقازيقاسماء اسامه رجب حفنى516356
كلية هندسة الطاقة بأسوانكريم فوزى عبد الفتاح البدوى محمد588572
هندسة االسماعيليةمـــنه هللا جمال على احمد652796
238o86كلية تجارة ج أسوانمريم فضيل طنيوس اقالديوس
اداب القاهرهندي امير زكي سليمان13388
تربية ابتدائي المـــنصورهخلود حاتم محمد شحاته583399
497o99تربية ابتدائي طنطامحمد خالد محمد عثمان مغنم
تربية ابتدائي قنا ج الواديسحر عبد المجيد محمد عبد الكريم741881
تربية أساسي اسكندريةميرنا ميالد فؤاد زكى برسوم339528
348o89هندسة الفيوممريم عماد فاروق شــاكر حنا
12468oهندسة القاهرهعبد الحميد محمد عبد الحميد محمد
42o853تجاره دمـــنهورمعتز محمود سليم عبدالصمد
51o748اداب الزقازيقشروق عادل علي محمد العايدي
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسالم راضى اسماعيل عبد القوى68896
8oo745تجاره اسيوطاحمد تيسير اسماعيل زكى
72ooo4صيدلة المـــنياشــادي عاطف اديب يوسف
66o468كلية أداب بورسعيدكريم عبد الرحمـــن ابراهيم الشــابورى
45o819طب القاهرهنسمة عماد كامل محمد أبو على
3455o3هندسة االسكندريهمحمد هشــام عبد المـــنعم احمد عفيفى
646o68نوعية الزقازيقهدير حسام حسن عطيه
424o27رياض اطفال االسكندريه طالباتندى عادل محمد متولى مـــنسى
طب االسكندريهمحمود نظمي عبد الجيد دويدار441199
1425o7صيدله القاهرهاسماء ممدوح انور عبده حسين
2ooo13السن عين شمسندى عاطف عبدالواحد عبدالمعطى
تربية طفوله شبين الكومنهى ابراهيم حنفى الزهري218716
121o92هندسة عين شمسمحمد عماد فرج عبد المطلب
اداب الزقازيقاميره عبدالباسط عطية ابوهاشم514329
41o367هندسة االسكندريهمحمد طاهر مصطفى الهمشرى
5o2567طب المـــنصورهياسمين هشــام السيد الفار
5o2562صيدله المـــنصورهياسمين أشرف محمد الدسوقي
تربية ابتدائي سوهاجايه بخيت محمد اعمر811365
78o77اداب الفيوموالء حسين السيد عبد العزيز
427o74اداب طنطافهمي محمود فهمى محمود سرور
طب عين شمسامير يوسف فرج سعيد133274
5oo754تجاره جامعة دمياطمـــنى محمد ابراهيم رمضان
تربية طنطامريم سمير محمد ابراهيم بكر359239
485o29هندسة المـــنصورهحازم احمد ابوالفتوح احمديوسف
 تربية الساداتنورهان سامح خليل ابوزيد226591
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357o81تربية ابتدائي طنطااحمد محمد عبد العزيز عبد القادر رمضان
تربية المـــنصورهمحبات السيد الدسوقى ابراهيم الشهابى579379
تجاره بنى سويفنسمه عطا هللا شحات جبيلى77779
5o125oتربية جامعة دمياطاسماء ضياء بدر عامر
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسميرنا عبد الرازق موسى حسنين659787
64o572اداب عين شمسرانيا احمد شوقى على السيد
644o56نوعية الزقازيقمـــنى محمود يوسف عفيفى
طب القاهرههشــام محمد موسى عبد النبى14836
6914oرياض اطفال بنى سويفحنان جمعه عبد السميع ابراهيم
اداب عين شمساسماء ابوالنصر احمد محمد المليجى292185
هندسة االسكندريهآالء أحمد خالد حسن على454358
58o765هندسة الزقازيقمحمد عرفات محسوب مسعد
تجاره انتساب موجه المـــنصورهتوفيق طارق السيد السيد االلفى575576
51739oصيدله الزقازيقعمرو محمد سعيد أحمد الكومى
65o52صيدله بنى سويفايه عبد الناصر جاب هللا عبد العال
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد سمير حسين المتولى هليل577526
5868o2صيدله المـــنصورهاسراء سرور محمد عوض هللا زقزوق
صيدله الزقازيقساره السيد جمعه احمد عباس577425
اثار الفيوماسراء محمد زكريا محمود59118
صيدلة بورسعيدمحمد احمد عبد الجواد ابراهيم البهنسى573118
3o1o98تربية ابتدائي بنهاشيماء مسعد حسن عبدالفتاح
تربية طفوله طنطاكريمة محمد محمد االمالح364647
15o813هندسة القاهرهعلى صبرى على مـــنتصر
تربية المـــنصورهايه فايز محمد مصطفى589669
السن عين شمساسراء عادل حسن جابر21281
تربية طنطاتقى محمود محمد محمد السمالوى368177
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاله محمود عبد الباسط وصيف148789
تربية الفيومنسمه على معوض عبد الواحد77591
1222o3السن عين شمسجنه محمد عبد الغنى محمد
كلية طب االسنان ج بنى سويففهمي احمد فهمي عبد الفضيل67626
5o5689طب المـــنصورهريهام ضياء الدين عبد المؤنس عبد العزيز
اداب عين شمسمريم اشرف اسكندر سعد283837
اداب المـــنيامصطفى محمد مخلوف محمد722535
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسماء محمود بكري احمد821846
حقوق االسكندريهشروق سعيد عيد حسنين عوض هللا415753
8o6865طب اسنان جنوب الوادىايه عماد الدين عبد الاله مهران
طب اسيوطاسراء محمد على محمد عبد الحافظ793184
49o299طب بيطرى المـــنصورهايمان محمد حلمى مصطفى السخاوى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناوليفيا شريف صبحى جريس114142
تربية ابتدائي قنا ج الواديرحمه ابوالوفا محمد على739233
29723oتجاره عين شمساحمد عطيه محمد عطية
رياض اطفال بنى سويفسهام عويس قرنى حسن62542
تربية ابتدائي عين شمساسراء عالءالدين محمد راشد282138
تربية عين شمسهيثم محمد ابراهيم عز الدين114949
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محى محمد محى الدين على شقير231151
19o387هندسة عين شمسفاطمه الزهراء محمد عبدالحميد احمد الجندى
تربية بنى سويفكريم عصام عبد الفتاح هاشم61478
نوعية الزقازيقمحمود محمد حلمى عبد القادر رفاعى637181
تجاره القاهرهيسرا محمود احمد عنبر37283
73oo98طب المـــنياايناس على عبدالمـــنعم نصر
8o9162كلية طب أسوانفيبى جميل شــاكر جبرائيل
هندسة االسكندريهكريم عادل بسيونى حامد خميس458741
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي شبين الكوممى عزت صالح الدين ابو العال234262
هندسة االسكندريهمحمد عزت المغاورى المغازى456234
2o5941هندسة عين شمساسالم محمود حسن عبدالرحمـــن
5o6944صيدله المـــنصورههاجر محمد عبدالحميد الصايغ
385o36طب بيطرى كفر الشيخعبد الهادى زكريا عبد هللا حسين
تربية حلواندينا صابر السيد عفيفى القلش21971
هندسة شبرا بنهامحمد مليجى فتحى محمود292975
طب بيطرى بنهااالء محمد عواد سليمان مصطفى286498
هندسة القاهرهمريم اشرف حسين رمضان274694
269o67صيدله القاهرهعلى امين القصبى متولى الصباغ
146oo2تجاره عين شمساميره سعيد السيد متولى
8o9244طب بيطرى سوهاجهيام ربيع محمد عبد الرحيم
3362o6تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحاصالة خيري محمد الضاني
تربية عين شمسخالد محمد عبد الرحمـــن جوده141812
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسهام سعيد محمود سعفان219676
تجاره القاهرهسلمى خالد ابراهيم محمد44918
صيدله االسكندريهعبد الرحمـــن محمود فتح هللا حمزة حراز436234
صيدله بنى سويفاحمد صالح خيرى محمد718893
تربية عين شمسشيماء محمد يوسف حسن128322
طب المـــنصورهامين ابراهيم مجدى احمد على سالم595315
تجاره عين شمسروفائيل رفعت حنا عبد المالك124958
هندسة الفيوماحمد عبد المحسن محمود احمد79926
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةابراهيم طاهر ابراهيم ابراهيم محمد592156
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشهاب هشــام امين عبد الغنى قنديل191356
58o673هندسة اسيوطاحمد جمعه ابراهيم البسيونى
حقوق اسيوطسيد شعبان عبد الباقى حسين791368
تربية شبين الكوممريم عبدالمالك ابراهيم اسحاق225869
تجاره القاهرهعمر زكريا احمد ابراهيم العشري188857
طب اسنان طنطااحمد اشرف محمد يوسف أبوالغار213428
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه عبدالحافظ مصطفى عبد الحافظ المكاوى236718
1165o7هندسة حلوانمروه عبد الرؤوف عبد الرازق احمد
نوعية الزقازيقنورا فتحى السيد ربيع رمضان639344
26746oصيدله عين شمسعمر صالح حامد حافظ
8o6961صيدلة سوهاجميرنا نصر محمد عبد الاله
طب اسيوطاسراء جمال محمد ابو رحاب789452
26o13تجاره عين شمساسالم ايمـــن عبد الحكيم محمد
2328o1اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةياسمين سعيد محمد عيد بدوى
443o42كلية الصيدلة ج الساداتمحمود رسمى محمد عبد النبى
اداب انتساب موجه عين شمساحمد محمد عبدالمرضى محمد263246
تجاره بنهانهى عصام ابراهيم حسن282941
اداب القاهرهدعاء محمد عبدالرحمـــن احمد274818
تجاره بنى سويففادى سليمان داود سليمان714379
تربية ابتدائي طنطاسلمى عبد السالم سعد الننى364329
طب اسنان طنطاعمر محمد محمد احمد شــاهين444182
اداب اسيوطاالء عبد الناصر لملوم ابراهيم793349
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد هللا محمد سعد عبد هللا الشوربجى24518
هندسة الزقازيقخالد محمد محمد عثمان علي522629
2126o8اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةلؤى طارق عبدالعزيز السيد ابو سالم
تربية المـــنصورهاسراء محمود محمد المرسى الباشــا593754
طب طنطااسراء فتح هللا عيسوى عباس عمران449339
كلية البنات آداب عين شمساسراء خالد ابوالنصر عبدالغنى264673
748o35تربية ابتدائى فرع وادى جديدرانيا رأفت عبد هللا محمد
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كليةاسمجلوس
اداب االسكندريهايه حمدى محمد السيد السقا341312
اداب عين شمسزينب طه عبدالمـــنعم اسماعيل283488
15361oتجاره القاهرهفاطمه يحي ابراهيم بيومي
4177o4سياحه وفنادق االسكندريهاية رفاعى اسماعيل اسماعيل صالح
تربية رياضيه بنين جامعة الساداتمحمود ناصر محمود محمود الصباغ427577
اداب قنا ج جنوب الوادىاحمد محمود حسين عوض هللا823377
71194oنوعية المـــنيايوسف محمد على محمد
66o196كلية أداب بورسعيدياسر محمد مصطفى محمد السادات
تربية ابتدائي طنطاابانوب مالك دنيال سدراك361314
تجاره االسكندريهدنيا محروس احمد محمد الحفناوى348276
دار العلوم ج القاهرهاسالم احمد فتحى كامل حسن19677
تربية المـــنصورهاسماء عبد المـــنعم ابراهيم اسماعيل583272
8o8523الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفايهاب كمال محمد قبيصى
3oo5oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر سيد حسن سيد
اداب عين شمسمحمد احمد محمد ابراهيم139156
6o45oطب القاهرهضحى جمعه ابراهيم على
2o7578حقوق عين شمسمارينا ايمـــن نمر مـــنسى
صيدله طنطابسنت مجدي بسيوني عبد هللا البرادعي354944
اداب عين شمسمصطفى سيد عبدهللا بخواجى264161
اداب دمـــنهورنورهان صالح على رابح429496
هندسة كفر الشيخهدى هشــام محيى محمود على376535
5o9482تجاره الزقازيقعبدالرحمـــن محمد يوسف سالم
22868oتجاره بنهاامينه احمد بدوى عبيد بدوي
49o323صيدله طنطاساره عبدالرافع ابراهيم حسن ابراهيم
6689o8تجاره الزقازيقخالد جابر السيد عبد هللا حسان
صيدله المـــنصورهمينا والء فرج هللا غالى نخله488737
34o258رياض اطفال االسكندريه طالباتشيماء حسن عبد العال فراج
7183o2تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن جمال سعد عبدالفتاح
18951oتجاره القاهرهمينا عطا رمزى باسليوس
كلية البنات آداب عين شمسنورهان ياسر فؤاد مصطفى126588
569o64رياض اطفال المـــنصورهياسمين ثروت ابراهيم الدسوقى عبد المقصود
عالج طبيعى القاهرهمحمد اشرف عبدالحميد سيداحمد641756
59o96صيدله القاهرهاحمد نصر عبد السميع مدبولي
7448o5تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتسومية محمود احمد فرشوطى
23o71oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد جمال مصطفى عبدالودود
كلية البنات آداب عين شمسفاطمه ناصر محمد فايز282652
5o6588تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتاسماء عالم الحسينى الحسينى سليم
طب بيطرى الزقازيقنوران احمد محمد السعودى محمد521362
هندسة بني سويفمحمود محمد فتحى سيد63732
صيدله المـــنصورهايه احمد توفيق احمد على عيد574171
طب اسنان جنوب الوادىدينا حسنى ماهر جاد الرب823837
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعمر مصطفى على محمود شحاته659392
صيدله بنى سويفطه خالد طه احمد69572
هندسة الزقازيقكريم ضياء احمد عبد هللا عمرو577847
342o5oصيدله االسكندريهمحمد عادل محمد السيد محمد
طب بيطرى اسيوطاحمد طالب عبده طالب827591
4269o5اداب طنطاابراهيم ابراهيم محمد هنداوى عامر
435o62صيدله االسكندريهدينا سعيد علي السيد الصواف
تربية أساسي اسكندريةايه اشرف سعد محمد ابراهيم على348263
طب بنهاابراهيم سمير عبد الفتاح محمد الطيب213426
5o2527طب بورسعيدانجى السيد عباس مورو
كلية األلسن بنى سويفشيماء احمد قرني عبد الحميد72348
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حقوق االسكندريهمحمد شعبان علي شعبان ابوالعال425697
5o5567هندسة بور سعيداحمد قدرى ابراهيم الجوجرى
صيدلة الفيوموفاء سليمان عبد العزيز محمد76455
صيدله بنى سويفماكرينا مجدى ظريف مينا713614
5o32ooتربية جامعة دمياطبسمة فؤاد لطفى محمد الشيخ
27483oكلية البنات تربية عين شمسساره عادل سامى حسن
تربية ابتدائي شبين الكومهبه محمد السيد جنينه226124
طب االسكندريهعالء احمد ابراهيم اسماعيل خطاب368874
37o72oصيدله االسكندريهايمان سمير السيد محمد درباله
فنون جميله فنون ج االسكندريهسلمى فتحى عبد الرؤف عبد الرحمـــن المغربى419287
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسايمان ابراهيم السيد احمد محمد عبدالرازق647474
57o322صيدله المـــنصورهنورا احمد الخميسى عوض حسن
4266o3تربية ابتدائي دمـــنهورعبد المـــنعم حمدتو محمد محمد الشرقاوي
2o7127اداب عين شمساسراء محمد نبوى شعبان
كلية حقوق المـــنيااحمد محمود احمد على711377
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسياسمين محمد ضيف محمد636195
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء محمد حسن جاب هللا233816
3o5884حقوق بنهاعلى محمد على عبدالقادر الخرجاوى
356o91نوعية طنطانجاح صبحى ابواليزيد قطب البطالن
إعالم ج جنوب الوادىاسالم محمد حسين على133122
تجاره بنى سويفكريم محمد رفعت حيدر719338
سياحة وفنادق المـــنياحسام بهاء الدين عبد الحفيظ عبد هللا711397
تربية حلوانمها محمد على ابو المجد25365
هندسة كفر الشيخاميره كامل عوض السيد574461
67o983هندسة الزقازيقاسامه محمد عبد المجيد الدمرداش على
تربية الزقازيقنرمين محمد ابراهيم جايل649925
هندسة عين شمسطارق محمد على محمود على123178
السن عين شمسساره ياسر فاروق اسكندر جرجس364618
اثار الفيومنيره خالد عبد الرحمـــن على عراقى638351
كلية البنات آداب عين شمسندى على حسن على151846
صيدله الزقازيقالسيد ابراهيم السيد سليمان491767
هندسة طنطامحمود صالح محمود رمضان566436
5oo892فنون تطبيقية جامعة دمياطدنيا السعيد فتحى هالل
اداب القاهرهافنان جميل عبد الجليل حسنين148821
6o295السن عين شمسمحمود هاشم محمود عطوه
تربية الزقازيقايه جمعه حسين عبدالمـــنعم511965
تجاره االسكندريهسارة السيد احمد محمد احمد العسال347727
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد أحمد محمد خليل713228
طب بيطرى كفر الشيخعمرو صبحى سيداحمد نعمة هللا357553
3588o3تربية ابتدائي طنطااحمد عالء الدين سعد سعد
اداب االسكندريهاحمد على فتحى على ابراهيم وهبة418559
هندسة الفيوماسماء حسنين عبد الباسط عبد العزيز عشيش567732
تجاره بنهامحمد صبحى بيومى مصطفى294775
3o4151هندسة حلوانمحمود خطاب عبدالحميد خطاب شــاهين
هندسة القاهرهاالمير خالد ابراهيم عبدالرحمـــن عبدهللا261748
تربية طفوله ج دمـــنهورندى سامى فتحى على الخطيب429174
3o2oo5اداب عين شمسعبدهللا ايمـــن مهدى محمد
تربية ابتدائي المـــنصورهرمضان عبد الحميد رمضان احمد شوشــان564662
36o868طب طنطاهبه ياسر محمد محمود زكى مشعل
طب القاهرهيارة أنور احمد ابراهيم الخرقاني374512
كلية هندسة بنهامحمد عبدالعظيم حواش راشد227895
8o35o8طب سوهاجاميره حمدى عزيز عبد المـــنعم

Page 799 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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هندسة حلوانمحمود يحيي محمد عبد السالم47889
هندسة القاهرهمصطفي احمد محمد احمد58934
هندسة المـــنصورهحازم حسين السيد الشربينى564954
اداب الزقازيقذكى احمد ذكى احمد646695
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه كمال محمد الشــاعر216637
اداب بنهامحمود على محمود بريك عبدالجليل226889
تجاره كفر الشيخاحمد المتولى محمد المتولى ابراهيم564341
تجاره عين شمساسراء جمال مصطفى عبدالعظيم266149
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةشروق سالمة عبد هللا سالمة653955
طب الزقازيقهشــام حلمي السيد مجاهد642261
تربية ابتدائي المـــنياماركو ناجي نجيب كامل753469
41o6o5فنون جميله فنون ج االسكندريهندى على سالم عبد القادر سعد
حاسبات ومعلومات شبين الكومعبدالرحمـــن حسن محمد حسن المراكبى235279
2871o2حقوق عين شمساحمد محمود عبدالعظيم محمود الفقى
تجاره المـــنصورهرفعت طارق عبد العزيز ياسين احمد577639
اقتصاد مـــنزلى حلوانهدير سمير ابوالعنين عبد المجيد ابراهيم228373
طب االسكندريهاسماء رياض ابوسيف عبد العزيز عكاشة451651
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفنسمه محمد مخيمر عبد الفتاح قروف571846
اثار القاهرهسوزان رؤوف فتحى حبشى267797
هندسة االسكندريهمصطفى اسالم رمضان مصطفى العليمى457167
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىزينب رمضان حسين سعيد819195
تربية شبين الكومياسمين عصام رشدى عيداروس215445
281o29طب بيطرى بنهامحمد سيد حنفى عبدالحميد
3o1689صيدله االسماعيليه ج قناة السويسشيماء مصطفى توفيق محمود
79o468كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفريم حسين خضر حسين
اداب كفر الشيخمحمد احمد محمد احمد شعبان371632
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعمر جالل عبدالحميد ابوالسعود219878
817o46اداب سوهاجفتحى عامر فتحى عوض
طب بيطري المـــنياميمي ثروت طلعت اسكندر721933
662o31كلية أداب بورسعيداميره القطب برهام ابراهيم سيد احمد
22oo37كلية الصيدلة ج الساداتاحمد مجدى شــاكر المالكى
791o13اداب اسيوطسيمون نصيف محروص شحات
66o343هندسة بور سعيدعمر السيد عثمان عوض محمد مشكاك
21275oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد حمدى سعيد حسنين شلتوت
صيدلة بورسعيدداليا اشرف صالح وهب هللا745392
8o58ooحقوق سوهاجاحمد مدحت يحيى شعبان
تجاره القاهرههدى احمد محمد حفنى27782
49o749اداب المـــنصورهكريم رشدى محمود عبد العزيز على زايد
1143o5حقوق القاهرهشنتال سعاد رامز عدلى سيدهم
2888o1كلية البنات تربية عين شمساسماء احمد عبدالفتاح عبدالعزيز
صيدله االسكندريهمحمد مصطفى سعد حموده358339
44487oتمريض دمـــنهورإسراء عبده رمضان حسن أبوالعزم
اداب القاهرههشــام طه حسين ابو العنين51369
1398o5تجاره عين شمسمحمد احمد مصطفي مرسي
56oo6هندسة القاهرهعبد الرحمـــن حسام الدين عبد هللا محمد
تجاره القاهرهسيف الدين على حسن شــاكر141819
هندسة الزقازيقعمرو أشرف عبد العزيز الخشنية638711
28o941حقوق عين شمسمصطفى حموده عبدالحافظ حمودة
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفشيماء عبد الستار جالل عبد الوهيب793479
586o66صيدله المـــنصورهمصطفى محمود ابراهيم ابراهيم النقباسي
اعالم القاهرهمروه محمود محمد على35134
5835ooتربية المـــنصورهدينا السيد محمد الشبراوي
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كلية البنات آداب عين شمسدينا رجب سليمان محمد خليفه34324
طب المـــنصورهدعاء ماجد محمد عبد الحميد567978
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةياسمين محمود عبدالرحمـــن النجار234699
5o6696هندسة المـــنصورهرضا احمد عبد الفتاح احمد بصيلة
تربية قنا ج جنوب الوادىمياده حسين ابو الحمد حماد734331
81977oحقوق اسوانشعبان نجار احمد محمد
3oo338طب بنهاهدير رضا عبدالرحمـــن السيد
طب الزقازيقسماء احمد عبد الحق محمد582588
السن عين شمسفاطمه سعد السيد محمد محمود229663
صيدله بنى سويفرحمه ايمـــن نصحى رمضان72519
1142o9حقوق عين شمستريز مجدى فهمى جرس
22695oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسامه على صدقى محمد
8oo481تجاره اسيوطهناء محمد عطا مجلى
59o883اداب المـــنصورهدنيا جمعه السيد على احمد
19255oطب عين شمسسلمى محمود حمدى الكفراوى
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسياسمين ماهر السعيد السيد657826
1187ooهندسة القاهرهعبد الرحمـــن حسن كمال الدين احمد التهامى
2o2816تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورا حسن عبدالرحيم على
5o895oهندسة الزقازيقساره توفيق يس توفيق عباس
تجاره المـــنصورهشريف رضا محمود على احمد588296
اداب دمـــنهوراسماء بشير عبدالحميد عوض حميدة429541
تجاره الزقازيقاسماء عصمت فؤاد احمد السيد647217
23oo59طب بيطرى بنهااالء شفيق عبدالمرضى حسين عبد النبي
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىداليا محمود محمد محمود737758
تجاره طنطاهاجر محمود فهمى الرحمانى363742
تجاره بنى سويفهبة اسامه يحيي احمد بكير94494
16o93هندسة بني سويفيارا اسامه احمد ابو الفتوح
صيدله طنطامطاوع السعيد عبدالنبى مطاوع بدران212974
76o75تربية الفيوممريم عيسى رزق عيسى
تربية ابتدائي عين شمساسراء محمود وهيدى مصطفى148924
تجاره القاهرهاالء حمدى معوض خليفة27795
36876oطب االسكندريهعبده السيد السيد ابوقايد
821o64تربية اسوانالشيماء حامد حسين عبد الرحمـــن
2594oحقوق القاهرهمحمد عبد المحسن محمد علي
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهاله احمد علي احمد65664
حقوق عين شمسعمر سمير احمد على117879
19o566طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم احمد ثروت دراز
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء محمود سيداحمد زوام123114
هندسة الزقازيقمصطفى رجب احمد الغزالى638719
65897oطب االسماعيليه ج قناة السويساسراء محمود صالح احمد
تربية المـــنصورهدعاء عاطف السعيد مصطفى573994
سياحه وفنادق االسكندريهندى ابراهيم عبد العليم عمرعبدالوهاب424478
تربية ابتدائي اسوانامـــنيه اشرف سيد محمد821725
اداب بنى سويففاتن حمدى سيد جمعه69186
7233o6نوعية المـــنياياسمين محمد احمد مرعى
هندسة القاهرهعمر خالد محمد السيد محمد115564
تربية رياضيه بنين اسيوطحسام محمد اسماعيل حسين797613
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد احمد الشحات محمد على ابو الليف569251
طب اسنان جنوب الوادىاالء يحيى جابر عبد العاطى816796
هندسة بور سعيدمحمد ياسر صالح محمد الجداوي658145
فنون جميله فنون المـــنياانجى خالد عباس محمود ابو هندية419651
8175o4تربية طفوله سوهاج طالباتدعاء عبد الحى محمود ابوزيد
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عالج طبيعى ج كفر الشيخخالد محسن محمد حسن زيدان375868
تجاره عين شمساحمد محمد عبدهللا السيد296599
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايه فوزى احمد عبدالجواد642725
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتشيماء يحيا تقى ابو العال737239
صيدله طنطامروة محمد عبد الرازق عبد الحليم364966
تجاره المـــنصورهامير محمد محمود عبد الفتاح الفراش561727
تربية ابتدائي الزقازيقمارينا زكريا يوسف جرجس مرقص الجمل587247
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورروان حمدي طلبه طلبه محمد428578
طب كفر الشيخضحى رمضان محمد متولى الجارحى393847
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه طارق مليجى ابو سعيده216729
حقوق اسوانعمار عبد النبى فريد محمد744565
58o428تجاره انتساب موجه المـــنصورهحسين ايمـــن احمد ابراهيم جاد
1474o8تجاره عين شمسهشــام عادل احمد عبد العظيم محمد
14o526اداب حلوانفاطيما محمد ناصر عباس احمد
82o829تربية طفولة أسوانمروه صالح سيد غانم
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء عبدالجواد جابر حماد219262
2214o5تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد رضا سعد مصطفى
713o68هندسة المـــنياهبه محسن احمد محمد
2o1786تجاره القاهرهاحمد جمال سلمى سالم
663o21تجاره بور سعيدلؤي محمد ابراهيم الدسوقي حسين
تجاره المـــنصورهمحمد عالء عبد المـــنعم محمد يونس575596
721o34رياض اطفال المـــنيا طالباتجهاد عبد الرحمـــن محمد عبد هللا
طب المـــنصورهعمرو محمد عبد الحميد مصطفى شلبي487462
تربية طنطاسمر عثمان سعيد الفرارجي367325
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسامه وجيه عبدالمـــنجى العتر221852
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسماريا اميل انور جرجس حنا199558
19288oهندسة عين شمساحمد هانى محمود عباس محمد
تجاره القاهرهناريمان خالد محمد عبد الفتاح34483
6o558تجاره القاهرهمصطفى خضر عبد العزيز محمد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوردينا عبد الرازق ابراهيم محمد ابو الحاج445355
82oo96هندسة اسواناسالم عاطف فرغلى عبد الموجود
طب المـــنياصموئيل اشرف وليم شهات722652
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانرحمه اسعد محمود عباس146385
تربية الزقازيقعفاف امام جوده عبدالخالق518531
اداب طنطاهدى ماهر زكى عبد القدوس359316
تجاره الزقازيقمحمود الشحات محمد صالح667927
طب عين شمسايه محمد عبد الرحيم سلطان813554
64487oهندسة الزقازيقاحمد عبد هللا احمد عبد هللا عياد
653o44تربية االسماعيليهاسماء محمود انور محمد
حقوق عين شمسندى ناجح احمد زكى114229
3oo481تجاره بنهاايه طارق احمد سعد رجب
نوعية بور سعيدرنا عز الدين ابراهيم ابراهيم الجيار663362
طب اسنان طنطاندى عمادالدين على عبدالواحد على279393
72o7o1تجاره بنى سويففايق عاطف حنا كامل
تربية سوهاجطارق احمد ابراهيم احمد818376
56o573هندسة المـــنصورهشريف مجدى عوض محمد عوض
79o557تربية اسيوطنرمين جرجس شحاته امين
هندسة سوهاجمحمود احمد الدردير عبد اللطيف814222
هندسة االسكندريهمحمود سمير محمد محمد بدر نصار455224
تربية اسوانمحمد مصطفى احمد محمد عابد821441
تجاره عين شمسانا سيمون اميل لمعى شحاته639988
2o277اداب القاهرهاحمد خالد احمد محمد بخيت
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23136oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن مـــنير محمد عبدالرحمـــن
41657oاداب كفر الشيخبسام احمد مسكين احمد محمد
صيدله االسكندريهآالء نبيل السيد علي الشملى435325
حقوق القاهرهاسالم ابراهيم رمضان عبده147694
5oo814سياحه وفنادق المـــنصورةهناء حافظ فريد الهنداوى
هندسة القاهرهاحمد محمود عبدالمـــنعم عفيفى198125
صيدله القاهرهيوستينا ايمـــن اديب حبيب117733
طب القاهرهحسين ياسر احمد نصر434891
طب الزقازيقفيوال رضا صبحي سالمة جرجس516735
265o47اداب عين شمسمادونا حبيب شحاته فرج
تجاره طنطامحمد محمود على إمام مصطفى496227
هندسة الزقازيقمحمد مدحت احمد الدمرداش عبداللطيف522736
13o374كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشروق ايمـــن فتحى عبد الحميد
33942oعلوم االسكندريهندي علي عليان عبد الهادي عليان
تجاره عين شمسمحمد احمد محمد يوسف ابوسريه295649
نوعية الزقازيقخلود جمال عبدالعظيم السيد642455
اداب حلوانمحمد صالح محمود سيد153126
تربية ابتدائي سوهاجايه كامل البدري احمد812224
هندسة الفيوممحمود طه عبد الخالق سعداوى145243
3765o6طب كفر الشيخلينه محمود عبدالمـــنعم سالم
 تربية الساداتبسمه مغاورى عبدالجواد عيسى226428
تجاره بنهابالل حسن حسانين السيد الشرقاوي286395
41o992اداب االسكندريهحنان بسام محمد محمد درويش
صيدله المـــنصورهمحمد عادل محمود الغرابلى االمام568796
صيدله حلوانبهاء باسم كرم حنا792987
هندسة بور سعيدمحمد اشرف محمد درويش عبيد663744
3o5289صيدله طنطاايهاب محمود سند عبدهللا السيد عياد
57o88oهندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن السيد محمد على حمودة
238oo8تجارة قنا ج جنوب الواديامل محمود اسماعيل ابوالحسن
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةعاصم عبدهللا عبدالمجيد غالى232998
كلية االثار ج اسوانابراهيم معوض احمد شــاهين223789
طب بيطرى دمـــنهوررجب عصام رجب محمد الشــاذلي441112
تجاره بنى سويفمحمد نزالوى عبد العزيز محمد67546
735o6كلية طب أسنان الفيومخالد محمد حسني محمد
369o18صيدله االسكندريهمحمد محمود عبد المـــنعم ربيع
223o1كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسفاطمه الزهراء محمد عصمت احمد
تربية اسوانمحمود عبد الرحيم محمد على821448
تجاره بور سعيدعبد الرحمـــن احمد كمال محمد محمد فرغلي636822
37895oنوعية كفر الشيخنورهان بهاء علي عبد العزيز خليف
دار العلوم ج القاهرهاحمد محمود محمد ابراهيم139841
2961o3تربية عين شمسشروق ممدوح سالمه محمد
هندسة المـــنيامحمود مصطفى السعيد عبد هللا566181
58o356هندسة المـــنصورهاحمد عصام طه احمد حلويش
طب طنطاايه ابراهيم عبدالمـــنعم محمود364393
اداب الزقازيقاميره ابراهيم السيد احمد عبد الفتاح محمد647235
اداب المـــنيااية احمد صدقى عبدالحكيم729943
28o379هندسة شبرا بنهامحمد ربيع عبداللطيف عبدالوهاب
كلية هندسة بنهامحمد جمال محمود سطوحى296249
34211oهندسة االسكندريهسيف الدين محمد عبد العزيز محمد نافع
28129oتجاره عين شمسعبدهللا محمد عبدالعزيز فتح هللا
تجاره عين شمسمحمود رضا شوقى سالمة295413
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتصابرين محمد مالزم خليل733996
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كليةاسمجلوس
اداب حلوانخلود خالد محمد يوسف31629
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسليالى حافظ فؤاد حافظ ابو شوشة659776
تربية ابتدائي الساداتزينب سامى اسماعيل القطان226549
6o6o5هندسة حلواناحمد حامد عبد الباقى بركات
2o9871اداب حلوانزينب نادى اسماعيل اسماعيل
تجاره القاهرهايه محمد محمد السيد146182
12627oتجاره عين شمسمونيكا نبيل فخرى فرج
نوعية الزقازيقمى محسن حسان عبدالحليم639341
هندسة الزقازيقاحمد عاطف حسنى طنطاوى البنا512928
تربية الفيومهاجر السيد عبد هللا جوده77312
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد عادل محمود محمد على456397
نوعية اشمونمحمد اشرف عز العرب ابواليزيد221993
هندسة االسماعيليةاحمد السيد على مصطفى658115
اداب المـــنيااكرم غطاس صليب يونان724252
تجاره طنطامحمد اشرف محمد محمد شريف352943
4864o8طب طنطااحمد السيد رسالن رسالن
اداب انتساب موجه بنهاهاجر مصطفى عبدالستار احمد286281
52253oطب الزقازيقمحمد عبدهللا عبدالبديع متولى شريف
19o183اعالم القاهرههايدى عادل ابراهيم ميخائيل
تربية طفوله شبين الكومسماء سمير محمد بدوى214699
56129oصيدله المـــنصورههدير مصطفى احمد محمد البغدادى
2o5931هندسة عين شمساحمد خالد عبدالحميد نصر
46o487هندسة االسكندريهمحمود ابراهيم حميدة حسين غالب
2o3839كلية البنات تربية عين شمسلبنى محمد عبدالعظيم احمد حسنين
طب المـــنياالحسين مصطفى حسن حسين714434
3oo13oالسن عين شمساسماء عبدالرؤوف محمد عبدالمقصود
8o5o61تربية طفوله سوهاج طالباتايمان حسنى السيد ابو دهب
35o763تربية أساسي اسكندريةايمان مجدى على على
تجاره بنى سويفمحمد جمال احمد عباس65242
686o2اثار قنا جنوب الواديمحمد رمضان قرنى محمد
65o731حقوق الزقازيقاسماء محمد جاد على
اداب دمـــنهورفاتن مـــنصور عبدالقوى عوض431217
742o24تربية ابتدائي قنا ج الواديسعيده فراج علي محمد
3592o9كلية االثار ج اسوانشروق ابراهيم حسن حسن السيد
51o786طب الزقازيقاحمد محمد محمد مهدى مرسى
تربية طفوله االسماعيليهشروق طارق صالح الدين احمد موسي652837
12o788هندسة عين شمسمحمد احمد عبد الهادى احمد عبد هللا
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمارينا جرجس قزمان جرجس151353
35o777تربية اسكندريةجهاد صبري ذكي محمد
صيدله عين شمسمحمد جمال عطا محمد مصطفى287198
هندسة الزقازيقكريم اسماعيل محمد اسماعيل شرعان584293
4126o4طب االسكندريهمـــنة محمد السيد محمد شــاهين
تربية اسيوطامل صبحى ثابت مسعد786211
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن احمد محمد نيازي محى الدين رشدى416241
5692o7تربية المـــنصورهشيرين احمد شوقى عز الرجال الشــاعر
تجاره عين شمسعمر محمد سعد يوسف الشــامى145837
هندسة الفيوممحمد السيد احمد عبده المرسى591527
اداب طنطااحمد سعيد ابراهيم محمد على361346
36o2o6اداب طنطاياسمين محمد رشــاد محمد
تربية ابتدائي اسيوطهويدا جمال عبد العال سيد797725
82o28oكلية تجارة ج أسوانكيرمينا ايمـــن نظيم سعيد
اداب الفيوماماني محمد السيد امين74318
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كليةاسمجلوس
صيدله الزقازيقايمان عمر حسين عبد الرحمـــن521495
15o547اثار قنا جنوب الوادياحمد على مصطفي محمد
298o81اثار قنا جنوب الواديليلى صالح على هنداوي
35o7oحقوق القاهرهدينا محمد على نجيب
اداب الفيوممحمد احمد عبد العزيز احمد75225
8o876oهندسة اسيوطكيرلس ايليا سيد سيداروس
فنون جميله فنون ج االسكندريهمحمد عبد النبى محمد ابراهيم عامر373778
373oo8تربية طفوله كفر الشيخسمر محمد زكريا محمود عاشور
صيدلة المـــنياهمت بهجات محمود محمد753928
42876oتربية دمـــنهورندى علي عبدالعزيز يوسف الصباغ
293o49هندسة شبرا بنهامحمد مصطفى كامل محمد شهاب الدين
هندسة المـــنصورهاحمد عبد الحى عبد العظيم السيد دحروج583956
هندسة كفر الشيخمحمد خالد محمد خليل العمراوى337376
حاسبات ومعلومات القاهرهابراهيم السيد ابراهيم السيد261272
59o848هندسة المـــنصورهمحسن على مـــنصور على رزق
56o8o6اداب المـــنصورهمها صبرى حسن الدسوقى يسن
تربية طنطاوداد محمد محمد صالح الدين شريف495785
صيدله طنطااسماء محمد محمد مـــنصور234644
نوعية اشمونمحمد صبحى عبدالعليم مطر233222
147o29اداب عين شمسندى شريف عبد المـــنعم محمد تبرى
تجاره دمـــنهورمحمد على حامد جوده جاد425616
6o738طب القاهرهاحمد خميس عبد العاطى محمد ابراهيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف اشرف فؤاد فهمي117529
5861o9كلية هندسة بنهاعبد هللا عبد الفتاح حسن حسن النجار
41o846تجاره االسكندريهمارك لويز فهمى بولس بخيت
تربية ابتدائي شبين الكوماميره رسمى فتحى عبدالكريم216564
تجاره المـــنصورهمحمد سامى على خليفه محمد573386
42o826اداب االسكندريهمحمود السيد على السيد خليل
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسالشيماء يوسف محمد السيد حسونة655952
132o19السن عين شمسبسمه سعيد فؤاد عبد العزيز
1411oتجاره عين شمسمـــنة هللا شــامل محمد خليل
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساالء حمدى محمد على658973
تربية اسيوطابادير جمال ابراهيم ميخائيل789524
561o71طب المـــنصورهايه حماده يوسف المـــنسي
5o233تجاره القاهرهعادل عبد هللا سيد احمد ابوالعال
تربية دمـــنهورجمال محمد جمال الدين الرويني426177
طب بورسعيداالء لبيب السيد رياض الطنطاوى581218
اداب دمـــنهورسلمى عادل ابراهيم عبد الجواد الغزولى346999
1465o9تجاره عين شمسرحمه محسن محمد عبد المقصود
اداب القاهرهطارق خالد ابراهيم امام58646
49o233تجاره طنطااحمد الحسانين بدير الحسانين العدلى
اداب االسكندريهريم ميشيل ميخائيل غطاس سمعان417793
رياض اطفال المـــنصورهاسراء صالح محمد محمد مصطفى النقيب567764
35784oنوعية طنطااسالم محمود مصطفى محمد المسنى
هندسة شبرا بنهامحمود احمد عمرو محمد الصباغ285918
71o997تجاره بنى سويفعلى حسن سيد احمد
نوعية بنهازينب مرسال محمد مرسال286248
اداب سوهاجشريف عاطف محمد عثمان813879
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد رضا محمد محمد البدرى214185
اداب اسيوطالشيماء على محمود على798135
صيدله طنطاانس ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم الجمسي358143
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد اسامه على عبد الحافظ حميد577924
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كليةاسمجلوس
تجاره عين شمسمحمد طلعت عبد العظيم احمد العطار119547
7o419رياض اطفال بنى سويفمـــنى ربيع محمود نورالدين
هندسة بور سعيدنورهان عادل على مصطفى ابراهيم الزغبى663669
8o7327كلية األلسن سوهاجوليد عبد الشــافى عبد العليم عبد الرحمـــن
تجاره انتساب موجه حلوانمحمد اسامه عبد السالم علي محمد147789
419o91تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن محمد ابو الوفا احمد ادم
هندسة االسماعيليةاحمد خالد عبدالباسط مبارك658524
2o3856تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى محمد عيد ابراهيم
تربية طنطاريهام عصام احمد شعبان363359
صيدله االسكندريهميسرة وحيد فصيح عبد الجليل336991
طب االسماعيليه ج قناة السويساالء السهولي ابراهيم امين657759
3576o3كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمصطفى محمد محمود عبد الحميد فليفل
اعالم القاهرههاجر حمدى يحيى ابو السعود25385
36o477اداب طنطابسمه احمد حسن على شلبي
طب طنطااحمد عطيه عطيه مصطفى221499
صيدلة اسيوطاميره زكريا لويز عزيز787766
تربية ابتدائي قنا ج الواديعال محمود عمر فاضل736424
تجاره القاهرههبة صالح الدين ابراهيم ابراهيم39867
تربية طنطاشــاهنده محيى عبدالسميع ابراهيم حجر367143
تربية شبين الكومعادل رمضان عادل عبدالهادى224614
اداب بنى سويفنرمين ميالد غالى برسوم93924
اقتصاد مـــنزلى حلوانسماح ابراهيم عبدهللا محمد القاضى214549
طب اسيوطدعاء كمال عبد الاله على815599
3o3o63هندسة اسيوطامانى طلعت محمود على البدوى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد ابومسلم المرسى احمد135431
5791ooهندسة المـــنصورهمحمد الدسوقى ابو الفضل الشيخ
طب المـــنصورهسناء الشربينى عبد النبى الشربيني573569
377o31طب كفر الشيخهاجر محمود حسين هالل
تربية ابتدائي قنا ج الوادياحمد خليفة قاسم مبارك731875
6o983تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناميره حسب هللا سيد فرغلى
21o265اداب القاهرهايه سعيد احمد سيد خليفة
صيدله االسكندريهدينا ابراهيم عبد الحميد جمعه الحلفاوي354952
اداب القاهرهسلمى على مصطفى محمد سعود149382
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةانس عبدالمـــنعم عبدالكريم عبدالعزيز عبدالكريم284145
هندسة الزقازيقجرجس زكريا فكرى جرجس523755
5oo223هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن أشرف إبراهيم المتبولى
46o661هندسة االسكندريهدينا محمود إسماعيل على حمدان
هندسة القاهرهاحمد محمد زكريا القراشيلي459258
طب بيطرى المـــنصورهجهاد مصطفى ابراهيم درويش579253
46o765هندسة كفر الشيخشيرين السيد عبد المـــنعم السيد
543o4تجاره القاهرهعمر عبد النبى عبد الخالق محمد
2659o7تجاره انتساب موجه  عين شمساسماء الشبراوى محمد محمد
طب بيطرى القاهرهفيفيان سعيد يعقوب اسحاق34746
طب بيطرى المـــنصورهراويه محمد عبد التواب احمد محمد الموافى574218
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهايدى سعيد عبدالغنى محمد البحراوى277829
تجاره سوهاجعمرو عاطف صابر السمان814946
طب بنهامصطفى مجدى عبدالعاطى حسين278862
اداب المـــنياايرين جرجس شحاته خليل715626
27o991اداب عين شمساميره محمود توفيق محمود
66o951كلية أداب بورسعيدمـــنه هللا جمال شــاكر جاب هللا عبدالرحمـــن
2141o4طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعالءالدين على يوسف على صفه
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهدى محمد عبد الحليم عبدالمجيد السروجى235819
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هندسة سوهاجمصطفى عبده مصطفى احمد831761
كلية األلسن كفر الشيخبانسيه عصام حامد عبد القوى عمار347585
2838o7تربية عين شمسساره محمد عبدالعزيز بيومى احمد
هندسة المـــنصورهابراهيم شيبه الحمد عربان على سرحان578672
تربية ابتدائي بنى سويفايمان سعد احمد محمد71225
5o1463تربية جامعة دمياطرحمه جمال السيد بصل
2788oاداب انتساب موجه القاهرهلنده كمال محمد رمضان احمد
طب بيطرى كفر الشيخعمر عادل طه مصطفي قاقا375389
طب المـــنياهبه احمد عبدالبديع رشوان727613
هندسة بور سعيداسامه جمال احمد حامد656949
5o1889تربية جامعة دمياطندى حامد محمد شالطه
6573o8السن المـــنيااسماء كمال محمد راوى
تجاره بنى سويفبسام ربيع أحمد مليجي752972
تربية جامعة دمياطمحمود محمد محمود البرعى499944
اداب المـــنيامحمود رجب محجوب محمد712272
35o477تجاره االسكندريهتقى محمد محمد عبد الفتاح
طب بيطرى اسيوطفيرينا وجيه بولس يونان795881
صيدله حلوانيوستينا صموئيل وديع بيسه151568
صيدلة اسيوطعبدالرحمـــن صالح على محمد748813
تجاره انتساب موجه المـــنصورهنعمه محمد خالد احمد احمد566581
8oo262تجاره اسيوطمحمد طلعت عبد المالك عبد الرازق
3o7oo6اداب عين شمسهادى مجدى محمد عبدالنبى
13o52اداب حلواناسالم خلف محمود عيسى
عالج طبيعى ج كفر الشيخأمل حمدى محمد البيلى البيلى376727
193o74هندسة القاهرهسندس محمد محمد محمود عبد الفتاح
تربية بور سعيدمروه محمد احمد عبد العزيز كيوان663471
51131oصيدله الزقازيقاالء ماهر ابراهيم عبد الحفيظ
صيدله بنى سويفمحمود سالم شــاذلى على89447
هندسة عين شمساحمد عادل لطفى لبيب ابراهيم187521
5613o9طب اسنان المـــنصورهساره محمد السعيد على حامد
3o4259عالج طبيعى القاهرهايمان عبدالغنى على عبدالحميد
تجاره بنى سويفمحمد نادي على عويس68956
اداب حلوانمروه محمد ابوالفتوح عبدالهادى211835
41586oتربية اسكندريةنعمة ايمـــن عبدالزين كامل على
السن عين شمسعمرو احمد حسن على علوش187123
1541o7علوم القاهرهايه مجدي محمد رفعت
رياض اطفال المـــنصورهندى نبيل عبده محمد الدليل585842
66o448كلية أداب بورسعيدبالل عبد الناصر احمد بدوى على يونس
19797oتجاره القاهرهاحمد خالد حمدى محمد
طب المـــنصورهمحمد باسم محمد السعيد محمد عبده581459
793o97الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاالء عاطف سعد محمد
فنون جميله عماره ج حلواناحمد مصطفي سعيد محمد ابو العال115559
7186o5هندسة المـــنيامحمد عبد الناصر احمد على
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد اسعد سعيد ابوالمجد296564
تربية شبين الكوماحمد حسن عبدالسميع حسن223549
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفاطمه محمود زنون فرحات226288
8o1918اداب اسيوطعلى السيد على محمود
عالج طبيعى القاهرهميريام البرت يوسف الجميل191168
كلية األلسن كفر الشيخنادين احمد ابراهيم الجميلى566895
سياحه وفنادق المـــنصورةابانوب جمال فايق حنا غبلایر583818
تربية طنطااحمد ابراهيم موسى موسى سند366348
3o3445هندسة اسيوطمحمد المالح عبدالرحمـــن على المالح
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اداب حلوانمرفت احمد امام احمد55425
اداب حلوانحسام طارق رئيس عبد الرحيم32455
تجاره المـــنصورهحسام جمعه محمد السعيد565587
45o133طب اسنان طنطااسماء صالح مصطفي الحوفي
هندسة القاهرهايمان محمد عبدالمعبود محمد واصف211862
صيدله الزقازيقأميره حافظ محمد حافظ511596
تجاره اسيوطنجالء محمود كامل على728862
3533o3كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفابراهيم عبدالخالق حريشه على رضوان
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسايه طارق عبد هللا محمد الجباسى663339
تربية ابتدائي الساداتنورا احمد عبدالهادى مسوده222382
تجاره انتساب موجه قاهرهخلود محمد كمال عبد التواب57889
اداب المـــنياايه خالد عمر فهمى715323
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاالء محمد السيد محمد عبده518272
7736oطب بيطرى بنى سويفدينا احمد محمد السيد
تربية طنطافاطمه الزهراء مصطفى السيد مرجان356523
1198o1هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف نبيل يوسف عبد هللا
43o26oتربية دمـــنهورالفت عبدهللا محمد جويلى
تجاره القاهرهمحمد صابر مـــنظور عبد الرحمـــن55233
صيدله الزقازيقاسراء هشــام احمد ابو زيد كساب641123
عالج طبيعى ج كفر الشيخالسيد حسن السيد عبد الملك حجازى436161
هندسة قناطارق خالد محمد عبيد741995
اداب انتساب موجه عين شمسعمر احمد محمد حسين295871
3o1o51عالج طبيعى القاهرهيارا محمد احمد سالمه السيد
4561o3كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخعصام احمد عمر قابل
كلية البنات تربية عين شمسساره رمضان حسن عبد هللا22879
اداب المـــنصورههايدى عبد هللا عطيه عبد الحافظ567863
58o378تجاره المـــنصورهابراهيم عبد الوهاب سعد احمد القط
215o59تربية ابتدائي الساداتاسالم فؤاد احمد شتات
 تربية الساداتساره يحيى حامد ضاحى232584
1941o1تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد رضا عبدالونيس حسن
اداب حلواناحمد احمد سيد عبد السالم84771
طب بورسعيددنيا ساجد السيد على عطيه636768
تربية المـــنيامحمد رشوان رشــاد أحمد729154
تجاره بنهاعبدالرحمـــن امين احمد حسن289913
حقوق عين شمسمحمد ابراهيم على محمد عزام139922
تجاره القاهرهروان سيد على حسن18512
7971oرياض اطفال الفيوم طالباتسميه محمد فاضل اسماعيل
335o16فنون جميله فنون ج االسكندريهمرام مجدى احمد النحاس
صيدله الزقازيقسها سعيد عبد المـــنعم سالم581931
صيدله الزقازيقشروق محمد نجيب عبد الصادق على المالح644413
8o19o4تربية اسيوطحسين موسى حسين خلف
49994oتربية جامعة دمياطمحمود السيد محمد حسن الحجرى
6648o3صيدله االسماعيليه ج قناة السويسعبد الرحمـــن احمد محمد عبد العظيم عطيه
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمار ياسر محمد توفيق269993
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعائشه محمد احمد سليمان282279
فنون جميله فنون ج االسكندريهنادية يسري عبدالمـــنعم محمد أبوكرم411117
تجاره القاهرهاحمد خالد السيد محمد192928
583o57تربية المـــنصورههدى عبد الحكم محمود محمد عبد هللا
396o9اثار القاهرهخديجه اسماعيل اسماعيل احمد
3o1784طب عين شمسيمـــنى عادل سعيد السيد عبدالخالق
8o18o3اداب اسيوطساره عبد الغنى محمد عطيه
عالج طبيعى القاهرهندى مسعود هاشم محمد298694
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35o139تربية اسكندريةساره محمود محسن علي راضي
تجاره االسكندريهمروان حسين عبد العال محمد416389
تربية اسيوطفاطمه سيد عبد التواب محمد794195
4878o9صيدله المـــنصورهسعد الدين احمد سعد النفاض
3oo757تجاره بنهاماريهان مدحت عزت ابو العلمين محمد
هندسة بني سويفجون نادر عباس حنا61862
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو محمد فؤاد عبدالعزيز273314
3o1364هندسة عين شمساحمد عمار السيد عطية
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه سطوحى معوض سليم219437
57364oهندسة كفر الشيخمحمد محمد مصطفى احمد حسن
تربية ابتدائي بنى سويففاطمه على احمد محمود67399
63o84حقوق بنى سويفاالء محمد صفوت ابراهيم
2944o6التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره فتحى محمد احمد شرف
3o17o8طب بيطرى بنهاوالء اسماعيل خميس عبدالعال
65696oهندسة بور سعيدحسن اشرف محمد احمد
366o95تربية طنطاضياء مسعد ذكى نجم
تربية حلواناسراء محمد فوزي السيد155194
8o4341هندسة اسيوطشهاب احمد ابوالقاسم محمد
3oo896طب بيطرى بنهااحمد السيد رشدى عمر
تربية ابتدائي اسوانشريف مبارك محمد ابراهيم821376
1871o1حقوق عين شمسعمر خالد محمد الشيخ
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد مصطفى السيد مصطفى القلشى234918
صيدله المـــنصورهمحمد أحمد أحمد عمرو493268
تجاره عين شمسمريم محمد عوض هللا حسن282296
تجاره المـــنصورهمحمد النبوى على محمد ابو حبيب572653
7o422الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفشيماء فرج عبد العليم عبد الجواد
تربية ابتدائي اسيوطاماني ابو الغيط ابراهيم احمد798715
هندسة عين شمسسيلفيا اسامه انيس يونان116748
4864ooتربية ابتدائي طنطاشيماء عالء حسني ابراهيم السجيني
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى سيد حسن ابراهيم25965
64oo21اداب عين شمسسها محسن عبد المطلب محمد
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةتسنيم عبدالحليم عبدالحليم شعله486663
742o37نوعية قنامياده نور مصطفى محمود
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىمـــنه هللا عبد الناصر اسماعيل البقرى743873
هندسة القاهرهمحمد شريف احمد محمد معوض191699
73o98تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن محمد عثمان على
132o14تجاره القاهرهايه جابر حسن جابر
نوعية الزقازيقاميره محمد حسن السيد645774
تربية المـــنصورهنوره البدوى احمد احمد العتر575465
27847oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةجمانه محمد عبدالرحمـــن عبدالعزيز فخر
74o274فنون جميله فنون االقصرتغريد احمد محمود على
تربية ابتدائي اسوانفاتن عبد الصبور مكى مـــنصور822434
28o8o8تجاره بنهاعلى اشرف على حسن
45o7o3صيدله االسكندريهقدرية عبدالحفيظ اسماعيل عرفه
تربية الزقازيقياسمين حسن موسى محمد األشهب643579
اداب حلوانمروان حسن السيد عبد الرحيم146963
8o15o3اداب اسيوطاحمد عادل توفيق عبد الباقي
هندسة عين شمسمريم محسن بدوى احمد193669
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه اشرف احمد محمد234379
34o88oتجاره االسكندريهاحمد عباس محمود محمد عثمان
47o758طب بيطرى دمـــنهورمحمد عبدالفتاح عبدالمقصود محمد عيسى
اداب الزقازيقمحمود محسن محمود الدسوقى ابراهيم641899
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تجاره المـــنصورههادى مصطفى السيد الخولى493452
طب بيطرى دمـــنهورعمرو احمد عبد الحميد احمد443781
2829o2تجاره بنهاماريا مجدى خلف عطية
حقوق سوهاجهاله االمير محمد احمد812135
تربية حلوانعايده جمال رجب متولى59464
اداب المـــنياعمر اشرف ابراهيم محمود722468
اداب انتساب موجه االسكندريهآية هللا نادر مصطفى عبد الحليم محمد419654
تربية حلوانمحمود محمد فهمى محمد139329
5o7581صيدله المـــنصورهحسان عبد الحميد عبد الحميد الردينى
41o6o3تربية أساسي اسكندريةسمية أبو بكر محمد ابراهيم القمرى
تربية ابتدائى فرع وادى جديدصالح عبدالسالم صالح عمران749378
طب بيطرى الزقازيقاالء احمد ابراهيم محمد519478
43o123تربية طفوله ج دمـــنهورهايدي ابراهيم عبدالرحمـــن  الخرادلي
كلية رياض االطفال اسيوطاسراء حسن حماد ابو العال726631
هندسة الزقازيقصبرى حلمى صبرى السيد السعيد571896
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعاصم محمد عبدالسالم كروش233465
نوعية موسيقيه المـــنياهاجر اسامه محمد عباس713451
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننورهان نبيل خليل على ابراهيم199799
طب بيطرى دمـــنهوراالء خالد حامد محمد الردينى446962
74771oاداب قنا ج جنوب الوادىهناء جابر محمود محمد
تربية قنا ج جنوب الوادىوالء محمد عبد الفتاح محمود737245
اداب قنا ج جنوب الوادىشيماء مـــنصور حسن على732798
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسسلمى عصام محمد كمال652718
سياحه وفنادق الفيوماحمد صالح محمود حامد رمضان75198
هندسة االسكندريهمروان حمدى احمد عبد هللا المهدى456293
تجاره االسكندريهمها شريف حامد حماد411343
2o97o2تربية حلواناحمد حسن ابراهيم عبداللطيف
تربية ابتدائي عين شمسهاجر على عمرو ابراهيم264654
هندسة كفر الشيخمحمد بكر محمدعبد العزيز بكر459647
اداب حلوانساره مـــنير محمد الهادى155876
5ooo3تجاره عين شمسمحمد انور عبده محمدطلبه
اداب عين شمسوفاء محمد محمد محمد موسى282965
تجاره االسكندريهمريم صالح محمد زكى درويش341251
تجاره المـــنصورهعبير مصطفى محمد عزت حامد الشعار584513
اداب اسيوطهند يحيى عبد العال عبد المحسن796973
5o3673تربية جامعة دمياطاحمد حاتم أحمد أحمد شريف
168o9تجاره القاهرهمريم حسام الدين عثمان احمد
كلية هندسة بنهااالء محمد احمد مجاهد228883
2857o3صيدله الزقازيقاسراء محمد عبدالعزيز السيد
هندسة شبرا بنهامحمد محسن حمدى على299865
اثار القاهرهمـــنى محمد عبد العزيز شحاته637944
411o61تجاره االسكندريهأشرقت أحمد حنفي علي
عالج طبيعى القاهرهاميره احمد فؤاد احمد59937
طب المـــنصورهغاده مصطفى ابراهيم رضوان582278
132o28كلية األلسن سوهاجدعاء محروس محمود محمد حسن
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد عرفة عبد الحميد محمد24411
5o74o5صيدله المـــنصورهغدير رجب السعيد محمد متاريك
57o115تربية المـــنصورهندى طارق االمام الشربينى
65o222اداب الزقازيقتيسير ايمـــن محمد محي الدين
اداب القاهرهنهى عنتر عطيه رمضان36566
3oo9o7طب بنهاعبدالمـــنعم عماد مصطفى عبدالحميد
نوعية فنيه جيزةفاطمه محمد محمود ابراهيم43266
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123o44تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد اشرف عبد الحميد محمد عثمان
طب بيطرى جامعة الساداتنهال عمر مصطفى الشيخ على225642
732o85تربية قنا ج جنوب الوادىسميه سعودى مصطفى على
اداب حلوانسالى محمد عالءالدين مبارك عبدالغفار198553
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد يوسف عزت يوسف226969
3633o3اداب طنطااسماء جمال سعد محمد على
1214o2السن المـــنيااميره رأفت عبد الرازق عبد هللا
38152oهندسة كفر الشيخعبدالرحمـــن عصام عبدالحليم السيد الشربينى
هندسة الزقازيقدينا عبد الحميد الجارحى محمد519844
طب االسكندريههنرى مراد فايق صليب غطاس436537
15o997صيدله حلوانمحمود لطفى عبد الظاهر محمد
صيدله القاهرهساره عبدالاله جمعه كامل272266
2867o6طب بنهااالء احمد السيد مهدى
كلية البنات آداب عين شمسهاجر ايهاب جوده على اسماعيل268859
اثار قنا جنوب الواديعبد الرحمـــن محمد على محمد75634
اداب اسوانزينب عيد عبد الظاهر محمد822543
هندسة طنطاهاجر محمد عبدالفتاح سيداحمد سليمان368494
4267ooتجاره دمـــنهورمحمود سعد عبد الظاهردرويش الجندي
7192o7تجاره بنى سويفليلى رأفت حسين حسن
تربية ابتدائي كفر الشيخاسراء علي عبد العظيم عليبة372782
73o5o6اداب المـــنيامجاهد ابراهيم حسين محمد
اداب المـــنصورهاحمد محمد المتولى محمد يوسف591795
 تربية الساداتدينا عبدالعزيز عبدالمؤمـــن الحصري218619
64293oصيدله الزقازيقداليا عصام احمد طلعت عبد هللا
اداب القاهرهرحاب عبد التواب محمد ابراهيم93699
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر احمد مصطفى رمضان221946
667o45تربية العريشعبير سميح ربيع صباح
تجاره بور سعيدياسمين محمد احمد محمد حموده636811
3o7139تجاره عين شمسمحمد عبدالرحمـــن احمد عبدالغالى
كلية طب االسنان ج بنى سويفاحمد عبد الرحمـــن عامر عبد الرحمـــن64139
حقوق االسكندريهاحمد عبد الحليم حسين محمد عبد المـــنعم426793
2171o2هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيوسف خالد محمود حماده
تربية ابتدائي بنهااسراء رمضان عبدالحميد مصطفى سالمه285931
34752oهندسة االسكندريهياسمين سالمه محمد ابراهيم جادو
تربية شبين الكومساره سامى عبدهللا صليب216648
هندسة المـــنصورهيوسف سويلم محمد على السيد الخميسى591565
دار العلوم ج القاهرهسماح عبد التواب دياب احمد155225
497o95تجاره طنطامحمد احمد محمد شوقى راغب
صيدله عين شمسيارا يسرى احمد محمد على119826
66o415هندسة اسيوطمحمد احمد ابراهيم عبده السقا
13o8o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر حنفى احمد حسن
طب بيطرى اسيوطايه حسن محمد محمد788681
اداب االسكندريهشــاهنده محمد محمود احمد خليل417929
عالج طبيعى قنارانيا سمير احمد سريع739954
146o39طب القاهرهايمان محمد عبد الفتاح محمد
طب بيطرى دمـــنهورمحمد هشــام محمد محمد مبروك442218
اداب اسيوطمحمد احمد عبد اللطيف عبد الحميد794912
12462oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانابانوب طلعت نقوال عبده يوسف
اداب االسكندريهبسمه فتحى حسن ابراهيم كاشف341317
تجاره بنى سويفمحمود محمد عبد المـــنعم محمد65723
عالج طبيعى ج كفر الشيخسالى محمد مصطفى الغريب384335
تربية طنطاسماح سيد احمد عبد الوهاب ابو السعود493355
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تجاره القاهرهنهى ممدوح عبد هللا محمود24772
27o828كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىسمر على حسين حسن
5o1o85صيدلة بورسعيديمـــنى احمد احمد غزال
66652oتربية العريشاميره عبدالرحيم غازى عبد هللا
تربية طفوله شبين الكوماميره حسن عبدالحميد الخولى234357
29812oاداب عين شمسناديه السيد محمد محمد الشــاذلي
طب االسكندريهاحمد محمد محى الدين امام الفران441821
هندسة المـــنيااحمد سمير عبدالعزيز مكى213515
طب االسماعيليه ج قناة السويسمـــنه هللا محمد نصر احمد البر665691
صيدله االسكندريهمحمد أبوبكر محمد أبوبكر عبدالكريم443326
كلية تجارة ج أسوانفاطمه رجب عبد الرحيم محمد819116
هندسة شبرا بنهااحمد محمد متولى محمد عبدالغني294892
تربية ابتدائي دمـــنهوربسمه بكر محمد حسن466488
تجاره الزقازيقكريم ياسر النعمان محمد رضوان517269
تربية قنا ج جنوب الوادىاسماعيل بسيونى اسماعيل محمد739134
طب عين شمساالء اشرف محمود مصطفى محمد192112
51o537طب الزقازيقمريم طارق محى الدين عجيز
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره نصرالدين محمد السيد احمد الشربينى236798
تجاره بنى سويفشعبان احمد عبد الوهاب شعبان71365
اداب عين شمسندا هاشم فتحى عبد الهادى27169
5o2431تربية جامعة دمياطمؤمـــن ماهر علي فودة
كلية التجارة ج العريشمحمد طارق عيد سويلم666834
2o1812تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم على احمد محمود
51244oطب بيطرى الزقازيقمحمد السيد حسين عبدالحميد
تربية قنا ج جنوب الوادىعبير حسن محمود عبد الرحمـــن737241
تجاره الزقازيقاميره سعد محمد عبد العزيز علي515971
14o51oتجاره انتساب موجه  عين شمسشيماء محمد احمد احمد الوكيل
صيدله االسكندريهأمانى السيد محمد السماحى444684
كلية تجارة ج أسوانوليد حسن احمد محمد745768
تربية بنى سويفمحمد مسلم مراد كيالنى67248
488o42صيدله المـــنصورهنورهان اشرف فاروق عبدالعزيز المظاهري
35o415اداب االسكندريهبسنت عبد هللا مصطفى قنديل
هندسة كفر الشيخالسيد حمدي محمد عطية حسين456425
تربية ابتدائي قنا ج الواديزينب عبدالرؤف عبدالباسط عبدالرحيم737181
51573oتجاره الزقازيقجمال عبد الناصر اسماعيل محمود قاعود
صيدلة اسيوطشيماء حامد عبد الواحد محمد827916
التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقيةايه عيسى العايدى محمد الشعراوى586489
حاسبات ومعلومات المـــنصورهاسامه مجدى حسين عبد الرحمـــن ابوالعمايم576933
هندسة حلوانمصطفى محمد مصطفى عبد العزيز583942
تجاره بنهاسعيد زكريا جوده عبدالغنى279777
35oo15تربية طفوله اإلسكندريةرغدة جمال عبد البارى محمد محمد السعدني
رياض اطفال المـــنيا طالباتامل نبيل احمد محمد726654
374o55تربية كفر الشيخعبدالمـــنعم السيد عبدالمـــنعم عبدالخالق
5o8893صيدله الزقازيقيارا بسام محمد هنداوي
42o684اداب االسكندريهالسيد اشرف السيد حسن صالح
اداب حلواناسماء محمد احمد على47923
تربية ابتدائي طنطاياسمين السيد مـــنير حامد عبد النبى359331
191o45السن عين شمسنورهان هشــام حسن محمود النحاس
اداب حلوانمحمود احمد محمود محمد عبد الحفيظ55851
تجاره الزقازيقعمار ياسر مصطفى ابراهيم البناوى519656
صيدلة اسيوطعمر مؤمـــن مصطفى احمد حافظ785177
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمرنا ميالد حلمى عطيه115724
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تخطيط عمرانى القاهرهمحمد فايز السيد محمد736238
6384oاثار الفيومعبد الرحمـــن داود عبد الحى مصطفى
3o2o55عالج طبيعى القاهرهمحمود مصطفى ابوالعنين محمد مرعي
82o563تربية اسوانمحمد العدنان محمد ابراهيم
143o19طب اسنان عين شمسبيشوى نادى عدلى جبره
هندسة الفيوماحمد رضا محمد محمد البكرى497594
اداب طنطاروان السيد محمد سعد489131
طب اسيوطزينب حسن محمود نفادى798968
تجاره عين شمساحمد صالح محمد حسن الوكيل287558
نوعية طنطانورهان مـــنصور السيد البتانونى شردوح354437
22988oطب اسنان طنطانيره محمد احمد زكى برغوث
تجاره طنطامحمود حمدى حامد سحلوب358817
353o95طب طنطامحمد ابراهيم البرنس السيد على
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتهند عبد الرؤوف محمد جاد هللا743732
22o61اداب انتساب موجه القاهرهمارينا حلمى عدلى عبد المسيح
52o3o2اداب الزقازيقالزهراء محمد عبدالكريم عبدهللا
57o24oطب المـــنصورهسالى مدكور شحاته ابراهيم عسل
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمى احمد عبد العظيم محمد63338
8o36oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانهيثم رمضان عبد الفتاح احمد
تربية ابتدائي قنا ج الواديصفاء عبد الهادي أحمد جالب741528
صيدله القاهرهساندرا جميل سامى ابراهيم126368
81o692طب اسيوطمحمد مدحت السيد حسن
4998o7تجاره جامعة دمياطأحمد أحمد سليمان القباني
263o49اعالم القاهرهكريستين رامز مـــنير عريان
صيدله الزقازيقايمان عبد القادر ابراهيم الشناوى579432
6o251تربية ابتدائي عين شمسذكريا محيى الدين عبد الباقى صالح
هندسة الزقازيقمحمود فطين احمد محمد588833
تربية اسوانناديه بشير احمد بشير821816
5o6977تربية جامعة دمياطأحمد السيد عوض عبد الخالق عوض
66441oهندسة بور سعيداحمد عماد نصر الدين مرسى حسين
819o7oتربية اسوانانجى اسعد غطاس عوض
تجاره المـــنصورهاحمد السيد محمد ابراهيم عثمان561864
هندسة المـــنصورهعمر عصام محمود عبد المـــنعم الصاوي563545
تربية عين شمساسماء احمد فاروق احمد128215
1156o3اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةندى احمد عبد الصبور شعيب
تربية ابتدائي المـــنصورهحنان خلف عابدين خلف سيد احمد578159
طب القاهرهإيمان جالل محمد شتا372944
حقوق القاهرهيوسف محمد احمد سعيد على26779
57oo7oتربية ابتدائي المـــنصورهسحر احمد على ابراهيم باشــا
صيدلة اسيوطندى عبد الرحيم محمد قاسم785146
23863oهندسة اسيوطخالد محمد كامل عبدالرحمـــن
تربية ابتدائي شبين الكومعبله ابوالعال محمد حلمى ابوالعال218551
اداب االسكندريههبة هللا حمدى رجب عبد هللا ابراهيم347331
نوعية طنطااميره عبد الجليل السيد عبد الجلبل عكاز492231
اداب انتساب موجه عين شمسهاجر عبدالرازق سيد عبدالرازق293832
36616oهندسة طنطامحمد طاهر علي محمد شالطة
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفايمان جمال عبد الهادى محمود65395
36o41oصيدله طنطاهاجر صافى عبد العال بلتاجى
67o981طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسعمرو احمد محمد شتيه سالم
2o6152كلية بنات شعبه طفوله عين شمسديمونيكا عاطف صبحى خليل
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد احمد محمد احمد588494
هندسة المـــنياعادل صفوان عبد الخالق سعودى49748
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56o469هندسة المـــنصورهشــادى محمد عبد الحميد الغمرى سبع
صيدله القاهرهريم مدحت نجيب عبدالحكيم188294
كلية البنات آداب عين شمساحالم سعيد سيد على عطيه38169
صيدله عين شمسفاطمه حازم محمود جابر267993
5841o4تجاره طنطاجهاد حسن عبد هللا عبد هللا عبد الرحمـــن
2213o3طب بيطرى جامعة الساداتاسراء جمال عبدالستار الشــاذلى شلبى
هندسة الفيومعبد الرحمـــن رشــاد عبد البصير طه61878
اداب انتساب موجه عين شمسدينا سمير يحى محمود282625
تربية ابتدائي المـــنصورهامانى حسن ابراهيم محمد سالمه579348
81o783هندسة سوهاجمريم شريف بخيت عطيه
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد يحيى عبدالمـــنعم عباس النحراوى217219
 تربية الساداتجهاد خالد جمعه رجب218617
5o8922صيدله الزقازيقسلمى وليد على محمد الشــايب
هندسة اسواننشــات محمد عبد الدايم سلطان758692
تربية االسماعيليهسميره سلطان عبدالرحمـــن محمد654888
طب بيطرى دمـــنهورزينب خميس محمد السيد ابوغنيمة448831
3848o3صيدله االسكندريهابراهيم خالد عبدالحكيم حميدان
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفنشوى محمد سعد جارحى65561
طب بيطرى كفر الشيخسامية مجدى حجازى الحسانين367566
هندسة المطريه جامعة حلوانمعاذ مدحت زناته السيد زناته381593
تجاره انتساب موجه  عين شمسحسن صالح ابراهيم محمد269263
66o686تجاره بور سعيدسمير عادل محمد عوف
تجاره االسكندريهرانيا احمد السيد محمد سيف419266
اداب بنهااحمد غنيم عبده غنيم فتيان296187
اداب المـــنصورهاسراء محمد خليل احمد ابراهيم577997
هندسة اسواناحمد ربيع عبده حامد824184
تربية ابتدائي طنطاأسماء مسعد مكرم حموده488261
طب المـــنصورهرنا محمد مختار محرز487954
29o787كلية البنات تربية عين شمسمارينا عطا نجيب غلبون
اداب االسكندريهأنوار ايمـــن برنس محمود على339864
تجاره القاهرهمـــنى احمد سيد عبدالباقى199571
تربية أساسي اسكندريةنورهان جمال السيد محمد إبراهيم419354
26121oتجاره القاهرهمحمود عمادالدين صالح حنفى
5944o6تجاره المـــنصورهمـــنة هللا التميمى المـــنشــاوى محمد الغندور
373o18تربية ابتدائي كفر الشيخنجوان حمزه عبد العزيز رمضان بليح
اداب سوهاجمحمد مشوادي مدني قايد818317
28o487تربية ابتدائي بنهاعزه شريف محمد بيومى سالم
56669oكلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةساره اسماعيل على االزلى
3933oتربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانخيرات عاطف محمود احمد حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكرستينا نصر انور مـــنير126115
 تربية الساداتشرين خالد على عزيز214553
341o28اداب انتساب موجه االسكندريهعمر احمد ياقوت ياقوت حنفى
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود جمال محمد متولى54671
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود كمال بيومى ابراهيم البديوى284677
79422oاداب اسيوطمريم عزت عجيب خله
اداب الزقازيقزينب السيد امام عبدالجليل خليفة649554
41637oتجاره االسكندريهمحمد محمود حسين على السنوسى
664o57تجاره بور سعيدمحمد عالء الدين ابراهيم ابراهيم الموجى
تربية ابتدائي الزقازيقعال على محمود على643569
تربية بنهامحمد احمد محمد محمود دسوقى275875
طب سوهاجايه حسان سيد محمد812951
تربية حلوانامـــنيه حسن محمود جاد مرعى57854
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طب عين شمسمـــنة هللا احمد فوزى رزق132245
5o4348طب بيطرى المـــنصورهندى رضا محمد أبو المعاطى عبد الحليم
طب بيطرى دمـــنهورمـــنه هللا ايهاب يوسف حماد447133
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود رضا عباس ابوالمجد217565
3o6289تجاره بنهاشروق عزت رشدى عبدالفتاح عماره
طب االسماعيليه ج قناة السويسبسنت عاطف حسن محمد656385
تجاره القاهرهايه محمود عبدهللا ابراهيم زايد198548
72498oاداب المـــنياطارق عماد تقى عبد الغفار
72177oصيدلة المـــنيااسراء عبدالفتاح احمد صادق
565o1تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود سعيد احمد محمود احمد
هندسة المـــنصورهعمرو ايهاب عبدالمـــنعم عبدالكريم498848
7979o9صيدلة اسيوطمحمد عبد العليم احمد محمد
تربية ابتدائي طنطارانيا طه اسماعيل مـــنصور اسماعيل488145
342o29طب القاهرهكريم محمد عبد الرحمـــن محمود قاسم
دار العلوم ج القاهرهياسمين ياسر محمد احمد497535
623o9كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمـــنار رجب فرج احمد
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرندا ابراهيم محمد على636498
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتفاطمة سيد عربي سيد741662
هندسة الزقازيقابراهيم السيد ابراهيم عبد اللطيف582929
صيدله الزقازيقفاطمه مصطفى صبيح عبدالنبى محمد292322
تجاره المـــنصورهعلى شريف على احمد عبد الرازق562918
29468oتجاره عين شمساحمد عادل سيد عبدالجواد
277o58تجاره بنهامحمد طارق احمد السيد ابراهيم نايل
كلية أداب بورسعيداالء احمد محمود الشحات جوده663324
نوعية اشموناسراء سعيد محمد موسى225351
تجاره المـــنصورهاحمد عايد نصر زاهر487693
اداب االسكندريهاحمد وجدى محمد محمود421873
صيدله القاهرهكريم رضا دويدار عبد اللطيف عماره196481
السن عين شمساسراء محمود عبد الباقي محمود124131
السن عين شمسمحمد عزت محمد محمود281453
18992oهندسة القاهرهشهاب الدين سعيد عبدالجواد محمود
هندسة طنطامصطفى سامى مصطفى ابوغزاله243967
13o558تجاره القاهرهياسمين احمد محمد على الشرقاوى
تجاره الزقازيقسالم سالمه سالم محمد أمين518754
تربية ابتدائي الزقازيقاسماء سامى محمد السعيد مـــنصور586762
صيدله االسكندريهمحمد عاطف محمد محمد مسعود434699
274o5اداب انتساب موجه القاهرههبة اشرف فؤاد حفنى
صيدله القاهرهابتسام الغنيمى ايوب الغنيمى عمران236148
تربية ابتدائي شبين الكوممحمد هانىء محمد يوسف212654
هندسة اسيوطعالء رمزي عيد حسين155776
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةياسمين مجدى ابرهيم ابراهيم حجازى118597
46o574هندسة االسكندريهاحمد حماده محمد عبدالمقصود
اثار قنا جنوب الواديمحمود عبد الرؤف علي إبراهيم فرج426545
12883oهندسة القاهرهسلمى محمود كامل محمود
35oo48تربية طفوله اإلسكندريةشريهان ابراهيم مصطفى ابراهيم
صيدله االسكندريهغادة ابراهيم عبد الهادى ابراهيم الخولى451233
347o86فنون جميله فنون حلوانمريم عبد المجيد ابراهيم فهمى عبد المجيد
5o6751تربية جامعة دمياطآيه عادل ربيع أبو العنين أبو العنين
صيدلة سوهاجغاده محمد عبدالاله احمد742947
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد طه عبداللطيف محمد عتمان375896
تربية ابتدائي كفر الشيخامـــنية ماهر يوسف حامد خليفة381967
كلية البنات تربية عين شمسنجوى ابراهيم الضوى ابوزيد21443
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تربية رياضيه بنين المـــنصورهاحمد راغب مختار محمد ابو النجا الوكيل561689
تربية ابتدائي الساداتاميمه كمال عبدالفتاح محمود الجزار236135
اداب القاهرهميرنا عماد محمد احمد سعيد34477
اداب الفيوممصطفى سيد محمد حسين خليل73817
كلية طب أسوانهاجر اسماعيل عبد الرحيم محمد732656
فنون جميله فنون االقصراسراء ايمـــن عبد الحميد عبد العزيز785679
3ooo65صيدله الزقازيقندى احمد كمال عبدالمجيد جبل
هندسة عين شمسصفا خالد حسنى عبد الرازق146138
صيدلة المـــنيانهى ابراهيم عبد الحميد ابراهيم728448
تربية طنطاعايده فتحى حافظ السيد عوض368149
379o6إعالم ج جنوب الوادىايمان محمد فريد متولى محمد
3o5817هندسة شبرا بنهامحمد عزت عبدالمحسن سيد
سياحه وفنادق المـــنصورةمـــنه هللا امين ابراهيم امين يسن492358
تربية طنطامحمود حمزة زيان جعفر361637
56371oطب المـــنصورهالسيده محمد محمد محمد حمد
كلية البنات آداب عين شمسايه عصام الدين سعد حسن ابوريه287887
نوعية طنطااسراء نادر الراعى السيسى367622
اداب المـــنياشيماء يحيى عبد الغنى احمد726748
اداب حلوانزينب جمال الدين محمد عبدالموجود271822
8o9o8oصيدلة سوهاجايناس صالح على بخيت
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانروان محمد شريف خليل حسن خليل192449
طب اسنان القاهرهاسراء سمير عطيه محمود53499
نوعية الزقازيقمحمد عبدهللا محمد محمد518777
اداب المـــنيارحاب عبد الهادي أحمد علي727256
اداب الزقازيقهاله صالح توفيق محمد هاشم521455
طب القاهرهساره خالد السيد محمد هالل16917
طب بنهاهند محمد جالل احمد الحاج على285698
12o724تجاره عين شمسسعاد عبد العزيز سيد عبده
صيدلة سوهاجفرح ناصر احمد عبد الرحمـــن785487
طب بيطرى اسيوطمريانا نسيم ابراهيم جبران791792
42231oاداب االسكندريهاشرف محمود السيد محمود عبد الرحمـــن
طب بيطرى المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد محمد عبد الهادى مشــالى565963
اداب كفر الشيخأسماء محمد عبدهللا احمد المرسى382752
376o63هندسة كفر الشيخاحمد فتحى احمد مصطفى الشرقاوى
عالج طبيعى قنامـــني عبد المقصود محمد آدم824492
تربية طفوله الزقازيقنورهان وجيه مصطفى عبد الحميد خيال588147
359o6oصيدله القاهرهساره ياسر عبد الحميد عبد هللا السيد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى محمود حسن محمود655478
تجاره االسكندريهمـــنة هللا عصام فرج عبد الرحمـــن فرج346215
طب حلوانعصام عيد سعد كامل75319
7223o2طب االسنان المـــنياجيالن سعيد وليم كامل
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى زغلول حسن سيد احمد عبدهللا235339
تجاره اسيوطعبد الرحمـــن عادل سعد الدين محمد791677
242o8هندسة القاهرهيوسف هاني احمد مهدي
تربية ابتدائي الفيومنورهان احمد محمد مرسى76966
8o7693اداب سوهاجساره حشمت ظريف حكيم
تربية ابتدائي المـــنياوفاء جورج نجيب فهيم715479
41o445هندسة اسيوطنهى مجدي مصلحي السيد ابوطالب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبيتر ايمـــن سعد ابو حلقة114646
645o25تجاره الزقازيقنعمه احمد على محمد
حقوق القاهرهميريت اشرف رشدى نصيف114164
تجاره الزقازيقمحمد سعد علوان محمد مـــنصور طاحون638815
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8o9oooتربية سوهاجرضوى احمد عبد الكريم اسماعيل
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيههدير محيى الدين سيد احمد الطبل216486
تربية الفيوممحمود صبحى على شحات73358
هندسة شبرا بنهااحمد رأفت محمود اسماعيل227388
5617o1اداب المـــنصورهاحمد عمرو طه محمود محمد عالم
تجاره عين شمسكريم محمود عبدالوهاب محمود187478
139o19تجاره عين شمسمينا عماد شهدى فخرى
42924oمعهد االسكندرية العالى لإلعالم بسموحةندى محمد مصطفى النحاس اللقانى
36oo77اداب طنطااسراء محمد مـــنصور سليمان مـــنصور
تجاره عين شمسهاجر صالح محمد وزيرى268534
هندسة طنطاخالد زكي فوزي الجبالي486127
5o4212تربية جامعة دمياطياسمين محمد عطيه عبده صالح
اداب حلوانعمر حسين عبدالمجيد عبدالرحيم197928
تربية دمـــنهورليلى عبدالفتاح انور عبدالفتاح الفقى432184
5843o2هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد حسانين محمد حسانين البيطار
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاحمد شريف احمد زين الدين217316
28914oتربية ابتدائي عين شمسعبدالرحمـــن ياسر سيد محمد يحيى
43782oعلوم االسكندريهيوستينا وليم جاب هللا سليمان
29771oاثار قنا جنوب الواديمحمد سمير يونس محمد
6444o3صيدله الزقازيقسحر مجدى عبد هللا عبدالحميد عبدالرحمـــن
225o85عالج طبيعى ج كفر الشيخفاطمه سعيد عبدالرازق الصعيدى
كلية األلسن ج أسوانمحمد اسامه عبد العزيز احمد655557
13o731حقوق عين شمسدعاء الضوى عبد العزيز الضوى
صيدله حلوانمؤمـــن محمد بدر محمد147188
تجاره طنطامؤمـــن مجدى شعبان عبد المـــنعم متولى358434
طب االسكندريهايمـــن فتحي حلمي حسين مصطفى345232
اداب اسيوطاماني عادل حسن حسين798136
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمى اشرف عبد العظيم عبد المحسن28845
تربية ابتدائي طنطاجمالت الششتاوى السيد بالل359755
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود ايمـــن رمضان عبود32945
372oo5تربية كفر الشيخاسماء ابراهيم محمداسماعيل خلف هللا
666o45تربية العريشتقى حسن محمد عبد التواب عثمان
طب الزقازيقمصطفى خالد مصطفى يوسف646992
تربية بنهاايمان جمال الطوخى محمد284865
تجاره االسكندريهادهم محمد عبد الحليم محمد411415
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود محمد مصطفى السيد كرم269131
تجاره االسكندريهسارة طه محمد طه348738
صيدله المـــنصورهإبتهال عبد الحكيم الرفاعى عبيد495414
27194oتربية ابتدائي عين شمسنوران حسين محمد سالم
كلية البنات آداب عين شمسشروق رفاعى محجوب خليفه56931
تجاره القاهرهعبد الفتاح احمد عبد الفتاح الزمر49634
تجاره االسكندريهعبد هللا سعيد عبد الحميد محمد سليمان416612
5o1271تربية جامعة دمياطمـــنه هللا بديع حسنى محمد
تربية حلوانهبة جمال عبد هللا عبد الفتاح28764
217o69عالج طبيعى ج كفر الشيخانس سامى خليفه احمد خليفة
3o2887نوعية بنهاايه محمد السيد محمد نصر
رياض اطفال المـــنيا طالباتمارتينا هانى فرحان صليب723293
اداب طنطاحامد اسماعيل ابراهيم احمد اسماعيل366552
تجاره القاهرهاحمد محمد محمد احمد الصيفى45251
تجاره بنى سويفاحمد اشرف فوزي صالح68123
اداب بنهافاطمه رضا زكى زينهم282896
49622oاثار القاهرهمحمد ابراهيم على عبد القادر رضوان
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5o1316حقوق المـــنصورهاحمد مصباح حسينى نوارج
581o27رياض اطفال المـــنصورهخلود رشدى رمضان حسانين سالم
تجاره طنطاعبد الرحمـــن نبيل شعبان القزاز357426
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايه عالء ابراهيم عبدالرحمـــن خليل646576
5o2696هندسة بور سعيدنورهان شريف حسنى السويسى
5oo224هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن إيهاب العربى البربرى
تجاره االسكندريهاسراء تامر السيد عبد السالم339847
578o45تربية المـــنصورههبه محمد مجاهد السيد عزام
66o924تربية ابتدائي بور سعيدشيماء شعبان عباس حسن ابوقمر
64oo57اداب عين شمسيوستينا هانى عطيه حنا
2o7629تجاره عين شمسنادين خالد محمود مصطفى
37o616كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخرانيا خليفه عبدهللا عبدالواحد عطيه
74o99oاداب قنا ج جنوب الوادىاحمد يوسف محمد ابراهيم
اداب القاهرهخلود محمود حسن محمود نصار129863
2936o5كلية البنات آداب عين شمسسهيلة زكريا محمد احمد شلبي
نوعية الزقازيقايمان سعيد ابراهيم ابراهيم644538
تربية حلوانامال سامى مراد حسن درويش93524
417o3oاداب االسكندريهراوية جمال احمد علي
64246oتربية الزقازيقدينا حمدى محمد محمود مسافر
هندسة المـــنياهاني جميل عادل نجيب753878
452o26كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوردعاء محب محمد السيد على كريم
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامسهمسه محمد ابو زيد فرج241896
2329o5تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد السيد محمد الوكيل
38197oتربية كفر الشيخإيمان السيد رمضان زيدان خميس
صيدله االسكندريهنهلة احمد محمود عبيد رياش351515
تجاره القاهرهمحمد اشرف رمضان الساكت58323
3o3o72هندسة شبرا بنهادعاء فوزى محمود عبدالعزيز داود
اداب القاهرهندى ممدوح حمد السيد عطوه151848
اداب عين شمسغاده عاشور فهمى سعد133819
طب عين شمساحمد خميس احمد محمد حواس352741
صيدله الزقازيقميار سعيد محمد محمد فرج585458
38o247تربية كفر الشيخندا عبد الحميد علي إسماعيل
37o66اداب القاهرهاسراء طارق محمود محمد عمران
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسميره احمد علي محمود43264
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهدير عبدالغفار ابراهيم اسماعيل قنصوه236848
صيدلة الفيوممحمود محمد عبد التواب ابراهيم79165
تربية اسيوطريموندا حسام دهبى انيس796291
2o7574اعالم القاهرهمارى جرجس رشدى مقار
516o14كلية هندسة بنهاأحمد وجيه سليم عبد الحميد محمد
تجاره القاهرهفاطمه عرفة عبد التواب محمود57439
521o8اداب القاهرهاسراء عبد المـــنعم علي فرغلي
تجاره طنطاخالد عطا محمد سالم خليل366176
64o542تربية ابتدائي الزقازيقرانيا عادل رمضان حامد الخولى
اداب دمـــنهورمحمد محمود عبد العزيز ابراهيم426371
11663oتجاره عين شمسبسنت فتحى محمد صبرى محمود
41o51تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخالد احمد عبد هللا محمد
72168oرياض اطفال بنى سويفزينب دكرورى ناجى دكرورى
صيدله االسكندريهاحمد السيد احمد صالح عكاشة436824
43o75oتربية الساداتآية عصام زكى السيد روزن 
طب االسكندريهحسام رمضان محمود شحاته441848
طب االسكندريهمرفت حمدى عبد العزيز ابراهيم447461
19o958هندسة عين شمسمحمود عصام الدين سيد يوسف الحناوى
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6255oاداب بنى سويفليلى عبد العزيز قرني هاشم
4442o9كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمينا ناجي ابراهيم ميخائيل
تربية طفوله طنطابسنت يسرى امين عبد السالم363332
38o28اداب انتساب موجه القاهرهانجي السيد خميس السيد
حقوق المـــنصورهنورهان السيد عبد الحافظ عبد الفتاح567851
تربية ابتدائي طنطامحمد خالد محمد البيومى قطرى488612
تربية ابتدائي الساداتياسمين ابراهيم محمد صيفه226448
اداب بنى سويفعبد هللا سيد على على63686
تجاره طنطاناديه سمير عبدهللا زينه496481
تجاره القاهرهمى محمد احمد ابراهيم عونات151423
8o4572اداب سوهاجاحمد رجب نورالدين احمد
اداب المـــنصورهسلوى سامح عبد الغنى المصرى572148
صيدله القاهرهيمـــنى عاطف عبد الرحمـــن محمد124844
طب بيطرى الزقازيقعلى محمد السيد محمد الخشن497955
تجاره القاهرهباسل رجب هاشم الشريف55797
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةدينا عفيفى ابراهيم محمد الجرواني232387
3o2335دار العلوم ج القاهرهعال عالءالدين عبدالحميد شلبى
5o7o26تجاره جامعة دمياطمحمد احمد احمد محمد المرساوى
تجاره المـــنصورهحماده محمد السيد نجم محمد571557
اداب عين شمسمحمود مدحت محمد ابراهيم124539
49586oصيدله الزقازيقحسناء محمد عبد الغفار الشهابي
صيدله الزقازيقمحمد سيد امام محمد سويلم286627
3o1636تجاره عين شمسايه ايهاب محمد الطيب
تربية الزقازيقمريم محمد احمد محمد سلمى637938
حقوق اسيوطاحمد محمد احمد دمرانى237656
اداب طنطااسماء محمد عوض فضل هللا496426
كلية البنات تربية عين شمسمها احمد مصطفى احمد295116
36o24تجاره انتساب موجه قاهرهساره حسن عبد المعطى الخولى
طب طنطاايمان عبد الحليم يوسف وكوك492681
اداب القاهرهمحمود مصطفى محمد محمد121688
5o6595تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتآيه هانى محمد فتحى سليم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد محمد كساب جوده خليفه214157
59o974طب الزقازيقاحمد محمد عبد هللا احمد
تجاره عين شمسعبد هللا ياقوت احمد حسن144739
28933oنوعية عباسيهدعاء صالح عبدالعظيم محمد عوض
45o734صيدله االسكندريهأسماء عبد العلى محمد عسكر
اداب طنطااسراء شعبان سند فرحات فرحات496384
173o7هندسة القاهرهعمر احمد محمد نجيب السيد
8o656oهندسة اسيوطمؤمـــن محمود احمد احمد
اداب قنا ج جنوب الوادىاسماء جميل عبدالهادى محمد744327
591o81تجاره المـــنصورهمحمود ابراهيم محمد االمين احمد
792o19تجاره اسيوطايمان سرحان احمد سرحان
2243o4تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود مـــنجى مصرى العقدة
2o3512السن عين شمسرضوى سيد فؤاد محمد
اداب انتساب موجه القاهرهامـــنية مختار جعفر على148828
تربية ابتدائي طنطامحمد طارق محمد بدير السجاعي488618
58o395تربية المـــنصورهاحمد عزت محمد حسن شحاته
طب بيطرى جامعة الساداتمحمد جمال عمر جاب هللا442887
7487o4تربية فرع الوادى الجديدحسام هانى عشرى فرج
5642o4صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن محمود الشربينى محمود كشك
كلية السياحة والفنادق بنى سويفسلوي صالح علي صالح63917
هندسة الفيومعبد الخالق عبد الفتاح عبد الخالق البندارى498669
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كليةاسمجلوس
تربية عين شمسنادر سامى عطيه حنا264186
تجارة قنا ج جنوب الواديمصطفى محمود عبداالمام احمد739784
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةفدوى ماهر عبدالحليم فودة226858
اثار القاهرهفتحى عماد فتحى جاد223963
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم رفعت بدر بشــاى261327
صيدله االسكندريهمحمد اشرف السيد محمد مسعود437121
فنون جميله عماره ج حلوانجهاد محمود عبدالخالق عبد الحاجي188398
371o42كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخإسامة اشرف بديوى السيد محمود
21o656طب بيطرى القاهرههشــام عادل محمد عويس عبد الرازق
تربية ابتدائي دمـــنهورياسمين شوقى بسيونى ابراهيم428651
طب بورسعيدايمان محمد مـــنصور محمود636874
اداب اسيوطايه عبد المـــنعم محمود محمد798499
تجاره الزقازيقياسمين عاطف عبدالموجود خضرى مصطفى669456
اداب المـــنياعبد هللا زغبى عبد هللا سيد729146
تجاره دمـــنهوراسالم خميس كامل سليم مصطفي426169
فنون جميله فنون حلوانندا محمود سيد عبد الكريم خليل118184
28o731اداب بنهاايهاب حسام توفيق عبدالجليل
2o626oكلية البنات تربية عين شمسمريم يحيى حنفى احمد قاسم
اداب دمـــنهورمها فرج محمد فتح هللا محمد429474
حاسبات ومعلومات القاهرهخلود محمد عبد اللطيف عثمان149684
تجاره عين شمسمحمد احمد عبد الباسط احمد148371
هندسة المطريه جامعة حلوانمعتز مصطفى محمد سالم131357
454o36هندسة المـــنياحسين محمد محسن عبد الحميد على
تربية بور سعيدمريم عادل على السنوسى حسن661727
29o358كلية البنات آداب عين شمسنورا احمد حسانين احمد الكيال
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره عصام عبد الصانع رزق51531
هندسة طنطاجمعه محمود طلبه محمود واصل355664
رياض اطفال المـــنصورهتحيه صالح احمد القطقاط586768
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمى محمد ياسر محمد الدمرداش محمد الشين288518
طب بيطرى القاهرهاحمد صالح محمود فرج46976
هندسة اسيوطمحمد رجب على احمد63896
2768o9كلية هندسة بنهاحسين محمود على المليجى
تجاره الزقازيقرمزى على رمزى عبد الهادى519422
34883oاداب كفر الشيخايمان اشرف احمد عبد الجواد اسماعيل
هندسة المـــنياصموئيل عماد وديع بشــاى711734
58o542صيدلة بورسعيدالسيد امام محمد ابو المعاطى السيد
81o912تربية ابتدائي سوهاجكيرلس عادل بركات دميان
تجاره القاهرهرامى عزت صالح الدين على15293
35461oتربية طنطانجاه عبد العزيز السيد أبو خليوه
36o877هندسة طنطااميره حسن حسن ابراهيم بيومى
صيدله القاهرهرحاب طه حمدى عبد الشــافى52179
43o77oتجارة جامعة الساداتهبة احمد عبدالغنى البنا
هندسة طنطاندى عادل عبدالعظيم موسى إسماعيل359737
نوعية الزقازيقمحمد انور عبدالمجيد محمد669619
اداب القاهرهيمـــنى فكرى ابراهيم سليم188149
8o7815تجاره سوهاجطارق محمد عبد الاله خليفه
عالج طبيعى ج كفر الشيخطارق خالد سعد عبدربه حقاق443414
تجاره القاهرهوسام سامى بيومى محمد21477
3661o1تجاره طنطامحمد صالح محمد عبد الحميد عامر
299o27كلية البنات تربية عين شمسنهاد نبيل محمد على
574o75اداب المـــنصورهنوران على محمد السيد القط
هندسة عين شمساسالم محمد محروس على125657
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كليةاسمجلوس
2o5541تجاره انتساب موجه  عين شمسمحسن احمد مدبولى دسوقى
صيدله عين شمسنهال جاد حمدان المزاحي298554
28o272سياحه وفنادق االسكندريهايمان محمود جوده محمود يوسف
تجاره اسيوطمحمد سعد عطيه هللا اسماعيل789551
طب بورسعيدمحمد مسعد محمد حسنين عبد هللا662615
اداب القاهرهبسنت محمد هانى محمد شرف الدين189613
تربية ابتدائي دمـــنهورمصطفى جاسر الصابر قاسم بعيصي427986
اداب قنا ج جنوب الوادىهبة راشد عبدالرحيم حسن738327
تربية ابتدائي بور سعيدسلمى مرسى رضوان مرسى حسن661568
تجاره القاهرهاشرقت اسالم رشدى ابراهيم31567
هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن عادل سليمان محمد خربوش277139
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمهدى عاصم مهدى يوسف شلبي376283
طب حلوانمـــنار محسن محمود مقيدم91282
هندسة اسيوطمروان محمد العجمى عبد الرحيم471655
سياحه وفنادق االسكندريهدنيا محمد جمعه ابراهيم المغربى424277
كلية البنات آداب عين شمسندى محمد سعيد جمعه264642
23544oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد احمد محمد المكاوى
تربية ابتدائي طنطانعيمة ابراهيم محمد الزيات494717
هندسة المـــنياسيرجي سامي بطرس حنا714512
573o11تربية ابتدائي المـــنصورهمحمود عادل فاروق محمد الباز
تجاره القاهرهمحمد هشــام محمد مراد37972
طب االسكندريهمحمد طلعت عصمت حسن أمان371117
تجاره عين شمسليله محمد فاروق محمد القلع122347
سياحه وفنادق االسكندريهاسراء فوزي محمود احمد صبيح411627
اداب المـــنيانورهان ياسر حلمي مرزوق725246
اداب االسكندريهندا عادل السيد طه احمد348323
اداب طنطاسارة على عبد الفتاح محمد354895
عالج طبيعى ج كفر الشيخهاله عالء عبد الحكيم مصطفى شرف385595
اداب طنطاايمان محمد فتح هللا فايد354686
اداب طنطايارا رضا كمال عبد الحميد الكيالنى485454
639o5هندسة بني سويفيوسف خالد محمد ابو الفتوح
82o453تربية اسواناستافروس ايهاب لمعى هندى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عاصم احمد نصير212767
2o8824اداب انتساب موجه عين شمسرنيم محسن حسن ابوالعال
نوعية المـــنصورهنورا الشحات عوض ابراهيم564399
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةانجى ناجى جورجى عبدالمسيح216257
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانفوزى حماده انور محمد284179
صيدله القاهرهسلمى اسماعيل ابراهيم محمد123428
642o46هندسة الزقازيقابراهيم مجدى السيد غيث
هندسة المطريه جامعة حلوانجيوفان سامي فوزي يوسف463785
طب اسنان المـــنصورهاميمه عبد المعطى عبد هللا البرى597313
طب عين شمسرانيا محمود السيد على296147
563o14رياض اطفال المـــنصورهنهال خالد سعد السعيد ابراهيم
41o768تربية أساسي اسكندريةمصطفى احمد السيد محمد
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسمروة رمضان محمد الزيات417624
تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةليلى محمد ابراهيم محمد على591865
كلية التربية الفنية ج المـــنياشيماء ذكريا عبدالسالم عبدهللا749687
5844o6تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةشروق عبد العظيم السيد السيد سنجاب
29oo23هندسة شبرا بنهاعمرو ناصر عبدالعزيز عبدالرحمـــن
اداب انتساب موجه عين شمسشروق مجدى محمدفوزى احمدوفا117317
تربية الفيومفاطمه حسين حسن على79311
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت حسن احمد محمد حسن العرباوى121417
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كليةاسمجلوس
تربية اسكندريةامـــنية محمود عبدالعزيز محمد الغراوى349979
اداب االسكندريهيارا عبد الوهاب مصطفى عبدالوهاب337768
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةدينا سيد ابراهيم عبد الكريم652371
7116o5طب بنى سويفمازن عبد هللا يونس عبد هللا
سياحه وفنادق االسكندريهشيرين نبيل حنفى ابراهيم346531
121o33هندسة شبرا بنهااحمد حمدى عبد العزيز عبد ربه
59o129طب المـــنصورهنورهان ابراهيم محمد سليمان يوسف
اداب المـــنصورهابتسام طلرق محمد السعيد فوده584457
2o6121تربية حلوانايه ابراهيم محمود محمد
49o98oطب بيطرى المـــنصورهمصطفى ابراهيم احمد شكر
58196oصيدلة بورسعيدفاديه ناصر ابراهيم عبد الرازق
49o647تجاره طنطااحمد يحيى محمد السيد عوض
اداب حلوانسمر يحيى فوزى عبد الدايم39693
نوعية عباسيهامانى محمد عبدالنبى مصطفى سالمة287859
تربية اسكندريةسعاد سمير وصال مرعي415735
حاسبات ومعلومات المـــنيامينا جرجس لطفى ميخائيل728648
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد السعيد محمد عبدالقادر عامر518994
طب القاهرهنجالء اسماعيل محمد أحمد726458
تجاره الزقازيقعبد هللا خليل يوسف السيد517251
78777oصيدلة اسيوطجيهان فتحى موسى على
سياحة وفنادق جامعة الساداتمحمد جمال سعيد ابراهيم عيسى217621
كلية هندسة بنهاعمرو ابراهيم سعداوى سليمان276149
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنادين محمد حسين المهدى خليل192516
تجاره عين شمسكمال الدين محمد سامى كمال عبد الحكيم لطفى119656
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد احمد سيد احمد41276
566o63طب بورسعيدمصطفى طارق بكر حسنين مطر
طب االسكندريهعبدالرحمـــن السيد عبدالرحمـــن السيد الخولى439974
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنوران طارق السيد عبد ربه116469
تجاره المـــنصورهاحمد جمال حسن على على سالم592198
8oo573كلية رياض االطفال اسيوطنرمين سعيد ابراهيم جرجس
طب المـــنيااسراء طارق طلعت عبد الجابر725683
هندسة المـــنصورهمراد ممدوح مصطفى السيد احمد591562
تجاره المـــنصورهدينا عبد المـــنعم عبد الحليم حماد494684
12513oاداب انتساب موجه القاهرهجون صافى الفى ملك
43o597كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةهدير عاطف محمد على مرسى
اداب المـــنصورهمحمد عبد العزيز سيد عبد العزيز عزام564826
كلية البنات آداب عين شمسلمياء سيد فاروق عبداللطيف294195
تجاره القاهرهمـــنار سمير فوزى السيد149772
تجاره الزقازيقعمر على السيد محمد سعد649452
2o4229تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجيالن حسين مصطفى محمد
627o5رياض اطفال الفيوم طالباتسلسبيل محمد جابر علي
هندسة اسيوطعاطف عبدالغفور سيداحمد االجدر366892
23o424اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدهللا محمود فرج موسى
198o44تربية عين شمسمحمد احمد عبدالهادى على
السن عين شمساميره السيد صالح الدين محمد287867
هندسة المـــنصورهمحمد محسن عثمان احمد583476
رياض اطفال المـــنصورهغاده سمير رشيد امين ابراهيم639335
صيدله المـــنصورهتسنيم محمد مـــنصور محمد591159
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد ممدوح محمد ابراهيم749575
طب اسيوطمحمد نصر محمد احمد797656
285o41طب بيطرى بنهاخلود محمود عبدهللا عبدالرازق حسنين
79oo12هندسة اسيوطمصطفى عمار على محمد
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كليةاسمجلوس
طب المـــنيامحمد اسامه محمد سيد715584
3422o8هندسة االسكندريهشهاب صالح احمد محمود فليفل
اداب انتساب موجه االسكندريهآية علي السيد حسن  عبد الرازق339463
تربية ابتدائي قنا ج الواديجورجينا برسوم نصحى درياس745966
كلية أداب بورسعيدماريا عماد رمسيس نزهى656318
2o2695تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانرنا رفعت فضل ابراهيم
دار العلوم ج القاهرهعبد هللا سيد توفيق عبد هللا155335
صيدله االسكندريهسارة سعيد محمد عبد المطلب طعيمه351168
58o96oهندسة الفيوممحمد حسام محمد حسن السيد
283o21اثار القاهرهشيماء محمد حفنى شحاتة
طب االسكندريهميرنا فادى انيس عبد السيد335124
35988oصيدله حلواناسماء عبد العزيز حسن العطار
تجاره عين شمسمينا وحيد عياد ميخائيل297684
2o74ooتجاره انتساب موجه  عين شمسسهى سعيد موسى امام موسى
طب االسكندريهفاتن عبد الحميد محمد حيور451812
654o39هندسة بور سعيدساره عيد سعيد عنانى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةميرنا محمد مسعد ابراهيم عبده191954
كلية البنات آداب عين شمسهاله محمد بيومى محمد211486
كلية البنات تربية عين شمسميار رمضان عبد الغنى عبد الحميد22341
تجاره االسكندريهغاليه ابو الحمد نعمان عيسى411246
نوعية موسيقيه المـــنياروفيدة على عيسى حسن712868
هندسة عين شمسكريم محمد صالح عبدالمجيد262994
اداب المـــنصورهمـــنى جمال طه أبو حمامة495396
إعالم ج جنوب الوادىنشوى سامى طه عبد الوهاب67866
تجاره القاهرهبالل عادل فاروق عبد الغفار58841
تربية طنطانورهان احمد عبد المـــنعم احمد خليفه496489
تجاره كفر الشيخلميس وجيه الزاهى حسن385418
8o3916تربية ابتدائي سوهاجاسالم محمود ابراهيم شعبان
اداب دمـــنهورمحمد شعبا ن احمد عبد الحليم عبد الغفار الحداد427267
طب بيطرى الزقازيقاسراء احمد محمد الشرقاوى648921
3834o7هندسة كفر الشيخمحمود رضا مصطفى السيد على
تربية ابتدائي طنطاكريم السباعى عبد المـــنعم عماره غالى366651
81o489تربية سوهاجايمـــن شوقى تعلب كحيل
41o618سياحه وفنادق االسكندريهدينا عزت احمد عزت سليمان
تربية ابتدائي اسوانرانيا مصطفى محمد احمد821155
تجاره طنطالينه علي علي مـــنصور كاشف363819
تجاره االسكندريهمروان خالد عبد الجبار محمد342162
هندسة الفيومنادر عماد الدين على احمد على587544
صيدلة اسيوطريهام حسن محمد محمود741937
هندسة االسماعيليةمحمد محمود مكاوى عطيه636471
اداب حلواناسماء رمضان حسن مصطفى154914
34o821تجاره االسكندريهمصطفى حمدى شمس الدين محمود السيد
تربية عين شمسمـــنال جمال خليل جبر خليل211723
طب طنطاسلمى محمد محمود حرقان364447
تجاره الزقازيقمحمد خالد عبد المـــنعم عبد الحميد حجازي584153
كلية الطب بقناانطون حنا بولس جندى743438
تجاره دمـــنهورمحمد انور عبدالرازق قاسم337458
تربية سوهاجهناء حسين سرى فايز812658
تمريض المـــنصورة احمد محمد عبد العظيم احمد صقر569228
هندسة االسكندريهنور الدين عمرو محمود نورالدين مصطفى الباجوري342546
اثار القاهرهعواطف رجب صالح رفاعى مصطفي282891
رياض اطفال بنى سويفحنان فيصل عبداالفضيل ابوزيد68844
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استنفد الطالب رغباتهاشواق عاطف احمد الجوهري يسن496571
277o49تربية رياضية بنين بنهامحمد احمد فتح هللا محمد عامر
27o63oاداب حلوانتسنيم جمال عبدالشــافى احمد على
السن عين شمسمارينا نادى جاد الكريم جاد هللا128358
35o757اداب انتساب موجه االسكندريهايات رافت فتحى عسران
تجاره القاهرهزينب مكرم فريد خليل زعفان93522
81oo45اداب سوهاجمحمد شعبان  محمد على
اثار الفيومعمر خالد سعد حسين حسن135376
3o63o9تجاره بنهامحمود ابراهيم محمد رياض محمد
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتزينب جمعه محمد موسى على219673
هندسة االسكندريهاحمد جمعه محمد ابراهيم عبد الهادى345561
4213o8اداب االسكندريهمؤمـــن جمال السيد رمضان حسن
8o1459تربية ابتدائي اسيوطاحمد زكريا عبد اللطيف احمد
2o4564تجاره انتساب موجه حلواناحمد حسن محمد حسن
155o86صيدله القاهرهسماح طه سعيد على
8o3857تربية سوهاجاميره على محمد احمد
صيدله عين شمسمحمد حسين محروس عبدالمجيد287626
علوم المـــنصورهسحر محمد عوض المليجى563172
هندسة كفر الشيخخالد يحى بدر علوانى محمود373869
49991oتجاره جامعة دمياطمحمد احمد زكريا الزينى
عالج طبيعى ج كفر الشيخعبد الرحمـــن محسن محمد محمد رمضان355838
657o61تجاره جامعة السويساحمد خيرى محمد محمود
تجاره القاهرهمصطفى مجدى محمد حسن127491
تجاره طنطامحمد جمعه محمد عاطف الديهى355944
اعالم القاهرهاية عزت محمد حسين صادق349372
45o778كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسماء محمد محمد عبدالحليم القزاز
كلية البنات آداب عين شمسسلسبيل عبدالباسط محمود عرابى273942
هندسة بني سويفميالد رزق عياد رزق89688
تربية ابتدائى فرع وادى جديدأمل سعيد عبدالعال موسى749433
2893o3برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانامانى مدحت السيد محمد مرسى الريس
اداب الفيومسمير مصطفى سمير على73699
حقوق بنى سويفسلوى علي احمد عبد التواب73632
حقوق بنى سويفاحمد ابو الهنا شعبان محمد64276
تربية دمـــنهورمحمد مسعد عثمان فريدالبنا426846
192o64هندسة عين شمسمريم صالح عبدالحميد محمد
451o73طب االسكندريهاسراء صبحى عبد الحميد ابراهيم
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعلى ثابت على محمود817459
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبد الرحمـــن طه سيد احمد معوض746887
2o5922هندسة القاهرهمصطفى محمود ابوزيد محمود
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخأسماء خيرى عليان رمضان أحمد حسين385463
2963o3نوعية بنهاهاجر سعيد محمد عبدالعزيز حمادة
عالج طبيعى القاهرهاالء محمود خطر عبد الموجود22439
11972oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنورهان حلمى محمود محمد فرج
4164o1تجاره االسكندريهمصطفى محمد السيد خليل ابراهيم
646o55اداب الزقازيقساره محمد احمد محمد
457o5oهندسة االسكندريهاحمد معوض محمد متولى خليل
اداب دمـــنهورمحمد محمد فتحي الشيخ425618
5693o1صيدلة بورسعيدايه فوزى فرج على ابراهيم
اداب انتساب موجه القاهرهوالء نورالدين احمد محمد عطيه274769
صيدله بنى سويفوهيب عادل وهيب مسعود717416
231o88اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد اشرف السيد محمد
8o4728تربية طفوله سوهاج طالباتفاطمه عيد حسانين محمد
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3o129oطب عين شمسمحمد حسام محمد محمود قمر
736o59تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد خليفه محمد خليفه
اداب حلوانندى حسين محمد على34487
3855o4كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخداليا مهيوب احمد محمد شهاوى
هندسة المـــنيااسالم ناصف حسنى مصطفى عامر143217
7853o2هندسة اسيوطمينا فتحى ابادير فاكه
صيدله االسكندريهايمـــن محمد مـــنصور محمد ابو هندى436627
تربية ابتدائي بنى سويفايمان معوض احمد محمد94153
تربية اسيوطشرين كريم فرج خليل796945
561oo6اداب المـــنصورههنا معتز محمود عوض فرحات
تربية ابتدائي المـــنياامل مسعود عبد الفضيل عبد العليم719169
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهشــام محمد ايهاب احمد محمد187362
2o2265هندسة حلوانعمرو محمد عبدالمـــنعم ابراهيم
4111o4فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم محمد سعيد السيد عيد
طب القاهرهمادونا كمال كامل بشــاره714162
اداب دمـــنهورسيف صالح ابراهيم احمد عبد الوهاب343272
238oo9تربية الغردقة جنوب الواديامـــنيه بهاءالدين فوزى عبدالصادق
هندسة سوهاجاحمد عبد العزيز هاشم عبد العزيز815926
هندسة الفيوممحمد مهدى كمال سالم276654
هندسة الفيوممصطفى محمد أبوالعباس محمد ابراهيم456314
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحسام حسنى سيد محمود292987
8o4o68تربية سوهاجصفاء ابراهيم عمار عبد الحافظ
1154o9طب اسنان عين شمسمحمد عاصم عبد القادر نصر التوني
تربية عين شمساميره جالل عبد السميع عبد الكريم54863
طب بيطرى القاهرهمحمد حامد محمد عطاهللا محمد54731
هندسة الزقازيقاحمد محمد محمد سعد الدين ابراهيم514473
تجاره عين شمسابوبكر ابراهيم محمد ابراهيم ابوليله296182
648oo2تربية طفوله الزقازيقافنان عبدالعال حسين معالى
طب بيطرى القاهرهميرنا عطيه فام عطيه268284
اداب الفيومايه محمد السيد احمد75698
تجارة جامعة الساداتعبدالرحمـــن خالد شعبان رزق224762
اداب المـــنصورهعطيات السعيد السيد المزين492334
6412oكلية السياحة والفنادق بنى سويفخالد محمد امين حسن
نوعية الزقازيقابتهال وجدى سمير عبدالرحيم514842
3757o8تجاره كفر الشيخمصطفى طارق مصطفى الجندى
14642oصيدله القاهرهصفاء عبيد علي اسماعيل
تربية طفوله طنطاايه مسعد فؤاد عبد السالم495764
صيدله الزقازيقسلوى احمد السيد السيد مصطفى638648
تجاره المـــنصورهاحمد اشرف محمد محمد سليمان سمرة588266
259ooتجاره انتساب موجه قاهرهعبد هللا حسام الشحات الشحات
64219oنوعية الزقازيقمحمد فتحي فهيم مـــنهي
حاسبات ومعلومات القاهرهنور صالح عبد العال محمد116788
فنون جميله فنون المـــنياساره عصام عبد العظيم محمد151787
تربية ابتدائي طنطاهدير السيد رياض عبد العال حجازي485441
اداب حلوانرحمه رجب زكى عثمان28299
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايمان محمد حسين علي  دعبس445274
تربية جامعة السويساالء اشرف رضوان احمد657313
2o372تجاره القاهرهمصطفى مرسى خميس مرسى
تربية الزقازيقفايزه محمد فتحى محمد زامل637927
244o9oطب بنهااحمد صبحى عبدالحى على
3414o2تجاره االسكندريهتقى احمد سعيد محمد صبحى البدرشينى
نوعية طنطامـــنار مسعد محمد نوار494515
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طب المـــنصورهاميره كامل السيد محمد عنب573528
72768oنوعية المـــنيااسماء محمد حلمى محمد
تربية كفر الشيخهاجر مسعد محمد محمد الحيوى372157
هندسة عين شمسمحمد ماهر عبد الغفار محمد بكرى14412
تجاره القاهرهحسن علي محمد محمود علي32116
تربية المـــنصورههاله السعيد صالح حسن ابو الغيط572193
طب الزقازيقسيف محمود السيد على خليل641597
تجاره القاهرهمحمد جمال بكر احمد23645
44o379علوم دمـــنهوراحمد محمود احمد محمود ابو زهره
12497oحقوق عين شمسعبد الرحمـــن زين العابدين مصطفى
653o2هندسة بني سويفطارق يحيي علي عبد الرازق
فنون جميله فنون ج االسكندريهنورهان السيد محمد السيد348927
تجاره عين شمساحمد جمال محمد سالم139823
تربية ابتدائي الفيومشيماء على احمد متولى77569
585o53تربية ابتدائي الزقازيقنيره ياسر ابراهيم ابراهيم شريف
كلية تجارة ج أسوانمحمد محمود احمد محمود821475
52o28تجاره انتساب موجه قاهرهرحمه ابراهيم حسن زين الدين
42o118تربية اسكندريةياسمين فاروق حسن محمد حراز
تربية عين شمسمعتز خالد حسين جاد عيسى19994
34477oاداب انتساب موجه االسكندريهطارق احمد عبدالحكيم عبدالوهاب سليم
تجاره عين شمسهبه ممدوح مصطفى على حسين128444
43o214كلية اآلثار سوهاجاسراء السيد جابر حسن عبد الحميد
729o27كلية حقوق المـــنيامحمد عبدهللا محمد عبدالكريم
تجارة جامعة الساداتأحمد سامى بركات الدهيبى427185
هندسة المـــنياعزه على ابراهيم ابو العنين حماد577187
طب بيطرى االسكندريهمونيكا لويز صليب ميخائيل347861
تربية طنطامحمد ناصر السيد يسن رخيه358117
5o4oo5تجاره جامعة دمياطاسالم محمد محمد محمد حسين
29952oتجاره بنهاجمال الدين جمال محمد محمود عزب
744o11كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىنيره ممدوح كامل حسانى
7199o6طب المـــنياالشيماء عربى انور خليل
تربية المـــنصورهاحمد عبد الفتاح السيد على الرفاعى588272
1295o1تربية عين شمساحمد السيد محمد حسن
السن عين شمساميره احمد حسين سالم16489
اداب االسكندريهروان إبراهيم حسن محمود عليوه419975
صيدله المـــنصورهسالى حسام حلمى شريف494872
6635o3علوم بورسعيدايمان حاتم محمد عبد العزيز
اداب الزقازيقسميحه عبد العزيز صالح عبد العزيز مردن667768
45861oهندسة كفر الشيخباسم محمد فرج خميس
هندسة المـــنصورهاحمد رشدى مصطفى مصطفى احمد594644
35o55oطب بيطرى االسكندريهروان فوزى عرفان عبد الرحمـــن سالم
19o7o8هندسة اسيوطعلى حسن طه محمد عبد البارى
29589oتجاره عين شمسمحمد فتحى محمدى عبدالمومـــن
563o85رياض اطفال المـــنصورهسميه احمد بدير يونس
71733oتجاره بنى سويفمحمد عبدالناصر محمد مرسى
5o2442تجاره جامعة دمياطمحمد ناصر محمد األغا
صيدله عين شمسايه سمير عبدالعليم عبدالحميد196252
11494oتجاره عين شمسمؤمـــن عماد حمدي عطيه رشــاد
حقوق قنا جنوب الواديعلى ابوالحجاج ابوالوفا بغدادى747499
3812o7تجاره كفر الشيخاحمد الغزالى السيد على خليل
تجاره االسكندريهمحمد احمد محمد على محمد419139
هندسة المـــنيامحمد حمدى محمد عبد الرشيد711822
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تجاره الزقازيقبيتر مسعد فوزى سعد519418
تجاره كفر الشيخاحمد ممدوح عبدالعاطي عيد378767
هندسة المـــنيامحمود السيد محمود عبدالمـــنعم رفاعي514966
صيدله الزقازيقاحمد لطفى صالح رزق هالل صقر518846
36o167تربية طفوله طنطامـــنار خالد عبد هللا اسماعيل
276ooهندسة القاهرهايه بيومى عبد الخالق مصبح
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةيوسف محمد عبدالحميد محمود عماره235115
71o585كلية حقوق المـــنياندى رضا حلمى حسين
29955oاداب بنهامحمد حلمى محمد ابراهيم الصادق
صيدلة المـــنياميرنا جورج فايز حكيم723136
238o89تربية الغردقة جنوب الواديمـــنه هللا فاضل مراد فاضل
كلية هندسة بنهاحسن محمد سليمان حسن231353
2ooo45تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتايه محمد دياب محمد عيسى
اداب بنهاايمان ابوالذهب مصطفى عبدالرحمـــن277685
177o6كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانندى ياسر عبد الرحمـــن محمود
نوعية طنطااحمد جمال محمود مـــنصور486629
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد جمعه عوده على273352
تجاره االسكندريهسالى محمود محمد رشيدى محمد419283
تربية الغردقة جنوب الوادينهى صالح محمد مختار شحاته النجار238389
4145ooهندسة االسكندريهكريم هشــام السيد عبد الرحمـــن المهدي
طب طنطامحمد احمد عبد العزيز السيد عبد اللطيف353513
فنون جميله فنون ج االسكندريهاميرة اسامة محمد محروس السيد417328
تجاره الزقازيقمحمد عاطف محمد احمد517295
هندسة المـــنصورهمحمود عرابى محمود العرابى ابراهيم586148
طب القاهرهدينا عمرو محمود محمد جابر122764
تربية دمـــنهورمى عبد الكريم على عمار429626
56o521طب المـــنصورهاحمد عبد الحميد عبد الحميد البدوى االمام
تربية سوهاجهدي خلف محمود محمد814792
72o621تربية المـــنياأمـــنه محمد رشدي شفيق
5oo642اداب جامعة دمياطاريج احمد احمد ابو النصر
2676oتجاره القاهرهمصطفى محمود محمد محمود غزال
السن عين شمساحمد ايمـــن يوسف احمد احمد طه18472
تربية بنى سويفدعاء شعبان حسين سيد69976
8178o6حقوق سوهاجمحمد اشرف حمدون احمد
4o6ooالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورهان الطيب عبد البارى عبيدهللا
طب الزقازيقنورا محمد السيد محمد الحديدى567229
هندسة حلوانمحمد كيالنى عزيز كيالني276567
صيدلة سوهاجساره عبد الباسط على ابو العز816772
تربية سوهاجاسماء خليفه حسن على816174
هندسة االسكندريهعبد هللا عصام انور عالم حسين458884
5oo191هندسة بور سعيدامير شــاكر محمود التاجوري
712o16اداب المـــنيامايكل سامح ناجح اسحق
تربية دمـــنهورهايدى حسن على عصفور429314
13239oكلية البنات آداب عين شمسايمان محمود حسن على
نوعية عباسيهايمان عبدالرازق توفيق عواد291524
3o9o75اداب عين شمسجهاد محمد عبدالجليل محمد احمد
هندسة المـــنصورهيوسف سعيد سعد البيلى593332
23173oنوعية بنهامرام ايمـــن ابوالمعاطى عبد العال محمد
كلية البنات تربية عين شمسايه عبد الكريم عبد الصمد عبد الرحمـــن34274
61o86اداب عين شمسمحمد فيصل فتحى عبد العظيم
131o15تجاره عين شمساحمد هشــام ابراهيم السيد
225o7oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان عبدالستار احمد احمد
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تربية طفوله كفر الشيخهند محمد عبدالرازق على384176
صيدلة المـــنياشروق مدحت محمد طه752266
كلية البنات تربية عين شمسمـــنه هللا حمدى جوده مغاورى267853
2714ooصيدله عين شمسعلياء عالء عزت سعد
هندسة القاهرهمحمد عدلى عبدالعال عبدالمـــنعم269126
طب الفيومعمر محمد علي احمد73989
42667oاداب دمـــنهورعماد مغازى عبد الحميد القريشى
729o18كلية حقوق المـــنيااسماعيل صبحي ابوطالب فرج
5o7993تجاره جامعة دمياطهيثم ناصر حلمى مظلوم
طب كفر الشيخخلود رجب محمد السيد مصطفى372664
رياض اطفال المـــنصورهسلمى محمد حسن السيد القبانى585279
هندسة طنطاكريم هشــام السيد ابراهيم عبد الال362324
صيدله االسكندريهنوران محمد عيد محمد337825
662o51تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيدرحمه رضا ابراهيم صابر ابراهيم
744o64كلية الطب بقناامـــنيه محمد جمال الدين احمد
كلية اآلثار سوهاجمـــنار محمد عبد الاله مدكور22923
تجاره عين شمسيونس محمد صالح دياب294519
15331oهندسة القاهرهحسين ممدوح ابو الفضل عبد الرحيم
57o653نوعية موسيقيه المـــنصورهشــادى طارق مصطفى اسماعيل شريف
هندسة بور سعيدمحمود السيد السيد عبد هللا591683
3o4668طب بنهامازن محمود مصطفى عامر
136o96التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره شريف عطيه محمد
تربية االسماعيليهمصطفى محمد عبدالسالم عبدالمعطي654421
12327oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمهرائيل هشــام لبيب جونى
546o6تجاره انتساب موجه قاهرهسيد عبد الرازق رمزى على الخولى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد حسام محمد حلمى عبد الرحمـــن زيد212459
646o44نوعية الزقازيقايمان عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد
هندسة الزقازيقمحمد السيد سليم عبدالمقصود641791
اداب القاهرهاناسيمون القس يسطس كامل دوس28199
71446oصيدلة المـــنياعمرو عبد المجيد امين على
52o335صيدله الزقازيقسلمى احمد محمد محمد موسى
6357o7طب الزقازيقطارق على محمد على محمد سويلم
طب اسنان جنوب الوادىشــادى نبيل رمزى مترى816337
6472o7هندسة الزقازيقوائل حسن محمد رجب احمد
5o245oحقوق المـــنصورهنصر خليل نصر شعيب
79362oصيدلة اسيوطاسامه على عبد الرشيد على
طب بنى سويفداليا طه محمد يسن71345
صيدله طنطامروه طارق حسين على228468
48613oهندسة المطريه جامعة حلوانعمرو مهدى على على ايوب
تجارة قنا ج جنوب الواديهاجر كمال الدين مصطفى محمد طه732123
4979o1تربية ابتدائي طنطافاطمه إبراهيم محمد توفيق ندا
تربية طنطانورهان سمير انس الوجود محمد363852
طب اسنان طنطاعماد عبد الحليم محمد عبد الباقى عبدهللا442467
3o92o6اداب عين شمسسماح صابر سيد احمد
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمصطفى إبراهيم أحمد حامد745266
اداب المـــنصورهمى عصام ا لدين محمد لطفى النبراوى492372
طب بنهالمياء اسماعيل محمد احمد عمران446335
119oo7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف مدحت امين امين
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمارينا مسيحه حبشى مسيحه حبشى215752
تجاره طنطاشبل احمد شبل المكر361447
تربية ابتدائي بنى سويفاميره عمر سعيد جودة65347
كلية األلسن سوهاجامـــنيه طارق عبد العزيز عبد اللطيف127712
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كليةاسمجلوس
تجاره االسكندريهمحمود محمد محمود احمد قوشتى338694
287o3تربية عين شمسدعاء ادهم زكى محمد
تربية اسوانامين السيد امين حسنين821366
اداب اسيوطروال جورجى سمعان عزب793129
اداب المـــنصورهندى احمد عبده احمد ابو العيلة594963
271o19تجاره عين شمسرانا طارق عيسى عشماوى
صيدله المـــنصورههناء محمد الشبراوى حسين صالح591472
هندسة حلوانعبد التواب امام عبد التواب امام58427
صيدله القاهرهامـــنيه هشــام السيد صقر46626
719o54معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المـــنيا الجديدةامير يونان نصرى ضبع
صيدله المـــنصورهيارا ياسر مصطفى عبد السالم البالسي576921
تربية طفوله شبين الكومدعاء عبدالعليم شعبان عبدالغنى228975
اداب المـــنيامحمد جمال احمد محمد729518
هندسة االسكندريهحازم حمدى احمد عبد الخالق عاشور414829
28486oتربية ابتدائي بنهااميره يسرى مصطفى مصطفى خضير
تربية المـــنياامانى صالح الدين ابو الحسن السيد716669
حقوق االسكندريهمحمد عنتر عبيد عيسى حرب421773
3634o4تربية طفوله طنطاندى السيد السيد محمود الغرباوى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد مدحت عبد الفتاح احمد جمعه146749
تجاره كفر الشيخهاجر محمد عبدالرحمـــن عبدة حماد377293
12472oالسن عين شمسفاطمة الزهراء صبرى امين على
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمريم عبد المـــنعم محمد عبد المـــنعم نعيم415258
اداب دمـــنهورحبيبه ابراهيم شمس الدين محمد مصطفى423497
فنون جميله فنون ج االسكندريهعبير محمد سعد ابراهيم عبد الفتاح417464
طب المـــنياانطوني بهجت حنا كامل711534
تربية طفوله اإلسكندريةجيهان سعد على زغارى337858
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانماريا ميشيل ميالد ابراهيم117678
اداب القاهرهمحمد هانى محمد عبد الفتاح32929
573o77طب المـــنصورهحازم مصطفى السعيد شعبان صيام
77o76تربية الفيومجهاد عيد عبد السالم عبد الجواد
هندسة القاهرهاحمد خالد امين محمد العيسوى193299
هندسة الزقازيقاحمد عبد اللطيف محمود موسى ابراهيم582814
426o94تجاره دمـــنهورفادى شــاكر توفيق مينا
تجاره عين شمسشروق عز الرجال سعيد عبدالعظيم265847
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه حسنى حسنى عبده الصفتى287884
طب الزقازيقعمرو محمد محمود احمد عوض635716
83143oتجاره سوهاجدينا خالد محمد محمد السهولى
515o44اداب الزقازيقبسمه عصام لطفى عبده
اداب حلوانعمر عكاشة عمر عكاشة58852
هندسة المطريه جامعة حلوانمارينا مكرم محروس الياس274718
تربية ابتدائي عين شمسندى محمد محمد عبدالفتاح288469
هندسة شبرا بنهايوسف محمود حنفى محمود195739
تربية جامعة السويسمريم محمد على محمد657927
تجاره طنطامحمد حسن احمد حسين عبد الحليم496221
فنون جميله فنون االقصرسيد اسماعيل السيد جوده38929
هندسة حلوانيوسف عبد الرحمـــن محمد محمد18171
748oo7تربية ابتدائى فرع وادى جديداالء حسين على يس
3395ooكلية األلسن كفر الشيخشروق شوقي السيد السيد هالل
51o993الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهناء محمد سليمان السيد
كلية هندسة بنهامحمد جمال حسن عبدهللا المليجي276826
2o744oتربية عين شمسامـــنه احمد رفعت محمد رشــاد
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسكريم محمد احمد المـــنطاش212128
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تربية المـــنصورهناديه طلبه المتولى طلبه عبده563661
8oo373حقوق اسيوطعادل جاد اسماعيل حفنى
7384oاداب الفيومهشــام عاصم طه قاسم
طب الزقازيقنورا عبد المقصود توكل محمد حسين563966
2o7643تجاره عين شمسنوران عالء عبدالقادر الصديق
طب اسنان جنوب الوادىعبد الرحمـــن على صديق احمد816114
21925oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةريهام محمد ابراهيم السيد على
تربية بنى سويفرحاب محمد عبد العظيم عبد الحميد71416
65658oتجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمود عثمان مصطفى
تجاره بور سعيداروى محمد ضياء الدين السيد محمد اسماعيل636687
12o251حاسبات ومعلومات عين شمسانجى عبد هللا محمد احمد الرمسيسى
تجاره بنهااسامه محمود محمد احمد الطنانى284643
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبد اإلله عبدالعظيم محمد مصطفى227833
طب القاهرهنرمين عصام محمد محمد46249
296o4اداب انتساب موجه القاهرهاسالم خالد احمد المطراوى
5oo93هندسة القاهرهعمر صابر زكى سليمان
495o56هندسة المـــنصورهمحمد عبد هللا مصطفى حسن أبوسالمة
14935oتجاره القاهرهاوليفيا كمال عطيه موسى عوض هللا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفروماريو جوزيف عبده جاد813284
7o121تجاره بنى سويفمحمد مصطفى محمد محمد
تربية طفوله شبين الكومعزه محمد سيد احمد الحاج على214848
تربية المـــنيابسنت ناصر سعيد عبد المالك726685
35o459تربية اسكندريةندى محمد عبد العال محمد متولى موافى
5o95o7تجاره الزقازيقكريم ثروت عبدالموجود عبده سليم
نوعية المـــنيارانيا خلف عبد الحكم احمد714835
هندسة طنطاأحمد وصفي المغوري أبوالمجد سليم366144
حقوق طنطامحمد أشرف محمد عبدهللا البندارى427724
تربية ابتدائي طنطادنيا محمد مـــنير عبدالمقصود الشــامي489278
1472o6كلية البنات آداب عين شمسجهاد اشرف محي ابراهيم
تجاره المـــنصورهمصطفى جمال احمد البرعى السيد596348
اداب عين شمسشريف مجدى عبدالرحمـــن السيد269273
3641o9صيدله طنطانادين سعيد شبل عز العرب
8o493تربية ابتدائي الفيومنهال ربيع سليمان حسن
3615o5سياحه وفنادق المـــنصورةفليب اشرف فاروق ميخائيل
649o18تجاره الزقازيقمـــنى عبدالمعبود محمد حسن مقبول
11614oحقوق عين شمسعمرو احمد محمد عبد الفتاح
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفنجالء امان هللا يوسف على725234
283o17كلية البنات آداب عين شمسسلمى مسعد عبدالحميد عبدالسالم
اثار قنا جنوب الواديمحمد رمضان ابراهيم حسن سيد احمد343191
645o53صيدله الزقازيقاسماء احمد روق محمد سالم
هندسة الزقازيقحسام الدين جمال لطفى محمد حسنين569882
طب المـــنصورهعبد الرحمـــن عزام ابراهيم عطية582546
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةعلى ابراهيم على عبد الوهاب طعيمه235453
3612o5تجاره طنطاياسمين سعيد عبدالخالق المطاهر
طب المـــنصورهاحمد ابراهيم فتحى محمود سليم العوضى579767
اداب فرع الوادى الجديدمصطقى البدرى فخرى احمد748224
هندسة القاهرهمحمد هيثم عبد الحافظ حافظ17394
2o71o8اداب انتساب موجه عين شمسمى مصطفى احمد خليل
13oo19اداب انتساب موجه عين شمسهاجر احمد امين محمد
36o863طب طنطانورهان ايمـــن مصطفى سليمان الخولى
تربية ابتدائي الزقازيقاميره اشرف على احمد تاج الدين517726
تجاره بنى سويفاشرف مهاجر طه سليم69514
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216o88اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةدعاء خالد عبد المغني عماره
تربية ابتدائي شبين الكومتقى محمد عبدالوهاب محمد225129
356o44نوعية طنطارشــا على السيد يوسف البلتاجى
7916o4طب اسيوطكيرلس عاطف ثابت مسعد
141o64اداب القاهرهنجوى مصطفى صادق عثمان
اداب عين شمسعبدالرحمـــن حمدى محمود عامر عامر292494
445o37كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسراء حسن على حسن حربى
5o6111هندسة بور سعيدكريم رافت الشربينى ابراهيم
طب االسكندريهيسرا أشرف محمد السيد المصرى346626
تربية الزقازيقهند محمود ابراهيم محمد بدوى637636
823o19كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفرويدا بهاء الدين يحيي ابراهيم
تجاره االسكندريهنورا مصطفي انور مصطفى عبد الفتاح419846
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن عيد محمد محمد719813
هندسة الزقازيقخالد احمد السعيد عاشور الشحات522624
تجاره القاهرهمحمد اشرف عبد الحميد احمد قاعود23392
اداب طنطامها محمد عبد الفتاح حمزة359865
كلية البنات تربية عين شمسماهيتاب نبيل احمد سند الجانينى289366
44o3o9كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد ابراهيم عبده ابراهيم عبده
82o832حقوق اسواناسماء سليمان مـــنزلى صايم
كلية رياض االطفال اسيوطنورهان احمد صالح محمد798192
49oo2تجاره القاهرهمحمود حمدى لطفى محمد
هندسة القاهرهعمرو ابوشــامة علي الزهري24349
2798o1تجاره بنهامحمد حسن محمد حسن سيد
طب بيطرى الزقازيقاسراء محمد احمد محمد524377
هندسة المـــنصورهمحمد مصطفى سليمان محمد سليمان573293
هندسة المـــنصورهعمر عبدالسالم محمد نجله491271
5oo55oصيدله المـــنصورهشيماء حسام احمد الزغبى
طب بيطرى بنهاايمان امجد محمد الشحات عبدالحميد368247
3o1571السن عين شمسسميره محمد عبدالعزيز عبدالمقصود
طب بيطرى كفر الشيخغاده احمد عبدالفتاح محمد384217
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيوسف احمد محمود رفعت الجمال213264
71o535رياض اطفال بنى سويفداليا جمال الدين محمد عبد اللطيف
8o78o4حقوق سوهاجعصام فتحي على اسماعيل
2973o7تجاره عين شمسمصطفى يونس مرسى يونس
585o47تربية ابتدائي الزقازيقنرمين حمدى السيد سيداحمد
هندسة كفر الشيخمحمد محمود امين محمود يوسف577864
75954oكلية الصيدلة ج جنوب الوادىايه ابراهيم شمروخ ابراهيم
815o85تجاره سوهاجعلى محمد عبد السالم على
4963oتجاره القاهرهعاطف محمود ابو رواش دسوقى
56978oصيدله الزقازيقاالء عادل احمد على قنديل
تجاره القاهرهمصطفى عصام الدين عبد العزيز احمد54686
اثار قنا جنوب الواديسلمى صالح الدين احمد محمد45788
36477oصيدله طنطاالشيماء احمد فؤاد عبدالحميد شلبى محمد
هندسة حلوانمصطفى عبد االول السيد ابو المجد145653
تجاره المـــنصورههاجر السيد محمود محمد هليل489317
58o849تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد نادر عبد الهادى ابو العطا
82o119كلية طب أسوانايه ايهاب مصطفى محمد
72oo86رياض اطفال الفيوم طالباتشيماء رمضان على عمران
2o5745حقوق عين شمسمصطفى ابوالعز على محمدالزايد
فنون جميله عماره ج االسكندريهمحمد عباس محمد ابراهيم دحروج413833
12o562هندسة عين شمسبيتر اشرف نصيف صادق
تربية شبين الكوممؤمـــن جمال السيد محمد ناصر232989

Page 831 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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هندسة شبرا بنهامحمد راضى سالمان حسين سالمه نصر284772
734o9oتربية ابتدائي قنا ج الواديسعيد موسى شمروخ على
8o124هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمرو خليفه عوض خليفه
295o57كلية بنات شعبه طفوله عين شمسزينب محمد حسين حافظ
794o98اداب اسيوطامـــنيه مصطفى حسن على
8o969oهندسة سوهاجمحمد سليمان محمود ابوضيف
تربية ابتدائي بنهامحمود صابر السيد محمد284233
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورشيماء سمير فؤاد سالم الديب446443
2o7326هندسة عين شمسمروه محمد عبدالوهاب بدوى وهيب
هندسة الفيوماحمد حمدى احمد جلول74124
تربية ابتدائي المـــنياانجى بهاء لبيب فهيم715463
1168o9كلية األلسن ج أسوانمـــنة هللا محمد عبد الفتاح ابراهيم
23o542اداب بنهااحمد يسرى محيى الدين مصطفى الغالم
73o145طب المـــنياساندى اكرم جوده بولس
7o89oرياض اطفال الفيوم طالباتامل محمد قرنى مجاهد
14o288السن المـــنيااميره ايمـــن محمد ابراهيم
فنون جميله فنون ج االسكندريهروان حسن على احمد طلبه341425
58ooooتربية المـــنصورهنهال حامد محمد محمد ابو المعاطى
23236oتربية ابتدائي بنهااسراء سالم لطفى سالم
طب اسيوطدينا فتحى عبد الموجود محمد813146
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوريوسف السعدنى يوسف علوى442932
58o17oتجاره المـــنصورهابراهيم رزق ابراهيم رزق الديب
تجاره بنى سويفحسام تركى ابراهيم عبد اللطيف717899
566o42عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد مدحت عبد الحميد كبشه
8o5369طب بيطرى سوهاجمارتينا فتحى نسيم الياس
82237oتربية اسوانهدى حسن محمود حسين
641o22تربية ابتدائي الزقازيقاسراء جمال عراقي بيومي السيسي
تربية ابتدائي االسماعيليهنورهان نبيل فتحي الصبي656366
تربية ابتدائي بنى سويفدعاء محمود يحى على64944
اثار القاهرهسلمى سمير شناوى صالح115826
362o67طب طنطايوحنا القس مرقس اديب سامى
هندسة بور سعيداشرف ايهاب رمضان عبد هللا588517
هندسة القاهرهمينا لطيف مسعود يسى متى24469
طب االسكندريهايهاب محمود عبدالمقصود حسين شحاته443392
21o762طب اسنان القاهرهمحمد عبدالحميد محمد سرحان
طب المـــنيانانسى نادى يوسف حنا754118
طب اسنان عين شمساريج اسامه عبدالفتاح عطيه188426
3765ooطب اسنان كفر الشيخشيم علي عبدالقادر محمد صالح
295o63رياضيه بنات الزقازيقساميه خالد محمد راتب
حقوق عين شمسمى محمد رياض محمد عبدالستار188425
اداب االسكندريههدير محمود حسن على طايل419437
صيدله حلوانرحيق عبدهللا محمد فرج268253
تجاره دمـــنهورعلى محمد احمد محمد ابراهيم411463
19262oاالكاديمية الدولية للهندسة وعلوم االعالم (شعبة ادارة االعمال)اندرو اميل سامى عبدربه
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةساره عصام ابوالفضل حسانين14613
تربية المـــنصورهاميره ابراهيم السيد عبد اللطيف581436
تجاره طنطااسالم محمود عبد الحافظ السعيد562786
تربية المـــنصورهحبيب طلعت مـــنير غالي588288
اثار القاهرهمورين ايهاب احمد عرابى636699
26184oتجاره بنهادعاء محمود ابراهيم على الفار
اداب بنهااحمد محمد شمس الدين محمد292458
تجاره انتساب موجه قاهرهمريم عبد العزيز عبد الشــافى محمد138657
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كليةاسمجلوس
74o275تربية قنا ج جنوب الوادىجهاد احمد الجميلى عبيد
تربية بنى سويفاسراء احمد ابراهيم سالمه65983
تربية ابتدائي عين شمسمارتينا ظريف لطفى طونى142354
طب القاهرهجورج سامح سليم قرياقص193611
644o45تربية ابتدائي الزقازيقدينا محمد يوسف مصطفى دسوقى
14o139هندسة القاهرهجوده سعد احمد حسن
تربية ابتدائي كفر الشيخمياده رمضان محمد راشد383826
64o53oاداب الزقازيقاسماء صبحى فؤاد عيسى
تجاره الزقازيقمصطفى مـــنصور مسعد ابراهيم جريشه586759
41115oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةآية عبدالناصر محمد قاسم
السن عين شمسحسام عبدالنبى ابراهيم البيومى223384
314o5هندسة القاهرهسلمه سيد يحى محمد حسين
2o784هندسة حلوانمحمد خالد محمد خلف
تربية طنطاحسام محمد مسعد مرعى487698
تربية اسكندريةاميرة عبد الفتاح محمد السيد علي347695
تربية فرع الوادى الجديدآية صالح عيسى محمد748515
هندسة كفر الشيخمحمد خالد هاللي سليم378734
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد اكرم محمد خالف217538
تجاره االسكندريهسندس السيد عبدالمتين إبراهيم أحمد411173
1361ooالسن عين شمسدميانه وليم رزيق فرج
اداب اسيوطسلمى سمير خليل احمد794162
57o265صيدله طنطاعزه محمود حلمى سيد احمد
51237oتربية طفوله الزقازيقايه محمد محمد المـــنسي محمد حسانين
3o89oتجاره انتساب موجه قاهرهطه اشرف رمضان محمود
صيدله عين شمساالء احمد سعيد عبدالحليم188696
صيدله بنى سويفابانوب سعد حنا برسوم65942
8182o9هندسة سوهاجحسن على حسين محمد
اداب عين شمسزينب سامى السيد مغاورى يوسف195289
رياض اطفال المـــنيا طالباتجيهان سيد عبد المغني سيد719183
35354oهندسة طنطااحمد ابو الفتح عبد العليم ابو الفتح خطاب
اداب الفيوماالء جمعه سعد عيد79827
66o215كلية أداب بورسعيدكريم عادل ابو اليزيد عامر
51o539طب بيطرى الزقازيقمريم عماد مـــنير عباس ابراهيم
8o1419تربية ابتدائي اسيوطهاجر احمد ابراهيم احمد
نوعية الزقازيقرضوى عالء ابراهيم ابراهيم محمد644687
27967oكلية هندسة بنهاصالح الدين سامى عبدالحميد حنفى
اداب اسيوطشروق عاطف عبد العظيم حسانين 789332
تربية الفيومكيرلس عاطف حلمى فانوس81214
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةكريم نبيل عبدالغفار سالم221858
8o4698تربية ابتدائي سوهاجاسراء صديق خلف محمد
222o1oطب طنطااحمد محمود بهاء الدين احمد جروين
تربية ابتدائي دمـــنهورآيه رشدى ابراهيم اسماعيل429122
21o167اداب القاهرهحسناء حسين احمد سلمان
هندسة االسماعيليةعبدالرحمـــن يسري عرفة محمد635924
2o6185اداب حلوانساندرا صابر ثابت عياد
19o9o6تجاره القاهرهعمرو احمد سامى عكاشه الدالى
4112o3كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنورا محمد سعد محمد نافع
اداب المـــنصورهدنيا محمد عبد العزيز محى الدين سلطان571618
تربية الزقازيقفاطمه خليفه ابراهيم خليفه519451
2823o6كلية البنات تربية عين شمسمـــنى السيد محمد السيد
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسايه ماجد على زين العابدين ابو العنين661811
34o181تربية أساسي اسكندريةسهيلة خالد فوزى شعبان حسن
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8o27o4صيدلة اسيوطايناس جمال نجيب صليب
64o71تربية بنى سويففتحيه شريف جالل محمود
65329oحقوق الزقازيقرزان الدسوقي عبده محمد حسان
طب االسماعيليه ج قناة السويسمادونا مجدى شــاكر راغب786793
تجاره القاهرهمارك عادل برسوم اندراوس118795
اداب انتساب موجه القاهرهاشرقت اميه احمد محجوب136125
2875o2هندسة شبرا بنهاوليد محمد محمد حسن رحال
هندسة االسكندريهاحمد السيد مالحظ احمد عمر342813
هندسة عين شمسعمرو حاتم يوسف عبد الفتاح119683
طب بنهااحمد فتحى عطيه العيسوى213914
1332o5طب عين شمساسالم فوزى مصطفى عبد الحميد
2o2935اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةدنيا حسن محمد حسن
هندسة سوهاجرومانى توفيق عزيز بولس811895
7318o4صيدله االسكندريهمكاريوس رومانى بطرس جريس
تربية بنهابسنت رشدى محمد عبدالحميد278477
27o611تجاره عين شمساحسان محمد امام محمد البركاوى
كلية هندسة بنهاعاطف عالء محمد شوقى على513656
5o6475طب اسنان المـــنصورهريم فوزي فوزي حامد المـــنسي
تجاره عين شمسابراهيم محمد عبدالحميد سالم262254
نوعية الزقازيقنجوى محمد محمد عبد هللا الشــاكوشى648475
تجاره انتساب موجه  عين شمسجيهان محمد عبدالنبى عبدالعزيز بدوى292215
صيدله بنى سويفمـــنى عبده صالح الدين محمد63336
هندسة المـــنيااحمد محمود محمد جاد محمد باشــا587769
تجاره الزقازيقمجدى محمد عمر ابراهيم519424
تجاره جامعة السويسزوزو رمضان سعد احمد654113
هندسة حلوانعمرو محمد انور محمود151121
تجاره عين شمساحمد طلعت سالم عبدالمجيد291815
اداب انتساب موجه القاهرهياسمين مصطفى عبد المـــنعم محمد31246
27634oتجاره بنهااحمد عادل سالم عزالدين محمد السعيد سالم
اداب المـــنيامحمد صالح نور الدين محمود724278
رياض اطفال المـــنصورهتسنيم محمود احمد محمود احمد521678
7989o2كلية رياض االطفال اسيوطدينا خالف محمود محمد
29312oكلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىوالء عبدالمـــنعم زكريا محمد حسين
42385oاداب االسكندريهاسراء مجدى محمد حامد الخطيب
تجاره بور سعيدسلمى محمد شريف المتولى احمد قوطه664535
82o536كلية تجارة ج أسوانعبد الرحيم خالد وصفى سالم
اداب طنطااسماعيل محمد على القديم355863
45o349تمريض دمـــنهورمـــنار حمدي محمود محمد نوح
419o97تجاره االسكندريهمحمد احمد انور توفيق زين الدين
اداب طنطامروه صالح عبد الحميد الديب492349
تجاره بنهامحمد جمال سيد شحاته294769
43o266تربية دمـــنهورعال مـــنصور على محمد زعتر
تربية طفوله ج دمـــنهوراسراء صابر االباصيرى محمد البرلسى429951
64199oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمد يوسف سليم احمد
72oo24صيدلة المـــنياهاجر امين رجب عبد الوهاب
تجاره طنطامحمد حسام شعبان مرعى491753
نوعية طنطانورهان مجدى علم الدين علي علم الدين495666
تجاره بنهامحمد احمد محمد احمد عبدالغنى عثمان275873
تربية اسوانهاجر عبد هللا حسين سليمان822562
28886oكلية البنات تربية عين شمساسماء على السيد على
هندسة كفر الشيخمحمد سمير محمد أحمد383478
64612oتجاره الزقازيقاسالم السيد سعد على
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رياض اطفال بنى سويفهدير جمال عبد الحميد سيد67883
2o2176هندسة حلوانمحمود جوده البالسى السيد محمد
تربية دمـــنهورفاطمة عزمي عبدالقوي عطيه قريطم431289
صيدله طنطاشروق عبدالسالم ابراهيم الجمال218582
حقوق القاهرهريم سامى عبد المـــنعم عثمان15592
236o44كلية الطب البيطرى المـــنوفيةلميس محمود السيد محمود موسى
تربية ابتدائي االسماعيليهنسمه عالء محمود السيد655712
5911o1تربية المـــنصورهندى سعيد عبد الغنى ابو الوفا
335o75تجاره االسكندريهريتا مجدى ميشيل شحاته ميخائيل
تربية بنى سويفنعمة احمد عبد الفتاح محمد62756
تجاره بنى سويفاحمد رضا احمد على721146
نوعية الزقازيقهاجر رجائى عبدالعظيم احمد عبدالاله637631
كلية هندسة بنهاحسن محجوب محمد محجوب286892
11598oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمونيكا ايمـــن وليم حنا
37o684تربية كفر الشيخنورا عبد الحميد ابراهيم اللبودى
8o962oإعالم ج جنوب الوادىيوسف تيجانى صابر محمد
نوعية جيزهعال مصطفى عبد الخالق صابر31157
سياحة وفنادق المـــنيادعاء شوريف محمد شحاته719973
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمادونا مدحت عزمى مرقص126252
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىساندى لطيف عدلى بضابا736922
815o58تجاره سوهاجابراهيم الضبع محمود السيد
تجارة قنا ج جنوب الوادياسراء خالد عبد الموجود ابراهيم739893
3o5898كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمارى مرقص صادق ميخائيل
تربية اسيوطيوسف شعبان احمد خليل794784
تربية كفر الشيخاحمد شعبان رمضان عبدالفتاح ابوالمجد373746
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ناصر محمد ربيع217246
تربية ابتدائي الزقازيقهاجر ممتاز محمد حسن سالم639957
739o15تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتدعاء رسالن محمد احمد
14o319تجاره عين شمسروان اسامه عبد المطلب عفيفى
353o8تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةشيماء عالء محمد عبد الهادى
صيدله المـــنصورهطارق ابو الفتح ابو االسرار جاد داود579584
تجاره بنى سويفمحمد عياد ابراهيم ابراهيم64717
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماجد محمد محمود ابراهيم124637
طب الزقازيقساره ياسر محمد محمود رمضان589979
373o63صيدله االسكندريهأميره مجدى يونس مصرى هالل
2849o6كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواندعاء عبدالحميد محمد على حنتيره
66o949كلية أداب بورسعيدمـــنه هللا السيد على محمد عبدالرازق
كلية البنات آداب عين شمسهاجر رمضان حسن مـــنصور محمد298333
58162oتربية ابتدائي المـــنصورهرانيا محمود طه محمود
طب بيطرى المـــنصورهعلياء فتحى تقى جبر567135
اداب بنى سويفمحمد صابر مـــنصور محمد64715
58o47oتربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد مجدى مسعد مسعد عبده
تربية طنطاايمان شعبان يوسف تمبك367393
صيدله الزقازيقميرنا شفيق نجيب ميخائيل مـــنصور521998
تجاره االسكندريهفؤاد محمد فؤاد عبد الصادق محمود342782
صيدله الزقازيقمريم ميالد نجيب واصف سالم516754
66o732اداب انتساب موجه بورسعيدمحمود حسن ابو المعاطي محمود محمود
تجاره الزقازيقكريمه محمد على محمد كراويه637931
27757oتربية ابتدائي بنهاسمر عبدهللا محمود عبدهللا عيد
5o326oهندسة الفيومحسام رمضان على على حجازى
كلية اآلثار سوهاجفاروق محمد محمد عبد هللا66317
تربية طفوله شبين الكومعال نبيل سالم السعدنى222557
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هندسة المـــنصورهماجد العربى محمد يوسف573253
5o1776اداب جامعة دمياطاالء نبيل محمد ابوعبدهللا
تجاره بنهاشروق هشــام عبدالفتاح السيد على شوالى277573
48858oكلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىصالح ابراهيم محمد الغريب ابراهيم
طب المـــنياحسين محمد عبد هللا ابراهيم717368
تربية المـــنصورهدينا محمد محمد عبد هللا السايس578266
465o25سياحه وفنادق االسكندريهمحمود رجب طلبة محمد
228oo9صيدله طنطااسامه احمد السيد احمد عيد
عالج طبيعى القاهرهحسن محمد حسن حنبل23944
589o21صيدله المـــنصورهمى عامر رشدى عبد الحميد
رياض اطفال المـــنصورهايمان سالمه حسن شكر489267
اداب دمـــنهورنورهان حسن محمد محمد عبدالرحمـــن428954
طب المـــنصورهمحمد عالء محمد ابو ليله495264
تجاره طنطامريم ساويرس نصيف ساويرس363826
277o7oنوعية بنهامحمد يوسف ابراهيم محمد على
5o6598تربية جامعة دمياطخلود وليد محمد محمد خلف
تجاره عين شمسايه مختار احمد صديق احمد639994
هندسة المطريه جامعة حلوانيسرى خالد يسرى يوسف187453
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةميمـــنه السيد احمد السيد الشين247621
كلية البنات آداب عين شمسنورهان عادل معوض عبدالهادى295539
363o96تربية ابتدائي طنطاايمان صبحى عبد القوى الجزار
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر سعد احمد السيد52323
26895oكلية البنات آداب عين شمساالء محمد عوض السيد
5o7o47تربية رياضيه بنين جامعة دمياطمراد صالح صالح الدين صالح
7366o4عالج طبيعى قنابيشوى ممدوح عدلى الياس
اداب الزقازيقاسماء اسماعيل محمد عبد الرحمـــن649532
56365oرياض اطفال المـــنصورهلميس طارق عبد الرزاق المتولى الشناوى
1288ooهندسة المطريه جامعة حلوانايه محمود سيد مصطفى
6495ooهندسة الزقازيقاحمد محمد عبدالمـــنعم على نويرة
تربية شبين الكومنورا محمد احمد محمد دعبس236568
125o26اداب حلواننعمان ميالد نعمان اسكندر
3o157oكلية البنات تربية عين شمسسلمى هشــام صالح السيد
اداب انتساب موجه القاهرهاميره عبد العزيز محمد رمضان92689
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامـــنيه عاطف فضل سعد موسى293771
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد محمد اسماعيل محمود خليفة116513
تجاره انتساب موجه  عين شمسسعيد سمير مصطفى محمد الشرقاوى272517
52o564حقوق الزقازيقخالد أحمد محمود سامى أحمد األلفى
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمحمد اسعد نجيب الغرابلى شبل مجاهد235366
2125o6اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عبدالحليم عبدالنبى طير البر
45936oهندسة االسكندريهمحمد سعد احمد هواش
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمجدى رمضان نبوى احمد عامر235295
28912oاثار القاهرهاحمد صادق محمد على سيد
224o96هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عبدالعزيز محمود عبدالعزيز
تربية الزقازيقهبه السيد محمد ابراهيم646321
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد سعيد ذكي مصطفى السروي441165
8246o1اداب اسوانياسر عمدة عريان طاهر
اداب حلوانليله محمود فرج محمد128174
اداب المـــنصورهمحمد سعد فوزى حسن محيسن488615
41o641فنون جميله فنون المـــنيااحمد عبدالناصر محمد السيد ابو المجد
2o8847اداب عين شمسميار محمد محمود حافظ شلبى
كلية البنات تربية عين شمساسماء عبدالناصر احمد مصطفى282978
طب بيطرى دمـــنهورأحمد إبراهيم على حسين مرعى443641
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السن عين شمساسراء فؤاد عبدالسميع احمد عبد الحميد218542
عالج طبيعى ج كفر الشيخرويدا رمضان سعد اسماعيل خميس469847
تربية المـــنصورهداليا عادل ابراهيم محمد ابراهيم579194
429oo2اداب دمـــنهورنورا صبحى رمضان ابوغازى
اداب االسكندريهمى محمد أسامه متولى إبراهيم424329
382o46تربية كفر الشيخمها عبد الوهاب عبد الفتاح محمد احمد البرى
8o2618تجاره اسيوطرحاب محمد شــاكر حسين
71989oرياض اطفال المـــنيا طالباتسارة عمر عبد المجيد حسين
تربية قنا ج جنوب الوادىعبير السبع صادق محمد734627
طب عين شمساحمد حسن سيد حسن عبدالغني294832
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد محمد فهمى محمد63672
22o7o2كلية هندسة بنهامحمد عيد محمد سنبل
تجاره طنطاحسين زكريا حسين حسين بدوي352715
تربية رياضيه بنين شبين الكوممحمود خالد حمدى البطل221463
125o38تربية حلواناحمد ربيع خليل ابراهيم محمد
هندسة المـــنيامحمد ناصر عبدهللا الوصال العزاوى228263
57o585تربية المـــنصورهياسمينا نجيب محمد السيد نور
2126o3تربية شبين الكومفوزى سليمان محمد على بدوى
45o365طب القاهرهوفاء محمد صالح حسن بدوى
تربية عين شمسزينب عربي محمد مصطفى54923
749o27برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانأماني حمادة دياب سيد
4956o5طب اسنان المـــنصورههناء سمير احمد عقدة
تربية الزقازيقاكرام ابراهيم على ابراهيم586958
74956oطب القاهرهساره محمد عبد المـــنعم حسن احمد
تربية المـــنصورهامانى رجب الشبراوى موسى583769
6o392تربية حلوانساره عبد الوهاب صالح عبد العليم
2o233تجاره القاهرهمحمود سيد محمد عبد الرحيم
كلية البنات تربية عين شمسجهاد عصام سميح عبدهللا211527
58o218تجاره المـــنصورهاالء اشرف شعبان ابراهيم رابية
23428oصيدله االسكندريهاالء السيد محمد الحطيم
722o34اداب المـــنيامريم عبد فرج حنا
طب االسماعيليه ج قناة السويسهاجر عبد الساتر ثابت عبد الحق797768
السن عين شمسفاطمه هشــام اسماعيل محمد36335
3497o2طب بيطرى االسكندريهتقوى جمال عبد العظيم مسعد سعد
طب بنهاعبدهللا يسرى حسين شرشر221545
طب المـــنياساره طه محمد ابراهيم714619
35998oتربية ابتدائي طنطاسهيلة عبدالعزيز ابوالعزم سليم
طب بيطري المـــنياالشيماء ادريس الدريمى السنوسى716925
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمحمد حسين أمين احمد748935
8o5774هندسة سوهاجاحمد جمال حافظ احمد
36o31oطب اسنان طنطازينب البيومى عبد الوهاب البيومى بحيرى
تجاره كفر الشيخعبدالرحمـــن وفا احمد مـــنير عبدالقادر373767
حقوق االسكندريهعبد الرحمـــن محمد ابراهيم حسين التوني426196
3o5888صيدله عين شمسمحمد خالد احمد على احمد مدين
طب الزقازيقغادة عبد المـــنعم محمود عبد هللا خطاب521627
فنون جميله فنون ج االسكندريهاية ايمـــن نبيه يونس الجزايرلى428545
هندسة شبرا بنهااسالم عادل سليمان سليمان296979
تجاره اسيوطرحمه محمد مصطفى احمد789286
226o71نوعية اشمونريهام رضا حلمى سويلم
تربية ابتدائي كفر الشيخمي جالل على محمد خميس384165
اداب عين شمساسراء وجيه حسن محمد مصطفي294992
صيدله طنطاهدير طه احمد ونس226337
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اداب بنهاحازم سيد امام احمدنويش296191
65o333طب الزقازيقعبدالكريم ايمـــن على محمد
24o729التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنه هللا اشرف طه احمد سليمان
تربية بور سعيديمـــنى محمد محمد احمد ونس661669
438o94 صيدله االسكندريهمـــنه هللا محمد محمد شوقى بسيونى
12o988اداب عين شمسربا محسن احمد عبد الوهاب
تجاره القاهرهانجى حمدى ابراهيم عبد هللا122977
271o88اداب عين شمسمروه محمد سيد محمد
تربية اسواناالء سمير امام ابراهيم822878
445o57طب االسكندريهاسراء عادل محمد المدبولى
حقوق القاهرهايناس على سنوسى حدوت28692
هندسة المـــنيافريدون عبد المـــنعم محمد خليل119571
2291o3تربية بنهاساره سليمان صبحى محمد الجدع
اداب القاهرهسلوى السعيد بدرى هريدى274184
137o95تربية حلواناحمد خالد سعد زغلول
هندسة اسيوطبيشوى مجدى نجيب كامل413784
اداب المـــنصورهشريف السيد عبد الحى السيد565616
السن عين شمسسلوى السيد ابراهيم عبدالمقصود286685
اداب انتساب موجه القاهرهاسراء جمال السيد بيومى48757
6618oرياض اطفال بنى سويففاطمه هشــام صديق صديق
تجاره بنهامحمد رضا صالح الدين السيد286122
تربية حلوانمى عبد الناصر السيد احمد151834
2775o9هندسة الفيومنادين محمد فوده عبدالفتاح
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىاسراء يحيا عباس مـــنوفي حسين732158
تجاره القاهرهموده ضاحي عبد التواب خليف42184
طب اسنان طنطاعبدالمحسن محمد عبدالمحسن عمار223614
اداب القاهرههناء مسعد سليمان بكر22387
تجاره الزقازيقمحمد وحيد عصمت عبد القادر512348
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةفتحى محمد فتحى احمد مصطفى رابح49154
تجاره القاهرهعبدالرحمـــن عادل سعد جاد الرب197925
صيدله االسكندريهعبد الرحمـــن مدحت محمد محمود ماضي412228
اداب المـــنصورهوالء فاروق يوسف ابراهيم صبرى563682
تربية طفوله االسماعيليهماجدة محمد عبد اللطيف محمد654522
56o453صيدله المـــنصورهميرنا ماذن احمد مـــنصور محمد
8o8627طب القاهرهكيرلس عادل رشدى ناصيف
تربية اسيوطايمان عزت عبد النبى محمود792764
56oo28كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد مسعد ابراهيم العوضى
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىمصطفى فراج النادى محمد744749
تربية اسوانصالح حسن على حسن821379
هندسة المطريه جامعة حلوانمايا هانى فايز خليل117824
تربية دمـــنهوراسماء فضل هللا طلب عبد القوي429546
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالعزيز سعيد عبدالعزيز عيش217712
572o72تجاره المـــنصورهمحمد محمود حامد الطنطاوى
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسمريم على احمد على658669
2o6974هندسة حلوانداليا محمد السيد عبدالهادى
66o787هندسة بور سعيدانطون سامى سكال جرجس سكال خليل
44218oصيدله االسكندريهمحمد ابراهيم محمد احمد زكي
647oo2صيدله الزقازيقياسين السيد محمد عبد الجليل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحمدى رمضان محمد جوده78886
تجاره االسكندريهعبدالرحمـــن محمد بسيونى على فراج344774
رياض اطفال المـــنصورهاالء مجدى عبدالجواد معوض222675
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم يوسف عبدالمـــنصف الجزيرى224271
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262o48صيدله عين شمسايه ايهاب محمد صبحى محمد الحسينى زهرة
تربية حلوانايمان جمال عيد عبد الرازق134224
5o142اعالم القاهرهمها فوزى حامد ركابى
تربية اسوانايه يحى محمد ابوزيد821749
تجاره عين شمسحسن محسن احمد باطه محمد287113
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف مـــنير شحات صليب72965
48oo4هندسة القاهرهحسن محمد فرج محمد احمد
اداب القاهرهاحمد محمد دسوقى محمد135713
تربية الزقازيقسعيد على السيد ابراهيم دويدار646129
تربية ابتدائي عين شمسريم عادل محمد محمد155873
519o46هندسة المطريه جامعة حلوانتوفيق على توفيق على الدسوقى
8o5535اداب سوهاجندي سامي عبد السالم حامد
تجاره المـــنصورهاحمد شعبان عبد التواب عثمان573351
تربية ابتدائي قنا ج الواديياسر محمد ابوالفضل عباده735553
تربية عين شمسحنان محمود عبدالخالق محمد294596
2o2626اداب انتساب موجه حلوانايه هشــام محمد احمد سليمان
تجاره المـــنصورهمحمد احمد ابراهيم باشه القليل571571
نوعية الزقازيقغاده عبد العزيز صالح عبد العزيز512397
اداب اسيوطفاطمه هوارى عمر محمد794955
344o12حقوق االسكندريهايهاب صادق عبد السالم بالل
49633oتجاره طنطااحمد فتحى عبد العزيز أحمد علم الدين
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورهان اسامه عبد المعز محمد24777
طب القاهرهسارة احمد على ابوالعينين444925
327o9تجاره القاهرهعمرو يوسف تقى عبد الرحمـــن
صيدله االسكندريهمـــنه هللا عماد الدين عبد الرحمـــن محمد صالح376946
تجاره الزقازيقمحمود محمد محمود احمد519929
43344oطب بيطرى االسكندريهاسالم محمد صالح محمد حسين
صيدله القاهرهمحمد ابراهيم محمد الدسوقي انور392313
السن عين شمسعصام احمد محمد خليل273719
57oo15تربية المـــنصورهاميره محمد عطا محمد فرحات
تجاره الزقازيقعبدالرحمـــن محمد عبدالوهاب محمود523293
8o4o65تربية سوهاجصابرين عبد الرحيم ثابت ابراهيم
تجاره االسكندريهآية بهاء احمد العوامري411569
8o9565كلية األلسن سوهاجاسالم عبد الاله محمد احمد
49345oتربية طنطامحمود مهران فراج عبادى
رياض اطفال بورسعيدساره ايهاب محمد الجمل661542
حقوق اسيوطايه ممدوح انور على786992
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةحسام عباس سعيد حسين224422
تربية ابتدائي اسيوطمـــنال عرفة محمد احمد799761
27358oفنون جميله عماره ج االسكندريهمحمد سيد جمال اسماعيل
تربية بنى سويفاميره خميس احمد شلبى69125
49o817اداب طنطامحمد مسعد مرسى ابراهيم التلبانى
اداب اسيوطليلى هاللى حسين همام791447
طب بنى سويفمـــنار نشــات احمد آمين718479
71o697طب المـــنيارشــا رمضان فتحى محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهشرين دسوقى عبد الاله احمد31144
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسين احمد محمد صالح شوقى187717
صيدله حلوانمازن اكرم احمدماهر محمودطه66458
تجاره المـــنصورههدير وحيد عوض محمد573729
هندسة المـــنيامصطفى محمود محمد محمد الشوكى345522
تربية رياضيه بنين حلوانهشــام خالد حمدى حمدى15298
43o986تربية طفوله ج دمـــنهوراسماء عوض فتحى عوض دغار
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اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةسلمى حسام الدين فتحى خليل18587
تربية المـــنصورهايات محمد حسن حسن الجوهرى579355
صيدله طنطادينا عبدالمعز شكرى عبد الحميد جبه228587
اداب طنطاإبراهيم محمد محمد الدسوقي غنيم352611
35o395فنون جميله فنون ج االسكندريهساره عوض مرسى صالح حسن
5o8698تجاره الزقازيقامير السيد امين السيد
3454o4هندسة االسكندريهعبد هللا محمد احمد عبد العال رفاعى
اثار قنا جنوب الوادياسامه سمير محمد النبوى الفقى217956
15o447هندسة حلوانمحمود جمال احمد احمد ابو احمد
22o847تربية الساداتابتسام جمال عبدالحكيم عبدالوهاب سرور 
34476oتربية اسكندريةامير سعيد جالل محمود حسين
تربية اسيوطعبد القادر ناصر سمير عبد الحميد799129
2oo19اقتصاد مـــنزلى حلوانيوسف عادل سعد ابراهيم على
اداب انتساب موجه القاهرههبه سامي محمد طاهر شوشه126152
طب بيطرى المـــنصورهالسعيد ايمـــن محمود محمد خليل577319
1825oكلية البنات آداب عين شمسايه اسماعيل حنفى اسماعيل احمد
تربية طفوله طنطانرمين محمد أمان حافظ زايد493992
تجاره الزقازيقاسالم محمد حسن عبدالعزيز649672
تمريض المـــنصورة اسراء عماد عبد الفتاح المتولي591133
5o7142هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد محمود محمود الصايغ
هندسة االسكندريهمحمد احمد محمد اسماعيل بكرى343859
حاسبات ومعلومات عين شمسيوسف ابراهيم احمد ابراهيم262679
تجاره عين شمساحمد امبابى اسماعيل امبابي294666
تربية ابتدائي بنهاياسمين عبدالغنى صالح عبدالغنى296125
عالج طبيعى ج كفر الشيختقي طارق عبد الوهاب حسن طلب435765
كلية الطب بقنايحي عبده احمد محمد745871
8o9714تربية سوهاجايمان كامل محمد عبد الرحيم
هندسة طنطاصفيه محمد حسين احمد221172
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانزياد سيد احمد سليمان38271
اداب الفيومنورهان كامل محمد كامل محمد فرج72399
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايه سعيد عبدالواحد المعداوى219622
صيدله حلوانسوزانا احمد عبدالقوى على محمد على غنام277635
اداب القاهرهاسراء عادل احمد بيومى31451
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسامل محمد حجازى محمد296276
حاسبات ومعلومات الزقازيقمصطفى محمد خليل محمد647162
14749oصيدله عين شمسادهم عبد الفتاح عبد الحليم عبد الفتاح
تربية المـــنياغاده جمال احمد احمد716275
2322ooحقوق بنهازينب جمال عبدالموجود محمد الشيخ
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتآيه محمد مصطفى السيد746276
نوعية فنيه االسكندريهوالء حمدى احمد حسانين عبد العال428648
23o359اثار قنا جنوب الواديمصطفى محمود مصطفى معارك
8o4417تربية ابتدائي سوهاجمحمود محمد شعبان على
هندسة حلوانساره اسامه محمد زكى27641
هندسة القاهرهخالد امجد حامد محمد47875
82o83oتربية ابتدائي اسوانهاجر محمد أبو الحجاج محمد
تجاره القاهرههايدى اسماعيل عيسى اسماعيل22155
265o87تجاره عين شمسمـــنه هللا صبرى محمد غريب
هندسة عين شمسيوسف اشرف حسن عبد العزيز شديد187746
تربية سوهاجرانيا يوسف عبد الحميد ابوالعال818234
5o989oاداب الزقازيقندى محمد محمد عبدالحميد
283o26كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسفاطمه حسن محمد امبابى
هندسة االسماعيليةعبد هللا حسام الدين على ابراهيم دومه667386
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صيدله الزقازيقايمان نجيب السيد محمود شويل641147
71248oطب المـــنيااميمه مصطفى احمد عبد الباقى
3o577هندسة الفيومسيد محمد سيد احمد
57o342صيدله الزقازيقهاجر نجاح عبد البديع عطيه
1455oاداب القاهرهرضوى شريف احمد يوسف يوشناق
12792oتجاره وإدارة أعمال ج حلواننيره ياسين ابو السعود على
66o891سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسدينا العربي ابراهيم كمال ابراهيم
صيدله بنى سويفرانيا محمد محمد فريد74582
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةفتحى عادل فتحى متولى البلشى235615
898o2طب بنى سويفهناء عبد المحسن ابوزيد محمود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد العزيز حسن عبد العزيز خطاب137118
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ايهاب االلفى محمد123881
8o4o82تربية طفوله سوهاج طالباتمها صبرى محمود عبد الرحيم
تجاره سوهاجمحمود عبد الاله محمود محمد812541
34o795فنون جميله فنون المـــنياعالء محمد السيد عثمان السيد عوض
حقوق عين شمساميره احمد محمد حسن داؤد672741
طب اسيوطاحمد سيد احمد عبد هللا796611
7o397تربية بنى سويفرانيا اشرف سعد امين
732o68اداب قنا ج جنوب الوادىرضوى صالح ثابت مبارك
هندسة االسماعيليةعبد الرحمـــن ابراهيم دياب عبد العال653626
هندسة اسيوطساندي حلمي جميل نخنوخ799936
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالغنى بهاء عبدالغنى شيحه232955
71oo8oصيدلة المـــنياسماح مؤمـــن محمد امام
8o6555هندسة سوهاجعبد الرحمـــن سعد عبد الرحمـــن محمد
تربية اسكندريةمحمد عبد هللا الشحات احمد مصطفى416355
9o212تربية بنى سويفهاله محمد زكريا عثمان
تجاره انتساب موجه  عين شمسناصر جمال محمود امام194349
28444oهندسة اسوانمحمود مبروك سيد محمد
تربية ابتدائي الزقازيقدينا عاطف محمد محمد المسلمى515755
طب بيطرى القاهرهاحمد عبد الحليم محمود عبد الحليم26197
58453oاثار قنا جنوب الواديمى محمد سعد محمد الحاكمى
81582oاداب سوهاجعمرو رجب صابر حمدان
625o7تربية ابتدائي بنى سويفاسراء حسين احمد عبد الواحد
طب اسنان عين شمسحازم ناصر سليمان على سليمان191878
24o239تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد اشرف عبدالحميد شلتوت
تربية اسكندريةاية احمد على محمد عبدالبارى417335
كلية هندسة بنهاسلمى اشرف محمد عفيفى231578
تربية الزقازيقجهاد السيد محمد مطر642447
74188oتربية قنا ج جنوب الوادىزمزم محمود أحمد محمود
37o246هندسة االسكندريهمحمد رفعت محمد محمد بدر
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد كمال عبد الحفيظ ابراهيم النجار234734
 تربية الساداتمـــنال ياسر حميده ابوشوشه221212
656o6oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسبيتر ظريف سيداروس سرجيوس
8o367oتربية رياضية بنين سوهاجعمرو محمد عبده مرسى
تربية ابتدائي سوهاجنورا عبد الرحيم الصغير احمد813516
41419oهندسة االسكندريهمحمد احمد محمود علي محمود
2o4356هندسة القاهرهمحمد حسين عويس محمد يونس
4o513تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء السبع صالح الدين النمر
26178oطب بيطرى القاهرهمارينا مـــنير ابراهيم اسكندر
فنون جميله فنون ج االسكندريههدير اشرف عبدالمجيد السيد احمد348232
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةدينا عادل محفوظ عبد الحميد سالم236198
تجاره القاهرهمصطفى محمد محمود محمد عبد الغنى15744
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صيدله بنى سويفمـــنال عبدالجواد عبدالكريم عبدالجواد723124
1742oتجاره القاهرهمحمد احمد حسين محمود ابو صليب
طب المـــنيانورهان محمد قطب حسن723366
اداب عين شمساالء مصطفى احمد مهنى محمد115961
9o651كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفرقيه درويش عبد الحميد على
رياض اطفال المـــنيا طالباتشيماء حسانين خليفه حسانين727698
653o16اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةشيماء السيد محمود احمد
هندسة االسكندريهمحمد رضا رزق محمود محمد345476
8241o7كلية طب أسواناماني حجاجي احمد خليل
6544o1اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعمرو محمد حسين خليل
تربية اسكندريةتقى مسعد حسن محمد حسن339879
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةياسمين محمد مبروك محمد السيد221223
3613o2اداب طنطارياض وجدى رياض النحراوى
2955o1اداب عين شمسساره خيرى على حامد
اداب انتساب موجه القاهرهمياده محمد احمد حسنين137559
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسمروه احمد كمال حسن658661
تجاره المـــنصورهسميح السيد مصطفى مصطفى محمد588668
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةزياد سمير محمد عمار219984
237o74هندسة اسيوطحمزه عبدالمطلب محمود احمد حسين فتيحى
فنون جميله فنون ج االسكندريهاحمد مصطفى فهمى محمد طه احمد421687
3o245oاداب انتساب موجه عين شمسنعمه محمد محمود ابراهيم
3671o6طب طنطاهاجر حازم عبد السالم سالم
هندسة حلوانمحمد حمدى عطيه حرزهللا65975
صيدله القاهرهبسنت اكرم مصطفى عبد العزيز18953
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةميرنا محمد احمد عواض288846
28o2o7هندسة شبرا بنهامحمد ربيع بدرالدين محمد
صيدله المـــنصورههاجر صالح محمد الشرقاوى493314
49712oكلية اآلثار باالقصرابراهيم رضا السعيد يوسف حله
586o86هندسة الزقازيقالسيد السيد عبد هللا سعد فنا
طب بيطرى الزقازيقمحمود ماهر محمد عبده515664
738o17تربية ابتدائي قنا ج الواديشيماء عبدالناصر عبدالمـــنعم احمد
56o393هندسة اسيوطخالد اشرف محمد محمد عوض
تجاره عين شمسسلسبيل محمود حسين سعيد134913
5o717اداب القاهرهعالء محمد ابوالنورالسيد
39o52تجاره القاهرهمحمد محسن سعيد محمد القاضى
تربية طفوله الزقازيقعلياء سامى عبد هللا عبد العزيز العزب587245
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشريف عبدالناصر فؤاد احمد187887
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسوزان حامد مـــنصور صالح  بركة221284
12478oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم محمد عبد الحكيم شحاتة
تربية سوهاجاالء خلف خلف هللا خليل815472
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسن محمد حسن حجى29659
2o7361اداب حلوانشيماء احمد عبدالعزيز على احمد
اداب الزقازيقاميره صابر محمد حسن644268
طب بيطرى المـــنصورهايه مجدى على مـــنصور جاد هللا588174
65397oكلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةهند احمد محمود شحاته
اداب الفيومنوران خليفه قرني اسماعيل76965
21725oتربية ابتدائي الساداتمحمود ماهر ابراهيم ابو شنب
79289oاداب اسيوطاحمد محمود عبد التواب حماد
254o5تجاره القاهرهاسراء اسامه سعيد سرور
35o115اداب االسكندريههيام حمدى خلف طه احمد
اداب دمـــنهورمريم اسماعيل كمال عبد الال429461
تجاره سوهاجاسماء على السيد الشــايب814999
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تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد عابدين محمد علي741797
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالرحمـــن محمد على227652
19o275عالج طبيعى القاهرهنور ماجد عبد المعز حسن الخولى
22355oتربية شبين الكوماحمد فراج خيرى ابراهيم مـــنصور
تجارة قنا ج جنوب الوادياسامة عبد السالم سيد هميمى731527
اداب حلواناحمد مليجى السيد على197922
45o119كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسراء حسن شحاته  السيد القهوجي
81o263تجاره سوهاجاحمد خليفه السيد احمد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمهاب محمد حسن على635848
1422ooتربية حلواناميره عالء عبد الواحد محمد
8oo555نوعية موسيقيه اسيوطمادلين خلف نجيب عطا
تربية اسكندريةصفى الرحمـــن محمد حمدون طه حمدون421528
3o53o1اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد حسام الدين سعدى محمود على
71683oاداب المـــنيامى محمد محمد ابراهيم
تجاره الزقازيقضحى لبيب طلعـت عبداللطيف517784
هندسة عين شمسنوران محمد فهمى عبد السميع122229
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمروه محمد حلمى محمد الكومى232865
اداب بنهاامانى طارق ابراهيم عطيه279682
661o39نوعية فنيه بورسعيدايه محمود مصطفى عوض شعبان
اداب المـــنصورهفاطمه صبرى محمد عبد الهادى حليمه581657
اداب المـــنصورهوالء نبيل عبد العزيز العدل مصطفى566839
اثار القاهرهمحمد ممدوح احمد احمد حسين45426
هندسة حلوانشروق بدر ابوسريع محمد رفاعى243571
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسامه مصطفى حسين يوسف23325
516o1oصيدله الزقازيقهدى رمضان محمد غنيم عبدهللا
تمريض شبين الكوم المـــنوفيةمحمد على محمد سليمان213317
تربية قنا ج جنوب الوادىسهام محمد يوسف احمد743699
341o21اداب انتساب موجه االسكندريهعبد الرحمـــن محمد هالل حسن سالم
34631oطب االسكندريهياسمين محمد عبد الرؤوف عبد الجواد حسنين
اداب انتساب موجه االسكندريهياسمين ممدوح على عبدالحافظ422824
تربية ابتدائي بنهاعمر محمد مرعى مهدى سليمان276289
5o2771اداب جامعة دمياطعبير محمد احمد مخلوف
42361oتربية أساسي اسكندريةجوسيانا كرم وليم ميالدشــاكر
تربية ابتدائي طنطامريم القرشي عطا محمد خليل354898
كلية البنات آداب عين شمسمى احمد محمد احمد عبدالعال292254
4113o1تجاره االسكندريهمارينا رومانى مجلع قديس
اداب حلوانجهاد خالد فتحي احمد137981
اداب االسكندريهسلمى عبد الفتاح عبد هللا محمد خليفه348869
اداب عين شمسامـــنه السيد محمد ماضى149766
115o5oاداب حلوانصفيه على محمود رحمو
عالج طبيعى القاهرهاحمد محمد بكرى عوض حمود226892
هندسة اسيوطمحمد هشــام محمود امين حسين117514
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسراء محمد ابو العزايم عثمان عبد العزيز713357
تجاره عين شمسخلود طارق محمد ابراهيم192474
اثار القاهرهرهف هشــام حسن عثمان348624
576o82هندسة المـــنصورهاحمد ابراهيم فتح هللا العدل
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفنسمه محمود محمد احمد68331
طب بيطرى القاهرهرانيا هشــام احمد محمود مرتضى261173
فنون جميله عماره ج حلواندنيا محمد عبد المـــنعم محمد دردير17637
571o25طب اسنان المـــنصورهخالد سعد حلمى على الدين المتولى
تجارة قنا ج جنوب الواديمارك ايهاب توفيق ميخائيل اسكندر237689
 تربية الساداتاسماء فتحى عقبى محمد219167
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حقوق القاهرهبدر الدين عنتر عبد الهادى حسن17843
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفندى محمد زكى احمد63359
تجاره انتساب موجه قاهرهايه حسن غريب حسن عمرو58481
5o5oo5هندسة المـــنصورهأحمد محمد بليغ محمد قورة
3o4oo1تجاره انتساب موجه  عين شمسروان خالد بركات وهبه
43o491تربية ابتدائي دمـــنهوراستير غالي ابراهيم نخله
هندسة القاهرهمحمد فتحى عبد اللطيف عبد الفتاح47385
7271o8طب اسيوطمارينا عماد نخله بطرس
طب االسكندريهإنجى أشرف مرزوق محمد349524
تجاره انتساب موجه قاهرهعمر عادل محمد محمد سليمان38612
1625oهندسة الفيومعمرو حسام يسن توفيق
639o6oطب االسماعيليه ج قناة السويسازهار السيد فتحى السيد احمد سليمان
217o44هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةتقى محمد محمد شبل عبد الواحد
تربية المـــنصورهابراهيم محمد نحمد هللا المتولى سلطان561854
اداب انتساب موجه القاهرهنسمه محمد حامد محمد على51561
صيدلة المـــنيااميره فايز رزق شفيق751517
6o274تجاره القاهرهمحمد سيد عبد المـــنعم محمد حرب
هندسة االسكندريهمهند محمد خليل السيد457257
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرماح هانى ابراهيم الكيالنى على213452
7469o9تربية ابتدائي قنا ج الواديساميه سالم بسطاوى محمد
فنون جميله عماره ج االسكندريهعمر جمال الدين محمد علي خليفة414555
تربية طفوله طنطاأمـــنيه ربيع السيد قرقش359131
صيدله الزقازيقمحمد ايمـــن عبدالحى عبدالحميد قورة518931
اداب الزقازيقاحمد محمد صابر عبدالمعطي511929
431oooتربية طفوله ج دمـــنهورفاطمة محمود رشــاد ابوحسين
كلية البنات آداب عين شمسغاده حسين عقبي عبد الحميد137541
417o44تجاره االسكندريهاميرة طارق محمد جمال سليمان
تجاره بنهاكريم عبدالنبى متولى عبدالغنى الطحاوى287535
السن عين شمسمـــنه هللا طارق محمد صادق على193697
تجاره القاهرهسمير سعيد عبد النبى حامد53539
صيدله المـــنصورهامانى عادل محمد العدل كساب569788
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمود عبد هللا عويس33134
تربية كفر الشيخاحمد شريف علي محمد سليمان379745
641o37تربية الزقازيقامل عماد احمد مـــنسي ابو نصر
23367oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعلى ابراهيم على جاب هللا
تربية بنهااسماء سيد محمد على حجازى286665
اداب حلوانمحمود صالح حامد ابراهيم153152
56o125طب بورسعيدابراهيم ياسر ابراهيم ابراهيم الشين
774o1طب الفيوممـــنار ممدوح محمد محمد
كلية أداب بورسعيدمحمود عصام محمود احمد الحطاب663693
65oo3تربية ابتدائي بنى سويفوفاء محمود محمد قطب
نوعية اشمونساره محمود رزق ابراهيم داود232582
نوعية فنيه طنطاجوليا انور رفعت عشم هللا يوسف489275
8o8o55تربية ابتدائي سوهاجعبد الرحمـــن محمد رشــاد عبد الحافظ
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد زكريا نصر التميمى الزحزاحى594525
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسفاطمه ماهر حسن محمد21421
6o391تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباترحاب جمال حامد عبد هللا
1442ooاداب انتساب موجه عين شمسامـــنية على احمد على
5o1149اداب جامعة دمياطابراهيم محمد مصطفى الكسار
طب بيطرى بنى سويفمريم عوض جرجس عيد79868
صيدله الزقازيقايمان السيد عبدالوهاب السيد محمد517944
اداب االسكندريهمـــنة اشرف عجمى محمد عثمان415794
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هندسة المـــنياناردين ابراهيم خليل جاد717238
تمريض شبين الكوم المـــنوفيةمحبوبه عيد عوض عيد214286
اثار قنا جنوب الوادياسماء محمد على محمد747591
36699oنوعية طنطاايمان احمد السيد كيله
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد سليمان محمود651543
تجاره انتساب موجه  عين شمسنيره شريف عبد العزيز محمود116816
السن المـــنيانورا نوح محمد بكير791845
تربية ابتدائي اسوانمؤمـــن احمد فوزي احمد819738
تربية المـــنياايمان مكرم مصطفى حسين728948
تجاره القاهرهدعاء احمد محمد عيد42951
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمى احمد ابراهيم احمد653978
تربية ابتدائي بنى سويفرضا جابر السيد حسن71228
تربية بور سعيدمحمد السيد محمد صالح احمد حراز663945
اداب المـــنياياسر سمير كمال الدين عبد العليم725986
طب القاهرهعبد الرحمـــن طه على طه على شلبى17148
تربية طفوله سوهاج طالباتهاله محمد احمد احمد816514
طب الزقازيقمحمد جمال الحسينى مسعد حزه593171
تجاره القاهرهحسام امين محمد عزت امين136417
359o49كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمريم محمود السيد محمد مبارك سعد
هندسة الفيوممعتز نصر عبد الحفيظ صديق91258
تجاره القاهرهطاهرة عربى سيد عبد النبى45683
59o337صيدله المـــنصورهايه محمد التميمى السيد مـــنصور
كلية البنات تربية عين شمسايمان احمد محمد احمد نجم34258
38o366طب االسكندريهدينا مرعى ايوب ابراهيم
صيدله حلوانفلایر على عبدالحميد على282446
تربية رياضيه بنات االسكندريهايه عبد القادر محمد محمد شلبى429123
2o4762تجاره عين شمسمحمود طارق محمود سيد
هندسة المـــنصورهمحمود وليد المرسى محمد السيد579856
523o7oتجاره الزقازيقابراهيم احمد محمد محمود
58o228تربية ابتدائي المـــنصورهبسنت ياسر محمد عبد الرحمـــن القشالن
تربية ابتدائي شبين الكومسحر عبدالغفور عيد السيد صالح232586
277o83تجاره بنهامصطفى رضا محمد على سالمه
فنون جميله فنون حلوانمادونا موريس دانيال مترى261772
2o1815تجاره القاهرهاسالم محمد نبيل محمد مصطفى
اداب االسكندريهروان طارق محمد عطية422729
3o2789اداب بنهاكريم ناصر محمد السيد فرج
521o51كلية هندسة بنهامحمد محمود محمد مصطفى محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين محمد فتوح عبدالعزيز266146
823o17تربية ابتدائي اسوانرغدة احمد محمود احمد
29o9o1تجاره عين شمسيوسف شعبان احمد السيد رجب
طب الزقازيقندى مجدى عبد الفتاح عبد العظيم مصطفي587344
تربية الفيومهشــام ابراهيم سعد محمود73869
تجاره انتساب موجه قاهرهنشوى رمضان خليل احمد22128
52o553تجاره بنهااحمد عبدالرؤف محمد امين عبدالرؤف
طب عين شمسرومانى الفى نجيب رياض281561
7o136حقوق بنى سويفمصطفى حمدى محمد عبد العزيز
283oo4اداب عين شمسرحاب عاطف عبدالعظيم عبدالهادى
تربية كفر الشيخوالء محمد سالمه التهامى ابومعبد372825
تجاره بنى سويفماريو رافت زكى حنا714386
2o5313حاسبات ومعلومات عين شمسجورج نصر موسى ابراهيم سليمان
81787oمعهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفاتبيشوي البرت ظريف فارس
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاسراء سامى عبدالحميد حشــاد216897
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اداب عين شمسعبدالرحمـــن حسن محمد الحسينى النجار194135
645o37نوعية الزقازيقوسام وحيد عبدالعظيم احمد حرى
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسفاطمه جمال عبد االفتاح محمد282894
22997oطب بنهااسراء قنديل ابراهيم حافظ  قنديل
تجاره انتساب موجه االسكندريهفتحي أحمد فتحي احمد ابوالعال411396
2o8786هندسة عين شمسعبدالرحمـــن ياسر الغنيمى عبدالحميد
حقوق عين شمستقى عالءالدين عسوى محمد297968
تجاره الزقازيقنرمين يحيى يوسف محمود يحيى515151
تربية اسيوطساندي سعد سعيد مقار795396
اثار القاهرهمحمد مصطفي محيي الدين محمد155716
اداب الزقازيقامـــنيه جعفر اسماعيل طلبه644948
154o18تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء محمد عويس جمعه
تربية اسيوطحماده عبد المعطي حسانين عبد السميع792659
اداب طنطامحمد صبحى محمد هجرس497653
تجاره بنهااحمد فتحى مصطفى الحفناوى227451
2195o4كلية الطب البيطرى المـــنوفيةوالء عبدالاله ابوالعنين جاد
هندسة اسيوطاحمد مايز حلمي شحاته796874
كلية األلسن ج أسوانليديا مجدى سليمان صليب63122
2681o9تربية عين شمسوالء حمدى عربى محمدين
اداب القاهرهميرنا اشرف سامي جرس37227
21462oتمريض شبين الكوم المـــنوفيةشيماء فؤاد خليفه جبريل
إعالم بنى سويفراندا احمد محمود محمد79278
تجاره انتساب موجه االسكندريهأمـــنية محمود عبد العزيز محمد339459
49o251تربية طفوله طنطارحمه عبدالعزيز محمد عبدالعزيزطمز
تجاره بنهاامين نادى امين عبدالفتاح صقر289132
هندسة كفر الشيخفاطمه ممدوح عبد العزيز محمد573654
اداب االسكندريهنانيس حجازى محمد محمد احمد417187
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسفاروق محمد فاروق عبدالجواد651622
طب بيطرى بنهاعبدالرحمـــن حمدان محمد حسينى284531
اداب حلوانياسمين امين مرزوق محمد134976
43o297تربية ابتدائي دمـــنهورنهال على السيد يوسف راضى
تربية طنطايارا على على على  نصار367652
هندسة المـــنصورهعمر سمير محمود عطيه عيد576938
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنوران هشــام سيد عواد13624
13o519تربية عين شمسناديه حسنى بدرى سيد
2o9167تجاره بنهاخالد محمود مكاوى محمود
تربية عين شمسندى ياسر حسين على271931
اداب المـــنصورهاميمه ابراهيم ابراهيم الدسوقى حايس576264
361o26نوعية موسيقيه طنطامصطفى محمد مليحى شــاهين
طب بيطرى سوهاجعبد الرحمـــن نصار عطا احمد816462
2o8855الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفنورشــان عماد محمد البكرى محمد الليثى
تجاره المـــنصورهعمرو رجب رجب سالمه565666
اداب المـــنصورهغاده رجب عبد المعطى ابراهيم الحايس587246
اداب المـــنياأمونيوس حمدى سعيد عبد النور729493
49o945صيدله المـــنصورهكمال محمد كمال عبدالحليم دراج
19o141هندسة عين شمسمحمود عمادالدين حسين محمد
عالج طبيعى القاهرهندى صبرى متولى السيد122216
27814oتربية ابتدائي بنهاايه عيسى عبدالسميع السيد
5o877oهندسة الزقازيقاحمد وائل محمد جمال الدين شــاهين
5o43o5طب المـــنصورهراندا خيرى األتربى فايد ابراهيم
26785oكلية البنات آداب عين شمسمـــنار فتحى محمد يونس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانامينه احمد السيد عبد الصمد54873
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اداب الزقازيقايهاب ناصر عبد اللطيف السيد516915
44355oصيدله االسكندريهأحمد عبد هللا عبد هللا أبو ريه
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد حمدى ابراهيم الدسوقى محمد السعدنى588227
فنون جميله عماره ج االسكندريهميرنا محمد سليمان عبد الستار خاطر16943
582o9oطب الزقازيقوسام حمدى شحاته ابراهيم محمد عيسى
268o68اداب حلوانايه ايهاب محمد جمال الدين
كلية البنات تربية عين شمساسراء عادل عبد البر مرسى54845
نوعية موسيقيه اسيوطنور الهدى حسن عبد العال عبد النبى794242
3753o1طب كفر الشيخأحمد محمود عبد الحليم بسيونى فيود
2o675هندسة حلواناحمد علم عبد الرحمـــن عبد المعز
كلية أداب بورسعيدشريهان السيد عبد الرحمـــن عبد الكريم حسين661761
اداب كفر الشيخايمان فايز محمد احمد جاويش372612
تجاره عين شمسمعتز محمد عثمان عبد الحافظ115199
تربية الزقازيقدينا لطفى عبد الرحمـــن عبد السالم638462
تجاره الزقازيقاسماء سامى عطيه حالوة642558
فنون جميله فنون ج االسكندريهمـــنة هللا ايمـــن فهمي عبد هللا محمد423673
اثار القاهرهزينب محمد شعبان بشير367413
تجاره انتساب موجه المـــنصورهوليد محمد السيد المرسى الحبيبى561841
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةبسنت حسانين رشدى امين الشناوى215581
رياض اطفال المـــنصورهدينا فرج اسماعيل فرج582524
طب عين شمسعبدالرحمـــن احمد خليل محمد193614
طب بنهاعبد الرحمـــن مصطفى محمد احمد دعبس488684
8oo938تربية ابتدائي اسيوطاروي ياسر على حسانين
4191o5سياحه وفنادق االسكندريهمرقس يوسى جندى جرجس
828o9oهندسة اسيوطحسين فهمى هاشم محمد
هندسة الزقازيقشهاب عبد الحكيم عبدالباقي محمد العسال511422
اداب بنهانورهان جمال سيد سيد ابوالسول295967
تجاره القاهرهاحمد مجدي سيد عبد المـــنصف54563
عالج طبيعى القاهرهاحمد عمر راشد محمد عمر518843
5o6o45طب المـــنصورهنرمين ايمـــن احمد عبيد
تربية ابتدائي المـــنياجيهان محمد على عبد الحميد714828
64o224طب بيطرى الزقازيقفاطمه احمد محمد سالمه
8o3656هندسة اسيوطمحمد كمال محمد على
هندسة طنطاعلى محمد على ابراهيم  على الطنطاوى357631
5oo8o6تجاره جامعة دمياطهايدى محمد محمد حسن شبانه
حقوق المـــنصورهمصطفى احمد شفيق محمد غانم562377
طب المـــنصورهشهاب محمد على محمد طلخان579225
666o52تربية العريشنورهان عبد هللا يس محمد نصر
تربية ابتدائي سوهاجسامح روض الفرج سلطان محمد814938
7576o6اداب قنا ج جنوب الوادىندا نبيل الحفنى محمود
5o6291طب المـــنصورهمحمد مروان سعد محمود عوض
هندسة االسماعيليةاحمد مجدى عبدالخالق حسنين656934
3718o4تجاره كفر الشيخاسالم احمد ابراهيم ابراهيم سليمه
2172o1اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنادر نبيل عبدالمـــنعم سويدان
طب بيطرى فرع الوادي الجديدمؤمـــن على احمد حسن748821
كلية الطب بقنامـــنه هللا يحيى سيد سليمان744199
صيدله حلوانندى عواض على ابو العز152677
24o1o9اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورا مصطفى عبدالحميد الخمرى
تربية بنهاهاجر ناصر محمد على خطاب285434
اداب انتساب موجه عين شمسفادى اشرف عزت زكى بطرس281436
382o48تربية كفر الشيخميرهان عبد القادر حسين عبد القادر الصعيدى
تربية الغردقة جنوب الواديياسمين شعبان بدرى حمزه238124
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كليةاسمجلوس
نوعية االسكندريهاسراء محمد السيد عرفة349241
تربية ابتدائي الساداتاحمد عادل محمود عبدالرحمـــن231288
هندسة المطريه جامعة حلواننورهان محمد قناوى حسين261377
هندسة طنطاعمر عبد هللا محمد أبو العطا496186
7993o1اداب اسيوطهاجر رشدان عبد المتعال عبد الرحمـــن
639o42تربية الزقازيقندا شكرى عبد العزيز عبد الرحمـــن
5oo813تربية جامعة دمياطهنا محمد عبده درويش الحديدى
صيدله المـــنصورهكريم على حسن رزق499571
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد اشرف السيد خليل ابراهيم حنفي75226
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةسلمى عماد احمد غراب215358
هندسة القاهرهمحمد هشــام مصطفى صالح41217
طب المـــنصورههاجر حمدى عبد الحافظ محمد عبده563269
8o8856تربية سوهاجسمر عبد الحليم السيد عبد الحليم
تمريض شبين الكوم المـــنوفيةليلى محمد طه عزيز223243
تربية العريشرنا سعيد عبد الحفيظ عبد الودود666121
سياحه وفنادق االسكندريهنورا محمد السيد خليل ابراهيم349433
5615o7طب بيطرى المـــنصورههاله احمد السيد محمد
اداب المـــنياهبه على عبد الحكيم عبد السميع713458
طب بورسعيدالسيد حسين السيد محمود العدل569743
14o435اداب عين شمسايه عبد هللا احمد عبد هللا
3o4oo5تجاره عين شمسمها ابراهيم محمد عبدالحليم
صيدله حلوانمـــنة هللا وائل عبد الهادى عبد القدوس54241
4135ooطب اسنان طنطااميرة محمود محمد كمال زايد
4892o3صيدله المـــنصورهساره يوسف على أحمد
اداب طنطامحمد مصطفى عبد المقصود نصار358411
419o67اداب االسكندريهمحمود سعيد سيد احمد الرفاعى محمد احمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد درديرى عبده223629
335o84نوعية االسكندريهمريم خالد سيد سودان
214o78كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد غريب امين خضير
19o6o6طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيارا محمد حسن  حسنى عبدالحليم
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود صالح محمد احمدى213218
14o51تجاره القاهرهعمر محمود محمد حامد
هندسة اسيوطاحمد حشمت احمد السيد828362
78931oاداب اسيوطنوره محمد احمد محمد
تربية طفوله ج دمـــنهورمـــنى فارس سالم الشباسى429472
419o84تجاره انتساب موجه االسكندريهاسالم السيد عبد المـــنعم على احمد
هندسة المطريه جامعة حلوانخالد سليمان طه سليمان شعيب49743
8o92o6صيدله حلواننادين محمود عبد الرحمـــن محمود
2192o8تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتالهام عبدالفتاح خطاب محمد نوفل
21816oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا شكرى عبدالصادق الكردى
6611o6تربية ابتدائي بور سعيدندى السيد حسين محمود الحبشى
7o432رياض اطفال الفيوم طالباتمرسيل سمير وديع نصرهللا
كلية رياض االطفال اسيوطبخيته احمد بغدادى احمد797321
اداب اسيوطاحمد خالد محمد عبد الفضيل799177
هندسة عين شمساحمد صبحى محمد سليمان191423
صيدله المـــنصورهرضوى السيد محمد احمد محمد567987
19o851هندسة عين شمسعلى محمد رفعت عبد الرحمـــن فايد
طب بنهاجالل ابراهيم هجرسى طلبه الدبدوب497944
اداب الفيوموالء صابر فتحى احمد حسن74986
817oo2حقوق سوهاجاحمد عاصم انور عرب النقا
79o969هندسة اسيوطاحمد محمد احمد محمد
5o8o11تربية جامعة دمياطتغريد رضا رمضان رمضان عصر
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تربية طنطاايمان سامى السباعى السيد زهرة497857
83o853هندسة سوهاجعمرو عاصم محمد المهدى
طب بيطرى المـــنصورهعمرو عماد بدير الششتاوى االختيار491115
42o952اداب االسكندريهعمرو على على محمد الحاج حسين
طب بنى سويفزينب محمود محمد محمد63799
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا خلف هللا عبده روبيل34429
3o1277صيدله عين شمسخالد الهامى محمد البربري
 تربية الساداتمحمد احمد حنفى احمد223561
اداب عين شمسامل حسن ابراهيم فوزى احمد297913
صيدله االسكندريهايمان اسماعيل عبد السالم محمد 438175
اداب انتساب موجه القاهرهمريم مصطفى محمد احمد على35145
اداب عين شمساميمه مفرح احمد محمد267718
74oo65صيدلة اسيوطشنودة فوزى لبيب غالى
26278oهندسة اسيوطنرفانا عصام عبداللطيف عبدالسميع
هندسة كفر الشيخمحمد جمال عبدالفضيل عبدهللا381548
12654oتجاره انتساب موجه قاهرهروجينا كميل عزمي مهنى
تجاره عين شمسريهام فايز عبد العزيز ابراهيم146345
كلية فنون جميلة فنون اسيوطساندرا سمير فايز ابراهيم786677
81o355تربية ابتدائي سوهاجاسراء احمد الغيطانى احمد
7o778حقوق بنى سويفهانى سيد طه محمد
تربية الزقازيقاسماء حمدى عثمان عبد المولى محمد587191
فنون جميله فنون حلوانميار مدحت حسن ابوسريع14111
طب كفر الشيخابراهيم محمد ابراهيم الحجر379688
تجاره كفر الشيخعبد هللا يوسف على السيد عكه369938
السن عين شمسروان قدرى طه عبد الحميد346439
3o2331كلية البنات آداب عين شمسشروق عماد ابراهيم سليمان
73o71oتربية المـــنياايهاب خالد صالح علوانى
34o738هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبد الرحمـــن عالء الدين محمد ابراهيم مرسى
كلية طب أسوانرانيا احمد عدلي محمد823838
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقرنيا جميل شعبان عبد السالم72681
تربية ابتدائي عين شمسايمان محمد محمد رجاء محمد حسين268576
3211oتجاره القاهرهجالل مفتاح عبد التواب جمعه
9o431صيدله بنى سويفمحمد عاشور جابر مسعود
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاميره خالد احمد محمود57858
223o32اقتصاد مـــنزلى حلوانعائشه طاغور محمد امين مجاهد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد عزت حسن علي حسن655561
كلية البنات تربية عين شمسفاطمه سعد على حسن عطوه211474
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان يوسف عالم يوسف28256
4471o2طب بيطرى دمـــنهورشيماء هاشم حسن حسن سماط
3o2781اداب بنهااسالم رضا احمد حلفاوى حسنين
اداب الزقازيقنوران محمد عبد العزيز صالح سمـــن644568
السن عين شمسمعاذ احمد محمد ابو الحمد احمد416717
36o569تربية طنطااسماء عيد خليفه محمد خليفه
كلية الطب بقناسارة ثروت نجيب بشــارة759485
82o723هندسة اسوانانطوني نصحي مهني حزين
8o2358كلية طب االسنان جامعة أسيوطحلمى خالد حلمى حسن
فنون جميله فنون حلوانسلمى احمد محمد احمد عوده144896
642o57هندسة الزقازيقاحمد عصام الدين محمد ابو الفضل عبد الرحمـــن
644o49تربية الزقازيقسميه سمير عيد جمعه الشرقاوى
669o8تربية ابتدائي بنى سويفنشوى ندا عبد الصمد سيد
اداب انتساب موجه عين شمسبسمه احمد مصطفى رمضان25281
2o46ooتجاره انتساب موجه  عين شمساحمد يزيد محمد نبيه النظامى
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3o5419هندسة شبرا بنهاهند السيد محمد خليل محمد
46o513هندسة االسكندريهمصطفى محمد السيد فارس
3o3573تجاره بنهامحمد عبدالمحى السيد حسن السيد الشيخ
اداب الزقازيقهاله شــاكر الطاهر خليل646317
41o348هندسة االسكندريهفادى أشرف عاطف نجيب
8o973oتربية سوهاجشرين محمد ابراهيم محمد
تجاره عين شمسزهراء جمال ابراهيم ابراهيم بحيرى274343
تربية طنطامـــنال عادل مبارك ابراهيم قنديل354744
565o33تربية ابتدائي المـــنصورهدعاء محمود ابراهيم الحفنى على
تربية االسماعيليهعلياء عصام الدين كمال سند655684
8o6796تربية ابتدائي سوهاجثريا عبد الرحيم سيد محمد
4949o1صيدله المـــنصورهمريم عادل ابراهيم االشرم
طب االسماعيليه ج قناة السويسساره حميد عودة سليمان667321
هندسة طنطاعبد الرحمـــن اشرف محمد العطار493951
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد محمد عطيه مصطفى189799
8159o4صيدلة سوهاجمحمد رفعت خلف حسانين
4447o2تمريض دمـــنهورايمان سعيد احمد سعيد عابدين
تربية بنى سويفامينه سعيد سيد جابر71878
749oo2صيدلة اسيوطاميمة مجدى عبد العظيم ابوالحداد
8o1o24كلية رياض االطفال اسيوطسهير احمد عمر محمد
5oo442تربية جامعة دمياطمي شريف عبد الفتاح عمر
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانمروه احمد عطا حسنين824342
اداب دمـــنهورخلود عالء الشحات حسن عطية417598
72896oتربية ابتدائي المـــنياندا احمد محمد عبدالرحمـــن
6494oتربية بنى سويفجهاد زارع نادى على
تربية رياضيه بنين المـــنصورهعبد الرحمـــن نعمان محمد نعمان574672
طب االسكندريهعادل محمد اسماعيل محمد412871
نوعية موسيقيه المـــنياايرينى ممدوح يوسف عياد723258
تجاره القاهرهاسماء عبد الستار كمال الدين احمد54483
هندسة كفر الشيخاسامه عبدالفتاح عبدالهادي سعد نوح358928
تجاره بنى سويفمحمود احمد محمد امبابى73863
37279oتربية ابتدائي كفر الشيخايمان محمد احمد فضل
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةسلمى عمرو السيد عبد الحميد السيد18175
3oo337طب اسنان طنطاهدى على محمد يوسف
3oo129اداب الزقازيقاسماء عاطف عبدالبديع سليمان يوسف
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمـــنه هللا عبدالحليم بيومى مـــنصور الصبرى229843
اداب انتساب موجه حلوانيمـــنى فتحى شعبان بيومى31261
هندسة المـــنيااحمد مـــنصور عوض عبد السميع582658
21541oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنظله وسام الدين ابراهيم المصيلحى
42851oتربية ابتدائي دمـــنهوراسماء احمد على احمد رضوان
فنون جميله فنون المـــنيامحمود مختار محمود حسين722527
73o343اداب المـــنياسميه سيد عبد الفتاح عبد الحميد
تجاره دمـــنهورمحمود مصطفى محمد مصطفى قاسم415578
نوعية المـــنيارومانى نبيه سركيس نان729139
هندسة االسكندريهمى هيثم احمد حرفوش414372
كلية البنات تربية عين شمسمريم جالء احمد شرف134969
723o16تجاره بنى سويفمحمد رمضان محمد حسن
هندسة الزقازيقعبد هللا على عبد هللا محمد582994
41o952اداب كفر الشيخميار احمد فايز احمد فاروق حجازى
سياحة وفنادق المـــنيانيره عطفت شــاهر عبد العزيز715661
صيدله الزقازيقاسالم محمد عبد اللطيف السيد523984
هندسة بور سعيدباسل محمد نظير حسن الفولي662913
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27o312تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا مدحت صادق دانيال
هندسة كفر الشيخاحمد محمود شعبان ابو النصر عتمان353636
7oo73تجاره بنى سويفطارق اسالم محمد ميهوب
5oo647اداب جامعة دمياطاسراء محمد ابراهيم الجنيدى
السن عين شمسمحمد صالح السيد السيد النكالوى352952
123o79هندسة القاهرهمحمود عارف محمود محمد حسن
216o82اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحسناء حسن محمود خليل
64o877هندسة الزقازيقمحمود ماهر رمضان احمد نصر
71o934هندسة المـــنياشذا محمد عبد المحسن سطوحى
22oo51صيدله طنطامحمد طارق عبدالعظيم عمران
اداب الزقازيقهاجر احمد سعيد احمد الشنوانى637982
2o4575تجاره عين شمساحمد سامى موسى عبدالخالق
2o2614تجاره القاهرهايمان محمود محمد عبدالخالق
صيدله االسكندريهروان عبدالناصر السيد احمد438315
428o82تربية دمـــنهورمايكل يوسف بخيت بخيت شحاته
تجاره بنى سويفمحمد ربيع ربيع عبد اللطيف718837
اداب بنهاالهام خالد مـــنصور حسين293128
تربية شبين الكوماسراء رجب ابراهيم عريان222989
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد حامد حامد الزينى213176
8o7922كلية الطب بقناتوماس كمال كامل جاب هللا
طب االسنان المـــنياريهام حاتم سعد حسن721849
21775oتربية شبين الكوممصطفى عبدالفتاح مصطفى عامر
هندسة عين شمسمروه محمد جالل عبد الرحمـــن146577
7364o8تربية قنا ج جنوب الوادىأمانى محمد على عبد الكريم
13595oاداب انتساب موجه القاهرهندى طه ابراهيم محمد
اداب الزقازيقايمان احمد فؤاد سليمان محمد البس667725
إعالم ج جنوب الوادىاالء احمد حسن حماد134892
5o5175تربية جامعة دمياطمـــنه محمد التابعى ابراهيم الحارون
نوعية المـــنصورهندا خالد السيد بريك583779
كلية البنات آداب عين شمسايمان سيد جمعه عبدالقادر298226
295o79كلية البنات تربية عين شمسشيماء عاطف محمد حسين
هندسة شبرا بنهامارينا ماهر جرجس فرنسيس114198
اثار الفيومجينا عادل فايق شكر هللا297974
تربية بنهاايمان حسن السيد محمود االشرم277542
34538oهندسة االسكندريهطه مجدي عبد المـــنعم محمد ابو المجد
نوعية طنطامحمد احمد محمد متولى عصر352941
789o48طب اسيوطدينا ايمـــن نعيم عطا هللا
8o1797تربية اسيوطرنا صالح محمود على
8o7673هندسة سوهاجعمر جمال ابوضيف محمد
صيدله االسكندريهاية محمد حامد رشوان433952
6232oرياض اطفال بنى سويفمـــنى حمدى رفعت محمد
سياحة وفنادق جامعة الساداتمحمود ابراهيم على عامر217634
تجاره الزقازيقمحمد حسين مرعى محمد641884
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاميره اسماعيل محمد سالم654857
725o36تربية ابتدائي المـــنياامينة نبيل على ابو العال
5o7463سياحه وفنادق المـــنصورةوئام مجدى عبد المحسن عبد النبى
6o449طب القاهرهشيماء محمد النادى عبد العظيم احمد
3oo166كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانروضه على عبدالجواد على
2933o5تجاره عين شمسايه محمود محمد سالم
تربية رياضيه بنين طنطااسامه جمال صابر عبد الفتاح الجدى352713
1974o9اداب القاهرهليلى هشــام عمر احمد محمد عدوان
6o729اداب حلوانمحمد محمود قرنى امبابى عبد الحميد
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83o4o4هندسة سوهاجعمر احمد عبد العال على
هندسة عين شمسمحمد حمدي محمد محمد154784
حقوق القاهرهعبد الرحمـــن حامد سيد محمد114862
8o3642طب اسنان جنوب الوادىيحيى محمد سيد يوسف
5oo492تربية جامعة دمياطهدير عبد العزيز محمد بركات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره سالمه مـــنير شنوده199541
6o593صيدله القاهرهمحمد جمعه احمد محمد
صيدله المـــنصورهصفاء عصام السيد ابراهيم البيلى582422
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعلى محمود محمد طه محمد على669964
4296o3كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةسمر حسن يوسف فرفور
217o62كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد عالءالدين فتح هللا الحلبي
هندسة طنطامحمد اشرف السيد الهمشرى485975
3655oتجاره القاهرهمـــنة هللا احمد طلخان عبد العزيز
طب بيطرى القاهرهسلمى محمد عبد الحليم ابراهيم121551
صيدله القاهرهاالء اسامه عبد هللا عثمان148999
748o4طب الفيومعلياء ياسر عمر محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرنا ايمـــن عبد الحميد محمد14551
طب االسكندريهآية محمد محمد حافظ يوسف412756
278o36صيدله الزقازيقروان مجدى محمد على محمود عمر
السن المـــنيااسراء عصام الدين محمد أنور موسى726636
34214oتجاره االسكندريهاحمد هشــام عبد السالم محمد جمال الدين
56o512طب الزقازيقهنا سامى لطفى السيد محمد
تجارة جامعة الساداتعبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن محمد خليفه427322
اداب طنطانهال محمود عبدالتواب الشهاوى محمد488278
طب عين شمسمروه ايمـــن صالح قاسم132451
فنون جميله فنون ج االسكندريهنوران عبد الفتاح احمد محمد عبد الرحمـــن346951
1491oصيدله القاهرهيارا على السعيد محمد احمد البحيرى
8o5248حقوق سوهاجريهام عبد الباسط أبو الوفا حسين
كلية هندسة الطاقة بأسوانداليه شعبان خليفه احمد718744
2o5213هندسة عين شمسوليد مصطفى عبدالشــافى على
21387oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةماجد نصر ميخائيل سليمان
تربية بنى سويفمريم جمال احمد عبد الوهاب67852
19618oاداب حلوانايمان عبدالحميد عطيه عبد الحميد عطيه احمد
اداب انتساب موجه القاهرهبتول سالمه عبد الظاهر مجاهد42123
7937o5صيدلة اسيوطمصطفى احمد عبد العزيز مصطفى عبد العزيز
45914oهندسة المـــنيااحمد محمد يونس زهران
15o869 اداب حلواناحمد خالد احمد محمد
3o458oهندسة عين شمسهند محمد محمود دردير
46o757هندسة االسكندريهآالء شعبان توفيق ابو رفاعى
52o22تربية حلواندعاء عبد هللا جامع السيد
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد ثروت فضلون المرسى حبيب594522
طب القاهرهتسنيم صبحى محمد عبده35544
هندسة طنطارباب جابر فوزى عبدالخالق اسماعيل367944
72667oرياض اطفال المـــنيا طالباتايه ابو العالء خليل نصر
هندسة عين شمسبانسيه ياسر محمد حافظ188463
64491oهندسة الزقازيقمحمد ايوب احمد السيد ايوب
رياض اطفال االسكندريه طالباتازهار سعد محمد عبد الحفيظ68241
طب القاهرهكيرلس وجيه ميرهم فالح736651
4432ooطب االسكندريهزياد محمد عبد الحميد الجوهرى
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسرحمه اشرف محمد ابراهيم118164
اداب القاهرهايه يحيى أمام عثمان ابراهيم145974
4591o1هندسة االسكندريهمحمود هالل سليمان خليل
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2o97o5تجاره القاهرهاحمد محمد صالح عبدالحليم
اداب انتساب موجه القاهرهافرينا نصيف لويس واصف21882
4238o6اداب انتساب موجه االسكندريهنيرة على فهيم على عبد هللا
29o885تجاره عين شمسمحمد اشرف قاسم محمود جاد الشحري
5o1671حقوق المـــنصورهاسماعيل نبوى ابراهيم عبد هللا
كلية األلسن كفر الشيخايه احمد على عبد الجواد المليجى374156
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخالزهراء خيرى محمد على384323
السن المـــنياعمرو عوض رمضان ابراهيم711119
3o497هندسة شبرا بنهااحمد عبد الحكيم جابر بركات
تجاره طنطامحمد السعيد محمد محمد حماد365759
السن عين شمسايه عبد الفتاح محمد احمد21934
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةساره محمد يسن عبدالظاهر211576
2844oطب اسنان القاهرهمـــنة هللا صالح محمود عبد الجليل
هندسة اسوانمحمد زكريا محمد عبد الرحيم833684
5o4175اثار قنا جنوب الواديبسنت السيد سامى محمد الوهيدى
تربية كفر الشيخايه بسيونى عبد الفتاح محمد نجم374548
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمرو على اسماعيل محمد659597
اداب المـــنصورهمحمد طارق توفيق ابو بكر عاشور593479
فنون جميله فنون ج االسكندريهاالء عبد العزيز عبد المعبود محمد خلف346395
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسماح محمد على محمد النمرسى234629
تجاره انتساب موجه قاهرهرانا ماهر السيد محمد28212
78o23تربية الفيومابوبكر السيد محمد احمد
تربية ابتدائي بنى سويفدعاء سعد كمال جنيدى68845
تجاره الزقازيقمحمد صالح ابراهيم الدسوقي نصر عبدالعاطى511943
اداب عين شمسساره تامر محمد محمود سعد144513
اداب دمـــنهورابرام اشرف حسنى امين431694
4116o7كلية فنون جميلة فنون اسيوطمـــنار فرج محمد خليل محمد
صيدله المـــنصورهاالء هشــام ابراهيم احمد الشرقاوي577378
هندسة المطريه جامعة حلوانعلى عالءالدين عبدالمـــنعم الهجان191514
تجاره اسيوطمحمد بدري ابراهيم بصيري788341
تجاره القاهرهايه والء الدين زكى مصطفى31743
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةكريم ثروت سعد عبد الرحمـــن137129
هندسة اسيوطمينا صبحى ناثان ميخائيل796913
58727oاداب الزقازيقهند محمود محمد ابراهيم ليله
42o1o1رياض اطفال االسكندريه طالباتميار مجدى احمد محمد ابوزيد
كلية البنات آداب عين شمسنادين اشرف مصطفى زكى188422
اداب الفيوماحالم على رشــاد صالح76326
هندسة المـــنصورهميشيل رزق صبحى ايوب ميخائيل562772
اداب دمـــنهورمحمد عبدالستار محمد ابراهيم عبدالهادى425611
اداب االسكندريهحمزة محمد حمزة عبدالعزيز ابوغربية344692
7319o3تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىمحمود سعد محمود ابراهيم
حقوق عين شمساالء باسم محمد عثمان146781
اداب الزقازيقمحمود رافت السيد على عبد الوهاب512151
74oo21حقوق اسوانمحمد رمضان محمود الصغير
48682oاداب المـــنصورهخلود حامد سعد حامد عبداللطيف
طب بيطرى دمـــنهورندى مـــنصور عبد الدايم شكر448716
1311ooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عرفة عمر السيد
فنون جميله فنون المـــنياشيماء ممدوح حليم محمد716777
اداب المـــنصورهمياده السيد البدوى فتحى محمود ابراهيم569723
تربية رياضيه بنين الزقازيقكريم عاطف رزق ابراهيم خليل649689
2o54o1هندسة عين شمسكيرلس عاطف عبدالملك بالمون
5o8928طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسمـــنة هللا محمد عبد الحميد محمد
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584o9oاداب المـــنصورهاحمد عصام حسن على طبل
45o88oعالج طبيعى القاهرهايمان يسرى حافظ عبده
44o558كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورتوفيق عبد الهادى جابر عبد الجليل عامر
72oo89اداب المـــنيافاتن محمد ابو الليل علي بكر
نوعية المـــنيامحمد عبدالحميد محمد يونس711927
طب الزقازيقعمر سعيد عبد المـــنعم إبراهيم512434
هندسة عين شمسمارك ايمـــن صليب سليمان116457
2941o9تربية ابتدائي عين شمسمحمود احمد سيد احمد صالح
2o9322تخطيط عمرانى القاهرهاحمد كرم محمد على
صيدله حلوانمـــنار ابراهيم على احمدعويس55558
طب بورسعيدعبد الرحمـــن السيد ابراهيم ابو عميره664111
51615oهندسة الزقازيقاسماء محمود زكي محمود
تربية حلوانسعاد فرج محمود عبد القادر56926
طب طنطاأسماء صبحي عبد المـــنعم العبد497991
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخشفاء محمود محمد الشــامى374596
اداب طنطاعبد الهادى محمد سامى عبد الهادى عطيه سليمان498146
السن المـــنياباسم عاطف صديق فؤاد67237
هندسة عين شمسسامح بهاء سعد توفيق117487
نوعية المـــنصورهعلى ماهر عبد الرازق محمد السيد572961
تربية بنهاريهام عبدالحميد محمود اسماعيل286943
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى عصام حسنى عبد العال26757
طب االسكندريهعمرو كمال الدين حامد فايد469562
تجاره بنى سويفإبراهيم أحمد على محمود725839
صيدله عين شمساحمد ياسر محمد محمد شتا144756
تجاره جامعة دمياطعمرو السيد زكريا العربانى499893
صيدله الزقازيقشريف عاصم عوض ابراهيم عبدالقادر637277
اداب الزقازيقروان احمد سعد احمد277718
28139oتجاره عين شمساحمد خالد فتحى محمود
36441oطب اسنان طنطاتقى ايمـــن مراعى البشكار
51o967اثار الفيومآيه هاني أحمد مصطفى
رياض اطفال المـــنيا طالباتميريهان ماجد فخري شوقي724948
5o1765تربية جامعة دمياطاسماء رضا محمد شالطه
2o2o6تجاره القاهرهمحمد عاطف محمد احمد
اداب انتساب موجه عين شمسندى عاطف السيد طه274435
58998oطب اسنان المـــنصورهسلمى شوقى عبد الجواد عبد الرحمـــن الحنبلى
تجاره عين شمسعبدهللا خالد عبدالحميد حافظ262321
هندسة القاهرهاحمد حموده عبد الحفيظ السيد123348
27176oاداب عين شمسايه عبدالناصر عبدالنظير معبد
5o2617تجاره جامعة دمياطاحمد فهيم عزت شطا
737o6تربية الفيومشهاب الدين عادل ناصف محفوظ
8o7689تربية ابتدائي سوهاجدينا عبد الرحيم محمود عبد هللا
192o72هندسة عين شمسندى لبيب عبدالغفار العزب
3616oالسن عين شمسان سيمون نصيف بطرس بولس
هندسة شبرا بنهافاطمه سعيد بدر عبدالكريم299465
هندسة المـــنيامهند خالد محمد مهني715882
تجاره بنى سويفاحمد طه سعيد صالح66255
تربية المـــنصورهايمان كامل احمد عبد الوهاب المرسي568695
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمريم رضا عبدالمقصود عيد عمر382478
هندسة عين شمساحمد اشرف صالح على119439
تجاره المـــنصورهأحمد ماهر محمد عبد الجواد النجار487243
هندسة االسكندريهمحمود ناصف مصطفى االبيض459242
8o375صيدله حلوانعبد الرحمـــن صبري شماطه عبد الباقي
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صيدله المـــنصورهدنيا متولى فتحى عبد الغنى576523
اداب القاهرهعبد هللا هشــام ابراهيم العباسى عبد الحميد23596
293o57اداب بنهااسراء خالد عواد على السايس
تجاره انتساب موجه االسكندريهاالء ابراهيم جابر حسن351374
طب سوهاجاسماء رمضان السيد عبد الحافظ829192
2616o6هندسة عين شمسعبدالرحمـــن حسن اسماعيل حسن
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامـــنيه مرسى اسماعيل مرسي293588
طب المـــنصورهاسراء عاطف رزق مـــندور المتولى589735
تجاره االسكندريهلوجين عمرو عبد الحميد محمد سليمان411268
تجاره عين شمسمحمود اسماعيل محمود ابو العباس139778
طب بيطرى المـــنصورهامال البيلى الدكرورى غازى571748
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد انور عبدالظاهر ابو ذكرى217541
صيدلة المـــنياكيرلس نادى موسلين شفيق723216
66o59oهندسة بور سعيدحسام الدين جمال محمد محمد شحاته
هندسة القاهرهرقيه عبد الحكيم ابراهيم مجاهد58245
تجاره بنهامحمد سليمان فتحى اسماعيل حليمه227337
19o1o2هندسة المطريه جامعة حلواننادر وليد احمد محمد احمد
72o96oاداب المـــنيامصطفى ربيع محمد عبد الرازق
اداب القاهرهمـــنار اسامه عز الدين عبد الاله123954
طب كفر الشيخمحمد سعد أحمد عبدهللا شعبان371115
584o67هندسة اسيوطمصطفى محسن محمد ابراهيم الخولى
3o4157هندسة حلواننورالدين ماهر عبدالقادر سيد
14734oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن جابر عبد الرسول محمد
6257oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفنهى سيد كمال ابو زيد
57139oاداب المـــنصورهاميره نبيه عبد الهادى عبد الواحد الطيره
تجارة جامعة الساداتاحمد مجدى عبدالغفور عمر217186
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانميرنا عالء الدين مصطفى الرفاعى132692
طب المـــنصورهصافى احمد ابراهيم خلف567127
8613oتجاره القاهرهعمر يسين على كامل
هندسة االسكندريهمحمد خليل محمود حسن335777
طب طنطاياسمين امجد توفيق السيد الشــاذلى243787
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء ابراهيم عطيه مصطفى كحيل285355
تجاره بنهاالسيد عبد العزيز نصرهللا محمود نصرهللا516913
تجاره عين شمسمـــنار ياسر محمد عبد السميع27312
كلية طب أسوانسلفيا محسن نعمت هللا مجلع736927
51o7o7نوعية موسيقيه الزقازيقاسراء عبدالناصر فرج سيد احمد حماد
12825oتجاره انتساب موجه قاهرهايه وحيد عبد الستار الدسوقي
اداب المـــنصورهحبيبه محمد مصطفى محمد البسيونى492262
طب بيطري المـــنياساندى رضا نسيم شحاتة725787
19o6o8هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريمه فتحى محمد الشنوانى
هندسة حلوانيوسف اشرف محمد محمد على135619
8o14o4تربية اسيوطاسماء عبد العزيز السيد احمد
تجاره بنى سويفبيشوى رشدى ثابت جورجى711993
تربية الفيومايه محمود محمد احمد76342
2843oصيدله القاهرهشــاهنده محمد نهرالعلوم تيتو خليفة محمد
هندسة شبرا بنهامحمد عادل محمد مـــنير محمد عبدالتواب284623
8o3563طب سوهاجميرنا محمد جمال الدين عبد هللا
اداب انتساب موجه القاهرهايمان هيثم نبيل طه148634
اداب بنهااميره فتحى محمد سليم قنديل287873
2o3556اداب حلوانامينه سيد شحاته حامد
اداب الزقازيقايه عبدالباقى رمضان عبد السميع648147
524oo1طب الزقازيقعبد الرحيم ضياء الدين عبد الهادى احمد
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269o7oطب القاهرهمحمد احمد ابراهيم انيس
5o4o1تربية حلوانمـــنى سيد همام متولي
كلية فنون جميلة فنون اسيوطنغم عالءالدين شحاته احمد ندا411127
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحنين سيد يوسف حسين148655
7196o9اداب المـــنياعلى محمد على احمد
اداب حلوانناديه محمد عبد العال محمد عبد العال151298
74o3o3تربية قنا ج جنوب الوادىزينب اشرف عبد الباسط ابو المجد
41o597اداب االسكندريهياسمين ايهاب عبد الهادي احمد بخيت
6566o2تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد خميس على عبدالرؤف
6432o5اداب الزقازيقنهال محمد زغلول عبد الستار
صيدله طنطامحمد خالد سعد رجب357572
اعالم القاهرههدير ماهر الحفنى السيد سالم236687
تربية ابتدائي بنى سويفاسماء ناجح عبد الستار وهبه68681
754o83اداب المـــنيابيشوى كامل يعقوب كامل
3o3561تجاره بنهااحمد السيد محمد عبدالواحد مرسى
3543o5هندسة طنطاهدى عبدهللا عبدالستار الدسوقى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى صالح الدين محمد عبادى657225
تربية عين شمسندى حاتم حسين عبد الحميد118186
5o9855نوعية الزقازيقزينب رأفت حسين حسن
2939o1تجاره بنهااحمد عبدالنبى ابراهيم فرج الديب
268o92تجاره عين شمسندى رضا محمد قطب
تمريض  اإلسماعيليةمصطفى محمود سالم سليمان666486
حقوق جامعة الساداتمحمد خالد يوسف محمد االقطش427261
2335o2طب بيطرى جامعة الساداتكريم مختار توفيق الشيخ
تجاره القاهرهمحمد خلف محمود عثمان154659
73o312هندسة المـــنيامحمد أحمد عمر بركات
تربية شبين الكوممحمد عادل عبدالحميد السيد سالم227586
اداب عين شمسمحمد ثروت عبداللطيف عبدالمجيد297343
صيدلة اسيوطمحمد مصطفى سيد احمد786394
359o3oطب طنطاأمـــنيه جمال ابراهيم على حسن
1542o3تجاره انتساب موجه قاهرهامـــنيه محمد سيد عثمان
حقوق المـــنصورهحازم فوزى فتحى جوده البدوى588287
تربية ابتدائي المـــنياباسم عطا هللا يوسف كامل715786
7328o9تربية ابتدائي قنا ج الواديمها محمد ابراهيم محمود
7o468تربية ابتدائي بنى سويفياسمين محمد طه محمد
طب الزقازيقايه احمد عوض صالح582571
357o85تربية طنطااسالم محمد المغورى عبد السالم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورهان طارق فتحى محمد محمد229422
47o1o2طب االسكندريهمروة وجيه سعد الزلبانى
7865o7اداب اسيوطياسمين خليفه اسماعيل على
6414o5اداب الزقازيقشروق عمر محمد احمد عمر الصعيدى
5159o1هندسة الزقازيقحماده السيد ابو العزم السيد احمد
2o7845علوم القاهرهرضوى حمدى محمد خليفه
346o8اداب القاهرهناريمان احمد محمد ابراهيم
5o2445تجاره جامعة دمياطمحمود أحمد محمد المالح
طب بيطرى المـــنصورههاجر محمد رزق عبد العزيز الحداد568555
اداب الزقازيقنورهان السيد عبد الغني سالم642523
تربية حلوانسلمى عماد احمد مصيلحى الجمل31128
هندسة االسكندريهاحمد خالد زكريا مسامير459278
اداب حلوانايمان محمد عبد العزيز محمد فريد36495
4966o2طب بيطرى الزقازيقآيه محمد احمد مختار هيكل
تجاره المـــنصورهاحمد محمود شهدى رزق571544
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كليةاسمجلوس
19o629طب بنهامى ايمـــن احمد راضى
342o22طب اسنان االسكندريهمحمد محمود عبد المجيد محمد سيد احمد
2o3341هندسة حلوانمها يسرى بدير عبد العزيز الشــابورى
اداب انتساب موجه عين شمسشروق عزت سعيد محمد268839
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخبسنت عبد الرحمـــن محمد احمد سالم372949
تجاره المـــنصورهاحمد محمد احمد شبراوى احمد علي588275
5o4237طب بيطرى المـــنصورهعبد هللا رزق محمد الزرقاوى
5935o2تربية ابتدائي المـــنصورهجهاد محى الدين حسن جمعه حسن
2o294تجاره انتساب موجه قاهرهمازن عزت احمد ياسين
تجاره عين شمسشيماء مصطفى محمود قليعى142313
13538oالسن المـــنيامحمد طارق فؤاد محمد خليل
السن عين شمسليلى محمد عالم سالم155917
هندسة بور سعيدفاطمه صالح صديق محمد سيد652795
8o1841تربية ابتدائي اسيوطهناء ثروت قريشى عبد السالم
22o8o1تربية الساداتاحمد محمود محمد عوض ابراهيم قعيم 
هندسة االسماعيليةاحمد مجدى عبدالحميد محمد635918
صيدله طنطامحمود محسن عبد الوهاب ابو شنب357595
صيدلة اسيوطعمر محمد الفتح عمر محمد761787
تربية حلوانايه محمود عبدالتواب عبدالمجيد211639
11978oهندسة اسيوطعمرو محمد عبد الستار عبد النعيم محمد
145o9اداب القاهرهايمان مجدى محمد السيد
5oo794تجاره جامعة دمياطنورهان جمال زكى سليمان
طب اسنان طنطارؤى ابراهيم رشــاد جادو222477
اداب عين شمسزياد عبداللطيف محمد السعدنى292489
571o18طب بيطرى المـــنصورهاحمد محمد السعيد ابراهيم جعبوب
نوعية اسيوطابانوب بشرى مسعد اقالديوس796787
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسسلمى محمد محمد عبد الحميد دعية661567
صيدله الزقازيقمـــنة هللا محمد مهدى محمد مهدى ابراهيم نجيده512883
3oo39oتجاره بنهامحمد عالءالدين محمد فرحات
2732o8اداب عين شمساحمد محمد مـــنصور عبدالعال
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقياسمين على عبد الظاهر محمد سند641116
اداب انتساب موجه عين شمسامير عصام عبدالعزيز عثمان272487
طب القاهرهجون سامي نبيل داوود115231
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةناهد عزت عبدالهادى رضوان214714
تجاره المـــنصورهليلى رجب عطيه احمد582225
491oooكلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةاحمد ابراهيم احمد حسنين البحيرى
فنون جميله فنون حلوانعلى الدين خالد احمد عبد المقصود الزيان191662
34419oهندسة االسكندريهعمر خالد مسعد درويش يس
هندسة االسكندريهيوسف احمد محمد عبدالفتاح البرماوي414182
28o8o7تجاره عين شمسعلى احمد عبدالونيس العزب
58253oاداب المـــنصورهمـــنى رضا ابراهيم محمد
صيدله القاهرهدعاء عبدهللا محمد عبدالرحمـــن268992
تجاره الزقازيقنهال احمد الصاوى ضيف هللا521777
طب االسنان المـــنياعلى حسن شوقى محمود722673
اداب انتساب موجه حلوانفاطمه حسين كامل حنفي هيكل149311
21358oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالرازق ابو العطا اسماعيل
7186o6حاسبات ومعلومات المـــنيامحمد على محمد على
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسالم محمد مختار موسى512742
طب بيطرى االسكندريهاكرم محمد عبد الحكيم الحشــاش337492
هندسة المـــنيارنا عالء محمد على73571
رياض اطفال المـــنصورهدينا مـــندو عرفه الوصيف573874
تجاره المـــنصورهانجى محمد عبد العاطى احمد581564
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هندسة القاهرهكريم محمد محمود احمد143148
4899o6صيدله المـــنصورهساره جالل على الزغبى أبو الركب
6367o1تربية رياضيه / بنات بورسعيدنادين على مصطفى عبدة ابو النصر
72o545تربية ابتدائي المـــنيانرمين هاني ذكي سولایر
صيدله طنطااحمد عبدالهادى عبدالمجيد الشعراوى279657
5o9491تجاره الزقازيقعزالدين ايمـــن فوزى عبدالمجيد محمد
126o97كلية البنات آداب عين شمسرحاب عبد العزيز عبد هللا عبد المـــنعم
اداب المـــنصورهعبير احمد عبد الحليم محمد مهنا587836
طب االسكندريهمحمد حسن علي حسن439482
صيدله االسكندريههبه هللا محمد شعبان احمد ابراهيم448526
295o64كلية البنات تربية عين شمسسحر ابراهيم احمد بيومى ابوحسن
66o868تجاره بور سعيدايمان جمال محمد صالح الحديدى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشريف محمد محمود عبدالحافظ231239
كلية هندسة بنهامحمد حسين محمد عبدالرحمـــن284584
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسنرمين سمير عبد الحميد امين142411
اداب طنطادعاء محمد عبد الفتاح عثمان359994
حقوق االسكندريهشريف عبد العاطى مسعود محمد شعله411498
823o49تربية ابتدائي اسوانلمياء محمود ابوالحسن محمد
طب القاهرهعمرو ماجد خليل عبد الغفار23986
هندسة بني سويفعاصم صالح كامل سالم61615
كلية السياحة والفنادق بنى سويفماركو مجدى ابراهيم فالمون61481
2383ooصيدله حلوانلميس طارق على على ابراهيم عبدهللا
تجاره المـــنصورهمـــنة هللا حسام محمد فوده566574
تربية ابتدائي شبين الكومميرنا اشرف لوقا فهمى236143
تجاره طنطامحمد محمود عبد الرؤف محمود محرم497136
اداب طنطاايه حسين ممدوح حسين السقا354351
تربية طفوله طنطااسماء بدر محمد اسماعيل الحصري356694
2849o1حقوق بنهاخيريه عماد امام عمر
صيدلة بورسعيدعائشة عبدالناصر محمد ابراهيم712522
اداب القاهرهنور خالد محمد احمد سند16435
14o43تربية حلوانحسام عاطف حسين اسماعيل
طب اسنان طنطانرمين صالح ابراهيم دوابه222515
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمروه محمد محمد احمد ابوباشــا288463
تربية فرع الوادى الجديدمحمد زكريا خالد عبد العال749574
كلية أداب بورسعيداسماء مصطفى السيد احمد المغربى661458
427oo9تجاره دمـــنهورمحمد مصطفى مشرف السيد الخضري
تربية ابتدائي بنى سويفعبير احمد محمد عزت62299
طب بيطرى بنى سويفسحر محمد رسمي فراج76767
حقوق الزقازيقاسراء محمود احمد مصطفى669555
تربية طفوله ج دمـــنهورايه محمد توفيق هندى428476
طب اسنان المـــنصورهمريم السعيد محمود عبد الحميد زيادة585934
36o814طب طنطابسنت محيى الدين عبد القادر شــاهين
21o284تربية حلوانشيماء عكاشه محمود عكاشه
7879o3تربية اسيوطهيام على كامل محمد
هندسة المـــنصورهاحمد السيد عبد المـــنعم المرشدي579293
عالج طبيعى القاهرهاحمد السيد عبد العزيز احمد العدوي515634
تربية شبين الكومساره سعد جوده عبدالمعطى على214696
8o1488كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد كمال محمد محمد مصبح رمضان
كلية الطب بقناعبدالرحمـــن عبدالراضى محمد احمد738722
829o28تربية ابتدائي سوهاجمـــنى عبد الغفار احمد عبد الرحمـــن
تربية عين شمسسحر حمدى احمد عبدالعاطى احمد289345
21949oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشيماء رمضان عبدالحفيظ فراج
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كليةاسمجلوس
8o1894اداب اسيوطاشرف عبد هللا عطا عبد هللا
36o473اداب طنطاايمان محمود الغباشي خضر
تجاره القاهرهسلمى على صالح الدين محمد39383
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسالم مهنى ابراهيم مصطفى723542
5o2263تجاره جامعة دمياطمحمد ياسر عبد المجيد حسين
تجاره االسكندريهمحمد احمد محمد على محمد416321
1239o6هندسة حلواناحمد سعيد سيد خليل
8o7726طب بيطرى سوهاجرانيا حسن رشوان محمد
225o1oتربية ابتدائي الساداتعال حسن حسين عمر
تجاره المـــنصورهاسالم محمد احمد احمد محمد594464
3454o6هندسة االسكندريهعبد الملك محمد عصمت محمد فؤاد عبد العزيز االشرفى
65o4o7تجاره الزقازيقاسالم مـــنصور محمد حرب
8o3517صيدلة سوهاجدينا شريف احمد السيد
5942o8عالج طبيعى ج كفر الشيخرحمه شوقى عبده على حشيش
اداب المـــنصورهعمر سعد محمد يونس محمد خطابى584132
طب عين شمساسراء ابو االسعاد عبد الرازق ابو االسعاد143884
حاسبات ومعلومات بنهاهشــام مختار لطفى حسينى276192
صيدله القاهرههند عبد الحكيم رشــاد حسن طلحه55571
2o2465التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرانا فايز رمزى عبيد
تجاره االسكندريهمحمد جمال الدين جابر احمد342132
تجاره دمـــنهوردينا محمود علي علي فيطر411158
6o379اداب انتساب موجه القاهرهبسيمه عاطف محمود احمد
42oo5oاداب االسكندريهامال عبد المـــنعم احمد عبد السالم محمد
طب اسنان القاهرهمحمد اسامه احمد رفعت جبر18445
8o6578تربية ابتدائي سوهاجرانيا محمدين عبد الحليم عبد المجيد
56679oتربية المـــنصورهندى عبد العزيز حامد الردينى
تربية المـــنيااميره احمد حسن علي719173
رياض اطفال االسكندريه طالباتايمان فتحى عباده ماضى222683
تربية ابتدائي الزقازيقسلوى حسين صالح حسين الكاشف641532
5o6581تربية رياضيه بنين جامعة دمياطمحمد محسن عطية عطيه حبيبة
تخطيط عمرانى القاهرهمحمود ناجح محمد عبد الغنى719963
5o9592تجاره الزقازيقيوسف محمد يوسف محمد عبدالعال
22633oكلية الصيدلة ج الساداتهبه سامى عبدالوهاب محمد
235o76تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةجمال خيرى محمد جادو شلبى
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةساره امام ابوالعال خالف232118
3o2462كلية البنات آداب عين شمسهدير محمد على محمد
22o45اداب انتساب موجه القاهرهفرح احمد فتحى مصطفى
3oo228عالج طبيعى القاهرهاسماء ابراهيم عطيه حسن عطية
34o73oهندسة االسكندريهمعتز فتحى محمود سالمه السكرى
تجاره بنهاعبدهللا طارق نجم السيدالجزار292887
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتنهى كرم محمد مصطفى225496
اثار الفيوماحمد صالح احمد حشيش217953
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهوراسماء احمد محمد على السرو429913
238o85تربية الغردقة جنوب الواديمريم عماد يوسف كامل
5o799oتجاره جامعة دمياطمحمود محمد محمود مراد
2768o7هندسة شبرا بنهااسالم خالد عيسى متولى صيام
تربية الزقازيقمحمد عادل جودة محمد641726
تربية دمـــنهورصفاء عوض عالم عبدالحميد428448
4954o4تربية ابتدائي طنطاهاجر عطاء هللا عبد الوهاب جمال الدين
تربية رياضيه بنين المـــنيااسالم ليسي محمد ليسي714537
صيدله حلوانزينب مصطفى صالح عبدالغنى721853
419o6oالسن المـــنيامحمد احمد حميد محمد جادالكريم
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كليةاسمجلوس
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةامينه حسن محمد محمد214259
42624oاداب دمـــنهورمحمد صالح محمد عيد حسن اللقانى
تجاره عين شمسايه محمد محمد عبد المـــنعم محمد حموده191937
359o83طب اسنان طنطاندى ايهاب على حافظ
رياض اطفال االسكندريه طالباتفريده نزيه سعد محمد إبراهيم التوابتى382697
تربية اسيوطالحسن عبد المجيد محمد خليفه792569
تجاره االسكندريهمريم ربيع محمد عبد العزيز وفا424315
489o97هندسة المـــنصورهمحمد نبيل محمد المرسى البنا
اداب عين شمسمحمد رفاعى احمد شحاته االحمر281329
59o723طب اسنان المـــنصورهمحمد احمد سعد التميمى البالسى
15136oتربية حلواناسراء محمد ابراهيم صديق
تربية ابتدائي دمـــنهورعبد الرحمـــن أحمد فتحي فتح هللا على425684
344o64اداب االسكندريهمصطقي عادل الصغير حسنين عبد العال حسنين
2o4443اداب انتساب موجه عين شمسعبدالرحمـــن على ابراهيم حسن صالح
1359o4اداب القاهرهدنيا احمد سعد زكى
السن عين شمسروفيده جمال صابر احمد الفقى149768
14o433فنون جميله فنون حلوانايه عاطف مصطفى عطيه
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويساميره جمال محمد محمد658589
8o2739طب بيطرى اسيوطرجاء صابر محمد حسين
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد طارق حسن محمود415573
8o7723صيدلة اسيوطحسناء مختار ابراهيم مـــنصور
تجاره المـــنصورهاحمد محمد مصطفى السعيد محمود577896
372o44تربية ابتدائي كفر الشيخاية محمد مصطفى محمد عليبه
35588oطب اسنان طنطامحمد ياسر نصر احمد ابوليمون
5872o7تربية الزقازيقاميره عبد الستار عبد المقصود عبد الرحمـــن نصير
تجاره عين شمسهاجر مختار محمد عبدالعظيم282346
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتسنيم عالءالدين عبدالمـــنعم عبد الغفار سعيد188342
اداب طنطانسمة حسن علي لبن486151
43o3o9تربية دمـــنهوراسماء عالء امين ابراهيم عمران
تجاره بنى سويفمحمد عبدالجواد عشرى دردير726542
2918o9اداب عين شمسابراهيم محمد ابراهيم كامل
اداب عين شمسهاجر خالد احمد محمد265883
صيدله الزقازيقامين محمود امين محمود528886
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمر عبدالمجيد االباصيري ابراهيم654199
تربية بنى سويفمصطفي محمد طه عثمان67337
تجاره بنهاعبد هللا عالء الدين حسين صديق135732
اداب كفر الشيخهاجر يوسف محمد محروس عبد العال سليمة372159
اداب كفر الشيخاسراء جمال شحاته السيد335824
72o428تجاره بنى سويفأحمد رجب عايد أبو زيد
تربية حلوانهدير عزالدين محمود خليل على268176
تربية عين شمسهاجر حمدى عبد الحليم عبد الكريم25384
عالج طبيعى القاهرهشهاب الدين نصر عبد الخالق السيد33587
58o42oتربية رياضيه بنين المـــنصورهجوهر محمود جوهر محمود
تربية بنى سويفسعاد سيد ابراهيم كامل69169
تجاره المـــنصورهسامح عطا عطيه حجاج491751
45528oعلوم رياضة االسكندريةمحمود محمد محمود احمد الطيب
صيدلة بورسعيدايه كامل وحيد كامل عالم574182
تجاره بنى سويفيوسف محمد يوسف عبد الفتاح719531
122oo8هندسة عين شمسمريم محمد زين العابدين على
تربية كفر الشيخريهام حسنى متولى خضر احمد382521
1198o9أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبريمـــنى وليد ابو بكر السعيد يوسف
3o2691حاسبات ومعلومات عين شمسريم عبدالرحمـــن عمر محمد
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كليةاسمجلوس
صيدله الزقازيقدينا حماده كامل الشهاوى ابوالمجد567646
صيدله طنطامحمد حسنى نجيب خليفة365855
طب االسماعيليه ج قناة السويسنرمين رمضان على عيد654174
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه خالد سيد اسماعيل42165
رياض اطفال المـــنيا طالباتدميانه رضا خليل عياد723273
636o34طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسندا سمير على على
تجاره القاهرهمريم احمد طه محمد31678
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامـــنيه سعيد ابراهيم محمد59844
هندسة االسكندريهميريت عهدى صبحى ناشد داود414226
عالج طبيعى ج كفر الشيخياسمين فليفل احمد ابو الفتح احمد363487
36o521طب طنطاايه فهمى نبيه محمد ابو جرز
كلية البنات آداب عين شمسمـــنار سعيد على عبدالرحمـــن عبدالواحد283596
28o352نوعية بنهامحمد خالد شحاته احمد
دار العلوم ج القاهرهزينب مصطفى فاروق امام الصابر52298
صيدله المـــنصورهبسنت ياسر جالل محمود القبانى489552
1299o9تجاره عين شمسنورهان محمد ابراهيم محمود
نوعية المـــنياخديجه اشرف حسن محمود713392
تجاره االسكندريهلميس محمد عبدالغنى السيدبسيونى417258
661o63تربية بور سعيدرودينا السيد العربى محمد حسن بخيت
هندسة عين شمسمصطفى شريف احمد مراد16559
2o37o1هندسة القاهرهفداء محمد احمد عبدالحليم
3oo514تربية بنهامى محمود محمد فرج
66452oهندسة بور سعيدمؤمـــن عادل متولى سيد احمد
هندسة المطريه جامعة حلوانفاضل محمد فاضل محمد287449
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةغاده محمد فطين عبد السالم عبد الحميد188159
اداب دمـــنهورمحمد نصر ابراهيم شلش427282
تجاره عين شمسهبة ربيع عبد العظيم احمد محمد27922
تربية شبين الكومنيفين احمد احمد مصطفى نورالدين215425
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسراء محمد سليم شحاته729924
تجاره عين شمسشروق سعيد رزق علي288834
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةنهال جمال احمد هالل226415
519o7oهندسة اسيوطعبدالعزيز احمد عبدالعزيز موسى على رجب
اداب طنطاشيرين عالء توفيق عبدالسالم بسيونى347735
تجاره بنى سويفوائل شكرى الهم على725985
8o3679تربية ابتدائي سوهاجموسى كرم محمد احمد
642oo1هندسة الزقازيقاحمد عبدالعظيم عبدالمـــنعم محمد عبيد
451o5oطب اسنان طنطااالء عبد الحميد عبد الوهاب احمد
8o8o24طب اسيوطساره مجدى ذكرى شــاكر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعايده ناصر عبدالحكيم محمد سعد188173
21181oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء عاطف وجيد احمد
652o23هندسة االسماعيليةمحمد عبدالناصر محمد موسى هباش
هندسة الزقازيقنبيل احمد نبيل على عرفه637564
السن عين شمسهايدى مصطفى عطيه عبد العزيز136338
طب اسيوطنورا عبد الحارس امين احمد795956
22212oكلية الصيدلة ج الساداتاحمد محمد مبارك السيسى
45o823طب بيطرى جامعة الساداتهند عبدالرحمـــن على زكريا عبد المـــنعم
تجاره عين شمسمحمود رضا على يوسف126926
طب االسكندريهاميرة جالل مـــنصور على ابوطالب446514
8o7884تربية رياضية بنين سوهاجاسالم احمد عبد الودود سليمان
طب كفر الشيخابراهيم عبد الحكيم محمد سالم عيسى371286
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامـــنيه محمد خليل سيد28686
رياض اطفال المـــنيا طالباتفاطمه حمدي احمد محمد714598
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صيدله بنى سويفأمـــنيه عبد الحفيظ عبدالعزيز عبد الحفيظ محمد721759
اداب بنى سويفبراءة محمد كامل محمد66775
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمها محمد عثمان احمد151832
طب اسنان المـــنصورهعاطف حسنى صالح الدسوقى السيد575483
تجاره المـــنصورهعمر احمد فهمى عبد اللطيف578811
تجاره انتساب موجه قاهرهلبنى سامى نصر احمد59897
صيدله طنطاعزه هنداوى عبد اللطيف على496667
4565o6هندسة االسكندريهمحمد حفظى سعد محمد دغيدى
66oo7تجاره بنى سويفرقيه عبد التواب رياض علواني
تجاره عين شمسفيرنيا مخلص خليل غطاس267833
تربية بنهاسحر محمد فؤاد محمد محمود عبدهللا278162
59186oتربية ابتدائي المـــنصورهعهد محمد عيد عبد الفتاح
تربية رياضيه بنين طنطاابراهيم ماهر ابراهيم سالمه361326
هندسة عين شمسيوستينا امين القس حنا261791
اداب الزقازيقهدى عبد المقصود السيد عبد المقصود حسين667828
تجاره بور سعيدمى اسامه عبد الوهاب عبده الشيمى663475
اداب الفيومحسام راضي سيد محمد129195
29392oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد احمد حسن محمد جنديه
3o5912هندسة شبرا بنهاهبه نبوى سيد مصطفى درويش
76o373اداب قنا ج جنوب الوادىلبنى عبد الصبور احمد على
اداب انتساب موجه االسكندريهابانوب ميشيل محروس سامى بدروس411448
اداب االسكندريهجهاد السيد تركى اسماعيل أحمد347591
اداب دمـــنهورأحمد مجدى محمد حامد الحنطور426434
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ابراهيم عبدالصمد الدسوقى221887
تجاره سوهاجمحمود عادل مصطفى شكري814737
طب االسماعيليه ج قناة السويسريم عبد الحكيم عبد الواحد عبد الرازق656392
26593oاثار القاهرهايمان احمد محمد احمد
هندسة المـــنياعبد الحميد عامر يوسف محمد مرعى381662
اداب القاهرهندى عبد العزيز محمد محمد رضوان124725
تجاره بنى سويفمحمد سيد احمد محمود65459
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمة الزهراء اشرف فولى سليمان148562
تربية ابتدائي بنهامحمد جمال عبدالنبى شحاته299757
تربية اسيوطنرمين وجيه رمزى عبده796466
هندسة اسيوطمازن ايمـــن محمود العبد459346
51261oتربية ابتدائي الزقازيقحمدى وليد محمد كامل ياسين
13o972اداب حلوانمحمود محمد عبد الوهاب عبد القادر
هندسة االسكندريهمحمود اشرف عبد اللطيف عيسوى عياد458899
تربية دمـــنهورإلهام عبدالونيس عبدالسالم عبدالرحمـــن431166
42536oحقوق االسكندريهمحمد كمال محمد ابوزيد
طب حلواناحمد هشــام يوسف علي721293
3o3972تجاره القاهرهاحمد مشهور تمام حسانين
5216o2رياض اطفال المـــنصورهفلایر محمد جالل محمد الحسينى
طب اسنان المـــنصورهاسراء احمد على شلبى محمد569565
هندسة عين شمسيوسف احمد اسماعيل رمضان الحو195867
2o3441كلية البنات تربية عين شمسايمان اسامه زيد على
13752oتجاره عين شمسدينا شكري سعيد ابراهيم
12o77oهندسة المطريه جامعة حلوانعبد الحكيم سعيد محمد شعبان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسين موسى عبد العليم على78267
12o518تجاره بنهامينا ميشيل غطاس جورج غالى
اداب طنطامحمد ماجد محمد قوره356997
28o772تجاره عين شمسعادل محمد العزب محمد
82o85تجاره بنى سويفروبرت ادوارد انور عبد هللا
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كليةاسمجلوس
هندسة القاهرهعلى خالد على محمد محمد محبوب15445
تربية ابتدائي الزقازيقايه سامى شوقى عبدالباقى517743
2344o2كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسماء خميس فتح هللا الصوفانى
اداب القاهرهاسالم ايمـــن جالل ابراهيم54577
117o7oاداب القاهرهساره محمد عبد الفتاح حسن
اداب عين شمسشرين ثروت خله بشــاي282645
كلية البنات تربية عين شمسايمان شعبان حسني سليمان ابراهيم149628
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنى مجدى عبد المطلب محمود89845
تجاره المـــنصورهايهاب محمد السيد حسين588283
حقوق المـــنصورهاحمد ايمـــن محمد الحجرى499812
كلية البنات آداب عين شمسانجي عماد ماهر مكسيموس36947
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد ياسر محمد داود191739
تربية اسيوطمـــنى جمال محمد عبد الوكيل792172
تجاره المـــنصورههانى سمير عبد الوهاب السيد589658
2o786هندسة عين شمسمحمد سعد عبد العال بكر
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمحمد انور احمد رفاعى749588
صيدلة المـــنياايمان حسن محمود عبد اللطيف716952
هندسة حلوانفادى ماجد مكرم يسى123615
هندسة سوهاجابراهيم ابو العباس قناوي احمد815749
تربية ابتدائي الزقازيقشيماء سعيد عطيه هندى511561
3oo126تربية ابتدائي بنهااسماء ابراهيم محمد التهامى
تجاره كفر الشيخعلي ابراهيم ابراهيم هاشم383433
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةميرنا جمال حافظ عدلى232797
5o5497صيدله المـــنصورهرهف وحيد احمد عيسى
5o629oطب المـــنصورهمحمد محمود سعد محمد نجم
51o6o8حاسبات ومعلومات الزقازيقمـــنه هللا احمد عبدالمـــنعم السيد هاشم
تجاره بنى سويفمحمد نبيل مهدى عبد الحميد65941
طب بنهانورهان عبد العليم على جمعة449714
1393o2تجاره عين شمسعمار مدحت الغريب محمد حسن
تجاره االسكندريهمحمد اسامة ابراهيم احمد418729
هندسة االسكندريهمحمد احمد محمد كامل موقع342749
تجاره بنى سويفمحمود عماد مرسي سيد67554
طب اسيوطاحمد جمال احمد صالح786736
تربية ابتدائي اسوانفاطمه عبد هللا نوبي ايوب819981
21923oتربية ابتدائي شبين الكومفاطمه محمود عبدالعزيز عبداللطيف
هندسة القاهرهكيرلس نبيل عطا هللا عوض125729
طب اسيوطشيماء فرغلى سيد حسين798983
6547o1تربية االسماعيليهندى ياسر فاروق محمود
تربية رياضية بنين بنهامحمود السيد دسوقى احمد276416
هندسة القاهرهمريم على محمود عكاشه189766
56385oاداب المـــنصورهمحمد ابراهيم ابو الفتوح محمد عبد العال
19o112كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاحمد حمدى احمد عثمان بدوى
هندسة المـــنصورهمحمود محمد خضر السيد571375
435o33طب االسكندريهياسمين ياسر عبدالنبى عبد الحكيم
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهسلمى محمد محمد عبدالمجيد236745
حقوق اسيوطمحمد احمد عبد العظيم يوسف796384
علوم المـــنيااقبال محمد عادل محمد718445
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمد على أحمد على737532
تربية عين شمسراندا نبيل سعيد حامد267765
هندسة طنطاحازم السعيد عبد الفتاح ابو غرام357684
2738oاداب حلوانساره احمد على عبد السميع
342o25صيدله االسكندريهوليد ضياء محمد طاهر ابراهيم
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كليةاسمجلوس
تجاره المـــنصورهمحمد ابراهيم محمد ياسين عويضة564668
461oo8هندسة االسكندريهغادة ماهر راشد محمد نوح
طب بنهامحمد صالح موسى حسنين عبدالرحيم284724
14o159هندسة عين شمسعبد الرحمـــن خالد توفيق محمد
587o42تجاره الزقازيقمحمد فؤاد متولى صقر شــاهين
1882o8هندسة عين شمسنوران عصام على عبد الهادي عيسى
هندسة االسكندريههدير حسين احمد محمود حموده346524
تجاره االسكندريهنرمين حسام الدين الحسيني السيد عوض419396
12o593هندسة عين شمسمارك مجدى عبد الملك فرج رزق هللا
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشــاهر عبدهللا عبدالجواد غالى221943
12o791هندسة حلوانمحمد حسام محمد الديب
21365oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعلى نشــات على عبدالحليم
4752oاداب انتساب موجه القاهرهمـــنى حسين محمد عباس
63781oكلية هندسة بنهاميار ايمـــن عبد الخالق موسى محمد
71o6o6اداب المـــنياهدى عبد الحكم ابو العال احمد
اداب اسيوطغاده رجب عبد الكريم على799738
3543o9رياض اطفال المـــنصورهاسراء محمد عبدالخالق ابوزيد
58391oصيدله الزقازيقماجد يحيى السيد يحيى باشــا
تربية ابتدائي االسماعيليهوئام رجب محمد حامد654542
تجاره القاهرهاحمد ابراهيم مسعود ابراهيم148315
21o75اداب حلوانمحمود عادل عالم عبد العليم
2o7529تجاره عين شمسسلمى فوزى ابراهيم عبدالرحيم
335o54هندسة االسكندريهغاده محمد شعبان ابراهيم عزام
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارفى جرجس يوسف رزق74371
صيدله القاهرهابراهيم محمد ابراهيم القسطاوى357884
صيدلة اسيوطسربانه ناجح رمزى جندى793691
تجاره المـــنصورهمحمد صابر حسن الشرقاوى571576
52646oهندسة طنطاأشرف حسني سالمه أبو الجود
نوعية موسيقيه اشموناميره حسن محمد محمد حسن216563
تربية المـــنصورهريم محمد رشوان عبد العال السيد563337
144o31اداب عين شمسنهى على شحاته على
6oo6oتجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عبد المـــنعم عمار عمار
طب عين شمسمى احمد فؤاد عبدهللا على293874
تربية االسماعيليهرويدا محمد صالح حماد655673
43o933حقوق جامعة الساداتعبير عيد راغب عوض
رياض اطفال المـــنصورهاسراء الحسين محمد عبد الفتاح المهندس591322
طب اسنان المـــنصورهاحمد عادل امين ادريس565816
تجاره الزقازيقمحمد زين العابدين محمد بدر523947
132o45كلية البنات آداب عين شمسساره حسين محمد حسن
تجارة قنا ج جنوب الواديمصطفى عبد الفتاح مبارك محمود733568
السن عين شمساحمد خالد حسن على حسن357385
49465oتربية ابتدائي طنطاإسراء رأفت مسعد بركات
79919oتجاره اسيوطعبد الحميد عبد الحفيظ فتحي عبد الحفيظ
1219o1حقوق عين شمساحمد فهد سيد محمد الباجورى
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد احمد فتوح عمرو485567
5275oتجاره انتساب موجه قاهرهميار بهاء الدين عبد الفتاح ادفاوى
اداب االسكندريهماهينور محمد حسين ابراهيم غنام411339
كلية البنات تربية عين شمسريهام محمود محمد احمد سالم34348
رياض اطفال المـــنيا طالباتفاطمة وحيد محمد عبدالغني719892
23o984هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن عبدهللا على مصطفى ابو حلوه
22o467صيدله طنطاابراهيم صبحى ابراهيم علي خليفه
359o5oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفميار محمد مصطفى الشريف
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هندسة الزقازيقاحمد صالح الدين امين المتولى صقر569371
3o522هندسة القاهرهاحمد مدحت محمد عاشور احمد
12o899هندسة عين شمسعمر محمد ابراهيم محمد الجنايني
تجاره انتساب موجه  عين شمسمـــنيره جعفر عبدالنبى علي268623
اداب عين شمسياسمين محمد محمد عيسى283875
كلية هندسة بنهامحمد اسامه السيد السيد294923
134o45طب اسنان عين شمسسلمى ممدوح السيد اسماعيل
تجاره الزقازيقحسام حسن السيد امين محمد سليم584746
تربية رياضيه بنين كفر الشيخاحمد السيد عبد المغني احمد375751
3836o3تجاره كفر الشيخفرحان عيد الحسيني عمر
69o68هندسة بني سويفعبد الرحمـــن سيد حسين عبد الوهاب
حقوق الزقازيقمحمد سالم محمد محمد عبد هللا سالم645669
6344oكلية هندسة الطاقة بأسوانزينب كامل محمد يس
تربية اسكندريةمحمود محمد محمود محمد عبد الحفيظ344729
59o632هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد عبد المـــنعم على عبد الرحمـــن محمد
5145o2تجاره الزقازيقسحر ابراهيم عبد الهادى السيد
تجاره طنطامصطفى محمد عبدهللا البري357315
1243o4اداب القاهرهساره ريمون رمزى جالب بخيت
591o95اداب المـــنصورهمـــنى ابو حالوه معجب احمد
56o71oتجاره المـــنصورهاميره جمال امام احمد هندى
تربية العريشعال عبد الوارث السيد احمد نجم666928
كلية هندسة بنهاصابر عماد صابر احمد الفقى286462
تربية رياضيه بنين المـــنياطارق نادي مصطفي علي725885
49257oعالج طبيعى ج كفر الشيخناديه البسيونى حسن ابو عيانه
268o89اثار القاهرهمى عيد محمد حماد
8o9918تربية طفوله سوهاج طالباتاسراء محمد على بكير
117oo2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود عاطف شــاكر عبد الصبور
تربية ابتدائي بنى سويفرقيه سابت على احمد66813
طب بيطرى القاهرهمروه عبد الحميد صالح ابو ناجى151982
5o975oهندسة الزقازيقمحمد اشرف حسن محمد على
نوعية بنهاسحر عصام شحاته جعفر231892
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخهاجر أحمد السيد خليل384422
74o374تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتهبةهللا حسن عبد الحميد حسن
هندسة المـــنيامى ابو الليل محمد نجيب725536
2o7564تجاره عين شمسكرستين رضا سعد عوض الياس
اداب الزقازيقايمان سعيد محمد بيومى524193
طب المـــنصورهفدوى محسن عبد الغنى عبد هللا حجازى585427
تربية طفوله ج دمـــنهوراسراء عبدالحميد خميس الشــاعر429243
48546oتربية طفوله طنطاياسمين محمد محمد حلمي عبدالعال ابو فدان
هندسة شبرا بنهابطرس لبيب سليمان رزق127642
946o6اداب بنى سويفهشــام حسنى مصطفى ابراهيم
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتهاله عاطف عبدالمقصود عبدالمعطى214411
191o22تجاره القاهرهفاطمه محمد مصطفى سامى غاز حسن طلبة
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود ابراهيم ابراهيم السيد زهران291492
52383oكلية اآلثار سوهاجنجالء السيد عبد اللطيف النبوى
هندسة الزقازيقمحمد جمال فوزى محمد صقر587123
اداب عين شمسهبة احمد محمد يوسف45754
79496oتربية اسيوطناديه فرغل مـــندى فرغلى
تجاره المـــنصورهمى محمود اسماعيل عبد الحافظ السيد585577
حقوق االسكندريهمحمود ممدوح عيسى نصار عبد هللا343734
498o75هندسة طنطاإبراهيم عبدهللا أحمد سالمة
3o3292صيدله الزقازيقاسراء محمد عبدالعزيز السيد على
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7918oطب الفيومهشــام محمود متولي متولي
744o29نوعية قناايه عبد الحميد عبد الحافظ جاد الكريم
صيدله القاهرهاشرقت هشــام محمد احمد146543
8o9776صيدلة اسيوطايه على السيد ابوزيد
تجاره انتساب موجه  عين شمسعمر احمد محمد محمود سماحه261221
2o6797السن عين شمسرودينه نبيل مصطفى صالح
تجاره المـــنصورهعمار محمد حسنين البيلى577649
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان شوقى عبدالعاطى يونس232174
78814oصيدلة اسيوطامانى مصطفى سيد يوسف
12147oحقوق عين شمسمهاب صالح السيد عبد الحى
4967o2طب اسنان طنطاندى على محمد ماهر ابراهيم داود
اداب قنا ج جنوب الوادىساره سعيد مـــنير مجلع سعد237156
كلية الصيدلة ج الساداتدينا محمد عبدالعظيم السيد شبكه236199
هندسة االسكندريهيوسف احمد عبدالمولى عبدالرحمـــن457193
تجاره اسيوطاحمد سيد احمد حسن788198
71834oكلية حقوق المـــنيامحمد مهدى محمد السيد
59o46oتربية ابتدائي المـــنصورهمريم محمد عطيه ابراهيم
سياحة وفنادق المـــنياوليد عصام عبدالعظيم علي711938
21423oتربية طفوله شبين الكومشروق مجدى سعيد السيد الجوهرى
هندسة االسكندريهمحمد حسن محمد ابراهيم المعداوى368797
3o8939كلية البنات تربية عين شمسسلوى احمد عبدالرحمـــن محمد
طب الفيوممريم عبد القادر عبد العزيز محمد73437
124o56اداب حلواننور سعد احمد سلطان
46o292هندسة االسكندريهحسين سعيد الحسينى احمد ابو شما
اداب انتساب موجه االسكندريهمازن مصطفى فؤاد محمد هنداوى343184
هندسة بور سعيدنادر جمال نظير ديمترى غبلایر663761
كلية حقوق المـــنياالحسين محمد حسن طه722334
65o831تربية ابتدائي الزقازيقنهله محمود عبدالمحسن سليم
نوعية الزقازيقعفاف السيد جوده ابراهيم على642494
27o184الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعبدالرحمـــن على محمد عبدالهادى
طب بنى سويفميار على محمد عبد هللا كفافى63343
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةابراهيم محمد ناصف زيدان حماد212116
3712o6هندسة كفر الشيخمحمود محمد عبد القادر عثمان مصطفى
تجاره بنهافوزى فايز سعد ابوالعال227557
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الرحمـــن ابو بكر ابراهيم التهامى596694
اداب عين شمسفاطمه سالمه سيد حسن الروبى295517
79o8o4تربية اسيوطحسن احمد حسن صديق
السن عين شمساسراء محمد احمد سعيد سليم283877
نوعية المـــنيااسالم جمال عبدالغنى محمد715427
37568oهندسة كفر الشيخاحمد عبد المحسن عبد النبى محمود حسان
هندسة طنطايوسف عبد الحى السعيد عبد الحى عطية576214
تربية ابتدائي المـــنصورهمها محمد فتحى محمد احمد593511
هندسة بور سعيدساره عادل عباس مباشر652322
اداب المـــنيامحمد شــاور حسن عبدالرحيم722497
نوعية المـــنياهاجر محمد شلقامي عبد الحكيم721746
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهبه هللا عادل رجب حفنى192262
السن عين شمسشروق شكري السيد دسوقي45664
هندسة المـــنصورهعاطف الشربينى حامد السعيد الخوالنى571529
تربية ابتدائي سوهاجزينب عبد الراضي ابراهيم السمان812233
2156o5كلية الطب البيطرى المـــنوفيةحنان عبدالرءوف حلمى ابوسته
6373ooطب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسعلى عبد العزيز محمد عبد الحميد مراد
19o466تجاره عين شمسسلمى احمد محمد انور عفيفى
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13o67oهندسة حلوانزينب حسين عبد هللا عبد الحافظ حسين
صيدلة اسيوطيوستينا عزت اسعد فاخورى743868
5636o5تربية المـــنصورهايه ثروت السيد خليل محمد
58o4o7اداب المـــنصورهاسامه بدران ابراهيم بدران
43o6o8تربية ابتدائي الساداتأالء اشرف محمود ابو العنين جاد
طب القاهرهتقى عالء محمد شوقى37945
594oo9طب اسنان المـــنصورهصفا طارق محمود ابو المعاطى
81o518حقوق سوهاجمصطفى محمد على حسن
تربية ابتدائي كفر الشيخياسمين عبد الرحمـــن محمد الشــاذلى372739
354o31صيدله طنطاجيالن محمد ابراهيم السعدنى
2786o4صيدله الزقازيقلمياء محمد السيد ابراهيم حسنين
هندسة الفيوماحمد نبيل امين ابراهيم74148
73o6o8تجاره اسيوطنجوى عبدالسالم ابراهيم حسين
علوم االسكندريهمحمد احمد صابر الالفى شرعان345789
صيدله االسكندريهروان انور السيد حسن متولي349723
صيدله االسكندريهكيرلس اميل كمال دانيال ابوقير361925
76oo4اداب الفيوممحمد عبد النبى عبد التواب السيد
تربية الفيومصابرين شعبان كمال سيد73398
224o76هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالحكيم محمود عبدالحكيم القاضى
3423o1تجاره االسكندريهعبدالرحمـــن محمد عز الدين مختار محمد
14o685اعالم القاهرهبسمه ماهر محمود اسماعيل
اداب حلواننورهان ايمـــن محمد سنوسى138866
تجاره القاهرهمحمد يحي علي سيد عرب55245
هندسة المـــنصورهخالد اشرف محمد محمد فايد571891
تربية المـــنصورهايمان فتحى عثمان عبد الرحمـــن الشــاذلى569687
3o4478صيدله عين شمسندى محسن ابراهيم حسين
747o54هندسة اسوانمحمد النوبى عبد الغنى عبد الرحيم
تربية ابتدائي دمـــنهوررجب سعيد رجب غضابي427699
63798oاداب الزقازيقنورهان يوسف لطفى يوسف المـــنسى
52o176تجاره الزقازيقنيره السيد ابراهيم عبد الدايم حسن
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم محمد عبدالفضيل على224218
اداب حلوانندى السيد رشــاد الحسينى151844
صيدله بنى سويفمرام سالمه محمد رمضان64578
2o763هندسة المطريه جامعة حلوانكريم جمال عبد الفتاح عبد السالم
طب القاهرهمحمود عبدالمجيد أحمد عبدالعال494383
فنون جميله عماره ج حلوانياسمين عبد العزيز السيد عبد العزيز46739
هندسة شبرا بنهاريهام يوسف عبدالحليم يوسف282538
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسام عبد المـــنعم سالمه فتوح75814
7213o6صيدله حلوانجرجس القس بيمـــن مفتاح سيف
4975o4اداب طنطاخلود على محمود ابو المعاطى ناصف
اداب انتساب موجه االسكندريهاحمد عادل على السيد محمد421492
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسسامى خليل على سالم672178
صيدله المـــنصورهاسماء بكر عبد هللا راغب محمد582558
43o864تربية ابتدائي الساداتلبني محمود محمد السعيد محمد المـــنوفى
تربية ابتدائي قنا ج الوادياية اشرف محمد نجار733976
715o48نوعية المـــنيااميرة سيد احمد محمد
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد صالح خالف أحمد734114
تجاره كفر الشيخهشــام يحى محمد عبد الحميد فرج هللا375986
تجاره القاهرهمحمد صالح محمد عثمان53389
اداب اسيوطمايكل نعناع نصحى ينى793532
صيدلة الفيومعائشه سامح محمد محمد خليل74641
245o5هندسة عين شمساحمد خالد احمد محمود
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تربية طنطامحمود سمير على عباس الميهى361641
تجاره القاهرهحسام الدين مصطفى السيد عبد الخالق49622
134o79السن عين شمسيمـــنى محمد عبد الحميد شما
اداب سوهاجناديه مرسي خلف حافظ817174
6o79oتربية حلوانالشيماء نصار سيد عبد الجواد
طب اسنان االسكندريهاميره عبد الرحمـــن ابراهيم عبد الرحمـــن غالى382141
اداب حلوانايه محمد حامد امين195268
تجاره انتساب موجه  عين شمسخالد عنتر محمد عبدالهادي281273
1872ooهندسة عين شمسعبدهللا محمد عبد هللا عيد حسانين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف اسعد امين صليب269369
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهايدى امين رمضان قدرى138554
تربية المـــنصورهعزه حسن محمد محمد علي581651
طب المـــنصورهعالء الدين عصام المرسى محمد جلوده575484
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعال محمد محمود يونس215372
تجاره عين شمسذكرى محمد على محمد زكى194733
فنون تطبيقيه حلوانعال حسين على احمد كريم189426
28832oطب بيطرى بنهاهدير احمد عبدالحميد ابراهيم بركات
طب عين شمسمحمد فرج عوض فرج جبريل439545
صيدله بنى سويفالزهراء سيد محمد قرنى64224
3o41o5هندسة حلواناحمد ابراهيم عبدالرؤوف ابراهيم
1653oهندسة حلواناحمد عمرو محمد بدران
اداب قنا ج جنوب الوادىاسراء فرج ابوالمجد محمد737143
عالج طبيعى القاهرهامـــنيه محمد احمد ابراهيم523186
34623oتجاره االسكندريهماهينور محمد ابو المجد حسين
57o166طب بيطرى المـــنصورهالشيماء معوض الذكى الشحات الشــافعي
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشروق رضا قطب شمس الدين214984
هندسة طنطااحمد سعيد جابر محمود البقلي353546
طب عين شمسمارينا ميشيل صبحى اسطفانوس261549
هندسة شبرا بنهاعمرو اسامه فتحى عبد العال127188
498o4oصيدله طنطاعلياء سعد علي الشوربجي
56499oهندسة المطريه جامعة حلوانمحمود محمد عبد المعطى عبد الرؤف هجرس
هندسة اسوانبيتر عاطف بديع شكر مليكه513623
طب كفر الشيخعبير السيد محمد الشوادى382363
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن صالح سعد محمد احمد66527
تجاره طنطاسلمي عبد الرحمـــن عاصم دويدار364624
15o781هندسة المطريه جامعة حلواناحمد نبيه محفوظ محمود
هندسة عين شمسكريم ايمـــن عيد امين116284
هندسة الزقازيقاحمد نسيم الطنطاوى الطنطاوى النمـــنم586376
49o559تجاره طنطامحمد عالء الدين محمد حسن
اعالم القاهرهيارا محمد عبدالمعبود الدسوقى محمد278434
3489o6كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانميار ماهر عبد الغفار حلمى
اداب حلوانايه هللا نبيل سيد كامل199955
8853oتخطيط عمرانى القاهرهمحمد اشرف رمضان فهمى
اداب الفيوماسماء حمدى السيد محمد78375
سياحه وفنادق االسكندريهعبد الرحمـــن جمال الدين زكى محمد بدوى343966
59oo62رياض اطفال المـــنصورهتسنيم اشرف شحاته خالد محمد
58798oهندسة المـــنصورهاحمد على عبد العزيز على السمان
51777oاداب الزقازيقريم لطفى محمد عبدالهادى
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندرية/رياضةابانوب ماجد عزت لبيب ابراهيم342761
صيدله االسكندريههاجر جمال الدمرداش عيسوى337983
19576oاعالم القاهرهحسام رضا عبدالحى حسن
اداب المـــنصورهاحمد عبد الفتاح عبد الوهاب الشربينى589616
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38o715طب بيطرى كفر الشيخبسمه جمال السعيد السيد
3462o9السن المـــنياروان ابراهيم احمد محمد عباس
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفنورهان ناصرابراهيم ابو العيون سيد713667
4296o4السن عين شمسسمر صالح محمد عبد الغنى عرقوب
517o16عالج طبيعى القاهرهطارق ممدوح عبد الجواد زكي
صيدله االسكندريهمحمد حمدى احمد الوكيل235645
462o4صيدله القاهرهايمان سعد صالح محمد الصغير
سياحه وفنادق المـــنصورةخالد حسام الدين على غدية488513
تربية ابتدائي بنهاهبه السيد محمد السيد277295
تربية حلوانساره على احمد المختار محمود59261
94o39تجاره بنى سويفهشــام خالد سعد عبد الفتاح ابراه
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسندى جمال حسن محمد646311
3395o6اداب االسكندريهفاطمة احمد محمد عمر عبد هللا
هندسة حلوانمحمد ربيع خميس احمد67369
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديدأحمد رأفت حسنين أحمد748674
اداب انتساب موجه القاهرهرضوى ابوالحمد عبد الحميد احمد36519
27767oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسماء خيرى محمد مصطفى
سياحه وفنادق المـــنصورةشــادى ايمـــن فتحى شرف على سالمه583836
اداب المـــنيادينا حمدي محمد علي رياض712418
تجاره عين شمسهاجر هشــام محمود رافت عامر268983
طب الفيومنوران ياسر احمد محمود19389
نوعية بنهاجهاد احمد عبدالوكيل ابراهيم محمد285382
656o85تربية ابتدائي االسماعيليهمحمد خالد ابراهيم محمود
هندسة المـــنصورهنور الدين أشرف عبد الرحمـــن محمد عيسى487587
صيدله االسكندريهمحمود اشرف محمود محمد امين436354
صيدله طنطانورهان فوزى عبد هللا محمد عبد هللا496716
8o2323كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمصطفى محمد عبد الرحيم جالل
5o1o46طب المـــنصورهنوران اشرف مصطفى حسين
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىعلى مجدي محمد صالح الدين155413
تجاره بنى سويفحيات احمد محمد يونس718411
762o3اداب الفيومهاجر يحى محمد عوض
طب عين شمسعبدالهادى طاهر عبدالظاهر طه صقر295674
3o998حقوق عين شمسنجاه عماد عبد المجيد محمد
كلية البنات آداب عين شمسلينه عمرو عبداللطيف يوسف عامر192525
تجاره المـــنصورهاحمد يسرى فتوح عبد الفتاح562799
صيدله القاهرهيوساب بولس مجلى جيد123554
2o8111فنون جميله فنون حلوانتغريد اسام الدين قاسم سبع
طب اسنان جنوب الوادىميرا جرجس عياد رزق736957
8o4938تربية سوهاجحسام فوزى محمد احمد
1712oهندسة حلوانميراى مجدى ايليا عبد هللا
تجاره بنى سويفمحمد عالء رجب عبداللطيف715815
تجاره بنهاايه محمد حسن محمد277694
8oo771حقوق اسيوطحسام الدين محمد احمد احمد
448o27طب عين شمسنورهان سامح ابراهيم سويدان
حقوق القاهرهميار محمود احمد احمدعلى42975
64317oتربية ابتدائي الزقازيقاميره صالح خليفه محمد
تجاره بنهامحمود محمد محمد الطوخى276321
صيدلة اسيوطبيشوى فضل هللا حلمى فضل هللا759289
طب بيطرى الزقازيقمحمد سالمه محمد سالمه درويش645292
اداب بنهامحمود السيد محمد الجز227473
نوعية المـــنياابراهيم عياد توفيق سليمان714714
تجاره جامعة دمياطعبد الرحمـــن عاطف كمال عبد السالم احمد575811
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46o8ooهندسة االسكندريهشيماء عبد المـــنعم حسين شريف
تجاره االسكندريهاحمد خالد مصطفي درويش مصطفى421623
كلية رياض االطفال اسيوطسناء محمد هاشم محمد786483
نوعية الزقازيقهاله السيد على اسماعيل645823
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عبدالعظيم عبدالعزيز فرحات233313
اداب طنطاالسيد محمد السيد محمد القاضى358379
صيدله المـــنصورهدينا كمال على على عمر589977
صيدله بنى سويفشــاهنده رضا عبد الحليم عوض75488
522o97اداب الزقازيقآالء جمال السيد احمد ابوالسعود
اداب المـــنيااية صالح محمد عبدالعليم719414
تجاره سوهاجمصطفى طارق محمد البدرى813224
34547oهندسة االسكندريهمحمد حمدي على درباله نصر
صيدله عين شمسيوستينا ذكرى كامل فرح117632
1466o2هندسة عين شمسندى عادل عبد اللطيف محمد
تجاره بنى سويفمـــنتصر رجب رشــاد على94364
طب بيطرى االسكندريهاية على مصطفى عبدالسالم على 438173
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسرنا حسن عبدالعال جالل659456
هندسة االسكندريهمصطفى خالد مصطفى اسماعيل ابراهيم414214
فنون جميله عماره ج االسكندريهاسراء سمير السيد عبد العال351289
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنيفين مجدى محمود عرفه231469
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن مصطفى عبد الرحمـــن محمد588791
تربية اسكندريةاسماء احمد عبد الحليم احمد حسنين415656
64o535نوعية الزقازيقايه عبد الحكيم النعيمى عبد الرحمـــن
اداب المـــنياحنان سامى حرز فرج هللا723981
طب الزقازيقشيماء عبد المـــنعم محمود عبد هللا خطاب521623
هندسة الزقازيقامـــنيه محمد حبشى حسن659955
صيدلة بورسعيدساره عبد العزيز ابراهيم عبد الحى غزاله569827
اداب انتساب موجه االسكندريهادهم احمد فتحى احمد حسن421689
81566oصيدلة اسيوطمـــنه هللا جمال جاد عبد الحميد
اداب بنهامصطفى احمد مصطفى السيد سليمان294323
تجاره بور سعيدياسر محمد فتحى مصطفى كمال مصطفى663223
3534o8هندسة طنطامحمد طلعت يوسف ابوالنجا قنديل
2o7663كلية البنات آداب عين شمسياسمين احمد محروس على
تجاره االسكندريهنورهان محمد ابوالحمد محمود عقل422896
1792oهندسة حلواناحمد مصطفى محمد صادق التابعى مخاريطه
طب االسكندريهاسامه محمود محمد احمد خطاب345121
354o13صيدله طنطابسمه نجاح رجب ابووادى
564o4oتربية المـــنصورهالسيد ابراهيم السيد على بليله
732o83اداب قنا ج جنوب الوادىسلمى ابو القاسم مسعود ابراهيم
7238o1هندسة المـــنيارحاب على راشد محمد
357o74اداب طنطااحمد صابر خميس سعد حسنين
اعالم القاهرهشيماء عزت محمد مساعد228356
3o4496طب عين شمستسنيم محمود كاظم توفيق
5o687oطب اسنان المـــنصورهآيه محمد عبد العليم عبد المـــنعم البراشى
طب بيطرى الزقازيقتقى محمد عطية محمد محمد519985
423o2oاداب االسكندريهجهاد عبد هللا عبد هللا محمد ابوزيد
42o69oتجاره االسكندريهبالل محمد عبد الفتاح محمد صالح
41o916تجاره االسكندريهامل صابر صالح محمد السيد
هندسة القاهرهاحمد ناصر متولي حسانين16872
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد ابراهيم محمد ابراهيم سليم581495
صيدله المـــنصورهخالد بكر محمد محمد ابراهيم596738
تجاره طنطامحمد مصطفى محمد مصطفي ابو الهيثم488636
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26462oكلية البنات آداب عين شمسرحاب عاصم احمد عبدالمـــنعم
5689o2صيدله الزقازيقعلياء اشرف رمضان محمد السيد شعير
صيدله القاهرهاحمد حسن حمدي ابراهيم116148
تجاره المـــنصورهاسالم صابر عبد الحميد محمد شحات565561
تربية قنا ج جنوب الوادىرحاب عبدالحميد على الدين مدنى734313
81o18oصيدلة اسيوطشرين محمد جمال الدين احمد
46o395هندسة االسكندريهمحمود حامد عبدالسالم صالح شرشر
اداب عين شمسنوران خالد احمد السمان حسن188167
هندسة شبرا بنهايمـــنى احمد علي الحسيني115141
اداب المـــنياطارق على حجازي محمود729143
2o3482تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره جمال عبدالرحمـــن محمد
41o134حقوق االسكندريهمـــنة هللا حمدى محمد احمد غالى
38o664تربية كفر الشيخاسراء على هاشم محمد عيسى
صيدله المـــنصورهساره فتحى عبد اللطيف محمد583144
35o96تجاره القاهرهسلمى محمد عبد الحليم احمد على
587o11اثار الفيومابراهيم يوسف ابراهيم يوسف العرنوسى
79174oاداب اسيوطنورهان مجدى حسن محمود
19o171اداب عين شمسمروه حسن السيد احمد تاج الدين
فنون جميله فنون المـــنيااالء انور السيد عبد الرحمـــن التونى423868
علوم عين شمساحمد جمال احمد محمد يوسف188637
4114o3اداب االسكندريهمروان عبد القادر الشــاطبي علي يعقوب
تربية طفوله طنطانسرين محمد عبد الجليل الخولى367436
تجاره عين شمسرحمه اسعد صابر عبد الحميد الشرقاوى192289
تربية ابتدائي بنهامصطفى ايمـــن عبدالحليم محمد275915
1198o7اعالم القاهرههايدى وائل صالح الدين محمد
صيدله حلوانمحمد عربى جمعه احمد45475
36254oحاسبات ومعلومات شبين الكومعبدالرحمـــن سميح قمر فايد
59o459تربية رياضية بنات المـــنصورةمريم ضياء الشبراوى الوصيف احمد
تربية ابتدائي المـــنصورهبيشوى يوسف فخرى بقطر565584
34399oتجاره االسكندريهمحمود سيد جابر سيد عثمان
تربية ابتدائي اسيوطمريم هانى كوكب فهيم792472
تجاره انتساب موجه قاهرهاسماعيل طارق السيد بيومي54282
7288o8تربية ابتدائي المـــنياطه سعد عبدالحكيم محمد
696o5هندسة بني سويفعبد الناصر محمد فهيم حسن
238o5oفنون جميله فنون االقصرساره حسان حسن على
صيدله االسكندريهدنيا محمد ابراهيم ابراهيم بدر432838
تربية طفوله اإلسكندريةايه هللا محمد ابراهيم احمد الجراديني339471
تجاره انتساب موجه قاهرهبسمه وفائى محمود احمد22239
تجاره طنطاهند حربى كمال ابو العزم499314
6oo27هندسة القاهرهنوران هالل عبد الحافظ عبد السالم
اداب الزقازيقصابرين مصطفى احمد مصطفى ابو النور585287
15o885تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى عثمان محمد عثمان يوسف
تجاره اسيوطمينا عوني عزت يني756789
تربية جامعة السويسرقيه على احمد على غزالى659455
تجاره بنهااحمد رضا عبدهللا على299722
اداب المـــنصورهساره حسنى صالح عبد العزيز سيد احمد576322
طب طنطااية على ابو الخير محمد ابو الخير القنجة449817
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمرو محمد حسن محمد231133
7213ooصيدلة المـــنياايهاب عزيز عبد الملك حنا
تجاره الزقازيقمحمد محمود محمد مغاورى الديب587166
طب المـــنصورهايمان عاطف لطفى احمد نوفل563728
599o9التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى احمد محمد مكاوى
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5o35o4تربية جامعة دمياطساره عبد الحميد مصطفى بركات
طب طنطاعابد ناصف محمد صقر575482
اثار الفيومندا احمد السيد على مدكور486878
تجاره بنهاعصام خيرى احمد عبدالعال النجار518762
7443o7تربية قنا ج جنوب الوادىاحمد مهدى عبد القادر محجوب
44o483كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمصطفى اشرف عبدالمعطى مصطفى محمد
11997oالسن عين شمسروان شعبان على السيد على حسن
5o1834اداب جامعة دمياطرنا محمد نجيب عبد السالم الزينى
132o6oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق محمد محمد طه
تجاره انتساب موجه  عين شمسبسام توفيق احمد كمال محمد سعيد121221
اداب دمـــنهورجاسر صابر فرحان ابو المكارم بالل425882
تربية كفر الشيخاحمد رضا عز الدين عرجاوى الخولي371593
تربية أساسي اسكندريةياسمين احمد على احمد348342
4973o6هندسة طنطاكريم راغب عبد المليك شلبى
1531o9تجاره القاهرهمحمد بسام عبد العال محمود
198o11تجاره عين شمسعادل على عبدالمـــنعم مصطفى شوقى
2737o8حقوق القاهرهسمير عبيد سيد احمد برعى
هندسة االسكندريهاسراء محمود محمد احمد بدر414228
نوعية المـــنيامادونا نبيل بشرى رمزى712885
38o716طب اسنان كفر الشيخبسمه احمد خميس يوسف
346oo3اداب دمـــنهورحسن عبد الرحمـــن حسن بدوى
طب االسكندريهاحمد عبد الحكيم عامر مرسى337478
3o162oاداب عين شمسياسمين اشرف احمد غرس الدين
35oo19تجاره االسكندريهروان احمد ابراهيم عبد المتعال ابراهيم
7235o7نوعية المـــنيامبروكة جميل عبد هللا محمد
تجاره القاهرهتونى اشرف حسنى زخارى14312
5o719oتربية جامعة دمياطاسراء محمود محمد كمال شعير
تجاره كفر الشيخمحمود فيصل ابوالوفا محمود384792
45o6o1طب االسكندريهمى ياسر محمد حرفوش
تجاره الزقازيقنغم عمر عطوه محمد عطوه غنيم639449
82o86اداب بنى سويفعبد الرحمـــن شحاته سيد على
56o83oتربية المـــنصورهنورا محمود محمود ابو طالب
تجاره سوهاجنادر على حسين ابراهيم812548
36636oتربية ابتدائي طنطاعلي عبد الحكيم محمد داود
49o772حقوق المـــنصورهمحمد خيرى محمد السعدنى
اداب طنطامـــنار على احمد احمد القلينى496542
81o722تربية سوهاجغاده محمود قبيصى محمد
نوعية المـــنصورهاميره محمد فرج العوضى581185
حقوق االسكندريهمحمد مدحت سعد محمد حافظ العسكري371651
اداب انتساب موجه عين شمسامل سعيد محمد محمد فرج27685
اداب المـــنيازينب رجب عبد العزيز عمر715228
46o362هندسة اسيوطمحمد راضى سعد محمد
5o3242طب بورسعيدمـــنى محسن علي السعيد الصديق
هندسة اسيوطأحمد نجيب أحمد محمد749862
طب اسيوطلليان نادر ناثان حبيب793492
15o622تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد عبد المقصود محمد
65o4o3حقوق الزقازيقاحمد عبد الكريم احمد احمد على هجرسى
تجاره انتساب موجه قاهرهاسالم عدلى احمد احمد53534
تربية المـــنصورهعوض محمد عوض هللا السعيد محمد572966
تربية شبين الكومساره صالح توفيق عالءالدين226727
رياض اطفال الفيوم طالباتاسراء مشرف اسماعيل علي68678
كلية هندسة بنهارضوى خالد السعيد خالد محمد شرعان584715
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طب بنهاسلمى ابراهيم السمان احمد محمد446147
58o884تجاره بور سعيدخالد عرفه كسرى محمد السروى
29o646كلية البنات آداب عين شمساسراء محمد حسين ابراهيم
4412o2طب االسكندريهمروان احمد عبد العاطى شنيشن
تربية ابتدائي االسماعيليهاسراء سيد عبد العليم فارس652351
تجاره اسيوطشهاب الدين احمد على عبد الحكيم793656
5o7181الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد عزت محمود المتولى سيد االهل
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد خالد حنفى محمود خليل292812
427o86تجاره دمـــنهورمصطفى محمد الشحات محمد عبد المجيد
اداب انتساب موجه االسكندريهتسنيم احمد عبد المحسن نور الدين347297
اداب االسكندريهمحمد احمد رمضان محمد شحاته421961
تجاره اسيوطشيماء ابراهيم محمود محمد826544
287o79كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد محمود سيد جالل
اداب المـــنياعبد الرحمـــن احمد محمد محمد721188
نوعية المـــنصورهرانيا سامح الذكى على العدوى569939
56o832اداب المـــنصورهنوران خالد احمد على محمد عبد هللا قاسم
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد طلعت كامل محمد653454
تجاره االسكندريهمحمد فتحي رمضان عيسى338663
اداب بنهاعبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ محمد278826
هندسة المطريه جامعة حلوانفاطمه طارق مـــنير حسين154164
تربية ابتدائي عين شمسكريم مبارك شعبان يحى294758
صيدله االسكندريهعمر خالد ابراهيم عبدالمطلب حسن345158
طب بيطرى االسكندريهمصطفى مجدى محمد على عبيد434765
34o243رياض اطفال االسكندريه طالباترضا بغدادى فؤاد محموداحمد سالم
تجاره الزقازيقعمر البيلي جمال محمد علي قنديل521585
هندسة اسيوطابراهيم عمادالدين عبد العظيم مختار797912
8o7392تربية سوهاجساره على السيد عبد الباسط شحاته
صيدله الزقازيقايمان يحيي عبد السالم على516115
7367o7كلية طب أسوانمينا عاطف محروس صليب
طب االسكندريهاية محمد عبدالحميد احمد349688
115o56تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا عطا هللا حنا فايق
41964oرياض اطفال االسكندريه طالباتاسراء صبرى عبد الونيس يوسف مصطفى
573o5هندسة القاهرهاسراء فرج احمد سيد محمد
طب بيطرى المـــنصورهاحمد محمود السيد عدس495222
تجاره القاهرهنوران احمد كمال عواد55492
272o5oتربية ابتدائي عين شمسملكه ابراهيم زكى فلتس بشــاى
هندسة االسكندريهحسن محمد عبد الباسط غانم بدوى343576
51o879طب بيطرى الزقازيقسمر عادل محمد محمود حسن قاعود
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهدير جمال ابوالفتوح عبدالمعطى299174
سياحه وفنادق المـــنصورةعبد الرحمـــن السيد حسينى عبد الحميد عمرو512615
2229oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق عبد هللا عمر حسن
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود انور عبدالحميد بدر213838
السن عين شمسمحمد عيد عبد الهادى عوض هللا584838
تجاره القاهرهاسراء احمد السيد على محجوب153515
12o119طب عين شمسيوسف محمد هشــام محمد محمد
طب بنهااسماء صالح الدين محمد مبروك216224
38275oنوعية كفر الشيخاسراء صبري محمد احمد كنانى
هندسة االسماعيليةمحمود سيد محمد احمد653644
عالج طبيعى القاهرهامـــنيه محمد هالل الحماقى228634
السن عين شمسميرنا هانى حليم نصر هللا31582
تجاره المـــنصورهمحمد صالح سالم حبيب583647
تجاره المـــنصورهاحمد محمد يوسف فتوح573357
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7266o3تربية ابتدائي المـــنيامـــنى محسن عاشور محمد
السن عين شمسهنا حسام يوسف خاطر192263
تجاره دمـــنهورهاجر على صابر محمد عبد الباقي346433
اداب الزقازيقمصطفى عادل انور عبد الفتاح517332
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسراء عادل شحاته الشراكى مصباح376685
هندسة االسكندريهمحمد عبدالعال عبدالفتاح محمد ادريس338395
8o69o5طب اسيوطسلمى كمال الدين محمد سيد
2879o5كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسخلود عادل محمد صالح الدين ابراهيم
تجارة قنا ج جنوب الوادييوسف رشوان علي رشوان734133
تربية فرع الوادى الجديدندى امجد محمد شريعي748459
2o7626اداب القاهرهميرنا مينا جرجس شوشة
721o43نوعية المـــنيارغده محمد محمد شلقامى
هندسة عين شمسمـــنة هللا احمد احمد محمد المفتى119843
صيدلة بورسعيدمها مـــنصور عبد الرحمـــن محمد كراوية592979
تجاره القاهرهمـــنة عادل محمد ابراهيم35333
567o84طب بورسعيدريم محمد عبد هللا عباس
صيدله الزقازيقميار ابراهيم محمد ابراهيم سيداحمد514456
48715oصيدله طنطانيفين محمد السيد حشيش
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنة هللا عادل احمد عبد الصبور152236
2948o4كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمصطفى على مصطفى محمد
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساسالم محمد سيد محمد61251
79o547اداب اسيوطعبد الرحمـــن على فتحى متولى
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسندى عادل التميمي عبد العزيزالصغير663812
هندسة شبرا بنهااحمد محمد ابراهيم بيومى البديوى284745
صيدله طنطاايمان مسعد الزاهي سعفان359893
كلية البنات تربية عين شمسندى محمود سعد عبدالحليم268165
5o229اداب القاهرهربيع رأفت ربيع خليل اسماعيل
5o8859طب الزقازيقاحمد عبدهللا عبدالمـــنعم محمد الشحات
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفريم خالد مصطفى عبد المطلب74355
صيدله االسكندريهعبدهللا موسى عقيله موسى ابورجيعه469176
هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن مصطفى احمد عبدالفتاح سيد احمد458721
اداب طنطااحمد محمد فتحى بحالق358624
اداب طنطاياسمين احمد سعد رمضان ابو عصا353878
طب اسنان المـــنصورهياسمين محمود عبد الرافع عبد الوهاب561298
كلية هندسة بنهاعبدهللا يوسف عبدهللا يوسف276141
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه الزهراء صفوت مصطفى عبدالعظيم274852
اثار الفيومكريم محمد عبد العظيم محمد احمد غزال594512
4191oهندسة القاهرهيوسف عصام عبد الحميد حسن
حقوق عين شمسميرال باسم سمير السيد117685
55o74طب بيطرى القاهرهشيماء حماده فهمي محمد
صيدله طنطاعال على محمد خليل سيد أحمد359932
هندسة االسكندريهاحمد محمد حافظ احمد محمد413575
هندسة القاهرهمها سعيد محمد ابراهيم275137
584o33هندسة الزقازيقمحمد خالد عثمان محمد محمد نصر
تربية شبين الكوماحمد عصام عبدالمعبود قطقاطه212511
تجاره القاهرهحنين عادل عبد الحافظ محمد21645
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن نجيب مسعد محمد114922
اداب دمـــنهورمحمد المـــنصور مساعد محمد335579
تجاره القاهرهخلود عادل السيد على199528
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد صالح محمد محمود نوفل213832
تربية طفوله طنطاسمر اشرف عبد المـــنعم ابو السعود361151
نوعية بور سعيدرنا محمد رفعت محمد رمضان661711
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هندسة المـــنصورهاحمد رضا برهام عبد الفتاح عبد الخالق592186
3587o1هندسة طنطامحمد السيد حامد الحو
تربية ابتدائي المـــنصورهامانى احمد حسنى احمد عبد الحميد581549
تربية ابتدائي عين شمسدعاء جمال محمود محمد سيد211695
تجاره المـــنصورهايه عليوه احمد مصطفى خليل587215
81o73رياض اطفال الفيوم طالباتاسراء محروس خميس عبد الوهاب
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةعبد هللا المرسى محمد المرسى شــاهين586386
طب كفر الشيخمحمود محسن سعيد الغرابلى373631
صيدله الزقازيقاسراء زكريا عبدالغنى سالم642862
136o99تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجيرمين عادل حلمى دانيال
اداب طنطافوزى حمدى فوزى  مرسى موسى496893
83o1o1صيدلة اسيوطايمان احمد على محمد
645oo8كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةمـــنه هللا ايمـــن حسن سليمان
صيدله االسكندريهابراهيم محمد ابراهيم السيد عبد العزيز433436
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسندس نبيل نجدى محمدنجدى229957
29o453تربية ابتدائي عين شمسمها محمد سيد حسن على
تجاره دمـــنهورعبدالمحسن محمد عبدالمحسن القبانى425334
اداب القاهرهاميره احمد عثمان عمران128228
214o19هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد فتحى مصطفى سالم
2353o1هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ايمـــن محمد عبد التواب المليجى
1973o5اداب انتساب موجه عين شمساحمد حسين مقايس حسن
573o51طب بورسعيداحمد محمد ابومسلم عبد الرؤف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر محمد سيد توفيق طلبه73743
495o49هندسة المـــنصورهكريم السعيد السعيد السعيد زينة
تجاره انتساب موجه قاهرهحسين احمد عبد السالم على124954
صيدله االسكندريهمحمد جمال على احمد حسن شواف381411
5o5oo4هندسة بور سعيدأحمد محمد الشحات رسال ن شرشيره
2o9958طب القاهرهايمان سعيد عبدالتواب عبدالرازق
اداب الزقازيقحنان حمدى السيد احمد جاد643849
تربية اسيوطاسماء سيد محمود راغب791238
هندسة بور سعيداحمد رضا عثمان محمود على564524
6o519تربية عين شمسنيره رمضان عبد الحميد محمد
تجاره بنى سويفكريم عادل امين عبد هللا67526
2o6775تربية عين شمسندى خالد حسن محمود
تربية طنطااسراء حربي إبراهيم عدوي عوض363297
اداب عين شمسمريم صابر رؤوف عيسى267843
5683o2هندسة اسيوطاسماعيل اسامه فتحى على السيد
796oo3تربية اسيوطايه خالد شعبان حسن
اداب بنهانيره مـــنصور بدوى سالم محمد294228
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةندى احمد عيد عبدهللا عيد277339
74o313كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىسالى عبدالرازق على حامد
5187o8صيدله الزقازيقهبه مصطفى محمد محمد عبدالسالم
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةنعمات ابراهيم محمود سالم498547
حقوق جامعة الساداتمحمد محمود عبدالسالم النايض427337
461o22هندسة االسكندريهنورهان احمد فؤاد علي الهالوي
487o91طب بيطرى المـــنصورهعبير رشــاد محفوظ خليفه عبدالسالم
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء جمال محمد يسرى احمد الدبدوب236577
تربية ابتدائي عين شمساحمد حسين مصطفى حسين سويفى296383
51635oاداب الزقازيقاسراء بخيت احمد مـــنصور
اداب طنطااسماء محمد أبو الفتوح عرب359985
689o1تربية بنى سويفاسالم عويس حامد شحاته
تربية المـــنصورهميرنا احمد احمد جاد الشعراوى578176
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تجاره القاهرهمحمد عاطف عدلي سيد55234
2287o7نوعية بنهاعبير احمد احمد الشرقاوى
5o124كلية البنات تربية عين شمسرحمه مختار فؤاد محمد
اداب انتساب موجه القاهرهيوستينا هانى ابراهيم فرج22396
اداب االسكندريهمريم عماد فكري روفائيل ميخائيل347754
السن عين شمسليلى رشدان سعد رشدان188162
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةبيشوى مـــنير معوض سليمان213856
هندسة كفر الشيخابراهيم حسن ابراهيم العتيقى394826
43877oعلوم االسكندريهايمان فايز محمد على الطوخى
اداب القاهرهاالء شريف حسن سالم محمود35235
448o16كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورميار جمال حامد السكنيدى
تربية كفر الشيخبثنت لبيب ابوالنصر احمد الشيخ384135
تجاره اسيوطساره رشــاد محمود محمد786999
اداب طنطاابراهيم ابراهيم محمد الخضرى366545
تجاره الزقازيقاسماء ابراهيم فتحى ابراهيم عبد الفتاح حيرم585223
29112oكلية البنات آداب عين شمسسارة ايمـــن ابراهيم محمود ابو طالب
تربية رياضيه / بنات المـــنياندا محمد عبد العزيز محمد725235
عالج طبيعى ج كفر الشيخاالء عبدالمـــنعم حسن محمد حسن494737
اثار القاهرهاسراء السيد محمود السيد285534
71o546رياض اطفال المـــنيا طالباتريهام عصام سيد عبد الحليم
81221oتربية ابتدائي سوهاجاسماء محروس على عبد الرحيم
تربية ابتدائي سوهاجويصا اشرف بهيج صليب817826
421o24اداب االسكندريهيحيى محمد حسنين احمد حسنين
طب الزقازيقروان عاطف عثمان محمد علي523248
صيدله الزقازيقيمـــنى وائل عبد الحميد السيد محمد638256
اداب االسكندريهمايكل عادل بشوت بخيت419137
اداب القاهرهاسراء زكريا عبدالجواد محمد274776
2333oاثار القاهرهاسالم عماد محفوظ رياض
سياحه وفنادق االسكندريهحبيبة اشرف عبد اللطيف حسين351365
664o2oتربية بور سعيدحسام الدين مختار محمد ابراهيم شكر
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمريم محمد عبد البديع عبد العزيز142367
72oo99رياض اطفال المـــنيا طالباتمريم عصام محمد عبد القادر
تجاره المـــنصورهساره محمد ابوبكر ابراهيم محمد يوسف595184
هندسة المطريه جامعة حلوانبيتر عاطف بولس تاوضروس192728
تربية ابتدائي دمـــنهورنور شكري السيد عبد الرازق426283
735o56صيدلة اسيوطاسماعيل ابراهيم محمد ابراهيم
4146o6هندسة االسكندريهمحمد عبدالقادر محمد حسن الحلوجى
735o43حقوق قنا جنوب الواديمحمد عادل محمد عبد اللطيف
كلية البنات آداب عين شمسنادين مدحت محمد طلبة مصطفي194819
14o216هندسة القاهرهناجى وليم وهيب بولس
صيدله طنطااحمد محمود الشحات سليم362639
حقوق القاهرهمصطفى محمود لبيب محمود23743
هندسة كفر الشيخاحمد جمال محمد ذكى السقا362526
3o4232إعالم بنى سويفياسمين خالد عبدالحليم مصطفى عبدالحافظ
29619oاداب عين شمساسامه جمال عبدالعزيز عالم على
81o888كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةالجبالى احمد محمد محمد
587o21حقوق المـــنصورهاسالم عبد العزيز سعد عبد العزيز عبد النبى
هندسة حلوانعبد الرحمـــن حسام صبحي ابراهيم137339
هندسة عين شمسانتونى ابراهيم نجيب ابراهيم193623
49238oتربية طنطاندا محمد رجب عبد الفتاح موسى
تجاره سوهاجاحمد جمال ابو الفتوح خلف هللا829445
اداب حلواننورهان شريف احمد عبد الحليم27337
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هندسة المـــنصورهحازم حماده محمود ابراهيم التهامى577825
تربية ابتدائي شبين الكومهيام محمود عبدالمحسن على بدوى214724
تربية الزقازيقوالء فتحي حمدي الليثي ابراهيم647358
131o11تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد احمد محمد المهدى
2o6786تجاره عين شمسامـــنيه خالد محمد عبد السالم عبد الغنى
45634oهندسة االسكندريهمؤمـــن محمد عبد الغنى حامد محمد
8o6783تربية سوهاجمـــنال عبد الرؤف عبد العال احمد
فنون جميله فنون االقصرسميه محمود على حسن ابو زهره423648
8o37o8تربية ابتدائي سوهاجايه صبرى احمد عبد هللا
9o9391 رمضان فرع  6 اكتوبر هندسة بمصروفاتمصطفى محمد توفيق السيدo معهد عالي تكنولوجيا
تربية ابتدائي قنا ج الواديأسماء محمود محمد محمود746898
هندسة االسكندريهايمـــن ابراهيم محمد ابراهيم جاب هللا458672
3oo881اداب بنهاعبدالرحمـــن زكريا عبدالرحمـــن اسماعيل
52626oهندسة كفر الشيخمحمد زكى ابراهيم عبد الفتاح
3o4443السن عين شمسرضوى محمد راضى على
اداب عين شمسندى محمد شحات حسين283854
تجاره انتساب موجه االسكندريهاسامه محمد لبيب عبدالخالق الغمرى336544
6917oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفسماء حمدى سيد سيد
3o4639حقوق بنهامحمود بدر عبدالوهاب خليل
749o12طب اسيوطمـــنى زكريا حسب النبي شــاهين
145o55اداب انتساب موجه عين شمسمحمود محمد كمال الدين محمود
طب اسنان القاهرهساره طارق عبد الفتاح على عبد هللا118587
اداب بنى سويفميرفت عبد الباسط محمود محمد68855
19o968اداب حلوانرقيه جمال محمد عبد هللا هادي
طب القاهرهيحى حسنى يحى حسين53422
128o55طب اسنان عين شمسنيره محمد حسنى شعبان
632o8كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفايمان عمار رضوان حمدان
اداب المـــنيااحمد ايمـــن محمد احمد712585
تربية ابتدائي طنطامهند محمد عبد الوجيه الشــاذلى357186
نوعية الزقازيقاالء طارق شكرى حجازى639312
36896oنوعية كفر الشيخمصطفى عبد الحكيم محمد شكر
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو رمضان عبدالحميد محمد224337
اداب عين شمسورده جمال عبدالسالم النجار287827
طب بيطرى الزقازيقياسمين عبد العزيز السيد السيد ابوحسن584694
هندسة اسيوطابراهيم عالء ابراهيم على حسن131247
نوعية موسيقيه المـــنياايرين حنا سامى غطاس723257
تربية طفوله كفر الشيخياسمين محمود عبدالخير احمد يوسف  الشيخ372567
هندسة االسماعيليةاحمد ناصر ابراهيم على665225
5636o8تربية ابتدائي المـــنصورهايه محمد بشير احمد بشير
377o18طب كفر الشيخهاجر جالل الشرنوبي احمد عبد العاطى
اداب الفيومعلياء رمضان محمود عبد المولى73232
371oo6هندسة كفر الشيخوديع بيشوى بطرس بطرس
طب الزقازيقمالك وجيه لبيب حنا641994
صيدله االسكندريهسلمى أحمد أحمد محمد ابوعبدهللا444765
79o343التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه الزهراء ابو بكر محمد يسن
3488ooتربية أساسي اسكندريةنيرة مجدى محمد احمد مسعود
5641oحقوق القاهرهابو بكر شريف سالم سيد
36o587تجاره طنطادنيا سعيد السيد احمد كامل
إعالم بنى سويفغاده عادل حسن احمد سليمان56939
574o15اداب المـــنصورهساره عبد هللا خليل عبده شــاكر
5151o7تجاره الزقازيقفلایر حسن جوده كامل
اداب عين شمسسحر سالمة عفيفي عبدالخالق رافع289346
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نوعية بنهامحمد اشرف عبدالمـــنعم عبدالمقصود السيد278962
طب اسنان المـــنصورهمارينا بطرس وديع جرجس567159
523o31نوعية الزقازيقاسراء عصام متولي متولي على
اداب الزقازيقروان حازم محمود محمود642597
72o63oتجاره بنى سويفمريم حنا يوسف بطرس
تجاره القاهرهيوسف على هاشم ابوبكر ابوالنيل192815
424o7oتجاره االسكندريهاسراء عادل عبد المـــنعم حسين عزام
تربية ابتدائي الفيومرحاب خالد رمضان ابراهيم72321
طب االسكندريهكريم شــاكر يوسف عاشور375724
51779oرياض اطفال المـــنصورهعواطف مفيد عبدالرحمـــن عبدالعزيز
صيدله القاهرههند عبد الودود مـــنصور عبد الحميد محمد151562
هندسة الفيوممحمود صالح ابراهيم على سالم13828
23935oتجاره عين شمسبسنت محمد سيد محمد غريب
هندسة القاهرهمينا امير صبحى امين192684
5o376تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسميه يحيى رجب احمد
السن عين شمسدنيا وائل محمد نبيل121734
هندسة القاهرهطه مصطفى طه عبد الجواد26292
29o863اداب عين شمساحمد سعيد السيد سند العوفى
82214oكلية طب أسوانفاطمه عبد العزيز زغلول حامد
144o27كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةشيرين محمود محمد معوض عبد الجواد
طب اسنان االسكندريهميريام عماد رشدى جندى335126
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد عادل محمد ابراهيم هنداوي حجاج373836
27482oتربية حلواندينا سمير بيومى عبدهللا
اداب كفر الشيخاسماء على سيدأحمد حسين عرفات378131
رياض اطفال االسكندريه طالباتمـــنة هللا محيى زغلول ابو المجد خليل419345
عالج طبيعى ج كفر الشيخكمال تمام كمال تمام444183
صيدله القاهرهسناء ابراهيم محمد السيد حسن364171
اداب االسكندريهندى نادر محمد محمد محمود417529
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد حسن عبد الباقى75518
اداب االسكندريهدعاء محمود محمد احمد محمد شتيوى423616
هندسة المطريه جامعة حلوانميرنا عزمى عطا هللا خليل199767
تربية ابتدائي طنطااحمد شعبان عبد هللا محمد عبد اللطيف353421
هندسة اسيوطاحمد محمد عبد الحفيظ محمد154746
42o723تربية اسكندريةعبد الرحمـــن احمد حلمى محمد عبدالمجيد
4873oالسن عين شمسميار محمد شعبان عبد القادر
تربية رياضيه بنين االسكندريهخالد ابراهيم ابراهيم على الحداد426182
نوعية الزقازيقياسمين صبحى محمد عبدالمقصود516592
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهشــام ظهير الحسينى رمضان124545
حقوق القاهرهعمر الدسوقى عبدالفتاح عطيه عمر195747
تربية ابتدائي اسيوطميرفت عبد الموجود على محمود791273
هندسة حلواناحمد وائل محمد عزيز17367
دار العلوم ج القاهرهسلمى عبد التواب ابراهيم عبد القادر27132
طب المـــنصورهرانيا عبد الفتاح صديق عبد الفتاح خيال588179
5652ooطب المـــنصورهمـــنار السعيد محمد السعيد المهدى
6615o6تربية ابتدائي بور سعيدترنيم طارق محمد الحديدى عوض
6561o5اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاحمد فتحي سالمة على
6912oتربية بنى سويفامانى محمد محروس محمد
371o73تجاره كفر الشيخحماده السيد عبد العزيز السيد الصباغ
2o3486اداب القاهرهشيماء طه سيد احمد
8158o5تربية ابتدائي سوهاجخالد رشــاد محمد على
حاسبات ومعلومات القاهرهنادين محمد عاطف محمد عرب16738
2973o6اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى هشــام جمال الدين على
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4533oحقوق القاهرهمحمد احمد محمود السيد
هندسة الزقازيقعمر لطفي احمد محمد642355
هندسة بور سعيدمحمد خليل على على سيد احمد636675
هندسة بور سعيدمحمود محمد محمود عامرعبده588622
442o74طب اسنان كفر الشيخمحمد احمد حلمي احمد رجب
هندسة بور سعيداحمد خالد محمد عبد الغنى محسب571351
563o59رياض اطفال المـــنصورهايه محمد محمود محمود محمد
طب بيطرى المـــنصورهمحمد ايهاب احمد احمد فودة493776
هندسة المطريه جامعة حلواناسالم عبدالفضيل جمال عبدالفضيل224722
5o67ooهندسة المـــنصورهعمرو محمد سعد عبده صيوح
7114oتربية بنى سويفاميره رمضان على محمد
تربية عين شمسمحمد محمود احمد عبدالمجيد جادو291924
1312o4هندسة عين شمسمحمود مصطفى عبد الفتاح محمود
82o112كلية تجارة ج أسوانسماح مصطفى محمد عبد الغفور
تجاره بنى سويفباسم صموئيل بشرى ابراهيم714943
حقوق الزقازيقكريم رضا ابو بكر محمد محمد سليم522337
644o38اداب الزقازيقايه شــاهين السيد شــاهين محضيه
هندسة شبرا بنهااسماعيل مجدى اسماعيل محمد علوش287334
تربية حلوانمحمد جمال محمد احمد129637
اداب حلوانتقى مسعد ابراهيم احمد25286
5o8218تربية جامعة دمياطاسالم هاشم جالل على
2o6416طب عين شمسداليا طارق عبدالمجيد علوان
صيدله طنطامحمود فايز حلمى محمود فتح هللا212418
تجاره الزقازيقحسام محمود عبد المغنى عبد الفتاح517227
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسلمى سامى محمد الزناتي218683
649o14تربية الزقازيقفاطمه سليمان عبد هللا سالم
424o49اداب االسكندريههالة عالء يوسف احمد الزاهى
تجاره عين شمسمازن محمد زكريا محمد116141
66o858كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةامـــنيه محسن محمد محمد البساطى
اداب طنطامحمد احمد صديق بدوى مغربى365726
746o39طب القاهرهاسماء عبد الناصر احمد الصادق
تجاره القاهرهمروه محمد عبد الحليم هالل115725
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتزينب محمود عبدالجليل عيسى746291
515o34اداب الزقازيقآيه شحته الطاهر أحمد
هندسة اسيوطاالء سمير ابراهيم عمر262517
طب بيطرى االسكندريهرشــا احمد محمد مرغنى على349551
صيدله الزقازيقمحمد خالد عيسى علي512443
تجاره بنهاكريم اشرف على خليل صدقه276386
اداب المـــنيارانيا شعبان محمد محمد725177
اداب الفيومهناء احمد فؤاد عبد الخالق76679
اداب حلوانندا سامى نصر على119173
نوعية عباسيهشيماء رجب السيد محمود292238
72o642تربية ابتدائي المـــنياهيام محمد مرعى مرسى
طب بيطرى االسكندريههيفن نادر حلمى رزق هللا348536
12o513حقوق عين شمسعادل حسين جمال الدين احمد البوشى
تربية طفوله ج دمـــنهورسارة خالد سالم احمد الجمال429415
5o3864هندسة المـــنصورهمحمد حلمى محمدأبو الكمال حموده
تربية المـــنصورهفاروق رضا فاروق هاشم578814
هندسة حلوانشروق رجب محمد حسين22791
58832oتجاره المـــنصورهمحمد الشبراوى عثمان حسين صالح
تربية طفوله طنطاساره حمدى ابراهيم محمود الشــافعى492157
35455oطب طنطاندى صبحى رجب محمد العيسوى عليوه
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اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةزياد هشــام جالل مـــنسى114668
تربية رياضيه بنين المـــنيامحمود رضا محمود محمد مـــنصور714966
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةياسمين سامى حسن محمد خليل643581
22oo92العالي ترميم اآلثار بأبي قيردينا صبرى مـــنير اسعد
5648o6تجاره انتساب موجه المـــنصورهخالد محمد صالح محمد عبد الخالق
5o3o37هندسة بور سعيداكرم احمد محمد البطوطى
68o1oطب بيطرى بنى سويفشيماء ربيع عبد الفتاح احمد
تربية ابتدائي بنى سويفهدى شعبان رمضان حسين66929
طب اسنان طنطااميرة كارم محمود احمد محفوظ444887
تجاره عين شمسعمر خالد فكرى محمد عثمان121468
14o584كلية البنات تربية عين شمسندى الدسوقى حسن ابراهيم
صيدله طنطامحمد عادل يوسف حشــاد361977
59152oهندسة المطريه جامعة حلوانعلى محمد المتولى على العجمى
طب بيطرى المـــنصورهرنا نعمان يوسف عبد الرحمـــن حسون568881
275o1صيدله القاهرهوفاء نبيل سعد دخيل
طب طنطااحمد محمد محمود يوسف عراقيب362638
تجاره سوهاجحازم عاطف صبرى احمد818116
58o12تجاره القاهرهدعاء عبد هللا محمود ابراهيم
49276oصيدله طنطادينا محمود احمد الصيفى
735o35حقوق قنا جنوب الواديعمرو عادل حماد محمد
اداب اسيوطمى احمد محمد عباس796966
السن عين شمسوالء رضا ثابت مـــناع153662
4418o8كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأحمد على عبد المـــنعم على عبد المـــنعم
هندسة االسكندريهسارة سامى على نصار جراب414236
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد سعيد عبد المـــنعم محمد49661
طب بنى سويفاسراء جمعه سيد احمد66952
تربية طفوله ج دمـــنهورإيمان سامي خميس عبد الرحمـــن431179
هندسة االسكندريهعبد الاله محمد عبد الاله جاد337562
35456oصيدله االسكندريهنورهان عبدالرحمـــن محمد العبد
تجاره القاهرهاحمد ايهاب محمد على عبدالعزيز192816
59369oهندسة المـــنصورهمحمود ناصر محمد محمد عبده
اداب الفيومرانيا صالح سيد احمد91629
هندسة طنطاتسنيم زهران عبد الجواد ضيف493222
هندسة المـــنصورهاحمد محمود محمد على المليجى588766
هندسة شبرا بنهامـــنه هللا احمد ابراهيم حسين295348
12o71oهندسة المطريه جامعة حلوانمهاب ايمـــن عبد القادر الكيالنى عبد الهادى
اداب الزقازيقاحمد السيد احمد محمد644462
2746o1صيدله حلوانسيناء عبدهللا سيد عبدهللا
43o389تربية دمـــنهورنورهان سعد أحمد عبدالبر خضر
تربية ابتدائي الزقازيقغاده سعيد عبدالهادي أسماعيل644556
تربية الزقازيقمريم على عبدالبديع محمد ضالم523115
كلية هندسة بنهامحمد يسرى محمد عبد الرازق366621
12o198اداب عين شمسنورهان مخلص محمد السيد
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسراء احمد ابراهيم محمد الرزقي294972
52o661طب الزقازيقمحمد محى مصطفى محمد محى
هندسة اسوانمصطفى ناجى على اسماعيل سعيد566452
23o623طب اسنان طنطامحمد ايمـــن السيد رشــاد شريف
5o3923تربية جامعة دمياطسوسن صبري عباس علي الغيطاني
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسميحه كمال عباس متولى228352
358o13حقوق طنطاهادى محمود عبد القادر خضير
اداب عين شمسنورهان ممدوح محمد عثمان298331
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسنغم شريف حسن عبد العزيز659795
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43o982تربية طفوله ج دمـــنهورمها فتحى محمد جامع
456o91هندسة االسكندريهعبد هللا جميل عبد الونيس السيد الدفتار
تجاره المـــنصورهايه فوزى عزب محمد اسماعيل573427
تربية ابتدائي سوهاجندا عادل يوسف على812887
58o459سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد السيد محمود عبد هللا
تربية المـــنيامها يحى احمد عبدالوهاب724134
تربية اسيوطاحمد عبد الكريم عبد الحكيم سليم795315
هندسة اسيوطاسالم حسن بدرى احمد799624
517o6oطب بنهامحمد ماهر رفعت مصطفى
كلية التربية الفنية ج المـــنيارحاب امين زغلول امين715639
1161o4تجاره عين شمسعبد الرحمـــن عفيفى صالح عفيفى
حقوق طنطااحمد رمضان ابراهيم الصفتى426624
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد جمال مرسى نجم221935
تجاره الزقازيقمحمد ابوزيد عبدالعزيز عبدالحميد فوده643275
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىالفت فرج احمد محمد758181
744o99كلية الطب بقناجهاد محمد شريف الشــاذلى رياض
71547oتربية المـــنياماريا زكريا يعقوب داود
38o319طب كفر الشيخاية يوسف عبد العزيز القصاص
هندسة االسكندريهزياد حسين ابراهيم عبد اللطيف المهدي345361
صيدله القاهرهايه رمضان بكرى هميمى28477
طب اسنان القاهرهتقى فرج عبد الرازق فرج15274
اداب المـــنصورهجهاد محمد السيد حسين السيد572128
8o35o5صيدلة اسيوطالزهراء عبد الحميد على عبد الرحمـــن
تجاره الزقازيقهايدى محمد فتحى محمد512176
اداب عين شمسهايدى ممدوح محمد حافظ38757
اداب الزقازيقهايدى وليد على حسن514233
صيدله حلواننوفا عياد عيد محمد ابراهيم211792
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر ابراهيم عبد المـــنعم احمد142432
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد عصام سعد سالم بلشه566232
تربية عين شمستبارك احمد محمود كريمه59861
طب المـــنياعلى محسن على حسن713187
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ابراهيم ذكى السيد281443
تجاره القاهرهسعد عمر زيدان طلب58645
141o97اثار قنا جنوب الواديتقى احمد فتحى رمضان
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةندا وائل شبل الفقى222828
2286o7طب اسنان طنطاميرفت جمال عبدالعظيم السيد العفيفى
213o31هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد نبوى البربرى
59261oتربية المـــنصورهمى محمد السيد السيد موافى
تربية شبين الكومميرنا صفوت محمد عزب217117
تربية المـــنيااسماء كمال أحمد ابراهيم716627
7974ooكلية اآلثار سوهاجياسر مصطفى عبد الحميد حسين
فنون جميله فنون حلوانايمان يحيى محمد عثمان سيد31738
2o5o92هندسة حلوانمينا ممدوح صبحى توفيق
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى طه مصطفى محمد658499
هندسة االسكندريهالسيد محمد ايوب السيدابراهيم سيف الدين459148
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنرمين صالح الدين محمد عبدالسيد226114
8o9o3oتربية طفوله سوهاج طالباتهاجر احمد السيد عبده
5o1278تربية جامعة دمياطنرمين عماد الدين محمد عامر
8o3649هندسة سوهاجمحمد العابد عبد الحليم محمود
طب بنى سويفالزهراء سيد عبد العظيم محمود هيكل64599
صيدلة المـــنيامروة البطل على السيد717111
صيدله االسكندريهنسمه مرسى عبد المجيد مرسى محمد341639
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اداب القاهرهمحمد حامد شوقى عبدالعزيز196444
تجاره االسكندريهندى طارق متولى امام عطيه411647
5822o6تربية المـــنصورهالهام مختار السيد محمد
71817oهندسة المـــنيايوسف محمد احمد جاد
تربية الزقازيقايمان رضا عبد المجيد عواد644675
42718oتجارة جامعة الساداتاحمد حماده شعبان الطحان
تجاره عين شمساحمد فرحات حسين صالح292981
7oo69تجاره بنى سويفراضى رمضان قرنى سعد
4457o7كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورندى محمد السيد محمد على حسن
645o49طب بيطرى الزقازيقاسراء ماهر كمال مصطفى
744o3تربية ابتدائي الفيومندا شعبان سيد حسين اسحق
28558oاداب انتساب موجه بنهامها عطا عبدالفتاح السيد
4298o5دار العلوم ج القاهرهآالء رجب محمد عطية الخولي
65o766كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفالشيماء ربيع سليمان محمد
تربية ابتدائي سوهاجشيماء محمود عمر محمد814355
82638oطب اسيوطعبد هللا جمال الدين شوقى محمد
56433oهندسة بور سعيدوليد معروف مصطفى مـــنصور
هندسة بور سعيدعمر احمد محمد محمد البسيوني671378
اداب عين شمساحمد هارون سعد محمود155682
طب طنطاايه عثمان محمد عبد الوهاب نوفل449484
5o5931طب المـــنصورهمحمد طاهر عبد هللا فرحات
43o892تربية الساداتدعاء ناصر حسن سالم 
اداب اسيوطاميره عونى صديق محمد792252
57o676تجاره المـــنصورهمحمد السعيد محمد المرسى محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا صافى فوزى محمود125147
2854ooنوعية بنهاسمر محمود حامد محمود عبدالفتاح غنيم
5673o6هندسة كفر الشيخهدى طلعت على على عامر
تجاره بنى سويفعلياء جمعه عبد التواب عويس81275
هندسة المـــنصورهمعاذ رفعت مصطفى احمد ابو النجا588629
اداب االسكندريهاسماء حسين حسين بخيت422831
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىرضوى محمود محمد احمد135915
نوعية الزقازيقاسماء عبد الفتاح يوسف عبد الرحمـــن514995
5oo444تجاره جامعة دمياطمى مصطفى عبده حمام
7262ooصيدله حلوانمصطفى محسن عبد المعز سيد
664o32كلية أداب بورسعيدعبد الرحمـــن طارق عبد الرازق ابراهيم البواب
اداب عين شمسصبرى محمود على محمود273263
صيدله االسكندريهيارا خالد خميس ثابت موسى412649
585o48تربية ابتدائي الزقازيقنرمين ناصر ابراهيم مـــنصور
49364oهندسة طنطاباسم محمد السيد البرى
438ooتجاره عين شمسعبد هللا مصطفى يوسف مصطفى
تربية ابتدائي اسوانامـــنيه فخرى محمد طاهر822792
اداب بنهااحمد سعيد على عبدالمطلب297315
5o7876تربية جامعة دمياطمحمد مدحت سادات السيد هالل
13136oهندسة شبرا بنهامينا كريم حليم سعد
تربية عين شمساحمد سمير امين اسماعيل ابوالسعود289118
كلية هندسة الطاقة بأسوانزياد وائل حافظ امين محمد357253
67oo82تجاره بور سعيدمحمد وحيد حسن مجاهد صالح
اداب المـــنصورههدير زرع عبد الهادى عبد الهادى594429
2o4533اداب عين شمسمحمد عزت محمد محمد على
78686oكلية رياض االطفال اسيوطمارينا عادل الفي ذكري
37921oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسماء صادق عبدالوهاب حسن
تربية ابتدائي المـــنصورههاله ماجد السيد خليفه على563673
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تجاره انتساب موجه قاهرهابراهيم محمد صبحى حسن197965
35o436تربية أساسي اسكندريةشــامه عصام محمد فؤاد خليل
791o86كلية طب االسنان جامعة أسيوطهاله سعيد محمد هاشم
اثار القاهرههاله عمرو ممدوح عبد الحليم حسين122818
8o7516اداب سوهاجامر محمد على محمد
رياض اطفال المـــنصورههاله محمد عبد هللا ابراهيم521312
السن عين شمسشروق جمال فوزى فريد274841
36o919تجاره طنطاايمـــن اسامه اسماعيل محمد
طب القاهرهسلوى حسام عبد العليم ابراهيم115116
صيدلة المـــنيامحمد ابراهيم عبد العليم قناوى726156
5213o1التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةحسناء محسن عبد العظيم اسماعيل
صيدله الزقازيقشيماء الشناوى نعمان عبد العال591425
58o472اثار الفيوممحمد مصطفى محمد على
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوردينا على مبروك محمد عوض عبدهللا449784
263o94تجاره عين شمسماجد وليد فاروق عبدالمجيد
اداب انتساب موجه القاهرهزينب حسني محمد سالمه22877
72166oتربية ابتدائي المـــنياايه محمد محمد عبدالجيد
طب المـــنصورهحكمت محمد فوزى عبد القادر مـــنتصر574195
هندسة طنطاشروق نبيل عبد الخالق الخطيب359688
كلية اآلثار سوهاجمحمد عالء محمد عبد الرشيد643757
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنورهان احمد ابراهيم مصطفى196213
5o675oتربية جامعة دمياطايه ايمـــن السادات محمد الرفاعى
اداب عين شمساالء محمد عبدالجواد ابوالليل271616
هندسة سوهاجداليا عمر صديق عمر812499
اداب الزقازيقساره كرم اسماعيل عبدالعزيز عطيه668931
345o61تجاره االسكندريهوليد محمد علي ادم عيسى
تربية قنا ج جنوب الوادىساره حسين محمد محمد739545
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسهبه هللا محمود على حسين احمد653719
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره عبدالغفار عبدالشــافى عبد الغفار يوسف221194
292o29تخطيط عمرانى القاهرهمحمد وحيد احمد بيومى نصر
كلية أداب بورسعيدمـــني طارق محمد فضل المولي جادين662117
2362o8عالج طبيعى ج كفر الشيخريهام يسرى ابراهيم عبد العليم زعير
645o19نوعية الزقازيقندا حسن السيد محمد
66378oتجاره بور سعيدندى امين السيد العربى امين
هندسة طنطااحمد ياسر ابراهيم احمد جاد هللا353556
4889o3هندسة طنطااحمد محمد عبدالفتاح محمد البدرى
هندسة الزقازيقخالد اسامة عبدالحميد عبدالواحد517478
تجاره جامعة دمياطمرسا صبحى فوزى ميخائيل567752
طب الفيومهدى احمد محمد عبد الفتاح77838
هندسة اسيوطمحمود مصطفى السعيد يوسف حله497382
اداب دمـــنهوراحمد جمال الدين عبدالرازق ابراهيم خميس427586
هندسة الفيوممحمود مختار غنيمى مصيلحي276664
132o97تجاره عين شمسمـــنة هللا ياسر حفني محمد الصغير
تجاره الزقازيقياسمين محمد احمد السيد521166
7916o8التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاالء عيد عثمان شــافع
طب الفيومجون نادى شــاكر سمعان75465
5862o7تربية طفوله الزقازيقسمر رضى محمد محمد عباس
26o86تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر حسين صالح الدين كامل محمد
تربية ابتدائي الزقازيقضحى محمد عطوه سالم عطوه639334
تربية كفر الشيخايه محمد عبدالرحمـــن جاد القليني374686
3931o6صيدله االسكندريهاحمد السيد عبد الحميد جمعه
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمها سرحان عبدالفتاح ابوالنجا216412
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6623o8كلية أداب بورسعيدهند عادل عطيه محمود محمد قاسم
إعالم بنى سويفمرثا ميخائيل عزيز ميخائيل642497
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميار حسنى السيد عبد المجيد134274
تجاره القاهرههانى محمد عبد هللا عبد هللا139224
19o638هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسلمى محمد عقل محمد فؤاد راضى
29o173عالج طبيعى القاهرهمحمود على بشــاى حسن
12o144هندسة عين شمسكيرلس اسامه رزق سعد
هندسة عين شمسرنا عبد المـــنعم محمد عبد الرحيم18286
طب عين شمساميره فتحى محمود على القصيرى299212
هندسة سوهاجاسطفانوس نادي زكي عوض811883
27369oتجاره القاهرهاحمد صالح مفرج عبدالمعز
19o881تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد اسماعيل محمود عبد المعطي يوسف نجم
5822o5تربية المـــنصورهالهام شحاته محمد شحاته احمد
نوعية قناابراهيم الدوشى السيد مصطفى747133
إعالم ج جنوب الوادىاحمد محمد محمد البخومى361372
21o8o1تجاره القاهرهاحمد عبدهللا محمد محمد
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاحمد عارف سيف يوسف794746
58o454تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد احمد محمد شــاكر احمد
728o12طب المـــنياعبد الرحمـــن عماد رزق محمد
5241ooهندسة الزقازيقمحمد احمد عبد النبي سعيد
نوعية الزقازيقعبد الغفار محمد عبد الغفار زهران644133
اداب االسكندريهميار أحمد صبحى محمد السيد419759
تجاره بنهارشــاد حسنى فتحى عبد المعبود644766
71917oتربية ابتدائي المـــنياامـــنية عبد الرحمـــن علي عبد الحميد
5o3188اداب جامعة دمياطناصر محمد لطفى الشيخ
4564o9هندسة االسكندريهاحمد محمد فتح هللا جاد هللا هاشم
7891o5نوعية اسيوطاشرقت اشرف يوسف محمد
5o3484تربية جامعة دمياطامـــنيه محمد مصطفى الخضيرى
تربية ابتدائي طنطاروان ماهر عبد السميع محرز487744
تجاره بنى سويفاحمد جمال رشدى محمد727814
هندسة بور سعيدمروه عالء عبد العال محمد القصبى636743
2o3399هندسة حلوانهدير محمد شوقى صادق
76o34هندسة المـــنياسامح محمود محمود محمد
 تربية الساداتاسامه عطا عبدالمعبود عبدالحليم227751
5o9569تجاره الزقازيقمحمود عصام احمد عبدالبارى
35oo39اداب االسكندريهسلمى محمد جمال الدين محمد انور بيومى
كلية طب االسنان ج بنى سويفاحمد طه محمد ابو النجا68435
265o19تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعال حسن ناجى امام
تجاره انتساب موجه قاهرهساره عادل بشير محمد عيد37162
كلية هندسة بنهاعبدهللا محمد محمد حسنى حفني276816
41o363هندسة االسكندريهمايكل رامى رمسيس اسكاروس
تجاره بنى سويفاحمد خالد نجيب محمد السباعى64462
حقوق طنطااحمد جنيدى احمد جنيدى375653
56785oاداب المـــنصورهنرمين طلعت عبد الحليم السيد هاشم
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهاله احمد زكى حسان196218
2o7189اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه سيد محمد احمد
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةنيره محمد مصطفى غالى365178
هندسة عين شمساحمد حسام كمال محمود على187163
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حسن احمد حسن 147668
تربية حلوانندى احمد عبد الستار احمد حجاج145297
15o829هندسة القاهرهمحمد حمدى عبد العزيز محمد
طب عين شمساسالم مصطفى مجاهد مصطفى291439
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1168o7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا ثروت عزمى الياس
السن عين شمساسماء محمد زكى على بكر57848
طب بيطرى المـــنصورهشيماء الدكرورى احمد السيد حسب هللا572714
48792oصيدله المـــنصورهايه رمضان حافظ الصابر
طب االسكندريهعمار عبد العظيم حميدة مبروك عرابى443773
78581oاداب اسيوطريمون نصحى اسحق بشــاى
تربية المـــنيامحمد على محمد احمد715548
اداب الزقازيقسلمى محمد ابراهيم احمد648497
58o13تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتدميانه فوزى عزيز جرجس
نوعية الزقازيقشيماء عبدة اسماعيل محمد649566
تجاره القاهرهابراهيم جمال عبد المـــنعم تركى58628
هندسة اسوانمحمد عبد الجبار محمد العربى733493
65o38صيدله بنى سويفاميره محمد عبد هللا قرني
صيدلة سوهاجضحى حماده محمد محمد812455
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد جمال ابراهيم المـــنسي355747
27o254تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد سيد راجح عبدالظاهر
كلية هندسة بنهامحمد سالمه اسماعيل عبدالفتاح224648
اداب طنطامحمد محمود السيد سيد احمد اإلبياري357161
اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه جمال سعد المقدم44556
اداب الزقازيقنورهان ابوالخير ابراهيم عبدالنبي غيث668553
كلية البنات تربية عين شمسمـــنى ناصر جميل محمود35163
نوعية عباسيهنهى سيد عبدالغفار سيد295536
سياحه وفنادق االسكندريهفاطمه محمد مرسى فتوح خلف376624
214o68اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد صبحى خطاب مصلحى خطاب
2o6759اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمى نبيل السيد شحاته
تجاره انتساب موجه قاهرهنور الدين محمد محمود احمد129321
7391o1تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء السيد ريان ابوالمجد
1935ooهندسة حلوانمروه ايهاب عبدالعزيز ابراهيم
 تربية الساداتدعاء رمضان مصطفى محمد225133
238o83تجارة قنا ج جنوب الواديمايفل رسلى غالى رومانى
135o9هندسة حلوانحاتم محمد صالح عبد المقصود
41o81تجاره انتساب موجه قاهرهماريو كمال اسحق خليل
24o571حقوق بنهااحمد المصيلحي عبدالكريم العظمه
28o4o6اداب الزقازيقايه السيد احمد السيد شعالن
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد احمد سعيد نجم213784
اداب القاهرهدينا معتز محمود محمد السيد124298
2o8837اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفيرينا نبيل ابراهيم فريد
السن عين شمسمريم امير ابراهيم احمد126483
تجاره القاهرهفاطمه ابراهيم محمد السيد المزاحى15492
5o2918تربية جامعة دمياطاسراء احمد عبدالسالم كسبه
12413oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانوعد اشرف قاسم حسن حسين
تربية ابتدائي سوهاجيسرا رجب عبد الونيس محمد814383
6365o3طب االسماعيليه ج قناة السويساوجينا ماهر عبدالمالك ذكى
نوعية الزقازيقمحمد محمود عبدالقادر متولي649716
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد نورالدين محمد هاشم32926
45o2ooكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورحسناء صبرى محمد محمدين السكنى
طب بورسعيدلوسندا حمدى ابراهيم الجنيدى663566
732o96تجارة قنا ج جنوب الواديصفوه احمد سيد احمد
طب المـــنيارحمه احمد عبد العاطى ريحان712965
1458o1حاسبات ومعلومات القاهرهاحمد محمد مجدى حسنين محمود
3571o8تربية ابتدائي طنطاعبد الرحمـــن عالء السيد محمد على الكفراوى
تربية طفوله طنطاساره محمد احمد حسن فراج496456
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تجاره القاهرهرامى احمد فاروق عبد السالم المرشدى193281
14455oالسن عين شمسندى عالء على محمد االرضى
تجاره االسكندريهانس احمد محمود فهمى419121
هندسة عين شمساحمد محمد الطيب على154742
تجاره القاهرههند محمد عفيفى عبد المـــنعم15373
تجاره عين شمسجهاد احمد عبد الظاهر احمد147136
2o5381تخطيط عمرانى القاهرهعمر مختار ابراهيم محمد عبدالوهاب
5o2928تربية جامعة دمياطايه رفعت الحسانين الحسانين الشلق
3o1516حقوق عين شمسنهى وفاء عبدالقادر ابراهيم
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدعاء سعد سيد احمد األحول226432
119o75تجاره عين شمستسنيم احمد عبد المـــنعم احمد
اثار الفيومهدير عالء الدين السيد صالح132143
اداب انتساب موجه القاهرهدينا جابر محمود محمد خليل149367
5928ooاداب المـــنصورهامل ابراهيم ابراهيم الدسوقى موسى ضيا
هندسة القاهرهابراهيم عبدالعظيم محمد عبد هللا عمر187497
66o682تجاره بور سعيدخالد السيد عبد النبي عبد العزيز راضي
45854oهندسة االسكندريهعادل طارق محمد محمد الدناصورى
65155oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةطارق ناجى احمد احمد
تربية شبين الكوماالء مليجى احمد ابو سعيده216625
تجاره بور سعيديحيى هشــام يحيى على عياد663999
طب بيطرى بنهاكيرلس عادل عزيز ابو الدهب361927
7o446تربية ابتدائي بنى سويفنرمين نصر مـــنصور يونان
تربية حلوانسماء احمد سعد ابراهيم154236
كلية األلسن بنى سويفمحمود محمد حامد محمد653586
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتدينا شحاته على حسن741523
5o3366طب بيطرى المـــنصورهيارا كارم محمود عيد كليله
هندسة القاهرهعلى محمد كامل ابراهيم129784
رياض اطفال المـــنيا طالباترؤيه عامر مجاهد عبدالكريم713732
تجاره انتساب موجه قاهرهساره محمد سعيد البحراوى13631
تربية ابتدائي اسيوطمدلين مجدي ادور مسعود827536
نوعية الزقازيقآية يوسف عطية عبدالعال514862
3o4841طب اسنان طنطاداليا محمد عبدالخالق جاب هللا
56o317هندسة المـــنصورهعمر ابراهيم ابراهيم سالم فوده
تربية اسوانزياد احمد صالح محمد821372
تجاره المـــنصورهنوران محمد محمد النجار489315
189o3تجاره القاهرهسحر احمد حسن فرحات
14878oاداب حلواننيره ناجى مصطفى احمد محمد
43o312تربية ابتدائي دمـــنهورأسماء محمد زيد حامد الفقى
3o352oطب بيطرى بنهارحمه سالمه احمد خليل الخولي
تربية حلوانايه شوقى رجب عبد اللطيف54491
طب كفر الشيخمحمد عبد المجيد حامد محمد عبد العال381647
8o7o33تجاره سوهاجاحمد عبد الرزاق احمد حسن
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره السيد محمود السريتى222981
هندسة عين شمسمحمد سعداوى محمد عبد المغيث48618
طب عين شمسعبدالرحمـــن احمد محمد عبدالوهاب محسن287261
اداب كفر الشيخمـــنه هللا الحسيني عبد المـــنعم الحسيني البرهامى376638
هندسة القاهرهسلمى طارق ربيع محمد58248
اداب المـــنياكريستين صبحى حنا اسحق717272
تجاره بنى سويفمحمد امير محمد عبد المحسن61326
5oo1o4صيدله المـــنصورهمحمد ناصر محمود عاشور
تربية االسماعيليهوسام سعيد محمود عبد الرحمـــن سعيد652185
هندسة القاهرهعمرو عصام الدين اسماعيل عبدهللا187592
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تجاره دمـــنهورجومانا محمد عبد الحميد السيد عبد الحميد411328
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسمحمد حاتم محمد محمد الشربينى664185
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد مجدى محمد عبد الحفيظ147363
علوم االسكندريهاالء نابغ موسى سليمان دعبيس438835
هندسة شبرا بنهامحمد مـــنجد عبداللطيف سيد295723
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمياده يحى اصمعى احمد728861
7915o6تربية اسيوطزينب محمد يوسف سليمان
تربية الزقازيقياسمين جمال حسينى عفيفى عبدالوهاب641427
224o14كلية الصيدلة ج الساداتامجد سعيد فتحى سليمان
تربية كفر الشيخسمية عبود محمد ندا ابراهيم اسماعيل377218
اداب بنهالينه السيد محمد الليثى286952
5o4194حقوق المـــنصورهمريم حمدى فرح فرح ابو باز
23o594طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عيد عبدالكريم احمد البربرى
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد سعد نصر عبد الفتاح68886
اداب كفر الشيخضياء ايمـــن عزت محمد حماده371615
اداب الزقازيقاسراء يحيى محمد الحسينى عبد الحميد516355
44o336كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورابراهيم حسن عبد العزيز بسيونى
3o5339هندسة المـــنيامحمد محمود احمد عبدالجليل عبدهللا
طب كفر الشيخمحمد سامي محمد أحمد النجار379557
3o3618كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايه فتحى رمضان مرسى سيد احمد سيف
هندسة المـــنصورهمحمد عزت محمد دياب571923
3481o7فنون جميله فنون المـــنياايه حسين خميس حسين على
2o7661تجاره عين شمسوالء حامد محمد حامد
هندسة الزقازيقعبد هللا عبد الفتاح السيد سيد احمد517127
هندسة القاهرهحسام حسن على حسن114972
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةآية عمرو ابراهيم عبد الوهاب424261
653o97صيدله االسماعيليه ج قناة السويساميره عبدالاله العزب محمد احمد
تجاره القاهرهندى سيد حسين سيد137996
64o549اداب عين شمسشيماء عاشور محمد حبيب
82635oهندسة اسيوطعمرو محمد عبد المحسن عبد الحافظ
149o26صيدله حلواندنيا صالح سليم محمود
5o975اداب القاهرهاحمد مرسى بشير محمد عثمان
طب االسنان المـــنيامحمد خلف هللا جمال محمود718973
59368oحاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمد ثروت محمد عبد الجليل النبراوى
7o777حقوق بنى سويفمصطفى صالح محمود بكر
56568oتجاره المـــنصورهكريم رضا عيد الدسوقى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامل محمد محمد مصطفى229277
اداب المـــنصورهدينا محمد فتوح محمد العجمى591848
5268o6طب طنطاروضة رمضان كامل شريف دياب
5o9o64صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمهاب محمد حسين السيد ابراهيم
3496oتجاره القاهرهمها نبيل حسن على مـــنيسى
تربية بنى سويفايمان احمد محمود محمد69638
229o71تربية بنهااسماء ابراهيم مـــنصور عبدالحميد
طب المـــنصورهمحمود صالح محمد مصطفى عبد الرازق587757
3o2339كلية البنات تربية عين شمسفاطمه عادل الذكى الذكى
8o8182صيدلة اسيوطاميره محمد على عبد اللطيف
اداب االسكندريهرمضان اسامة رمضان عبد الفضيل421617
تربية اسكندريةاسراء احمد حسن على السنهوري349237
5o3485تربية جامعة دمياطايمان محمد محمد حسن مراد
تجاره االسكندريهاسماء محمد فاروق مدبولى على349964
36823oصيدله طنطاالشيماء عنتر عبدالرازق العربى
هندسة القاهرهاحمد عصام صالح الدين محمد129751
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41o5o4تجاره االسكندريهمحمد احمد عبد الفتاح السيد
233o51صيدله طنطااحمد محمد محمود اسماعيل
2o186oاداب حلوانعمرو فتحى درويش محمود
8o1341صيدلة اسيوطسلمى محمد هاشم عطيه
طب االسكندريهعبد الرحمـــن حسنى عطية عبد العاطى الطنطاوى415275
57143oتربية المـــنصورهخلود مصطفى عبد الحميد عبد المعطى ابو باشــا
29913oكلية البنات آداب عين شمسسلوى ابراهيم سالمه ابراهيم
هندسة كفر الشيخمحمد محمد عطية الخامى375962
4o862تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عبد المجيد اسماعيل رشــاد
8o79ooتربية سوهاجعبد العزيز كمال على ابراهيم
اداب المـــنصورهرنا أكرم وفا أبو عجور499143
3o483هندسة القاهرهاحمد خالد ابراهيم الشريف
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه شعبان محمد محمد264851
359o86طب بيطرى كفر الشيخندى هشــام فوزى على نصر
299o42كلية اآلثار باالقصرهاجر ناجي عبدالعزيز احمد
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاسماء احمد محمد ناصف218378
تربية الفيومغاده السيد جعفر الفاوى78661
7o916كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفوفاء عويس شحاته احمد
51718oنوعية الزقازيقاحمد حسام عبدالعظيم السيد الشين
تجاره القاهرهمحمد السيد احمد محمد154654
26378oهندسة عين شمسعادل مصطفى عبدالحميد شحاته
تربية طفوله االسماعيليهمارجليت ياسر متى مملوك656666
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامانى عنتر سعودى حمزه59279
هندسة الزقازيقخالد مسعد محمد مصطفي517481
1932o9هندسة القاهرهروان رمضان عبدهللا مرسى
هندسة شبرا بنهامحمد مصطفى فتحى احمد139629
تربية ابتدائي الفيومفاطمه يحيى قرنى صوفى72713
35o94oاداب االسكندريهمريم محمد رجب محمود
تجاره القاهرهعائشه مدحت محمد سيد24738
حاسبات ومعلومات عين شمسمـــنة هللا مجدى خليل احمد116851
714o8oطب المـــنياريم ايهاب احمد رؤف عبدالحكيم
8oo535نوعية موسيقيه اسيوطرانيا سيد مايز على
تجاره بنى سويفمحمد شوقى محمد محجوب718555
تجاره طنطاعمر حسين عنتر محمود361488
هندسة طنطامايكل مجدى وجية عطية سليمان362332
335o79تجاره االسكندريهفريده شريف شلبى عبيه
2o2445تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمان بدر عبدهللا احمد محمد ابو شهبه
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسعيد عبده عبدالمحسن المـــنياوى221856
4228o8اداب انتساب موجه االسكندريهنورهان سامى نور الدين عبدالعال طايع
اداب عين شمسمحمود عادل عبدالفتاح على حويشى281918
هندسة عين شمسسمية محمود صفوت حسن114838
62o35كلية السياحة والفنادق بنى سويفمحمود صابر ثابت سيد
اعالم القاهرهاسماء محمد محمود على148611
41o999فنون جميله فنون االقصرروضة هشــام احمد السايح محمود
تربية بنهازهراء السيد محمد مرسى شرف497887
طب القاهرهمصطفى صالح الدين مـــنصور عمارة محمد خليف413418
طب بيطرى جامعة الساداتغدير عبدالحافظ احمد عبد الحافظ هيكل221136
إعالم بنى سويفمريم شوقى ماهر جرجس231625
1533o6هندسة حلوانجمال عادل محمد احمد
اعالم القاهرهداليا جمال احمد سليمان118867
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةطه عبد العال عبد المعطى طلبه99622
هندسة حلواناحمد نصر محمود محمد125399
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صيدله القاهرهعبد الفتاح حسن عبد الفتاح محمد145866
4952o5تجاره طنطاموسى مصطفى موسى حوام
 تربية الساداتالسيد ايمـــن السيد عمران224677
هندسة المـــنصورهاحمد محمد مصطفى محمد عبد هللا البلقينى562446
64o437هندسة الزقازيقايهاب نعمان عبد التواب نعمان
42o728اداب االسكندريهعبد الرحمـــن حمدى محمد اسماعيل عبدالعال
5ooo38طب المـــنصورهعمر خالد سالمة رزق الجعفرى
السن عين شمسدنيا نبيل عبدهللا رشــاد298926
42o37هندسة القاهرهمصطفى حلمى السيد حسن محمد
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويساشواق جمال خالد على659241
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد محمود الشعراوى217536
صيدله الزقازيقباسل طارق عبدهللا محمد صقر522466
74973oتربية فرع الوادى الجديدالهام شــاكر غانم يوسف
4985o2اداب طنطاأمـــنية خالد علي عبد الرازق بدر
طب المـــنيااميرة حسن شعبان عبدالحليم716556
طب بنهاحسين مجدى احمد مختار عجيزه356961
صيدلة اسيوطايه محمد احمد محمد احمد826154
5135o7هندسة الزقازيقحسام احمد محمود عبد الحميد
كلية البنات تربية عين شمسنورهان عمادالدين حسن محمد268523
تربية نوعية اسوانوسام عوض سيد على823798
651o21اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعبدالرحمـــن محمد حسين احمد
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد طه شفيق بركات493876
تربية ابتدائي المـــنصورهمـــنى صبرى احمد االتربى578283
صيدله بنى سويفندى عبد العزيز عبد العظيم على711198
هندسة االسكندريهعمرو احمد سعيد محمد الحبشى345433
تربية دمـــنهورمحمد صبري عبد الحليم فايد426239
تربية ابتدائي بنهاشريف سعد محمد علي281277
19o724تجارة قنا ج جنوب الواديعبدهللا الزينى محمد الزينى
تربية طفوله الزقازيقايه اشرف سمير عبد اللطيف642583
4494o2كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأمل سمير خليل محمد سالم
36416oعالج طبيعى ج كفر الشيخسعاد حسنى عبد العاطى سعد
تربية ابتدائي طنطاشيماء محمد ابراهيم محمد بدر353792
5982oهندسة القاهرهمصطفي محمود عبد الحليم حافظ
139o49تجاره عين شمساحمد عبد الواحد عبد هللا محمد
424o93فنون جميله فنون ج االسكندريهرضوى على حسن محمد رمضان
4178o5تجاره االسكندريهساره رمضان المكاوى السيد
هندسة الفيوممحمد يحيى امشير السيد76612
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد جمال محمد على محمود54645
طب اسيوطايه محمد حسين عبد التواب791861
تربية طفوله طنطانورهان رضا السيد على حسين496939
3373ooحقوق االسكندريهمراد عبد الحميد عبد الغنى عبد القوى
اداب الفيومهدير محمد محمد سعد72412
طب المـــنياشهاب حسنى سيد عبد الغنى711561
155o22السن عين شمساسماء عامر عبد الحكيم محمد
34o95oهندسة االسكندريهمصطفى محمد حسن على عبد العال
اداب بنهارفقه عزت عوض هللا عريان278153
361o4اداب انتساب موجه القاهرهاسراء احمد محمد محمد احمد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد على محمد ابراهيم عالن651441
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةايهاب حماده محمود عبد الحليم حماده221424
اداب طنطارحاب سامح عبدالمـــنعم الشــاذلى شعبان495993
صيدله المـــنصورهيمـــنى ايمـــن على البرعى زاهر585487
5734ooتربية ابتدائي المـــنصورهاسراء الدسوقى عبد المـــنطلب يوسف
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21532oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرحمه احمد شعبان احمد الشريف
هندسة االسماعيليةنادر جمال احمد محمد651311
19173oطب عين شمسمحمود اسامه عبدالحليم حنفى
اداب المـــنياحسن محمد حسن حافظ721179
اداب القاهرهمريم طه عبد العزيز طه37211
567o31طب المـــنصورهجولى نعيم نخله عبد الملك
طب كفر الشيخاحمد جالل السيد عبدالنبى يوسف375713
79494oاداب اسيوطايمان محمد عباس رضوان
تربية بنى سويفاسماء قرنى قرنى ميهوب65338
تربية ابتدائي المـــنصورهسمير محسن احمد السيد نابت591293
5o9116صيدله الزقازيقمصطفى محمد على ابو النجا
هندسة عين شمسبيشوى يعقوب شلبى مـــنصور 125667
تجاره انتساب موجه  عين شمسايات عاطف محمد على144838
21565oصيدله االسكندريهروضه عبدالمـــنعم على قاروب
35o765اداب انتساب موجه االسكندريهايه السيد عبد السالم ابو بكر
صيدله حلوانجورج نوناى شــاكر يوسف64631
تجاره المـــنصورهميرفت سامى عثمان محمد االمام591869
صيدله المـــنصورهاحمد محمد عاشور ابراهيم573485
28213oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء السيد عيد محمد
هندسة اسيوطاحمد ماجد فتحى محمود789978
رياض اطفال االسكندريه طالباتآيه محمود عبد الهادى السيد كساب382679
15o221دار العلوم ج القاهرهمحمد مجدى مصطفى عبد الصبور
صيدله المـــنصورهحياه عبد الحميد محمد عبد الوهاب يوسف577411
اداب عين شمسعبدالعزيز فايز فوزى عبدهللا حسين262395
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعادل سمير فهمى باسيلى ابراهيم57334
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمايكل اسامه عزت رزق هللا117885
هندسة المـــنصورهمحمد حامد محمد عثمان شلبى571531
طب بنهامحمد عبدالمـــنعم جالل محمد519613
8o13o8تربية ابتدائي اسيوطايه محمد احمد فولى
566o85هندسة طنطاابراهيم السعيد عبد الرازق محمد الزقازيقى
طب بنهااالء محمد احمد صالح ابراهيم525625
طب االسكندريهنها محمود طه حامد عيسى446454
593o85حقوق المـــنصورههشــام على الدين السيد حامد سالم
صيدله القاهرهرانيا طارق حسن عبد الحليم ابراهيم57115
حاسبات ومعلومات القاهرهايمـــن محمد محمود محمد على سليمان189513
تربية حلواندينا اشرف رياض مصلحي155213
صيدلة اسيوطمحمود ايمـــن محمد عبد الرحمـــن789919
حاسبات ومعلومات بنهااحمد رمضان محمد رمضان عالم285869
82o94oتربية اسوانابوبكر مـــنصور احمد مـــنصور
هندسة عين شمسارسانى ايهاب ميشيل داود117164
تربية أساسي اسكندريةباسنت السيد حسن عبد المجيد347584
7188o3تجاره بنى سويفعصام شعبان مسعد عبدربه
صيدلة اسيوطاميره محمد درويش محمد797965
2814o3تجاره بنهااحمد محمود محمد محمود سليمان
8o2937كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاميره محمود احمد عارف
هندسة الزقازيقعبد الهادى فريد فوزى عبد الهادى519513
صيدله القاهرهسيف عماد الدين طلعت عبد المقصود15642
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف محمد هاشم يوسف احمد131627
18827oهندسة عين شمسسلسبيل سعيد السيد السباعى
تجاره الزقازيقاحمد على محمد سليم513844
23936oكلية البنات تربية عين شمسساره عصام زهران عبدالرحيم
صيدله طنطاعلى حسنين حسب نصار233484
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هندسة اسيوطالسيد محمد السيد سليمان671225
إعالم ج جنوب الوادىندى احمد محمد السيد116377
37o775طب كفر الشيخمى عطيه محمد على نصار
تربية اسيوطساره كامل على احمد791259
صيدله بنى سويفعبد الرحمـــن جوده احمد جوده63871
2o5914هندسة الفيوممحمد معتز محمد فروا
7525ooطب المـــنياشروق فتحى حسين حسن
طب اسيوطرانيا عبد المعز فرغلى صالح796336
7238o8تربية المـــنياالزهراء مكادي سيد محمد
صيدله االسكندريهفدوى فاخر فؤاد محمد الشيخ363545
5o9913نوعية الزقازيقهدير مجدى محمد صبحى حسن عطية
تربية رياضيه / بنات المـــنياسمية عبد الناصر غنوم محمد714594
طب بيطرى المـــنصورهعبده عبد الحليم عبد اللطيف محمد العليمى493771
4165o8تجاره االسكندريهاحمد حسين حسن عبده على
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةبسيمه رمضان السيد سالم232189
طب المـــنصورهمحمود طارق عبد الوهاب السيد الدسوقى567586
طب طنطارضوى عادل حافظ محمد عوض496636
64o379اداب الزقازيقاحمد محمد ابراهيم سيد احمد
كلية هندسة الطاقة بأسوانعمر على طاهر العشرى143435
طب بيطري المـــنيارغده كمال طه محمد726965
هندسة طنطاباسم محى محمد احمد عامر366299
تربية ابتدائي قنا ج الواديايات مبارك حسين محمد732372
كلية أداب بورسعيدندى اشرف وجيه ابو الفتوح اسماعيل663478
هندسة الزقازيقمحمود محمد عاشور متولى عاشور512582
تربية ابتدائي طنطاايناس جمعه عبد اللطيف النحاس353724
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوانمريم انورالسيد عبد العزيز27753
268o61اداب القاهرهاسراء عبدالمـــنعم على محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد خالد محمد محمد145565
41ooo5تجاره االسكندريهاندرو ثروت وهيب صادق حنا
تربية عين شمسسالمة سليمان احمد عثمان36987
طب المـــنصورهسلمى اشرف محمد ابراهيم الدسوقي574838
اداب دمـــنهورمصطفى فتحى محمد ابوالخير محمود على415529
رياض اطفال االسكندريه طالباترغده محمد فتحى محمد791825
2o7131اداب عين شمساالء طلعت عبدالصمد عبدالسميع
اداب المـــنصورهايمان محمد السيد عوضين591836
273o7تربية عين شمسمريم زاهر محمد فهمى زاهر
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى محمد عبدالستار يونس213231
طب بنهامحمود سعيد عرفه بركات محمد285856
5o1874تربية جامعة دمياطمـــنه هللا عادل محمود حمام
كلية هندسة الطاقة بأسوانندى مصطفى احمد السيد الرفاعى261495
12o66oطب اسنان عين شمسمارينا مجدى ماهر خليفه
تجاره المـــنصورهمحمد رضا عبد الهادى محمد عيد571573
اداب الزقازيقطه عبد الفتاح ابراهيم محمد جاد هللا643952
تجاره عين شمسيوستينا ميمى صدقى عبدالسيد265221
اداب عين شمسدنيا مكرم عبدالسالم كريم282226
اداب عين شمسمحمد مصطفى عثمان عبدالرحمـــن267398
2247o8طب بنهامحمد فراج ابراهيم شهيب
نوعية الزقازيقعبدالرحمـــن مـــنصور مـــنصور مـــنصور ناصر641818
51461oاداب الزقازيقهاجر عمرو سند السيد
نوعية المـــنيادعاء احمد عفت عبدالمعز729961
تجاره االسكندريهسعاد خلف احمد عطيفى عبد الرحمـــن422946
تربية ابتدائي دمـــنهورمارى رضا فرج متى429691
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تربية كفر الشيخاريج محمد بسيونى عبد الوهاب جادو377119
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعالء محمد فتحى عبدالفتاح ابراهيم213374
السن عين شمسسماء رضا شعبان إسماعيل البرديسى422752
كلية األلسن ج أسوانمحمد عمر صالح سليمان821436
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن احمد محمود محمد خليل77683
عالج طبيعى ج كفر الشيخاالء محمد السيد مصلحى عبدالظاهر486922
32o77تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عادل ابراهيم غمرى
تجاره بنى سويفافوديا صفوت سليمان عبد الملك726644
نوعية كفر الشيخرضا السيد محمد ابوخضرة371457
44o998كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورطارق احمد مـــنير فتح هللا
اداب المـــنيارقيه عبدهللا شحاته عبدهللا723991
صيدله الزقازيقاحمد محمد السيد البدوى طه البدوى519735
43o651تربية طفوله ج دمـــنهورامانى لطفى عبد الصمد لطفى بالل
هندسة القاهرهمحمد جمال يوسف محمود262288
اداب طنطاآيه محروس محروس عبد هللا بالط364575
793o64هندسة اسيوطحنفى اشرف حنفى محمد
2357o1اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةدينا سليمان كمال الشين
طب اسنان القاهرهنورهان عادل محمد عبد المجيد46329
81o11oتربية سوهاجامـــنيه حسن عبد العزيز حسن
نوعية بنهاهاجر ياسر اسماعيل عبدالحميد294229
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد جابر زيدان عبدالرحيم739155
هندسة االسكندريهالسيد علي عثمان طقيشم458496
26892oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعبير محمود محمد احمد العشماوى
55oo7تجاره القاهرههاجر طارق محمد حماد محمد
حقوق عين شمسيحى صبحى شحات عواد296741
كلية األلسن بنى سويفاميره سعد سيد متولى62958
تربية قنا ج جنوب الوادىيوستينا سمير حنين شرقاوى737386
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهجرجس أديب ناشد أيوب436181
سياحه وفنادق االسكندريهمحمود حسن محمد حسن سرور338439
إعالم بنى سويفاالء سامى حسن مرسى زرد581544
اداب كفر الشيخسلمي جمال عوض محمد الهواري377212
64o861طب عين شمسمصطفى احمد فادى على محمد الطاهر
15624oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا مصطفى عبد العزيز مصطفى
2o9544تربية حلوانعلى جمعه حسين صبيح
585o36تربية الزقازيقكرستينا سليم فكرى ثابت
رياض اطفال بنى سويفقمر عبد العزيز عبد العزيز عبد الجواد66182
رياض اطفال المـــنصورهشذى مصطفى احمد عبدالفتاح الدميرى517778
تربية قنا ج جنوب الوادىاسماء الشعرانى ابوالوفا حسين739218
3963oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانرانيا محمد جالل عبد الرحمـــن
تربية ابتدائي الزقازيقايمان هالل السيد عبد العزيز643546
38o163اداب كفر الشيخاسماء سامي محمد خليفة
تربية ابتدائي طنطاآالء أحمد الهادى جابر على حسين364549
صيدلة اسيوطمينا عماد فهمى ابراهيم796866
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنهى عبد الحميد محمود على احمد589117
8o4o91تربية ابتدائي سوهاجوالء ابوزيد احمد خالد
هندسة شبرا بنهاغاده اسامه محمد ابراهيم زين الدين291389
145o39فنون جميله فنون المـــنيامحمد عادل عراقى ابوزيد
تربية حلوانرحاب سيد علي محمد عثمان153732
64o236طب عين شمسمى محمد السيد محمد حفنى
8o9831تربية سوهاجاحمد محمد احمد عبد الكريم
8o85o3تربية ابتدائي سوهاجمحمود محمد السيد محروس
هندسة عين شمسمـــنة هللا اشرف ابراهيم على احمد122885
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اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةروان اشرف كمال الخولى218679
اداب القاهرهمهرائيل ناجى وليم جيد115979
343o56هندسة االسكندريهعمرو ماهر محمد السيد جعفر
4o693حقوق القاهرهخالد عبد الناصر احمد عبد القادر
26498oتجاره عين شمسسلمى عادل محمد حافظ
اداب عين شمسشيماء احمد كامل حسن298956
تجاره الزقازيقمحمد اشرف السيد محمد محمود646141
تجاره القاهرهمصطفى سيد احمد علي خليل147844
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد السيد صادق ابراهيم264546
تجاره المـــنصورهمحمود عمر عبد العليم الدسوقى عمر579567
19764oطب القاهرهاسماء سمير سالم عبد هللا سالم
اداب القاهرهاسراء احمد ابراهيم محمود هالل265889
تجاره بنى سويفعبد الوهاب كيالنى عبد الوهاب شتيل71366
65o462اداب الزقازيقدينا محمود محمد مصطفى
43oo81تربية ابتدائي دمـــنهوردينا رضا مصطفى خليفه خليفه
تجاره القاهرهمحمود نصر عبدالعزيز عبدالعليم197229
3o431oعالج طبيعى القاهرهنهى عادل عبدالعزيز صبيح
تربية الزقازيقابتسام سمير محمد احمد بركات645325
8o4o86تجاره سوهاجنهى محمد احمد محمد العارف
تربية طنطاتناظر بشرى السيد عبدالرحمـــن489127
تجارة قنا ج جنوب الواديوفاء صالح محمد عبد الراضى743733
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىساره محمد الكامل احمد سالمان744131
5462oتجاره انتساب موجه قاهرهعبد هللا محمد عباس محمد
2o7293طب اسنان القاهرهرحمه ابراهيم فتحى ابراهيم
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبد الرحمـــن محمد امين محمد امين645488
56o26حاسبات ومعلومات القاهرهاسامه بالل محمد غالى
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفرجب جمال رجب عبد الحميد69764
طب بيطرى الزقازيقمروة احمد عبدالغفار السرسى497746
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمريم نظمى لطفى برسوم222957
نوعية المـــنيارانيا احمد بكر فهمى726593
هندسة المـــنياحمدى نادى ابراهيم احمد717529
51348oهندسة الزقازيقاحمد حازم عزازى دسوقى
4111o2تجاره دمـــنهورمروة محمد محمد عبد الرحيم عبدهللا
613ooتجاره بنى سويفحسام حسن كامل عبد الحميد
تجاره عين شمساسماء احمد محمد على268897
443o71كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد كريم عبد الحميد المـــنشــاوى
تربية كفر الشيخعبد الرحيم السيد عبد الرحيم سليمان عبد الخالق371211
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةايمان فتحى مصطفى حسين219279
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخفاطمه محمد فتحي عبد العزيزعبد الرحيم374429
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى حمدى مصطفى هجام231312
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه الرحمـــن حمدان احمد محمد39575
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمد احمد رجب محمد635839
هندسة طنطاعبد الرحمـــن فارس ابراهيم محمد السيسى459874
2o931oصيدله القاهرههشــام صابر خليل عثمان
456o25هندسة االسكندريهراشد حسن محمد خميس جمعه سيف
صيدله عين شمساالء عادل ابراهيم حافظ127965
569o92طب بورسعيدمحمود صالح ابراهيم الشربينى السيد
217o2oصيدله طنطانيره عبدالغنى محمود احمد ابوشريف
طب بنهااسماء رزق محمد مصطفى عامر214253
تمريض دمـــنهورمروه رزق رزق على محمد449645
154o2تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن ايهاب محمد رجب
كلية هندسة بنهااحمد سمير عبد القوي زيدان362528
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طب بيطرى االسكندريهديفيد عشم عدلى ابو اليمين467935
41939oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمـــنار مبروك حسن ابراهيم احمد الحفناوى
4237o6تربية أساسي اسكندريةنورهان سمير محمدأحمد على عبدالجواد
حقوق بنى سويفمحمد حمدي محمد اسماعيل727892
تربية االسماعيليهبسنت رضا محمد عطيه635973
هندسة المـــنياجرجس مكرم عزت غالي728628
21388oتربية ابتدائي شبين الكوممحمد متولى عراقى درويش
651o22تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعزام محمد عزام على
طب المـــنصورهامانى جمال عثمان عبد المطلب البيومى566857
كلية اآلثار سوهاجمحمد على امام اسماعيل641829
22o889تربية الساداتريهام محمود السيد محمود يوسف زيد 
41o69oتجاره االسكندريهرامي سمير إبراهيم عبد هللا محمد
تجاره الزقازيقمصطفى خلف هللا بخيت سليمان648714
تربية دمـــنهورأميرة سامى محمد عبدالرحمـــن عيسى428925
578o7oتمريض المـــنصورة اميره محمد فرحات محمد المسلمانى
اداب اسيوطامل عدلي ناظر جيد788385
هندسة حلواننيره طارق محمود احمد محمود149254
اداب حلوانضحى السعيد محمد متولى ابو ديب199495
12o197اداب عين شمسنادين عمرو صالح رمضان عبده
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهاله اشرف رشدى ملك265174
تجاره بنى سويفمحمود عبدالحليم عوض عايد718564
2o6757تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء احمد على حفنى
تجاره طنطاعبد الصمد سليمان السعيد سليمان526478
اداب انتساب موجه االسكندريهشهاب ابراهيم جابر ابراهيم شلتوت416955
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفموده عصام الدين ابو القاسم عزب74387
هندسة عين شمسمحمد ايهاب احمد حسن121316
5o3941طب بيطرى المـــنصورهاسالم احمد احمد احمد الديب
رياض اطفال المـــنصورهرانيا حمدى غازى حسن محمد381999
هندسة اسيوطاحمد حجازى عبد العال على797664
4115o3تجاره انتساب موجه االسكندريهعبد الرحمـــن محمد نورالدين السيد احمد
طب بيطري المـــنياسندس مدحت ناجى ابو العال728346
هندسة عين شمسمصطفى عمر محمد مهدى مبروك هندى193357
335oo8كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةروان صفوت محمد على جبر
تجاره القاهرهاحمد ايهاب عدلى سلطان29382
تجاره عين شمسنوران احمد زكريا حسن أمين193116
طب بيطرى المـــنصورهندى صبحى على ابو سيف578431
اداب انتساب موجه القاهرهمريم سيد رفعت احمد عبد القادر22919
طب كفر الشيخايمان مجدى محمد ندا الشــاعر377391
حقوق القاهرهمحمد عبد الفتاح عبد هللا محمود29876
تربية المـــنصورهسماح هشــام مشــالى عبد القادر مشــالي579199
41o949تربية أساسي اسكندريةمـــنه هللا احمد محمد محمد محفوظ
34732oاداب انتساب موجه االسكندريهمـــنة هللا سعد حافظ ابراهيم مسعد
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتنعمه قناوى ابوعالمه حسين745656
تربية المـــنصورهاسماء الشــاذلى السيد حسين581435
هندسة المـــنصورهاسالم عطا هللا محمد احمد الحنبلي562459
اداب المـــنصورهرنا جمال عبدالغنى مجاهد مقلد493736
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانسمر محمود على احمد شعيب42148
تربية المـــنيارانيا خالف محمد عبدالرحمـــن712419
تجاره بور سعيدايه احمد حسن حسونه663338
271o94تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم فاروق لبان عزارى
اثار القاهرهأميرة محمود عطيه الزيات365123
34529oهندسة االسكندريهاحمد بديع احمد حافظ احمد
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تربية العريشخلود احمد محمود السيد الطهطاوى665817
تربية ابتدائي سوهاجمادونا ماجد اديب حبيب812862
1488oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةيارا عبد الجواد محمد كامل متولى
8o7o29تجاره سوهاجاحمد جمال كمال محمد
اداب المـــنصورهلميس هانى السيد محمد الزهيرى567822
تجاره القاهرهالشيماء سعيد احمد السيد15582
فنون جميله فنون االقصرغاده ماهر محمد عبد الواحد احمد423834
هندسة القاهرهمحمد سيد احمد حسين125747
هندسة الزقازيقمحمود احمد عبد هللا السيد فتوح597293
اداب انتساب موجه االسكندريهروميسه صالح ابراهيم محمد حامد347311
صيدله القاهرهاحمد شلتوت عبدالحميد عبدالوهاب211198
35o869تربية طفوله اإلسكندريةوالء عمرو عبد الفتاح ابراهيم جابر
حقوق القاهرهمحمد عصام سيد احمد114942
تربية طفوله جامعة السويسايه محمد عبد العزيز يونس657345
15o87oكلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاحمد خليفة عنتر محمد
15111oهندسة عين شمسشريف عزوز على عزوز
تربية ابتدائي بنهااحمد مجدى محمود محمد الديب279134
طب بيطرى كفر الشيخايناس احمد علي علي ماضي363988
اداب دمـــنهورطارق احمد متولى محمود محمد344771
السن عين شمسجميله حازم مصطفى حسين267746
اداب الزقازيقاحمد خالد عبد الباسط على641844
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرنا طارق محمد على فرج144481
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد انور نور الدين ابو القاسم731893
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشــادى محمد ابراهيم محمد شعراوي187553
587o29تربية ابتدائي الزقازيقخالد يسرى صالح شريف محمد
رياض اطفال بنى سويفحبيبه سيد احمد عبد اللطيف62272
صيدله االسكندريهاسماء شريف علي محمد437283
1541ooطب بيطرى القاهرهاالء محمد انور عبد الحفيظ
تجاره االسكندريهنور محمد علي عبد الحسيب411737
3o3612تربية بنهاهاجر فريد محمد محجوب سعد
15o277اداب انتساب موجه حلوانمحمد اشرف صبرى محمود
49o929صيدله طنطاعمار ياسر عبد العاطى سليم
صيدله عين شمسشيماء عبدالباسط محمد حافظ288229
تربية اسكندريةمحمد حسان محمد اسماعيل حبلص421969
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانندى محمد فتحى عبد الفتاح148758
تربية ابتدائي شبين الكومكريم مغاورى عفيفى الدالى227946
231o45هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود مصطفى على حسان
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود السيد محمد عودة232992
3o295oتربية ابتدائي بنهانعيمه تحسين يحى محمدالجندى
تجاره اسيوطمصطفى عبدالحميد احمد محمود الطيبي237713
صيدله طنطااحمد محمد عبداللطيف السيد الطحان212784
طب اسيوطحسناء صالح ابراهيم ابو العيون محمود بكير791763
تربية ابتدائي طنطاايه ابراهيم عبدالمـــنعم عبدالرحمـــن367739
5o2953تربية جامعة دمياطندى محمد حسن صبرى سليمان
كلية حقوق المـــنيامحمد حسنى ابو غنيمه مرسى717494
2291o2تربية طفوله شبين الكومساره ايمـــن محمد عرفان شلبى
تربية االسماعيليهمحمود عادل ابراهيم محمد653585
طب بيطرى جامعة الساداتساره ابوالمعاطى شديد عبد الال214971
74616oكلية الطب بقنامايسة مدنى محمود محمد
تربية بنى سويفاحمد عبد الوهاب بكرى عبد الوهاب63668
هندسة االسكندريهاحمد محمد بهى الدين محمد سليمان414196
هندسة عين شمسعمر ايمـــن محمد سرحان191517

Page 895 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
اداب اسيوطسهام عبد القادر عبد الهادى محمد13155
نوعية طنطااسراء اشرف السعيد العدوى492192
تجاره القاهرهرانا اسامه شوقى محمد188792
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةابراهيم شهاب ابراهيم الجندى227158
7523o3هندسة المـــنيافاطمة حمدى محمد مخلوف
67o53كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفدوريس مجدى ميشيل فهمى برنابا
فنون جميله فنون ج االسكندريهبرديس عصام احمد يونس احمد341246
تجاره عين شمساحمد ايمـــن فهمى محمد139822
اداب حلواناسالم حمدى عبد الحميد ابراهيم سالم58833
5o6616تربية جامعة دمياطمها محسن المغاوري جبرالحصري
اداب بنهاامانى زكريا رزق سليمان286928
تجاره عين شمسكيرلس نسيم عبد المالك جاد هللا142962
هندسة القاهرهمحمد سيد عمر عبد الرحمـــن24399
8o7389اداب سوهاجالفت مهدى عبد هللا محمد
7359oاألكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم 6 اكتوبرمحمود حمدى صالح محمود فضل
تجاره انتساب موجه قاهرهيارا خالد محمد ذكى42578
هندسة كفر الشيخاسامة احمد احمد ابراهيم على الدسوقى381483
طب اسنان المـــنصورهغاده صبرى حسن عبد الرحمـــن الشناوى581121
تجاره عين شمسوليد عبد الرازق عبد الحكيم مصطفى133152
3o2929اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره شحات خالد عبده عبدالعال
صيدله المـــنصورهحسناء احمد محمد عبد هللا583321
5631ooتربية المـــنصورهمروه صالح محمود عبده حسن
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةزينب فهمى عبدالفتاح شلتوت223189
هندسة المـــنصورهطارق عادل احمد ابراهيم566126
2o1o5تجاره انتساب موجه قاهرهخالد مجدى ابراهيم متولى
تمريض  بني سويفهاجر جمال محمد سليم89799
صيدله حلوانمهند اشرف ابراهيم خلف815916
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد محمد احمد الهوارى144354
عالج طبيعى القاهرهنادين وليد عبدالعزيز الدرينى197672
تجاره بنهامحمد فتحى جوده حجازى227471
411o83اداب االسكندريهسارة نبيل سيد أحمد إبراهيم
اداب بنى سويفمحمد جمال احمد حسن69538
7191ooهندسة المـــنيامحمد رضا على عمر
73355oتربية ابتدائي قنا ج الواديحمادة احمد امبارك احمد
8o3755حقوق سوهاجالسيد زيدان السيد محمد
طب القاهرهسيف هللا وليد محمد البوشى123536
تجاره عين شمسعلى محمد ابراهيم عيد ابراهيم116921
تجاره الزقازيقاسيا محمد عبد الصادق محمد على585227
7o912رياض اطفال بنى سويفنورهان حسن محمد عبد الرحمـــن
تجاره االسكندريهحنان عثمان زكى عثمان على419662
عالج طبيعى ج كفر الشيخياسر خالد سعد عبدالعال224455
اداب اسيوطلطيف ناجح فنجرى ينى793531
هندسة عين شمسماجد ابراهيم احمد عبد الموجود عطية187692
تربية الزقازيقاسراء احمد محمد محمود649851
تجاره طنطاوليد عصام محمد الفقى498969
رياض اطفال المـــنصورهليلى احمد ابراهيم خليل حمده579749
اداب عين شمسسهيله محمد الطاهر حسن144853
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساالء محمد ابراهيم عبدالرحمـــن652433
تربية ابتدائي شبين الكومنورهان محمد فرماوى حسين231919
تجاره بنهامحمود محمد محمود ابراهيم زيدان279817
49o86oاداب المـــنصورهمصطفى مختار محمد ابوجازية
هندسة شبرا بنهااحمد محسن يوسف عبدالعزيز294888
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علوم عين شمسبسنت سمير سالمه سالم االنجادى144136
فنون جميله فنون حلوانرغده طارق رشــاد مصطفى24592
رياض اطفال المـــنصورهساره عبد اللطيف عبد الوكيل درويش367756
5221o6تربية الزقازيقامانى محمد محمد عبد المعين
563o79تربية ابتدائي المـــنصورهزينب صابر على صابر فرج
اداب الفيومابوبكر احمد عبد الفتاح احمد32261
إعالم ج جنوب الوادىعمر محمد العربي فكري قرني58853
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود طلعت عبدهللا جمعه299569
صيدله االسكندريهمرسى محمد عبدالمـــنصف مرسى394822
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتياسمين معبد احمد بدري741683
2826oاعالم القاهرههاجر محمد كمال الدين صالح
اداب المـــنصورهدينا محمود السيد عطيه التمرجى492282
19o219اداب عين شمسمـــنى ايهاب حامد شحاتة محمد
28421oتجاره بنهامحمد عصام عبدالهادى محمد عدوى
كلية البنات آداب عين شمسغاده سعيد محمد السباعى275397
1378o8تجاره وإدارة أعمال ج حلواننهى عبد الرحمـــن عمر محمد
تجاره عين شمسحسن اسامه يوسف خليل139864
طب اسنان طنطاايه اشرف ابراهيم علي الجداوى364211
تربية ابتدائي بنى سويفحاتم سيد حامد محمد65926
تجاره بنى سويفامـــنيه على جمعة احمد716677
تربية عين شمسضحى محى محمد محمد282278
طب بيطرى المـــنصورهمـــنى محمد محمد عبدالعظيم ابو على499124
رياض اطفال المـــنصورهنجاه عادل حسن محمد الشــاذلى581678
اداب القاهرهمحمد ابراهيم محمد ابراهيم سيد199172
تربية عين شمسريهام مجدى عبدالحميد محمدعبدالبارى262198
السن عين شمساحمد حسنى حامد عبد الرحيم152992
تربية اسيوطبكر محمود محمد بكر799462
حقوق المـــنصورهاحمد مدحت محمد عمر565543
38oo54طب كفر الشيخاسماء حمدى عطاء هللا سالم
411o51تربية أساسي اسكندريةميار محمد حسين أحمد نصار
16o92هندسة بني سويفنسمه عبد الحميد سعد رزق
اداب كفر الشيخعمرو ممدوح عبد الفتاح حفنى416294
هندسة المـــنصورهمحمد رضا عماره الصعيدى493696
اداب المـــنياريهام فرغلي خيري فايد721546
هندسة اسواناحمد عبدالحارس محمود عبدالسميع744655
تربية ابتدائي بنهااسماء عيد حمود حماد279937
تربية ابتدائي المـــنيامحمد رضا عبدالوهاب خلف714739
هندسة االسكندريهمصطفى السيد سليمان محمد336831
378o29طب كفر الشيخامل اسماعيل على اسماعيل محمود الجندي
تجاره عين شمسايه محمد احمد محمد134949
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد نبيل محمود احمد191877
هندسة اسيوطريم محمد احمد سيد محمد18914
818o1oتجاره سوهاجعبد الكريم عبده عبد الاله محمد
37786oتربية كفر الشيخمـــنال سالمه عبدهللا محمد سالمة
تربية ابتدائي المـــنياياسمين رضا نزالوى سيد715664
38o675تربية كفر الشيخاميره عاطف علي عبدالخاطر عبدالنبى
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسمحمد شبل محمد عبد السالم649287
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه احمد محمد احمد على638993
435o89صيدله االسكندريهفاطمة الزهراء حسين عبد الرحمـــن ابراهيم بدران
3613o7حقوق طنطامحمد فهيم عبدالمقصود محمود بدر
هندسة شبرا بنهارضوى طارق اسماعيل محمود295357
129o56تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنى خالد عبد السالم عبده
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3678ooطب طنطااسراء مجدى المرسي احمد جعفر
هندسة الزقازيقاسالم اشرف مكاوى محمود مكاوى644199
8o3522صيدلة سوهاجروجينا محمد طلعت ابراهيم محمد
اداب طنطااحمد ابراهيم ابو اليزيد عطا الزغبى357833
3o3231اداب بنهااسماء رفاعى حمدان عبدالرحمـــن
823o71تربية اسواننورهان فتحى محمد زكى
نوعية الزقازيقنورهان على محمد على523835
64o497هندسة عين شمسمحمد احمد فاروق شحاته محمد
كلية التربية الفنية ج المـــنيانورهان محمد عبدالرشيد احمد725662
صيدلة الفيومرحمه عادل محمد عبد اللطيف74797
تجارة انتساب موجه اسوانفاطمه ابوالحسن شــاذلى جاد الرب238376
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاحمد محمد صالح محمد خليف289124
781o6تربية الفيومعبد الرحمـــن فوزى محمد عبد الجواد
حقوق عين شمساحمد محمد عبدالوهاب خليل262666
1328o9تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد مجدي سعد خطاب
73o811تجاره بنى سويفمحمد صالح محمد على
3o2311اداب عين شمسبسنت عاطف عبدالعزيز محمد عبدهللا
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسأمل محمد عبدالغني حسن الغرباوي515969
طب الزقازيقشريف محمد عبدالرحمـــن السيد648329
7242o7هندسة المـــنياعلى محمد احمد حسن
415o47هندسة االسكندريهروان احمد على حسن عبدالعال
35o781اداب االسكندريهدنيا حسن ابراهيم محمد
تجاره الزقازيقاحمد عالء محمد محمد ابراهيم حجازى512313
صيدله الزقازيقهانم عبد المطلب محمد احمد514789
28o142تربية ابتدائي بنهااحمد صبحى عبدالعزيز عبد ربه
344o27اداب كفر الشيخعبدالرحمـــن محمد تهامي محسب خالد مصطفى
هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف حسام الدين عبدالفتاح القناوى193417
3527o5تربية ابتدائي طنطااحمد حسين القطب العريان
8o5483تربية طفوله سوهاج طالباتجهاد احمد محمود حسن
تربية فرع الوادى الجديداسراء محمد عبدالعال احمد748296
تجاره عين شمسايه هللا ابوالفتوح سعد عبدالحكيم268125
اداب طنطاهبة مجدى عبدالعال سعيد497918
تربية طفوله طنطامياده مسعد عباس محمد الطباخة492376
تربية المـــنيادينا خلف متى حبيب721669
هندسة اسوانبالل بدر ابراهيم عبد الجواد819926
هندسة طنطاعاطف ابراهيم راضي حسن راضي353224
تربية ابتدائي بنى سويفعبد هللا عرفه صالح عباس61194
21937oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره عبدالعزيز محمد ابو خيشه
تربية ابتدائي شبين الكومساره السيد عثمان زيد226452
اداب الزقازيقاالء اسماعيل جوده عبدالستار محمد643162
هندسة بور سعيدمحمد عماد محمد محمد موسى576178
إعالم ج جنوب الوادىمريم وجيه ندا ابراهيم221211
3oo525تربية ابتدائي بنهادينا عبدهللا احمد حسن
377o7هندسة القاهرهرنا اسامه عبد الوهاب محمد محمود
اداب المـــنصورهاسماء عبد السالم محمد الجرايحى المرسى594754
34o736علوم رياضة االسكندريةشــادى عطيه محمد عطيه علي
هندسة حلوانتقى حسنى عبد الغفار احمد128749
تربية ابتدائي المـــنصورهمـــنة هللا اشرف محمود محمد الزنبوخ576362
صيدله بنى سويفيوسف صبحى بشرى اسحق713341
طب القاهرهمـــنه هللا يوسف محمد محمد عثمان237257
هندسة المـــنصورهمحمد صالح السيد جادو491472
صيدلة اسيوطماجى هانى اندريا صليب737447
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هندسة عين شمسيوسف سامح غطاس يوسف117521
هندسة القاهرهمحمد اشرف محمد محمد عرفه121954
هندسة المـــنصورهعمر اشرف سمير محمد الشيخ562527
146oo5كلية البنات آداب عين شمسايمان صبرى عبد السالم مسلم
هندسة عين شمساحمد وائل ابراهيم عبد العال الزهار114689
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقماريو وجيه لبيب فرج61482
64o671صيدله عين شمسمى محمد فاروق محمود السيد
5o9128هندسة الزقازيقزياد عمرو محمد محمود بركه
طب بيطرى الزقازيقياسمين طارق عبدالرازق عبدالفتاح عامر498362
تربية اسيوطمـــنه هللا محمد حمدان عبد الحافظ799763
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمود عباس عطا عبد الرحيم739436
طب بيطرى المـــنصورهاالء رجب ابوزيد رجب رزق582337
8o5257اداب سوهاجشيماء احمد جاد امام
دار العلوم ج القاهرهاالء اشرف عثمان صالح24662
4498o2صيدله طنطااسراء اشرف محمد عبد الرؤف شحبر
192o31صيدله القاهرهندى احمد محمود عبدالرحمـــن
اداب انتساب موجه عين شمساسراء مجدى عبدالحميد محمد275215
42o929نوعية االسكندريهعبد الرحمـــن احمد محمود اسماعيل على
5165o6نوعية الزقازيقمروة مجدى أحمد عبده
تربية المـــنياغاده عمرو خليفه محمود727784
21967oنوعية اشموندينا الشحات السيد سعيد
هندسة الزقازيقمصطفى محمود احمد مصطفى519148
تجاره كفر الشيخاسالم توفيق عبد الرازق السيد راجح575574
تجاره عين شمساسالم على ابواليزيد احمد على125916
تجاره الزقازيقمصطفى عصام حسن السعيد586952
21172oكلية البنات آداب عين شمسفاطمه محمد احمد عبدالفتاح
طب المـــنصورهاسامه محمد مـــنصور على الجندى593522
اداب المـــنصورهمـــنار عادل شكرى محمد البسيونى486863
هندسة اسيوطتسنيم بهاء محمد عبدالعزيز732676
عالج طبيعى ج كفر الشيخأحمد سعيد محمد عامر عيد379784
144o13هندسة عين شمسهبه هيثم حسن احمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد السيد محمد احمد حسين217646
تربية المـــنياليلى احمد عوض احمد723417
اداب االسكندريهاحمد وجيه محمد عبد القادر على343662
15oo7اداب القاهرهبسمه ضياء الدين طه عزمى
هندسة حلوانمريم سامى رزق احمد رزق188258
تربية كفر الشيخمـــني محمد ابراهيم متولي المعزاوي372131
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى محمد جابر كفافى136545
اداب االسكندريهمايكل رأفت توفيق روفائيل339196
هندسة المـــنصورهمحمد عادل احمد مأمون ندا573281
64o574اداب عين شمسسلمى سالم احمد سالم
تجاره اسيوطاحمد مصطفى احمد محمد 789741
فنون جميله فنون ج االسكندريهيارا زياد محمد الغنام411352
5oo4ooاداب جامعة دمياطريهام محمد عوض باشــا
تربية اسكندريةروان وليد ابراهيم احمد السيد  الديب348626
64o168طب عين شمسايرينى نصر ثابت عياد عازر
هندسة عين شمساحمد ايهاب سعد حسن118643
هندسة الزقازيقعبد هللا صابر سليمان سليمان النشــاص642351
81696oصيدلة اسيوطحنان بسيط كيرلس عبد الشهيد
تجاره انتساب موجه المـــنصورهرائد احمد مصطفى ابوالمعاطى سالم577117
كلية البنات تربية عين شمسنوره مسعد غريب متولى282944
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد مصطفى حسين حسن23799
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فنون جميله فنون المـــنيامي طارق كامل على كامل487759
اداب المـــنصورههبه احمد السيد حسن العدوى567864
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةكريم سيد صابر عطية516944
طب بنهامحمد فايز طه محمد خلف227379
38o165تربية كفر الشيخاسماء هاشم على عبد العزيز
تجاره عين شمسداليا مصطفى محمد عبد العزيز عفيفي143779
641o44نوعية الزقازيقايناس زكريا احمد محمد دغيدى
رياض اطفال المـــنصورهشرين محمود محمود زهران الشرقاوى563868
اداب االسكندريهإيمان أحمد إسماعيل علي عبد المولى423592
نوعية طنطاهاجر عادل محمد محمد ابو عوف489468
تربية دمـــنهورسحر محمد بيومى على االشمونى429866
357o98تجاره طنطاصالح شريف صالح على صقر
تربية ابتدائي الساداتعبدالحليم سالمه فرج الحصرى213865
هندسة كفر الشيخمحمد جمال محمد السيد المسيرى381549
28o125طب بنهاهناء سعد محمد يوسف
طب الزقازيقريهام فاروق محمد عطيه الجمل512857
7o415تربية بنى سويفسعديه على شــافعى متولى
661o66تجاره بور سعيدساره السيد طارق محمد ابراهيم ابو وردة
638o4oصيدله الزقازيقاالء على محمد على حسنين
2892ooعالج طبيعى القاهرهمحمود عبدالفتاح عبدالسالم محمد
74o818تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد عبد الفتاح ابو الخير عرابى
هندسة المطريه جامعة حلوانندى حسن عنتر عبدالحميد261577
2646o9تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتايه عادل عبدالرحيم محمود
تربية دمـــنهورمياده معوض محمد صالح شتيوى429169
كلية البنات آداب عين شمسامانى عماد عبيد بسطوروس283448
687o3رياض اطفال الفيوم طالباتسهام محمد محمود محمد
49o437صيدله المـــنصورهأسماء السعيد عبد النبى السيد على
8o3534صيدله االسكندريهنورهان بهيج احمد على
طب االسنان المـــنيامحمد فضل محمد احمد713293
تربية دمـــنهورمـــنة هللا جابر السيد الصاوي بلبوله429928
اداب القاهرهعبد اللطيف عمرو عبد اللطيف عمر هيبه32143
اداب عين شمسفاطمه على عزالدين على271872
صيدلة بورسعيدنيره احمد محمود السيد البنا663622
145o41تجاره عين شمسمحمد عبد هللا اسماعيل على
588o47اداب الزقازيقسعاد جمال محمد عبده موسى
37141oتربية كفر الشيخمصطفى مغازى احمد مغازى البشبيشى
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن كمال عطيه عبد الباقى  نصر455857
721o2oاداب المـــنياامانى حمدى عدلى ابوسمرة
تجاره القاهرهمحمد خالد عبد السميع محمد136525
27o894تجاره انتساب موجه  عين شمسميار خيرى مختار حسين الصيفى
تربية حلوانصباح ربيع حسن فاضل59887
662o62تربية ابتدائي بور سعيدسهير احمد محمد السيد فرغلى
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد عبده عبدالسميع حنفى زهران371646
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد عادل محمد سليمان ربيع641318
152o9oفنون تطبيقيه حلوانهاجر فتح هللا عكاشة محمد
طب الزقازيقمـــنار جابر ابراهيم محمد582791
57o898هندسة المـــنصورهعمار محمد رزق السيد حسنين
2o5o9استنفد الطالب رغباتهمحمود اسامه محمد نورالهدى ابراهيم
تربية طفوله طنطارحاب سليمان عبد الغنى فلو367969
اداب الزقازيقدعاء اشرف شــاهين عامرشــاهين516431
342o43طب االسكندريهعبد الرحمـــن سامح محمد ابو النجا الجوينى
78549oصيدلة اسيوطميار حسام الدين احمد اسماعيل
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51597oتربية طفوله الزقازيقاميرة سامح طنطاوى محمد عبد الهادى
151o15هندسة القاهرهاحمد كامل محمد ابراهيم سيد
5o6732تربية جامعة دمياطاسماء فراج عطيه احمد فراج
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةكريم رضا عبدالصمد محمد222166
43o215تربية ابتدائي دمـــنهوراسراء أنور شعبان عبد الصمد شمس
تربية اسيوطاميمه بخيت نعمان محروص797212
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد مـــناع موسى سليمان227527
35o393اداب االسكندريهانجى مجدى محمد عبد الرازق رمضان
فنون جميله عماره ج حلوانساندرا اسامه انطون عطا هللا114529
1474o2تجاره عين شمسعمر اشرف محمد حسن
تجاره بنى سويفاحمد حسين مصطفى عثمان714342
3o3173صيدله الزقازيقمحمد ايمـــن محمد عواد زيدان
تجاره انتساب موجه االسكندريهعبد الرحمـــن حسن على احمد محمد416244
هندسة شبرا بنهامحمد عادل السيد محمد مـــنصور277162
طب بورسعيدمى حسن السيد عبد الهادى ناصر561225
طب الزقازيقنورهان خالد عبدالمولى مصطفى511613
هندسة سوهاجعبد الجابر حسن عبد الجابر محمد المدنى816732
6o252تجاره القاهرهسعيد عبد النبى فوزى سيد
3798o8كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد حمدي صبحي الخطيب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمؤمـــن مصطفى على محمد145838
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايه علوان عبد هللا عبد المجيد22841
حقوق القاهرهزينب هشــام محمد عبد المـــنعم21549
كلية األلسن بنى سويفبسنت حسام الدين بكر المهندس121416
تجاره الزقازيقاحمد صالح حسين عبدالسالم ابراهيم646417
اثار الفيوممحمد صبحى السيد السيد644633
اداب طنطاآيه ابراهيم محمد الحنترى486658
23oo37اثار القاهرهمى كامل محمد احمد العناني
فنون جميله فنون حلوانرضوى جمال السيد طلبة129833
اداب المـــنيانضال خميس ابراهيم محمد718573
43o928اداب دمـــنهوربسنت وحيد محمد محمد الشــافعى
تجاره المـــنصورهالهامى احمد يوسف السعيد الفضالى572932
216o74تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةايه محمد محمود الصغير
فنون جميله عماره ج االسكندريهلمياء عادل محمد مزار مبروك 457711
1528o5تجاره القاهرهاحمد السيد عبد المجيد محمد
صيدله حلوانعمرو عصام محمد عبدالراضى297379
هندسة المـــنصورهمحمود محمد احمد عليوه الزيادى562757
72oo66التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرحاب رجب حسن فهمي
385o65هندسة كفر الشيخعصام عبد الواحد جابر على سيد احمد
5858o3تربية طفوله الزقازيقامانى عبد الناصر حامد ابراهيم خليل
82o826تربية طفولة أسوانشروق اشرف بكرى محمد
4239o3تربية أساسي اسكندريةحبيبة محمد ابراهيم على قنديل
2933o3كلية البنات آداب عين شمسايه فتحى غنيم ابراهيم
حقوق عين شمسكارين احمد السيد خليل حجاج192477
23o676هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد اشرف السيد السيسى
اداب المـــنصورهجالل اشرف جالل عقيل493477
59o19oطب اسنان المـــنصورهساره السيد احمد السيد عزيبه
تجاره عين شمسايه رضوان عارف النمر298231
تربية ابتدائي المـــنياشيماء كامل محمد عبد الوهاب721693
8o7814تربية ابتدائي سوهاجدرويش احمد على احمد
تربية عين شمسمارتينا سامى سعد شحاته271885
عالج طبيعى القاهرهمحمد احمد قدرى اسماعيل راغب495835
هندسة اسيوطمحمد صالح فضل ابراهيم788649
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7118o9هندسة المـــنيامصطفى محمود احمد اسماعيل
تجاره عين شمسماريان ابراهيم عياد بخيت271887
اداب بنهامصطفى محمود احمد ابوالفتوح الحمالوى276427
تربية عين شمسزياد محمد عبده عباس على294728
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسماء احمد توفيق احمد756138
نوعية الزقازيقندى سليم جوده سليم عامر644333
تربية اسوانصفاء احمد محمد ابوالفضل821787
8o7777 نوعية فنيه قنافادى عبده عياد بشــاى
5846o7صيدله المـــنصورهدينا السعيد محمد محمد داود
6555oتربية ابتدائي بنى سويفشيماء محمود حسين حامد
السن عين شمساسماء حسين ابراهيم السيد عرفة273911
تجاره المـــنصورهاحمد محمد غزالت عطيه493468
تربية سوهاجرحاب محمد نجيب محمد احمد815227
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد سعيد جعفر217212
اداب عين شمسميرنا اشرف حسنى حسن198253
اداب بنى سويفاسالم محمد سامى صالح61449
طب المـــنصورهمريم رشدى ابراهيم ابراهيم عوض563961
8o8969طب سوهاجساره رومانى صديق يوسف
هندسة طنطامحمد مصطفى مبروك السيد سالمه362456
تجاره االسكندريهمحمد جمال محمد احمد المعناوي344333
تربية رياضيه بنين شبين الكوممحمد صبحى السيد هنداوى221763
طب اسيوطايمان محمود زكى عثمان798574
2938o7كلية البنات آداب عين شمسفاطمه حسنى محمد سالم عاشور
كلية البنات آداب عين شمسنورا على مختار عبد الملك132119
58o257تربية ابتدائي المـــنصورهنهال الدسوقى ابراهيم المتولى زيدان
516o63تجاره الزقازيقاسراء خليل فكري خليل
صيدله طنطامحمد السيد الجيوشى االودن362683
74333oكلية تجارة ج أسوانعبد الرحمـــن احمد سيد راشد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد حازم محمد صابر صقر213188
تجاره المـــنصورهخالد اشرف محمد عبد المجيد الهنداوى589356
64o891طب عين شمسمروه شكرى محمد على محمد شبانه
رياض اطفال الفيوم طالباتايه جمال صالح جاد69455
8o5272تربية ابتدائي سوهاجمى عالء الدين عبد المحسن محمد
5654oاداب انتساب موجه حلوانصالح هاشم صالح هاشم موسى
27672oتجاره بنهامحمد اشرف السيد محمد عبدهللا
كلية البنات تربية عين شمساسماء عبدالغنى على محمد294997
2o7o85تربية عين شمسدنيا شحات عبدالفتاح محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفرح خالد محمود كامل148718
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم عماد جرجس حنا268487
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن ربيع حسن محمد517124
2369ooالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةيمـــنى ماهر محمود محمد يونس
8o1749اداب اسيوطمصطفى محمود محمد محمود
448o74طب االسكندريهشيرين طارق محمد سليم
نوعية طنطامحمود مهدى عبد الخالق احمد السيد358128
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن حسين عبدالعزيز فتحى269278
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد لطفي السيد أحمد محمد381763
265o52تجاره عين شمسماريا صفوت مراد صالح
4475o4صيدله االسكندريهنجالء عبد الباسط محمد الحليوى
هندسة كفر الشيخمحمود ياسر احمد محمد الرشيدى379933
تربية ابتدائي دمـــنهورهانم موسى دسوقى محمد موسى429178
هندسة عين شمسمروان خالد محمد وحيد الدين عبد الغني الشناوي191494
كلية األلسن ج أسوانفاطمة الزهراء عاصم عز الدين السيد مرسي155966
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كليةاسمجلوس
631o7تربية ابتدائي بنى سويفريهام محمود عبد الفتاح محمود
تربية الغردقة جنوب الواديهدير قدرى نصر هاشم238118
3765o3طب اسنان كفر الشيخعلياء محمد فهمي حسين يوسف
اداب المـــنصورهايمان حسن عبد السالم السعداوى581568
هندسة الفيوممصطفى مدحت بهجت نورالدين ابراهيم محمد381592
43o245كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةفايزه ناجى عبدالسالم ناجى حمروش
59397oرياض اطفال المـــنصورهيمـــنى ثروت احمد محمد سعود
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفساره عبد السالم توفيق على795457
كلية البنات آداب عين شمساسراء صبحى محمد ابوالعال282582
5o1177تجاره جامعة دمياطعمر أسامة عيد هنيدى
79189oتجاره اسيوطاحمد عبد الظاهر عبد هللا عبد الظاهر
4962o8تجاره الزقازيقابراهيم اسماعيل عبد الحليم اسماعيل رضوان
تجاره بنى سويفاحمد خالد ثابت هالل63462
تجاره االسكندريهالسيد عمر السيد عمر محمد416567
هندسة طنطامحمد أحمد السيد احمد أبو زهرة491451
431o58تربية ابتدائي دمـــنهورأسماء محمد عبدالمقصود فضل سليمان
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد ربيع عبدالحميد رشوان739776
73o787اداب المـــنياامل مصطفى عبدالبديع عبدالستار
338o18تربية اسكندريةاكرام علي ابراهيم محمود
1361o7اداب حلوانعبير حسن سيد على
هندسة بني سويفسيف االسالم عبد الرحمـــن حسن جودة64521
السن عين شمساسراء عفيفى صبحى عفيفى الهورينى228666
السن عين شمسصابرين عبدالمحسن كامل محمد282274
21334oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمار محمد ابراهيم عيسى
رياض اطفال المـــنيا طالباتنانسي ماهر حنا شحاته714684
اداب دمـــنهورطارق عبد هللا محمد احمد  الحلوانى425255
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنال عالءالدين حمزه ابراهيم28241
صيدلة بورسعيدعلياء احمد رشــاد على عبد الرحمـــن591977
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عبد الحليم محمد السيد127286
تربية فرع الوادى الجديدأحمد سيد أحمد عبد العواض748676
264o44تجاره عين شمسعبدالرحمـــن عاطف يوسف محمود
24287oطب اسنان عين شمسعبدهللا محمد حمدان على
3o3989هندسة عين شمسعمر السيد محمود السعيد
هندسة حلوانمحمد اسامه نصرى عبد العظيم62159
تربية حلواناحمد سيد عويس عابد 93781
حقوق القاهرهنورهان احمد يسن انس28253
صيدله طنطااسراء محمد ابوالخير درويش497988
تجاره كفر الشيخاسراء طارق محمد محمد حسنين الششتاوى346227
هندسة طنطاامير عالءالدين عبد العظيم محمد كفن244614
8o5234تربية ابتدائي سوهاجامـــنيه جمال صديق احمد
74oo7طب الفيوممحمد احمد محمود عبد المقتدر
طب بيطرى المـــنصورهرقيه فتحى محمد محمد احمد عمر579258
طب بيطري المـــنيااسالم عماد عبد التواب عبد التواب73921
كلية األلسن بنى سويفمحمود حامد عليوه بيومى ابوزيد279815
6541ooتربية ابتدائي االسماعيليهاالء مصطفى الليثي محمد محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد ابو الحديد عبد الحميد عبد الرحيم54422
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياسمين يسرى محمد عبدالعظيم271987
22o147طب اسنان طنطاايمان عصام عبدالمقصود رزق
صيدله القاهرهبوال سمير جرجس عبدهللا192713
كلية البنات آداب عين شمسشيماء عبدهللا سعيد على282273
حقوق سوهاجمحمد بسيونى عبد اللطيف احمد818135
2167o5كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاميره مليجى على سالمه
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صيدله طنطااحمد محمد عبدالعظيم المرسى هالل235361
تجاره القاهرهمحمد جمال حسين علي85747
5o2213تجاره جامعة دمياطعمرو محمد وفيق غالى
221o6oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةغاده عبدالناصر على عرفه العطار
صيدلة سوهاجريهام السيد الحضري احمد816771
علوم االسكندريهمريم كامل رزق حسين عثمان349475
2743o8تربية حلوانجميله عمر على حسين
صيدله عين شمسمحمد مجدى اسماعيل احمد اسماعيل261425
27812oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةهدير شوكت محمد البرشومى
نوعية الزقازيقياسمين جمال محمد عدوي642666
42o653تجاره كفر الشيخاحمد عالء على محمد الضوى
42oo18تربية اسكندريةنجالء رجب ابراهيم احمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد نجيب احمد عبد الحفيظ اسماعيل212651
هندسة الزقازيقمحمد رضا احمد محمد512565
1938o2هندسة قنااحمد على حسن على سالمه
هندسة االسكندريهامير انور ناجى شريف456673
591o9هندسة المطريه جامعة حلواناسالم محمد احمد فراج
1314o3حقوق عين شمسمحمود سيد عبد الباقي حسين
اداب الفيوممرفت ابراهيم عبد الخالق عبد الرازق78824
طب المـــنصورهدعاء عثمان زكى ابو زيد563223
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةميرنا جمال موسى محمد المـــنوفى193182
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنيفين صموئيل حنا شحاته721997
56o366تجاره المـــنصورهعمرو اشرف محمد جابرمحمد اسماعيل
حقوق عين شمساميره سعيد قاسم عبد هللا146376
45o275كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنهال صبحى رمضان عثمان
56943oتربية المـــنصورهايمان مسعد ابراهيم توكل سعود جميل
نوعية طنطاياسمين أشرف حسن الصيرى486298
2o4755كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد همام محمد مصيلحى محمد
هندسة بور سعيدامير صالح عبده جمعه الجنيدى499641
هندسة بور سعيداسامه جمال غالى عبد الشــافى654242
1172o5السن عين شمسدنيا خالد طلبة طه عجالن
اداب حلواننورهان طارق احمد عمر نصار271133
671o3oرياض اطفال المـــنصورهعبير عادل حسن احمد حسن
صيدلة المـــنيامارينا فرج رزق هللا فانوس725829
2o3874كلية البنات آداب عين شمسياسمين مصطفى اسماعيل سيد
هندسة اسوانعمر مصطفى عمر عبد المـــنطلب746891
75oooالعالي لالعالم وفنون االتصال 6 اكتوبركرستينا هانى نشــات فهمى سيفين
طب كفر الشيخعمرو عادل ذكى مرسى عطوان375394
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراميرة عثمان محمد محمد حجاج446528
2o9296طب بيطرى القاهرهمحمود مصطفى غريب محمود جاد المولي
اداب عين شمسمى فرج اسماعيل فرج283524
عالج طبيعى ج كفر الشيخندي خالد السيد عبد الحميد حسين أبو كليله438732
صيدلة اسيوطمحمود جاد فهمى عارف816135
اداب بنى سويفباسم ناصر سمير حبيب67238
كلية تجارة ج أسوانمحمود تمساح السعدي تمساح745763
تجاره الزقازيقهانى عبد الرحمـــن محمد محمد احمد المخدم587743
8o44o7تربية سوهاجماهر عبد الخالق احمد السيد
728o42صيدله االسكندريهكيرلس حنا حبيب جرجس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمها عماد احمد اسماعيل124569
3815o9هندسة كفر الشيخسلطان عبدالرؤف السيد عبدالقادر سلطان
صيدله القاهرهريم عبد القوى احمد محمد صالح35417
13o95دار العلوم ج القاهرهايه محمد احمد اسماعيل
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اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرانيا عبدالحميد محمود كشك231885
طب الفيومميرنا ممدوح جرجس رياض16266
كلية األلسن سوهاجمحمد احمد عبد الحميد عبد الرازق792931
كلية اآلثار سوهاجمحمد خالد ابراهيم راغب عنيو234952
رياض اطفال المـــنيا طالباتامانى احمد على الجمام عبدالغنى721638
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حمدى نصر الجابرى155483
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه ايهاب محمد الديب حجازى232178
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانجيهان محمد جمال عابدين819273
علوم رياضة عين شمسيوسف فكرى يوسف محمد121383
تربية المـــنصورهاسراء سعد عزت محمد سالمه569992
تربية ابتدائي طنطاياسمين جمال يوسف بلحه489327
اداب الزقازيقهاله صابر عبد المـــنعم احمد638534
تجاره عين شمسندى خالد محمود عبدالوهاب196558
تربية دمـــنهوررؤية سالم برانى مجاور عبدالسالم431494
طب طنطامحمد احمد عارف محمد361947
22381oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو احمد على ابراهيم
رياض اطفال الفيوم طالباتزينب عبدالموجود سليمان خلف723594
752oo8طب االسنان المـــنياعماد عبد هللا علي عبد هللا
3o434oعالج طبيعى القاهرهندى فتحى احمد عبدالفتاح
2o7494اداب عين شمسرؤى السيد محمد عبده
5o4o28تجاره جامعة دمياطاريج عبد القادر عبدالقادر جوده
تربية رياضيه بنين االسكندريهاسامة حمدى عبدالعزيز عبدالقادر427692
طب بيطرى المـــنصورهحسام الدين محسن فريد االتربى ابراهيم563444
طب االسماعيليه ج قناة السويسدميانه سمير فوزى فام653189
56892oصيدله المـــنصورهناريمان هشــام عبد الرحمـــن عتمان
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود عبدهللا عبدربه شراره224854
تربية ابتدائي اسيوطحنان محمود محمد على792154
صيدله االسكندريهروان احمد على رامى347923
1445o3اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهايدى احمد السيد نجم
66o82كلية األلسن بنى سويفمحمد هاشم احمد عبد العزيز
23o412تربية ابتدائي بنهاالسيد رفعت السيد شلبي بيومى
هندسة االسكندريهاحمد سليمان احمد سليمان343427
طب بنهاوفاء ممدوح محمد احمد الكالوى229234
273o88اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمدى عبدالرحيم مصطفى
هندسة سوهاجمحمد عمرو محمد زكريا785445
اداب القاهرهدينا عبد السميع عبد الرحيم احمد22855
3638o4تربية طنطاسهيله عادل صالح مصطفى عبد هللا
تربية طفوله ج دمـــنهورسحر عصام سالم غانم429596
تربية المـــنصورهاسماء سمير عبد العزيز عباس شهاب577998
اداب بنى سويفرانيا صبحى سيد ابراهيم67797
طب اسيوطايه مصطفى ليسي ليسي826257
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد مجدى عبدالحكيم سويلم224697
طب بيطرى المـــنصورهسلمى اسماعيل الشحات عمر متولى587655
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمادونا جورج عبد المسيح فهيم128195
تربية بنى سويفدعاء محمد شــاكر محمود64191
3368o7اداب دمـــنهورمحمود خليفة عبدالكريم سالم
نوعية كفر الشيخهدير محمد عبد المـــنعم شوشــان369322
2955ooتجاره عين شمسساره الوليد ممدوح عبدالعزيز
حقوق قنا جنوب الواديأحمد عبدالنعيم نورالدين محمد736176
اداب المـــنياالهام ناصر سعد صادق727324
42oo59اداب االسكندريهآية رضا حسن علي حسن
36o5o9اداب طنطاياسمين رمضان وهبه الشــاذلى
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تجاره االسكندريهزينب عبدالغنى حسانى خليل417417
8o7oo2طب سوهاجسلفيا فيليب فهمى قرياقوص
تربية عين شمسحسناء محمود مصطفى عبد اللطيف28881
هندسة حلوانسلمى زكريا محمد ابراهيم156119
تجاره القاهرهمحمود رفعت رمضان ابراهيم155657
طب الزقازيقمحمد احمد عبد العظيم احمد احمد522516
664o5oتجاره بور سعيدمحمد ابراهيم السيد ابراهيم قطاريه
رياض اطفال المـــنيا طالباتانجى غطاس نبيه حنا713728
هندسة القاهرهاحمد جالل محمد محمد السيد على17549
طب المـــنصورهتقى عوض على مـــنصور574189
9878oتربية ابتدائي بنى سويفسماح محمد زكى عبد الرحمـــن
23o949هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد عالء سعيد محمد مغيث
29o392تربية ابتدائي بنهاايمان محمد المهدى السيد محمد احمد
فنون جميله فنون حلوانبسنت رفعت عابدين احمد27815
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حسام حسنى اسماعيل261416
تربية ابتدائي بنهااحمد عبدالفتاح عبدالغنى محمد حسين276928
صيدلة سوهاجرحاب احمد دياب حسين812426
8o89oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفخلود سيد صوفى حسن
59o9o2طب الزقازيقايه الشبراوى عبده السيد
8o37o5كلية األلسن سوهاجايمان عبد الكريم محمد عبد الكريم
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسياسمين رمضان صالح جاد57982
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةحسن محمد حسن موسى226971
كلية البنات تربية عين شمسهاجر محمد سلطان عمر291743
تربية ابتدائي الساداتنهال عبدالجواد عبدالرحمـــن محمد228726
3634o1تربية طفوله طنطاميرنا يوسف زخاري سمعان جاد
تربية رياضية بنين بنهااسالم محمد كمال سالم شلبي286392
5oo915صيدله المـــنصورهروان احمد احمد شحم
رياض اطفال المـــنصورهريم فؤاد مـــنصور فؤاد عوف الشــامى566684
5o2368فنون تطبيقية جامعة دمياطعمار ياسر عبد الظاهر عبد  السالم
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعبير عزت محمد احمد68519
22626oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره هاشم ابوزيد السيد عثمان
4915o6حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمود عادل السيد مراد
8o9734تربية طفوله سوهاج طالباتفاطمه احمد الصغير احمد
هندسة شبرا بنهامحمد ايمـــن سعد محمد115698
تجاره كفر الشيخشيماء حسنى بكر غازي السماحى377224
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد طنطاوى بديع كامل211943
5oo2oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود خالد توفيق حسن علي
33694oصيدله االسكندريهمريم محمد محمود عبد الرواف
552o7تجاره القاهرهعبد هللا محمد على محمود
35785oتربية ابتدائي طنطارمضان حامد سعد الكيالنى حسن
6558oطب بيطرى بنى سويفايمان محمد زارع حسن
15574oطب بيطرى القاهرهعبد الرحمـــن ايهاب نظمي محمد
هندسة االسكندريهاحمد عبد العزيز محمد عبدالعزيز النكالوى459776
اداب االسكندريهداليا طارق محمد سعد رحال347596
8145o7تربية سوهاجفريد صالح الدين صبره رضوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عمرو احمد السيد127353
65o2o1نوعية الزقازيقاسراء عمر احمد مكاوى
18853oطب عين شمسايثار مدحت عبدالعظيم محمد خلف
تربية شبين الكومايه ابراهيم عبدالحليم عبدالاله215281
27o76هندسة القاهرهمحمود محمد توحيد عبد الجواد
2927o9طب عين شمسمحمد سيد عزت محمود عبدالتواب
اداب كفر الشيخحسام مصطفي السيد امين شماره378417
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599o2تجاره عين شمسمريانا عادل ايوب ملك
72398oتجاره بنى سويفجيهان خلف اديب فرج
62o67كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاحمد طه شعبان عبد المطلب عبد الرحيم
تربية بنهارانيا عبدالموجود فتوح عبدالحليم عبدالغني277561
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةميرقى سامى عياد قسطندى حنا216427
3771ooهندسة كفر الشيخفدوى محمد محمود غازى عبد الال
262o58طب عين شمسميرنا سمير احمد حسانين
19755oاداب انتساب موجه القاهرهمها حسنى رجب سالم احمد
هندسة طنطاعبد هللا بهحت شعبان عرفه موسى488926
64o387اداب عين شمسعبد الرحمـــن احمد عبد الرحمـــن حسانين
43124oتربية ابتدائي دمـــنهورنورة عطية كيالنى محمد
طب بيطرى دمـــنهوراميرة خيرى محمد ربيع447975
هندسة اسيوطكريم محمد رشدى محمد خضر651534
36o979اداب طنطامحمود سيد احمد حسنى ابو شهبه
تربية كفر الشيخاسماء محمد عبدالحميد عطية369578
5o2228اداب جامعة دمياطماجد عبد السالم محمد كامل االتربى
طب المـــنياايمان محمد عبد العظيم عبد المعبود716317
طب عين شمساسماء رضا محمد غنيم289676
5o6621صيدله المـــنصورهاحمد محمد عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن غنيم
79o82صيدلة الفيومعبد الرحمـــن احمد محمد احمد
3655o1صيدله طنطاريم اشرف محمود صالح
58o658هندسة المـــنصورهابراهيم حامد ابراهيم على
35o151اداب االسكندريهنورهان سامى عبد المطلب فصاد
اداب عين شمسحامد سمير حامد يوسف281846
49472oتربية طنطانورا جمال كمال على سكر
نوعية عباسيهسماح حسن محمد مصطفى القصاص287787
58128oاداب المـــنصورهوسام اسامه محمدى حسن البسطويسي
طب االسكندريهاحمد عبدالكريم فايز دسوقي469633
8oo852حقوق اسيوطهشــام ابراهيم محمد حسين
نوعية بور سعيدايه طارق محمد حسنين محمد661693
اداب الزقازيقنعمات عبدالرؤف السيد سيداحمد عطيه668939
طب المـــنصورهمى يحيى ابراهيم ابراهيم فوده579333
76o93صيدلة الفيومايمان السيد محمد حافظ
1147o5هندسة اسيوطساندرو نائل نجيب وهبه
هندسة المـــنياعبدالرحمـــن عمرو ثابت احمد727517
تجاره القاهرهانجى اشرف على عبده28371
اداب القاهرهمونيكا ماجد رمزى صليب128383
5o3486تربية جامعة دمياطايمان نعيم حسن نده
79791oصيدلة اسيوطمحمد محمود عبد الحفيظ عبد القوى
585o37تربية ابتدائي الزقازيقمريم رامى سمعان عبد السيد
تجاره القاهرهريحاب مصطفى كامل محمد152222
اداب الزقازيقنفين جمعة حامد جمعة514597
1934o8هندسة عين شمسحاتم احمد على عبد القادر الشيخ
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمار محمد على شرف223864
اداب عين شمسيوسف عماد صادق عبدالعزيز266744
786o41كلية هندسة الطاقة بأسوانجهاد صالح احمد على مخلوف
381o98تجاره كفر الشيخإيهاب محمد زكي محمد السيد عبيد
تربية دمـــنهوردنيا فايز عبد الغنى طايل431331
42838oنوعية االسكندريهبسمه احمد محمد محمد ابو عطيه
12463oاداب القاهرهسيف الدين امام كمال امام
تجاره كفر الشيخاسالم عالء الدين كمال سعد الحلوانى375764
رياض اطفال بنى سويفهدى محمد زكى عبد هللا69221
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تربية ابتدائي طنطانداء محمد محمود حسن عباس497525
طب طنطامحمود مصطفى عزت عبد الرحيم جعفر353146
34o174تجاره دمـــنهورروان شريف صابر مرزوق
5178o9تربية ابتدائي الزقازيقندا محمد عبدالعزيز سعيد سعد
طب اسيوطامير محمد عبد النبي عمر788283
38185oتجاره كفر الشيخمحمد عالء الدين راغب محمد حمام
67o33طب بنى سويفجهاد عبد الوهاب محمد محمود
تربية ابتدائي الزقازيقانجى وليد عبد المـــنعم ابراهيم ابو شلش585812
طب طنطامحمد سعيد احمد ابراهيم مليحه361723
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهند سليمان قرنى خليل151454
نوعية المـــنيارومانى عوض رزق هللا قلينى724259
صيدله عين شمسجوليانا سامح حلمى لوقا268674
طب بيطرى دمـــنهورنيره فتحي محمد فهمي الفخراني447176
طب الزقازيقاسراء عادل جودة محمد عبد الحميد514621
56o291طب المـــنصورهيمـــنى محمد احمد الشحات عرفه
587o1هندسة القاهرهاحمد عبد التواب احمد عبد التواب
12157oهندسة عين شمسمى نبيل بخيت سعيد
تجاره بنهامحمد عبد هللا غنيمى سالم غنيمى512634
صيدله االسكندريهياسمين محمد فهمي اللباني444662
624o5طب بيطرى بنى سويفريهام رأفت محمد يحيى
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن ابراهيم محمد رشوان رشوان26661
رياض اطفال المـــنيا طالباتمـــنيره حيدر فتحى حسن716826
اداب حلوانايمان رمضان محمد محمد مـــنصور فضه49249
35838oتربية طنطاأنور ابراهيم انور عامر ابراهيم
591o65هندسة بور سعيدندى مـــنصور السيد ابراهيم
هندسة بني سويفمحمد على عبد الرؤف احمد65789
تربية المـــنصورهمحمد فوزى عبده عرفات588333
عالج طبيعى ج كفر الشيخرويدا عاصم عبد العليم احمد الغريبى368285
28o194طب بنهامحمود عمر ابوزيد محمد ابوزيد
56o123تجاره المـــنصورهياسمين عالء عبد العليم ابراهيم عبده
تجاره عين شمساحمد ماهر هالل محمد263979
إعالم ج جنوب الوادىمارينا اسحق جرجس ابراهيم117771
طب القاهرهمصطفى عادل مبروك عبد الواحد53655
كلية البنات تربية عين شمسهاجر عماد السيد حسين274461
طب بيطرى االسكندريهعبد الرحمـــن ياقوت محمد ياقوت إبراهيم433634
3692o1تربية طفوله كفر الشيخشيماء ابراهيم عباس سعيد
75844oاداب قنا ج جنوب الوادىنرمين محمود عبد الرازق الصاوى
اداب انتساب موجه عين شمسمـــنه هللا محمد جوده محمد261152
طب بورسعيدامـــنيه السيد السيد رضوان661793
446o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا محمود محمد ابوالعال
طب بيطرى الزقازيقايه الشحات محمد علوان محمد638548
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنهله اشرف عبدالحميد السيد225161
هندسة المـــنيااحمد البدوى عبد المقصود البدوي568573
تجاره عين شمسعمر محمود حسن محمد139137
اداب طنطاوحيد محمود رضوان مبروك بدر355871
4567oكلية االثار ج اسوانشيماء جمعه سلمان مدنى
تجاره عين شمسبسنت صالح على محمد264871
تجاره عين شمسعمر ادهم محمد ابو هاشم احمد187593
4259o1اداب دمـــنهورابراهيم السيد عوض الكومى الصيحى
هندسة شبرا بنهاحسن مصطفى حسن محمد عبدالهادى شداد284375
3611o8حقوق طنطاايه عصام زكريا محمد غريب
335o14كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةفيرينا طارق رفعت صبحى ايوب
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طب طنطادنيا يحى عبدالعزيز النجار222475
هندسة القاهرهعمر صالح على عبد الفتاح129786
تجاره عين شمسمينا جورج روسفل عبد المسيح119425
21o691اداب حلوانمحمد شعبان بكر محمد جمعه غريب
223ooتجاره القاهرهغاده ممدوح احمد على
2o821oاداب حلوانميريت سعد نجيب حنا
4421oهندسة عين شمسحسن عصام عبد العليم خلف
نوعية الزقازيقاحمد محمد احمد على648236
35o252علوم االسكندريهنور حسام على محمد ياقوت
اداب المـــنصورهاالء ياسر عبد هللا العنتراوي567739
3o5222كلية البنات آداب عين شمسنورهان محمد سعيد دسوقى
7874ooصيدلة بورسعيدمحمد نبيل عبد الحكم محمد
2o7373اداب عين شمسندى جمال حسين محمود
هندسة حلوانعمر عبدهللا على حسن شــاهين194694
كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد محمود عبد القادر عبد الهادي خيره353554
2236o6طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن احمد حامد محمد
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتايمان محمد حسن عبد الجليل747612
طب اسنان عين شمسعمر محمد عبدهللا على291953
2o268اداب القاهرهياسر هانى احمد قطب
2387o2تجارة قنا ج جنوب الواديمـــنال نجاح على الراوى
2878o4نوعية عباسيهمروه السيد عبداللطيف بيومى
صيدلة الفيومريهام مصطفى سعد محمود عثمان19378
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى شوقى احمد محمد الشــامى14574
45539oهندسة المطريه جامعة حلواناسراء محمد محمد على خليفة
طب اسنان طنطاشيماء محمد رمضان السايس233999
تربية المـــنياهدير مصطفى عبد الغنى عبد السالم725668
5o8745هندسة الزقازيقاحمد خالد احمد عبد السالم عامر
5146o3كلية االثار ج اسواننورهان سليمان عبدهللا البدرى
رياض اطفال المـــنيا طالباتمـــنار جمعه اسماعيل عبد العظيم716821
طب عين شمسامـــنيه محمد احمد على اسماعيل291313
اداب عين شمسمارى وجيه يوسف ابراهيم132723
2o7o96تجاره انتساب موجه  عين شمسسمر سيد كامل احمد اسماعيل
3478oطب القاهرهميرا مفرح شحاته عيسى
28124oاداب عين شمساحمد عبدالمحسن محمد عامر
498o57طب طنطانجالء أحمد عبدالحميد القصاص
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحروس مجدى محروس دويدار667122
6495o6هندسة الزقازيقسليمان اسماعيل سليمان عكيلة
5oo7o7تجاره جامعة دمياطريم خليفه عبد العاطي خليفه
تجاره االسكندريهاشرف حسين محمود حسين ظهران418814
اداب عين شمسوالء سمير دياب على عمر فراج288525
7852ooحقوق اسيوطالشيماء طلعت عبد العزيز مرسى
تجاره القاهرهمونيكا رومانى عوض ابراهيم126125
صيدله المـــنصورهاحمد ياسر احمد احمد محمد584861
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماركو جيال عريان صليب19839
5o7681تجاره جامعة دمياطمها محمد السيد ضيف
تربية ابتدائي سوهاجشيماء حسان محمود محمد812336
83o817صيدلة اسيوطساره مفيد غبلایر ايوب
صيدله االسكندريهغاده محمد بشير عبد العاطى قاسم351193
اداب حلواننغم ياسر محمد شحاته44641
تجاره القاهرهمحمد عادل عبد الجليل عبد المحسن136529
83o652تربية ابتدائي سوهاجشنوده مجدى اسرائيل جندى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامانى عبده سلطان عبدالجليل746595
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كليةاسمجلوس
طب بنى سويفعبد الرحمـــن محمد حمدى عطيه هللا64748
تربية اسيوطخلود مدثر عبد المحسن جاد هللا794135
نوعية كفر الشيخاحمد حموده عبد المـــنعم حموده البيسى371592
تربية عين شمساية هللا محمد سيد عبد اللطيف133794
تجاره بنى سويفمحمود محمد وفقى محمد719826
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حسين هالل فتح هللا139825
طب اسنان المـــنصورهاالء محمد ابو عوف ابراهيم581763
4497o9طب القاهرهنوره السيد عبد العزيز ايوب محمد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخهدى مصطفى عبداللطيف محمد الجرف372995
عالج طبيعى ج كفر الشيخكرم محمد كرم العبد232931
تربية ابتدائي بنى سويفمحمد سيد كامل سيد94354
تربية بنهااحمد محمد كيالنى عبدالعال276354
42955oاداب دمـــنهوراالء عبد النبى عطية ابو شعيشع
19384oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةساره خالد محمد سليمان حبيب
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانندا عالء عبد الحكيم السيد سليمان638753
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد خالد محمد ابراهيم32823
7139o8نوعية المـــنياسهيله مصطفى احمد ابو العز عبده
64477oتجاره الزقازيقعبد هللا سامح عبد هللا محمد
اداب طنطااحمد السيد محمد محمد كرم هللا366771
هندسة شبرا بنهااحمد عادل احمد سعد عبيد299642
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفامينه محمد هشــام عبد هللا حنفى114355
تجاره الزقازيقاحمد شعبان عبدالعال حسن عيسى517187
38o154تربية كفر الشيخاسراء عبد الرافع محمد عبد الفتاح
اداب عين شمسهدايه هللا جمال الدين احمد محمود133852
هندسة االسماعيليةسعيد محمد عامر عمر محمد657148
4435o7صيدله االسكندريهمصطفى محمد محمد فرج ابوزريدة
3432o2تجاره االسكندريهمحمد مصطفى حسن حسين ابراهيم
64629oنوعية الزقازيقدينا نشــات محمد على
تربية كفر الشيخسمر بسطويسى السيد الدسوقى377991
هندسة المـــنياعمر محمد حلمي عبد الحليم711761
41881oاداب دمـــنهورادهم صبرى عبد الفتاح أحمد القاضى
صيدله حلواناسماء اسامه عبد الهادى محمد713482
رياض اطفال المـــنصورهاميره امين سعد سليمان احمد517727
طب طنطاوائل محمود احمد حسن الصهار488741
573o22كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد ابراهيم توفيق محمد
8o4146تجاره سوهاجاحمد حسام مصطفى عبد الرحمـــن
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىزينب حسن محمد حنفى265993
هندسة القاهرهيارا حسام الدين عبد الرحمـــن عامر14677
تربية طفوله ج دمـــنهورأميرة خيرهللا سعد الجزار428424
كلية هندسة بنهامحمد سمير محمد ابراهيم عماره584934
طب االسكندريهمـــنار بالل محمود احمد بدر448465
42o199اداب االسكندريهسميحة وجيه مرسي فرج شلبى
اداب كفر الشيخمحمد احمد عبدالمـــنعم رزق الحداد381266
السن عين شمسايه حسن ابوزيد حسن288817
كلية األلسن ج أسوانالسيد حلمي محمد السيد جاد375657
صيدله الزقازيقوالء محمد توفيق ابراهيم525655
271o28تربية عين شمسرضوى محمد الحصرى عبدالمـــنعم محمد خليل
اداب المـــنياصديقة محمد عبدالمالك عبدالعال715519
44o222عالج طبيعى ج كفر الشيخمصطفى عبادة السيد السيد خطاب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانطه محمد محسن عبد النعيم حسن138979
حاسبات ومعلومات عين شمسندى محمود محمد على128142
اداب الزقازيقعبد المـــنعم عوض هللا احمد سلطان522819

Page 910 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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3o2373كلية البنات تربية عين شمساميره محمد محمد خليفه
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمروه السعيد محمد على وفا581662
45o851صيدله االسكندريهامانى السيد عبد الحميد محمود
فنون جميله فنون حلواننهله مهدى محمد محمد خطاب124728
12o271حاسبات ومعلومات عين شمسايه عمرو حسن امين النشــار
42134oتجاره دمـــنهورسيف الدين ياسر كمال محمود سعيد
عالج طبيعى القاهرهميرنا سعيد يوسف الفار636387
كلية التربية الفنية ج المـــنياماركو مالك نمر وهبه712637
426oo2تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد نصر هنداوى العلقامى
تجاره الزقازيقمحمد محمد محمود محمد خطاب646436
212o66هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدهللا ايمـــن فايد جاد هللا
فنون جميله عماره ج االسكندريهمحمد صبحى مصطفى محمد درويش456217
2o6833طب عين شمسدينا السيد طه شحاته محمد غزى
اداب طنطااسراء عبد الحميد محمد مرسى الطويل364539
46o388كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمحمد حمدى خليفة بسيونى
2272o1تربية شبين الكوماحمد وحيد فوزى متولى
8o175oتجاره اسيوطنادر عاشور ابوالقاسم حسين
359o68صيدله طنطاماريز ايهاب مجدى لبيب
57o994تجاره انتساب موجه المـــنصورهعبد الرحمـــن احمد عبيد احمد ضاحى
هندسة االسكندريهاحمد محمد حسن حسين على453995
2685o2كلية البنات آداب عين شمسمياده عادل محمد احمد
اداب كفر الشيخأماني يحيى عبده علي على377142
صيدله المـــنصورهاالء السيد محمد على الكيالنى574125
هندسة بور سعيدمصطفى حسن احمد حسن السحت664379
8o2613اداب اسيوطجهاد عبد الناصر هاشم احمد
65674oتربية طفوله االسماعيليهعائشه محمد سالمه سالمان
طب الزقازيقمحمد سليمان محمد ابراهيم646954
تجاره االسكندريهاحمد جمعه ابراهيم معوض337381
34o33oطب بيطرى االسكندريهجميلة عبد الحميد محمود عبد الحميد عبد الغنى
8o6622اداب سوهاجعصام محمد ابوالفضل محمد
82o8o8هندسة اسوانمحمود حميدو صابر عباس
5o432تربية حلوانوالء محمد حسن عزب حسن
طب عين شمسريهام سعيد محمد مصطفى البوهى293241
83o631صيدلة اسيوطاميره محمود الصديق محمد
اداب دمـــنهورريهام شريف محمد ابراهيم صبرى339913
41o424هندسة االسكندريهفاطمة الزهراء السيد ابراهيم خليل ادم
726o93طب بيطري المـــنياشريف عصام حلمي جرجس
1295o4تجاره القاهرهاحمد عماد محمود عبد الحق
اداب الفيوممصطفى احمد عويس عبد هللا79627
35o722هندسة االسكندريهحبيبة فرناس طه العربى عبد الحليم
2199o6صيدله حلوانامير كمال ابراهيم صالح الشريف
15o46oهندسة القاهرهكريم احمد فاضل عبد الرؤف
صيدله القاهرهمروه محمود محمد محمود211916
اداب الزقازيقحنان محمد عبدالعزيز جمعه الشــافعى648788
هندسة االسكندريهمحمد عثمان محمد محمود بدر461133
29381oكلية البنات تربية عين شمسفاطمه عادل احمد عبدالسميع
154o24كلية البنات آداب عين شمسايه كامل احمد محمد
اداب حلوانمحمد حسينى فرج حسينى فرج155464
كلية طب أسوانهايدى سمير عبد المسيح ابراهيم824253
572oo6حقوق المـــنصورهابراهيم مصطفى عبد العزيز عيسى القربه
2o7636اداب حلوانندى محمد عبدالرافع محمد
صيدله المـــنصورهمحمد خالد محمد احمد عامر494284
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هندسة المـــنياسلمى عماد عبد الخالق قرنى69386
2711o7السن عين شمسمى محمد عبدالفضيل على
789o56كلية طب االسنان جامعة أسيوطمونيكا ابراهيم لبيب عسل
74o191تربية قنا ج جنوب الوادىمصطفى عبدالمـــنعم محمد مبارك
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمود عبد السالم على29582
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةكريم محمد السيد شعالن222232
تجاره الزقازيقاحمد مصطفى فهمى احمد نصر638795
حقوق القاهرهعبد الحكيم يونس مـــنصور الدايخ145849
1874o8هندسة عين شمسعبدهللا محمود عزت محمود الفيل
82o11oهندسة اسوانيوسف على صالح عبد السميع
4924o8تجاره طنطانيرة عزت المتولى الخشب
723o54تجاره بنى سويفناديه اديب فرنسيس ذكى
37142oطب كفر الشيخعبد هللا مصطفى محمد الديك
هندسة طنطاخالد جمال الدين السيد البرل358931
2o2469كلية البنات آداب عين شمسرضوى محمود شحاته جوده
تجاره الزقازيقهانم محمد احمد على محمود517818
صيدله الزقازيقامل حسين على مصطفى محمد579919
اداب طنطامحمد نصر الدين احمد ابراهيم النشــار352735
تربية عين شمساسراء عبدالمحفوظ عبدالمجيد حسن297895
حقوق اسوانمحمد ناصر الطاهر احمد744593
السن عين شمساميره مسعد خليل ابراهيم274735
44o23اداب حلوانعبد الرحمـــن محمود ابراهيم على
711o39صيدلة المـــنياهيثم احمد اسماعيل عبدالحكيم
42677oتربية دمـــنهورمحمد محمود يوسف رسالن
طب بيطرى بنهاياسمين محمد محمد رضوان حشــاد354262
6oo31اداب انتساب موجه القاهرهاحمد طلعت جميل غريب
صيدله القاهرهتقى على محمد عبد القادر28485
تربية ابتدائي اسيوطمي على حسنى عبد الكريم792173
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانبسمه محمد طه امين على211613
تربية المـــنصورهسلمى الجرايحى حسن شداد593956
تجاره بنى سويفاحمد رضا حسن عبد الغنى721147
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةابراهيم على ابراهيم حمدى358156
هندسة المـــنصورهمحمود احمد حامد القصبى خليفه573175
تجاره اسيوطابانوب عبدهللا خلف عبدهللا237649
3825o7تربية كفر الشيخايناس محمد شوقى عبدالقادر غازى
اداب بنى سويفمحمود محمد قرنى عيد61213
هندسة الزقازيقمحمد جميل محمد احمد السيد517522
13o446تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرحاب محمد عبد الرشيد محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفايزه سيد مامون سيد43255
3o1o61تربية ابتدائي بنهااحمد محمد محمد علي
طب بيطرى جامعة الساداتابراهيم سمير ابراهيم جبريل218148
662o56رياض اطفال بورسعيدريم طارق عبد العزيز محمد العليمى
تجاره بنى سويفمحمد عبد هللا محمد عبد السالم73783
8o9797صيدلة سوهاجمروه محمد سعدالدين ابراهيم
66o494تربية بور سعيدمحمد وليد ابو المجد محمد
8o6312تربية ابتدائي سوهاجنانسى الضبع معز جوده
79116oحقوق اسيوطعبد هللا شوقى محمد على
655oo9حقوق الزقازيقسمير احمد محمد على
تجاره جامعة دمياطاحمد علي علي على االسمر499823
تجاره عين شمسمازن مصباح عبدالعزيز مصباح187785
3o228oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمارتينا مكين سعد ابادير
تربية حلوانرضوه سيد محمد وهبة148672
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8o667oاداب سوهاجفاطمه عادل عيد محمد
793o21صيدلة اسيوطكيرلس حشمت زكى حبيب
716o21هندسة المـــنياابانوب كمال بشرى رزق هللا
642o3رياض اطفال بنى سويففاطمه محمد فرج بحر
7245o3طب بيطري المـــنياأسامه شعبان رمضان حسن
تربية المـــنيارحاب أحمد نصر احمد714838
34o396هندسة اسيوطريم عادل فؤاد حجازى ابراهيم
124o48تجاره القاهرهداليا مصطفى محمد محمد محمد ليله
اداب االسكندريهندى محمد احمد محمد لبيب عزب348216
تربية المـــنصورهنسرين رفيق عيد عرفه589695
هندسة االسكندريهبريهان عطية حميده مبروك يونس349181
136o8اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاصال عبد الرحمـــن محمد محمود
تربية طنطاعبدالرحمـــن جمال على مرسى الزفتاوى352721
5758o8تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن حمدى غازى محمد
اداب طنطاعماد عادل بركات فرجانى355535
7111o6صيدلة المـــنياهبه مفتاح محمود جمعه
تربية ابتدائي كفر الشيخرشــا على عبد الرؤف محمد محمد صالح382685
5o86o8اداب الزقازيقندى محمد السيد الديب
56o95تربية حلوانايه مهنى حامد عبد البر صالح
كلية البنات آداب عين شمسرانا ابراهيم نجار احمد حسين268825
تربية الزقازيقاحمد مصطفى ابراهيم عبدالقادر512317
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيوسف ايمـــن محمد عبدالدايم212476
8o9o17الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمروه ربيع احمد على
طب عين شمستسنيم مجدى حسنين محمد حسنين293177
صيدلة بورسعيداحالم حسن محمد العشرى662186
هندسة اسيوطمحمد حسن محمد حسن787486
59o842كلية هندسة الطاقة بأسوانعادل صبرى احمد طلبه احمد
1951ooتجاره عين شمسمريم سالمه عبدالعليم الشعراوى
هندسة المـــنيااحمد جمال رسمى اسماعيل754187
هندسة المـــنياابراهيم السيد بدوى ابراهيم221623
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد صالح عبد العزيز صالح154667
تربية بنى سويفامـــنيه مصطفى عبد الظاهر احمد63973
تجاره القاهرهداليا احمد محمد عمر188887
تجاره كفر الشيخمحمد على حافظ محمد حنورة384775
724o98طب بيطري المـــنيايوسف صالح الدين حسن عبد الغنى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبدهللا رجب فهيم حسنين656821
صيدله المـــنصورهساره طلعت عطيه صادق ابراهيم588976
تجاره المـــنصورهعمرو المغازى طاهر حامد عبد الغفور573375
اداب حلواناحمد يوسف محمد احمد38916
66o962نوعية بور سعيدميرنا على النجار احمد عبد الحميد
هندسة القاهرهاحمد موسى عبده ابراهيم41245
تربية اسيوطسلمى رشــاد عالم محمود786476
8o1836تربية اسيوطهبه الزعيم عبد اللطيف احمد
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاوزوريس فايز يوسف تكال289134
كلية أداب بورسعيدياسمين عبده حميد محمود دردير661662
كلية هندسة بنهاعمر احمد محمد ناصر213158
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالناصر عطيه عبدالرحمـــن227269
تجاره الزقازيقياسر محمد عبدالعال السيد عسر643289
512o21طب بيطرى الزقازيقاسراء جمال طنطاوى طنطاوى محمد
تربية ابتدائي المـــنصورهعلياء محمد على محمد عطيه564391
اثار قنا جنوب الواديمروة حجاج ابوالنجا محمدين739831
76o51تربية الفيوماسماء حسن على احمد
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هندسة المـــنصورهاحمد عبد الفتاح شحاته محمد المرسى573615
2o9852كلية البنات تربية عين شمسايه سعيد حسن علي الجاويش
تجاره بنى سويفياسمين مختار مصطفى حسين89642
22235oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنورا السيد حافظ السواح
33858oتجاره االسكندريهحازم محمد السيد على اسماعيل
4o739الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفجاال اسماعيل شحاته محمد
طب االسكندريهفدوى حلمى شعبان حسن حسين433795
تجاره عين شمسشرين جمعه عبدالحميد محمد196592
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعبد الرحمـــن محمد السعيد السيد الحديدى594492
حقوق عين شمسهشــام جمال على حسين139817
هندسة القاهرهمحسن محمد محمد زهى13937
2313o9تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود احمد محمد عشماوي
هندسة المـــنياعبد العزيز خلف عبد العزيز ابو زيد728385
هندسة شبرا بنهااسالم اشرف عبدالعزيز محمد زيدان279895
تجاره عين شمسمحمود عشرى احمد بخيت297357
23o356تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود محمد حامد حسين
تجاره االسكندريهسامح وجدى انور عياد339182
1354o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن ايهاب محمود سيد
تربية ابتدائي الفيومدميانه عطا فهمى ابراهيم81359
5713o5صيدلة بورسعيدسميره ابراهيم محمد فريد الغريب
طب االسنان المـــنياجهاد على محمد جاد725333
1194o4تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخالد محمد احمد رضا
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد صالح احمد مصطفى احمد581159
1946oهندسة شبرا بنهااحمد ياسر عبد الرحمـــن محمد
43o3ooتربية دمـــنهورهيام فوزى راغب محمد ايوب
هندسة القاهرهعمر اسماعيل ابراهيم عبدالرحمـــن187265
نوعية طنطامـــنى متولي عبدالفتاح البالط486675
2o3969صيدله القاهرهسلمى على احمد عبد الرحمـــن السيد
51o314تربية ابتدائي الزقازيقشيرين تامر محمد مرتضى احمد
هندسة حلوانسحر ايمـــن عبد الحكيم مختار138118
اداب حلواناسماء طارق محمد حسن58463
422oo9تجاره االسكندريهمروان مـــنصور خميس مـــنصور خميس
491o95صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن ناصر السيد البربري
52o236هندسة الزقازيقضياء طلعت محمد احمد ابراهيم
تجاره بنى سويفهشــام احمد سالمه احمد89174
تربية طنطاسارة احمد رافت ابواسماعيل364612
41451oهندسة االسكندريهاحمد عبد الوهاب على عبد السالم عبدالمجيد
8125o5تجاره سوهاجاحمد ابو الحمد محمد خليل
تربية ابتدائي طنطامحمود فوزي محمد احمد الشــامي488528
صيدله االسكندريهآالء محمد محمد حسن عماره447269
تجاره طنطاعماد نبيل السيد محمد القصير361484
كلية األلسن ج أسواننور صبحى احمد عزب337875
فنون جميله فنون ج االسكندريهعمر محمد فهمى جاب هللا418897
 تربية الساداتتقى اسامه عبدالحميد السيد225128
اداب دمـــنهورمحمد ماهر احمد الجمل427278
طب االسكندريههميس كارم كامل جامع451348
تجاره االسكندريهندى احمد محمد محمد موسى411763
فنون جميله فنون ج االسكندريهآمال على محمود إسماعيل احمد346537
هندسة طنطاعبد الرحمـــن سليم على محمدين358781
3674o6اداب طنطاخلود محمد عبد الرحمـــن شعبان
طب عين شمسمحمد سمير حسن فؤاد صبح193983
433oo2طب االسكندريهوسام رمضان محمد عبدهللا السيد

Page 914 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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5o9472اداب الزقازيقسعيد محمد سعد الدمرداش
اداب الزقازيقفيروز خالد علي محمد شراره521731
صيدله االسكندريهكريستينا يوسف حبيب يوسف سليمان346754
صيدله الزقازيقغادة أحمد عبدالستار عبدالرؤف493181
اداب الزقازيقدينا عبدالرحمـــن السيد عبدالمقصود642464
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى مجدى عبد السميع ابراهيم46777
739o17كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىزينب ناصح محمد سخيل
نوعية الزقازيقامانى احمد حسين احمد642569
صيدلة الفيومبسنت امين رشــاد امين74536
نوعية الزقازيقاالء صبحى احمد محمد احمد667715
فنون جميله فنون حلوانساره اسامه سيد راضى192248
كلية البنات آداب عين شمسدينا رزق انور محمد31497
تجاره عين شمسمدثر مختار عبد الحميد عبد الكريم133192
6175oطب حلوانبيتر زكى ظريف اسكندر
38o1o3حقوق طنطااسراء علي محمد عبد الدايم احمد
12371oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حسن حسن عبد الحميد
14764oاداب القاهرهمحمد عباس محمد عباس
594o7طب اسنان القاهرهفهمى محمد فهمى حسنين
طب اسنان عين شمسفاطمه فتحى حسين احمد266371
طب المـــنيامروه فتحى محمد عبد الشــافى714912
5129oتجاره القاهرهحامد خالد حامد ابوالمجد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسيمـــنى السيد عبد الرزاق متولى524677
كلية الخدمة االجتماعية التنموية بنى سويفاسالم محمد فتحى زكى66273
هندسة الفيومالسيد محمد السيد محمد337372
8oo3ooطب االسماعيليه ج قناة السويسرومانى وصفى ناشد تادرس
345o27تجاره طنطاحسين عماد حسين مصطفى عنب
7o721تربية بنى سويفمها صالح ابراهيم ابو الحسن
اداب بنى سويفاحمد رمضان محمد على66582
5747o3رياض اطفال المـــنصورهخلود احمد الشربينى الزهيرى
هندسة المـــنصورهمصطفى عبد هللا ابراهيم مصطفى السيد573318
19556oحاسبات ومعلومات حلوانمـــنه هللا اسامه احمد الصغير
57oo97تربية ابتدائي المـــنصورهمريم يحيى الطنطاوى احمد سيد احمد
358o19تربية طنطااحمد ايمـــن احمد محمد جبريل
673o62تجاره االسماعيليه ج قناة السويسكريم جمال احمد محمد خليل
338oooهندسة االسكندريهاسراء عبدالعزيز محمد محمود
اداب عين شمسفاطمه عماد الدين حلمى محمد شرف128335
5o72o1تربية جامعة دمياطشيماء عادل محمد طه محمد شعلة
254o7تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناسماء ناصر يمانى عطيه
تربية الزقازيقنهى محمود محمد احمد الشهاوى637973
نوعية قناعلياء عبدالناصر أبوالفضل يوسف734633
هندسة الزقازيقاحمد خالد بيومى العربى عبد الفتاح635454
تربية اسكندريةاية السيد شفيق السيد351333
تجاره عين شمسعادل اشرف عبده عبدالنعيم281949
28195oاداب بنهاعلى الدين بربري فرج محمد عامر
12573oهندسة عين شمسمارك امير يعقوب نخيلة
عالج طبيعى القاهرهانطونيوس وحيد موسى خليل33417
تجاره المـــنصورهعمرو محمود احمد محمد الشحات588311
اداب المـــنصورهعمر محمود السيد مصطفى كشك565455
تجاره بنى سويفعصام ناصر ميهوب قرني65934
صيدله طنطادينا على محمود غالب214951
عالج طبيعى القاهرهسلمى السعيد احمد عطيه عبد هللا661914
581o43طب الزقازيقاحمد عبد السالم فؤاد حسن عطية
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هندسة االسكندريهاسراء سامى عبدالمؤمـــن السيد346778
747o71تربية ابتدائي قنا ج الواديبسمه عبيد محمد احمد
447o69طب االسكندريهساره محمد فؤاد السيد محمد
اداب الزقازيقاحمد عبد العال حسين ابراهيم عبد العال517191
35o74اداب عين شمسرحمه وليد محمود عبد الحميد
طب اسنان القاهرهساره اسماعيل برسى احمد35745
5o329oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةسارة رضا السعيد نوفل
144o94تجاره عين شمسنادين ابراهيم عبد الفتاح عفيفى
649o66هندسة الزقازيقاحمد فتحى السيد محمد
تربية جامعة دمياطرضوى محمد محمد احمد االلفى499526
تربية ابتدائي طنطااماني محمد عبدالحليم ابراهيم داود368167
تربية ابتدائي بنى سويفصابرين اشرف جاد الرب عبد الجيد64197
تجاره الزقازيقمحمد على على مـــنصور السطوحى584836
تربية ابتدائي قنا ج الواديمصطفى عبد الناصر ابو المجد مرسى736542
تجاره بنهامحمد حسن احمد على عيد295653
45651oهندسة اسيوطمحمد رافت محمد موسى الرماح
طب القاهرهزينب اسامه حبيب محمد47691
اداب الزقازيقشروق النبوى احمد الزمزمى هالل584758
122o21عالج طبيعى القاهرهنادين سراج الدين شحاته سليمان
طب اسيوطدعاء فراج عبد الرازق فراج791462
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةحنان السيد محمد عوض رزق287761
5o97o3هندسة المطريه جامعة حلوانايهاب احمد محمد حامد موسى
تربية أساسي اسكندريةروضه شريف حلمى عبد المحسن حسن422937
تجاره دمـــنهورمحمد مبروك محمد على جعفر426877
5o2127تجاره جامعة دمياطاحمد زكريا محمد حمد
5o4527هندسة المـــنصورهغازى جالل غازى ابراهيم
هندسة االسكندريهعمر حسنى سعد محمد على456476
8o1371تربية رياضيه بنين اسيوطعلى عاطف على محمد
نوعية فنيه اسيوطمارى شهير صدقى جرجس793154
طب كفر الشيخعفاف احمد محمد كيالنى ابراهيم373217
41oo63تجاره االسكندريهشدوه تامر كمال كامل عوض
هندسة القاهرهمحمد كريم الدين ابراهيم البعثى263859
تجاره المـــنصورهجميل محسن حسن حفيظ582852
تربية بنهااسماء وجدى عبدالرازق جعفر231597
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد عبد هللا احمد ابراهيم823573
تجاره اسيوطمحمد عصام عبد الرحمـــن فرغلى796568
358o12اداب طنطامحمد عبد الهادى محمود مراد
49o886صيدله المـــنصورهاحمد عبد البارى محمد بسيونى
طب اسيوطكيرلس ابراهيم جيد ابراهيم799572
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد اشرف جمعه خميس ماجد458756
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمد حسنى عبد الستار ابوقوطه819936
5o7863تجاره جامعة دمياطعماد محمد عماد النبوى مراد
تربية طفوله االسماعيليهمـــني عبد الشكور رزق احمد655978
26479oاداب عين شمساسراء مدحت عبدالرحمـــن فراج
هندسة طنطافراس فكرى غريب بسيونى362318
6549o7تربية االسماعيليهندى شعبان عبدالرشيد ابوعامر
4585o5هندسة االسكندريهمحمد سمير مصطفى امين زيتون
اداب انتساب موجه عين شمسمحمد مـــنصور فتحى الغنام292548
71539oتربية المـــنياميرنا خليل مهني خليل
42265oاداب كفر الشيخروديفا علي سعدعلى كشير
8o8o81حقوق سوهاجمصطفى محمد مصطفى سيد
كلية حقوق المـــنيامحمد مظهر محمد عبدهللا717499
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744oo2تربية قنا ج جنوب الوادىميريت شلبى ديمتريوس صدراك
نوعية المـــنصورهمحمد سعد احمد ابو ريا السعيد شوربه569421
26478oكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسراء طارق مختار عبدالفتاح
اداب المـــنصورهمى ممدوح عبد الفتاح الحسينى563115
2793o5تربية ابتدائي بنهانانسى حسن يسن محمد حسن
2293o8طب بنهاامانى سعيد ابراهيم ابراهيم
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسخالد محمود عبد الفتاح اسماعيل648117
66727oتربية العريشفاطمه رشدي عبد العزيز عمر
584oo2هندسة الفيومعمر احمد محمد جمعه عبد الشــافى
اداب الفيومسماح على كريم حسين75969
تربية طنطااشرف عبد الرحيم مرجان ابو الفضل مرجان357841
اداب الزقازيقنسرين محمد عبد الرحمـــن مصطفى سيد احمد648479
7o388رياض اطفال الفيوم طالباتحسناء محمد على عبد الغنى
تجاره بنهااحمد جمال ابراهيم عبدالعزيز295988
اعالم القاهرهأسماء صالح عبد المـــنعم نصره429544
طب بيطري المـــنياساره عثمان فتحي مغربي752672
4267o5اداب دمـــنهورمحمود مجدى محمود هانى
تربية ابتدائي المـــنصورههاله على عباس على المتولى571198
49o699تجاره طنطاسعد مؤنس سعد علوان
صيدله طنطامـــنة هللا محمد عيد بدوى359593
تربية ابتدائي دمـــنهورعبير عبدالواحد على رفاعى الزير429875
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود محمد ثابت محمود55279
788o43كلية األلسن ج أسوانزين العابدين سيد احمد عبد الرحيم
21o443تربية حلوانمـــنى احمد عبدالتواب عبدالرازق
اداب انتساب موجه القاهرهحبيبه اشرف شعبان عبد المطلب24831
اداب المـــنصورهعلى عبد الجيد محمد محمد يونس579546
تربية ابتدائي كفر الشيخنرمين فريج عبدالعزيز ضافر385296
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسفيروز صبري محمد عمر636946
56o36oطب بورسعيداحمد محمود عبد الرازق الدسوقى بالش
صيدله عين شمسترنيم سمير عدلى سامى قلدس116671
35554oتربية طنطامحمد آدم سالم مصطفى زايد الدقلة
3411o1هندسة االسكندريهمحمد السيد محمد فتحى رجب محمد
72ooo5طب المـــنياعبد الرحمـــن اسالم احمد حسن
132oo9تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانايمان محمد حسين السيد
اداب انتساب موجه القاهرهضحى مجدى حسين احمد35111
36o597اداب طنطاشيماء صبحى مصطفى على كزبر
42954oتربية ابتدائي دمـــنهوراسماء السيد محمد اسماعيل شمسيه
19132oهندسة عين شمساحمد متولى صالح الدين متولى
43o4o1تربية دمـــنهورسارة ممدوح عبد الاله فرج القطب
تربية ابتدائي عين شمسجهاد على حسين على147137
747o74تربية قنا ج جنوب الوادىرحاب محمد عدلى محمد
تربية بنى سويفايمان مرسى حفنى مرسى63974
هندسة شبرا بنهاشيماء حمدى محمد محمد295339
تربية طفوله ج دمـــنهوراسماء السيد محمد محمد ابو عطيوى429791
تجاره عين شمسرانيا عاطف احمد عبدالقادر265764
56o689طب بورسعيدهدوه رفعت امين ابراهيم عبده الخريبى
كلية تجارة ج أسوانلطفى طلعت لطفى عبد الكريم785633
كلية األلسن بنى سويفوسام عطيه محمد عبد العزيز72772
1512o2تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتدعاء عصام الدين محمود محمد
طب بنى سويفنادين عبد الحميد محمدكامل بركات16129
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهساره على فوزى على226643
طب اسنان طنطاعبدالرحمـــن اسامه السيد محروس الهنداوى439971
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كليةاسمجلوس
طب بيطرى المـــنصورهدينا عبد الحميد فؤاد عبد الحميد ميدان564737
575o13طب طنطامحمد حسن عطيه محمد
576o2تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عطيه محمد حسانين
تجاره الزقازيقعبد هللا احمد احمد على668754
طب بيطرى المـــنصورهامانى خيرى عابد عطيه النجار566963
تجاره القاهرهبسمة محمد احمد محمد137979
هندسة االسكندريهمحمد السيد االنصارى السيد احمد الحداد457394
64348oتجاره الزقازيقاحمد وجدى محمد الحفنى حسين
تربية المـــنياعبد هللا احمد محمد احمد722886
كلية التجارة ج العريشمحمود زينهم نبوى اسماعيل664719
45o783طب بيطرى جامعة الساداتامل عبد الحميد إبراهيم البهواشى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةخالد حسن عبد الدايم محمد العزب581149
 تربية الساداتاسراء عادل عبدالبديع يوسف225111
374o47تجاره كفر الشيخحسام شعبان ابراهيم محمود ناصف
تربية ابتدائي المـــنصورهساره جمعه عبد الفتاح السيد المتبولى575454
8o1561هندسة اسيوطمارك مكرم بخيت فرنسيس
اداب القاهرهاسراء احمد عبد الجليل جبريل31586
تربية ابتدائي طنطااسراء عبد الفتاح احمد شمس الدين الميهى359113
4113o7فنون جميله فنون ج االسكندريهمـــنال محمد السيد ابراهيم بسيونى
153o82تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى محمود على طه
569o47نوعية فنيه المـــنصورهفاطمه صالح الدين باز السيد
56oo88تجاره المـــنصورهعمرو عادل محمد عبد الوهاب
تجاره كفر الشيخسامى مجدى محمد محمد عبده565256
6646o4هندسة بور سعيدساره ايهاب رشــاد طلبه
نوعية المـــنياسعد عبدالنبى سعد محمد724493
تجاره القاهرهمحمود محمد عطا هللا محمد54329
تجاره االسكندريهنيرة أحمد فتحي محمد يوسف411132
تجاره عين شمسوليد احمد رجب محمد زعفان292579
اداب انتساب موجه االسكندريهليزا سعيد يعقوب يسي بخيت423661
2o6682فنون جميله عماره ج حلوانرنا اسامه محمد فهيم شحاته غانم
824o5oكلية طب أسوانفتحى عبد المـــنعم فتحى بكرى
515o17اداب الزقازيقاميرة سليمان امام سليمان
24o342تربية الساداتمعاذ مصطفى توفيق بيومى 
اداب الفيومرحمه محمد سكران محمد78812
42652oتجاره دمـــنهورمحمد عبد الهادى محمد عبد هللا
5o7114هندسة كفر الشيخابراهيم السعيد محمد السيد جمعه
اداب بنهاعلى اسامه على مرزوق حسن يوسف275856
هندسة شبرا بنهامعتز عادل عمادالدين محمد294958
293o75كلية البنات تربية عين شمسرحمه احمد حسن احمد زعفان
تجاره المـــنصورهاسالم سمير عوض عبد الحافظ573361
اداب حلوانوالء محمود محمد السيد45768
36o6o5تربية طنطامـــنى سمير طه داود المـــنياوى
اداب حلواننورا جمال محمد محمد احمد115464
41o45تربية عين شمسبالل خالد يونس محمد
3o5919اداب انتساب موجه عين شمسبسمه صالح سيد محمد
صيدله الزقازيقرنيا محمود محمد حسن البيجاوى261842
5o97o4هندسة الزقازيقايهاب رفعت محمد السيد الشيخ
8o6749تربية سوهاجرويدة مظهر محمد عبد العال
طب القاهرهرامز امير صادق ناروز711551
صيدله بنى سويفاسماء مفضل سلطان محمد68732
اداب االسكندريهاالء تامر على سالمه حمامه423342
صيدلة بورسعيدنورا على عبد الفتاح الطنطاوى565217
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي المـــنصورهمى احمد عبد اللطيف محمود575115
تجاره بنى سويففاروق السيد حسب النبى السيد717318
35o386هندسة االسكندريهليلى عبد الناصر عبد العظيم محمد عجور
19o559حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةعبدهللا محمد سعيد معين
اداب القاهرهنورهان صياح محمود حسين55493
تجاره القاهرهاحمد امام امام الجيار57642
43o885تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتيارا أمان أحمد محمد الديب
طب بيطري المـــنيابيشوي عشم هللا سالم عشم هللا756257
صيدله الزقازيقمعاذ احمد ابوالفضل سليمان الكناني276988
هندسة طنطاعبد هللا الصياد محمود الحوشى362743
4371o3طب االسكندريهاحمد عبد النبي علي محمود زاهر
نوعية المـــنيااسماء على حسن محمد723251
تجاره انتساب موجه قاهرهكريم اسامه احمد ادهم26699
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانفاطمه عالء الدين صالح عبد الغنى عبد الرحمـــن36329
فنون جميله فنون حلوانبسنت طلعت عبد العزيز مصيلحى149298
153o64برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبد الرحمـــن عماد صالح على
8oo983نوعية موسيقيه اسيوطحنان زكريا عبد المعبود احمد
345o22تجاره انتساب موجه االسكندريهبالل سمير سعيد حسن عبد الباري
تربية ابتدائي قنا ج الواديحنان عازر مـــنتياس عجايبى759457
كلية اآلثار سوهاجمحمد احمد عبد الحكيم احمد792929
صيدله الزقازيقعلى عبد الفتاح السيد جوده على جادو641961
هندسة عين شمسمحمد ياسر فاروق فهمي115873
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا حسن حسنى حسن77858
15o9o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود عبد التواب رمضان حسانين قاسم
تجاره بنهارامى السيد سليمان ابراهيم279773
تربية ابتدائي شبين الكومهاله جمال فريد النوبى226578
اداب طنطااسالم عبد الفتاح محمود المكر357839
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمياده محمد عبدالفتاح عبدالحميد197556
اداب بنهاايمان بشير محبوب حسن279558
طب المـــنصورهاحمد حسام خيرى عطيه احمد581282
طب طنطااميرة سعد محمد الدغيدى498282
5o6128هندسة المـــنصورهمحمد ممدوح محمد عثمان جبل
3o7229سياحه وفنادق االسكندريهرئال ناصر ممدوح ابوحليقة
طب طنطاامل محمود عبد القادر عيسوى353941
سياحه وفنادق االسكندريهروان ممدوح محمد على محمد346294
تربية الزقازيقامل السيد حسين ابراهيم الزعبالوى637588
تربية ابتدائي اسيوطمروه محمود عبد الكريم احمد791835
583o69صيدلة بورسعيدعمر محمود عبد الموجود النادى محمد
43o284تربية طفوله ج دمـــنهورايه حسن محمد حسن رمضان
تجاره بنى سويفأحمد عاطف أحمد المهدي كامل719318
6432o2تربية الزقازيقمـــنال حسن محمد ابراهيم
طب بيطرى الزقازيقبسنت اشرف حسن محمد ابو ساطى637698
صيدله عين شمساماني سمير سعيد زكي265294
اداب قنا ج جنوب الوادىندى محمد على محمود743719
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد هشــام رمضان ابوالحديد224484
41362oهندسة االسكندريهيحيى عصام عوض محمد شلبى
نوعية الزقازيقايمان انور محمود محمد517731
28o361صيدله طنطاطه محمد طه علي
اداب اسيوطاسماء رمضان محمود محمد794829
94o81هندسة بني سويفعمرو عيد جابر عبد الحميد
511o67صيدله االسماعيليه ج قناة السويسهند أمين محمد أحمد
22o142كلية الصيدلة ج المـــنوفيةانسام خالد محمد الفقى
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي بنى سويفماريا ابراهيم ميخائيل ابراهيم67844
تربية شبين الكومدينا سعد عوض هللا رزق سعد235851
796o78حقوق اسيوطعبد الرحيم شعبان عبد الرحيم سيد
تربية ابتدائي الفيوماسماء محمد سليمان محمد75689
عالج طبيعى قناايمان ابو النجا عبد النعيم ادريس829264
561o92طب طنطاتسنيم الصاوى السعيد قورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد محمود عبد الحفيظ اسماعيل92218
تجاره الزقازيقفريد الشحات السيد عبد الحميد643489
47o587صيدله االسكندريهاسراء السيد عبد هللا الحلوجي
تجاره بنى سويفكيرلس مينا انور صادق718824
تجاره الزقازيقمصطفى السعيد عبدالعظيم ابواليزيد518726
تربية دمـــنهوراسماء نجاح ابراهيم يوسف هنه429831
تجاره المـــنصورهاحمد عالء السيد محمد الجمل561697
تجاره دمـــنهورمصطفى أحمد مصطفى القزاز426275
656o99تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود عبد العزيز محمد سالم
11531oالسن عين شمسمريام مجدى وليم عطيه
36244oهندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود السعيد محمود احمد ابوعيسى
اداب االسكندريهمـــنه هللا اشرف بشير حسين عبد الجليل351416
طب طنطامحمد اشرف سعيد زكريا356963
تربية ابتدائي الزقازيقرانيا رمضان ابراهيم سالم514558
صيدلة اسيوطعلياء على عريان مصطفى736934
تربية ابتدائي اسيوطشيماء حسين خلف هللا عبد الفضيل799282
تربية ابتدائي المـــنيافيبي ميالد خليل فريج723836
تجاره بنى سويفبسنت خالد سيد محمد64527
اداب انتساب موجه االسكندريهمعتز محمد السيد حافظ سليمان421375
تجاره عين شمسرانيا عزت ابراهيم رجب267766
تربية اسيوطخالد جمال عبد الناصر مصطفى محمد796533
تجاره انتساب موجه  عين شمسفاطمه على عبد الظاهر سالمان122537
5o424اداب حلوانهدير صابر احمد السيد
تربية دمـــنهورسعيد محمد ابو ورده هيبه425549
72o634رياض اطفال بنى سويفمها محمود عبدالرازق محمد
4135o3طب االسكندريهتقي محمد حمادة نوار
طب القاهرهاميره خالد محمد محب الدين58994
6546o9طب االسماعيليه ج قناة السويسهبه صالح الدين السيد كريم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةايه محمد محمد زايد عقل224893
5423oصيدله القاهرهشيماء ايمـــن احمد خليل
2o2521دار العلوم ج القاهرهمـــنه هللا حسام عيد زكى سليمان
36o746تربية طفوله طنطاهناء احمد على محمد الساعى
59o9o9صيدله المـــنصورهعلياء محمود عبد الوهاب محمد
3o3184هندسة شبرا بنهااسالم محمد السيد حسن ابوقميحة
تربية رياضيه بنين كفر الشيخمحمد فكيه عبدالصمد عبدالباري375816
24o447تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتفاطمه السيد عبدالصمد عبدالغفار
727o25طب بيطري المـــنياسندس سيد محمد عقل
هندسة حلوانعبد المـــنعم خيرى عبد المـــنعم على145822
19279oتجاره عين شمساحمد عمرو احمد محمد ابو سنة
اداب االسكندريهصفاء محمد احمد محمد خضيرى417458
رياض اطفال المـــنصورهمـــنى العوضى السيد العوضى567834
تربية الزقازيقنوال نجيب محمد ابراهيم حسن637974
8o225صيدله بنى سويفامل فتحى السيد محمد عثمان
تربية بنهاايه رفاعى حسن السيد277215
2841o8اثار القاهرهعبدهللا احمد عبدهللا محارب
73o81oنوعية المـــنيامحمد رشــاد محمد عبد الحميد

Page 920 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي الزقازيقاالء السيد محمد مصطفي516364
339o13تجاره انتساب موجه االسكندريهخالد مصطفى محمود عبد الرسول
تربية ابتدائي االسماعيليهصبحى محمد حسين عنتيلى654763
4293o9تجاره دمـــنهورهاجر اسامه محمد الرومي
رياض اطفال المـــنصورهجهاد شــاكر على على521679
تربية بنهاايه جمال محمد مصطفى على286476
72775oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةرحاب سليمان عبدالحفيظ ابوالحسن
تربية رياضيه بنين كفر الشيخمحمد عالء الدين محمود ابراهيم زيدان381288
28o833تجاره بنهاكريم صابر عبدالحميد حسن
تجاره بنى سويفابراهيم اشرف سويفى احمد727329
تجاره بنى سويفمحمود حمدى كمال نظير728246
52o456رياض اطفال المـــنصورهآمال محمد احمد محمد امبابى
12331oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانسالى متولى سليمان متولى
12o882تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر حسين على السباعى
662o45تربية بور سعيدتسنيم ايمـــن محمداحمد خطاب
338o83كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىنورا صبحى مبروك الخولى
صيدله حلوانمصطفى شريف قاسم على14149
2o7624تجاره عين شمسميار سيد مصطفى السيد موسى
اداب انتساب موجه عين شمسايه طارق حمزه محمد264853
خدمه اجتماعيه اسيوطامانى ثابت محمد ثابت788742
هندسة القاهرهشروق محمد احمد على عميرة115772
5o345oهندسة بور سعيداسراء معروف السيد السيد ستيته
21577oصيدله طنطامـــنار شبل محمد عبدالرازق
814o53حقوق سوهاجاحمد جابر عطيه محمد
417o84اداب االسكندريهنوران بكرى ابوبكر محمد مصطفى القزق
هندسة اسيوطعمر محمد احمد محمود شقوير13339
طب الزقازيقمحمد عصام كامل احمد  دياب646476
اداب انتساب موجه عين شمسسلمى محمد احمد فهمي274753
عالج طبيعى ج كفر الشيخياسمين وليد على محمد فياض444547
تجاره الزقازيقحازم محمد السيد ابوساطى644762
5o79o6هندسة المـــنصورهاحمد مجدى ابراهيم ابراهيم عسيلى
45o154كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراماني نعمان عبد المجيد الفيل
حقوق القاهرهمحمد السيد كمال السيد الدهشــان18795
تجاره بنهامحمد سعيد عبدالرحمـــن العبد227467
5157o5طب بنهانوران عاطف محمد امين
طب بيطرى دمـــنهورمحمد ابو طالب محمد مصطفي على442493
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد عماد عثمان عبد هللا السكرى342152
تربية ابتدائي طنطاوحيدة عبد الهادى محمد عبد الهادى الدرف497684
5o2252تربية جامعة دمياطمحمد عالء مصطفى الجحر
تربية طفوله اإلسكندريةمارينا مجدى توماس قلدس توماس419911
8oo931هندسة اسيوطابراهيم عاطف محمد حميد
تجاره القاهرهنرمين مرتضى احمد محمد ابو زيد159295
تجاره اسيوطمحمد سيد عبد الحكيم درويش787336
صيدله الزقازيقعصام طارق عصام الدين حسن516248
تجاره الزقازيقنورهان عبدهللا على محمد هالل528244
هندسة االسكندريهسيف الدين طارق عبده سعيد342237
57o325صيدله المـــنصورهنورهان اسالم على العراقى مصطفى ناصر
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعادل جمال حسانين زعيمه217658
6oo15تربية/رياضه حلوانايمان جمال عبد الوهاب عبد العال
تربية شبين الكومهاجر عبدالستار عبدالستار النعماني216672
72o534التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرباب حماد السيد شعبان
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهوراميره محمد عبد الودود على العسلى374546
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8o23ooكلية فنون جميلة فنون اسيوطعبد الرحمـــن حسن عبد الرحمـــن على
هندسة شبرا بنهاسلمى خالد الحسيني السيد22788
اداب قنا ج جنوب الوادىعال عبدالباسط احمد علي745343
295oo4تربية عين شمسامل عيد عبدالغنى حنفي
هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى محمد فايز محمد ندا189888
577o13رياض اطفال المـــنصورهوالء ربيع عبد الحميد المدبق
اداب القاهرهندى محمود فضل محمود28349
تربية ابتدائي الزقازيقسهيله صالح سالم محمد متولى644312
22694oكلية هندسة بنهامحمود ذكى حسنى العزب
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد فادى محمد الجندى212776
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسساره لطفى حسن مـــنصور جريش636177
صيدله حلوانايمان السيد شريف السيد78848
هندسة عين شمسميار مجدى محمد عباس114895
4248o4تجاره االسكندريهمهند سيد عنتر بيومى
5767o4طب بيطرى المـــنصورههدى ماجد محمد شمس عبد الحليم النجار
صيدله بنى سويفارميا نسيم اسحاق عبد المالك754255
تربية اسكندريةروان سعيد كمال سالمه غازى341427
23o347تجاره بنهامحمد احمد عبدالخالق خفاجى
هندسة المـــنيامصطفى صالح حسن احمد754158
طب القاهرهغاده عبدالمـــنعم عبدالحميد اللطف218467
اداب الزقازيقمصطفى ابراهيم محمد هاشم مقرب645261
833o2oطب سوهاجاسماء محمود جاد احمد
34998oفنون جميله فنون ج االسكندريهاميرة احمد احمد احمد محمد عشماوى
472o25هندسة االسكندريهسامح مالك اندراوس مهاود يوسف
5o3614هندسة المطريه جامعة حلواناحمد صبرى كامل بصله
235o9oاثار قنا جنوب الواديكمال عبدالفتاح محمد محمد البلشى
اداب القاهرهرضوى احمد محب الدين محمد محمد15477
نوعية بنهافاطمه الزهراء محمد عبدالدايم284961
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخياسمين عالءالدين معوض بدر215895
62o22تجاره بنى سويفمحمد حسن على عيسى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم محمد مـــنصور حشيش221521
7328o2تجارة قنا ج جنوب الواديفاطمه الزهراء على محمد حارس
594oo2عالج طبيعى ج كفر الشيخريهام ثروت الشبراوى على حسنين
طب بيطرى بنى سويفمحمد عبد الناصر عبد السيد صديق78149
هندسة حلوانمارينا نبيل عبد المسيح عطا هللا116766
هندسة عين شمسمهند عادل محمد احمد ابراهيم195864
235o78تربية شبين الكومحامد حمدى حامد جعفر
طب عين شمسزياد طارق ابراهيم ياسين121869
تربية اسوانجالل محمد جالل صادق819763
السن عين شمسمحمد عادل محمد مـــنداش نصار426997
كلية البنات تربية عين شمساسراء محمد عبد هللا عبد العظيم153679
هندسة االسكندريهاحمد محمد محمود على نعيم472494
294o7كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانديفيد ابراهيم يوسف غطاس
تربية أساسي اسكندريةايمان سليمان سليمان محمد جاد419782
5942o9طب بيطرى المـــنصورهرنا السعيد مسعد مصطفى حراز
64o212طب الزقازيقسماح عبد الحليم السيد عبد الحليم بربر
2864o2نوعية بنهاعاطف سمير احمد موسى عيد
كلية طب أسوانساره قرشى سيد على757757
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد حمزة محمد656615
5o9586تجاره الزقازيقمينا طارق بسيط جاب هللا
هندسة المـــنصورهاحمد محمود محمد الغلبان494228
تربية اسكندريةساره السيد عباس محمد السيد339918
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2o295تجاره القاهرهمجدى محمد محمود حسن
تجاره الزقازيقالحسن جميل السيد حسن محمد668446
اداب حلواننور محمد حنفى محمد شــاكر27331
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد سامى على محمد566223
تجاره عين شمسميرنا ايهاب مصطفى شكرى191142
795o4oتربية اسيوطعفاف ابو سيف محمد ابو سيف
71413oصيدله بنى سويفشذى احمد سنوسى محمد
تجاره القاهرهايات ابراهيم عباس محمد سليمان115446
هندسة االسكندريهعبد العزيز رمضان عبد العزيز محمد الدويك458883
طب بنهااحمد خالد عبدالفتاح الجندى212375
تربية فرع الوادى الجديدسيد عربى أبيض صالح749161
اداب الفيومجهاد رضا احمد قطب76641
217o78طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد خالد فريد عبدالعال
هندسة الفيوممحمد رمضان عبد الفتاح محمد79227
21958oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره سمير فوزى ابو عجيله
تربية ابتدائي المـــنصورهرحاب صالح فتوح محمد غانم564385
283o51تربية عين شمسندى سامى فاروق محمود
اداب المـــنيامحمود جمال يحيى خليل714965
تجاره المـــنصورهاحمد مصطفى احمد نعيم محمد572922
تربية كفر الشيخعبدالمجيد محمود السيد الصاوى369939
تجاره انتساب موجه قاهرهمريم جرجس سعيد جرجس58533
4o9o2اداب القاهرهاحمد محمد ابو الحديد علي
تجاره كفر الشيخمحمود يسرى عزت محمود بيومى384795
66o454كلية أداب بورسعيدعبد الرحمـــن السيد محمد سلطان ابراهيم
اداب بنى سويفاسراء عبد الناصر عبد التواب عبد المجيد69971
تجاره االسكندريهبالل مجدي محمد سالمه343954
هندسة الزقازيقسليمان يسري سليمان محمد512552
صيدله المـــنصورهايه على محمد على575124
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد عصام محمد عبد الحميد665286
حقوق بنى سويفمحمود شعبان زكى عبد التواب64479
اداب الفيومسميه خالد محمد فتحى79298
تربية أساسي اسكندريةايه عبدالفتاح عبدالرحمـــن عبدالفتاح للو423747
تربية شبين الكوممحمد محمود سليمان محمد رزق213396
5o6586اداب جامعة دمياطمحمود محروس فرج احمد مشعل
هندسة الفيومحسن محمد محمد عبد الرحيم عثمان458878
3o757هندسة القاهرهمحمود عالءالدين محمود على
هندسة حلوانيارا مجدى محمد عزت118773
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد ابراهيم عبدالستار عزام217596
اداب انتساب موجه عين شمسامـــنه عبد المحسن عبد المهيمـــن محمد119593
5oo43oتجاره جامعة دمياطمريهان عادل حامد السيد النجار
هندسة اسيوطعبد الرحمـــن سيد احمد حسن799638
كلية هندسة بنهامحمود عنتر عفيفى عبدالعزيز284439
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناندرو اشرف فخرى صادق124941
548o3حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد ايمـــن عبد النبى الديب
7352o1تربية قنا ج جنوب الوادىشيماء محمد احمد ابراهيم
66463oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةريهام هاني محمد عبد الستار
هندسة سوهاجعبد الرحيم اسماعيل عبد الرحيم رضوان812794
هندسة عين شمسمها حسام الدين مصطفى محمود حسن195368
هندسة عين شمسنغم مجدى محمود محمد عبد الغنى الدليل46684
81o7o9تربية سوهاجامل احمد خلف احمد
تربية ابتدائي سوهاجانطونيوس عاطف لطفي عبد المسيح829872
نوعية بنهاعلياء عمر محمد اسماعيل زاهي285976
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7917o9تربية اسيوطابتسام يوسف جالل زاخر
تجاره الزقازيقاحمد جمال امام عامر شحاته648939
اداب انتساب موجه القاهرههاجر احمد صابر عباس15175
583o32تربية المـــنصورهايه طارق جمال الدين عبد الهادى
هندسة عين شمسمحمد ايمـــن الحسين ابراهيم حجازى194471
13335oهندسة عين شمساحمد ضياء محمد الشربيني
تجاره االسكندريهعبدالرحمـــن ناصرالدين يحيى يوسف حسن421917
صيدله االسكندريهداليا ابراهيم أحمد ابو السعود يس435153
تربية اسيوطهدير عمرو صفوت على799783
7181o2هندسة المـــنياحازم محمد محمود عبدالحليم
4o64oطب القاهرهرحاب سليمان عبد العزيز سليمان
هندسة بور سعيدشيماء محمد السيد عبد الهادى662229
8o3523صيدلة بورسعيدريهام مدحت عبد الراضى عبد اللطيف
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاحمد محمد ابراهيم جاد123147
هندسة شبرا بنهامحمود محمد السيد عبدالعال299712
3oo2ooاداب الزقازيقنورهان رافت عبدالهادى محمد احمد
هندسة القاهرههدير صبرى عبد العزيز خليل48953
76o66اداب الفيومسهير عاشور محمود قطب
58oo59تربية المـــنصورهفاطمه محمد فضل موسى متولى
طب المـــنصورهاسراء سعيد احمد بخاطره غراب578185
طب طنطامحمد محمود البدراوى عبدالسالم مـــناصير365873
هندسة شبرا بنهاكريم احمد محمد عبدالرازق شتله289247
81813oتربية سوهاجعمر انور ابوالمجد محمد
تربية ابتدائي قنا ج الواديدعاء حمدى احمد السيد733145
43o684تربية طفوله ج دمـــنهوردينا جمال عبدالمعز درويش
عالج طبيعى ج كفر الشيخداليا صديق عابدين احمد اسماعيل435155
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن رؤوف السيد رمضان ماضى416246
تربية الزقازيقاسماء مصطفى مغاورى احمد فقير639978
5o6425تجاره جامعة دمياطفيروز سامح زكريا عبد الحليم مصطفى
تربية اسكندريةمـــنة هللا عبد هللا احمد مجلى حسين347321
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتآمـــنة عيد حامد اسحق739515
اداب القاهرهسمير محمد عبد الرؤف مصطفى148347
تربية المـــنصورهنبيله عبده العوضى حسن الصعيدى563662
هندسة شبرا بنهاعمرو محمد السيد علي بدوي191885
51999oطب بيطرى الزقازيقرنا بدران فتحى احمد
72o92oتربية رياضيه / بنات المـــنياهاجر ربيع محمد السيد
كلية الطب بقناالزهراء طلعت محمد شمروخ735732
تجاره عين شمسمحمد صالح جالل صالح196465
42668oتربية دمـــنهورمحمد حسين السيد الحالج
2165o3كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسماء هيثم ميمون عباس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبد اللطيف احمد سيد153127
ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسسارا اشرف احمد فؤاد محمد117575
اداب القاهرهمريم عصام محمد خليل عطيه122979
13o815تجاره عين شمسياسمين طارق محمد عبد المقصود
تربية اسيوطهشــام حسن محمد ابراهيم787845
2942o6التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهبه مسعد عبدالفتاح عبدالعزيز
42o716تجاره االسكندريهسالمه احمد سالمه احمد سالمه
8o6632تربية ابتدائي سوهاجمحمود احمد محمد عبد الرحمـــن
526o1هندسة عين شمسابراهيم مديح عبد الحميد محمد
تجاره الزقازيقفلایر عالء فؤاد مسلم يونس517793
كلية طب أسوانمـــنى محمد عبد القادر هميمى746451
14o514تجاره عين شمسصفيه صفوت محمود سليمان
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كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىناردين وهبه فهمى وهبه746462
تربية اسكندريةزينب حامد عبد المجلى محمد احمد415725
صيدله االسكندريهعمار ياسر صالح محمد212867
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق نور الدين عبد الوهاب سليم155228
اداب انتساب موجه عين شمسساره سمير شحاته واصف273977
فنون جميله فنون المـــنياساره محمد مصطفى كامل713737
صيدله طنطااالء عماد الدين اسماعيل محمد شــاهين353926
صيدلة بورسعيدتسبيح حسن السيد على الشــافعي662935
حقوق بنى سويفمحمود محفوظ محمد محفوظ75528
كلية البنات آداب عين شمسهاجر محمود عبدالحميد عبدالمطلب295148
السن عين شمساحمد بكر احمد محمد127223
اعالم القاهرهفاطيما احمد سليمان محمد غانم188563
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمايكل فؤاد نظمى عوض373821
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىهدير وحيد عبدالرحمـــن جادالكريم758979
3o1o27طب بنهامريم مجدى عبدالعزيز حفني
تربية المـــنصورهشيماء خالد فتحى بدران صالح578531
تجاره القاهرهفاتن صالح محمد محمود268468
79o582تربية اسيوطاحمد حسن مصطفى بخيت
طب بيطرى بنى سويفاحمد عبد العليم حسين عبد هللا91236
27o183تجاره عين شمسعبدالرحمـــن صالح سعد الصادق
56o1o3كلية األلسن بنى سويفاسراء محمد زكريا عبد الجواد
428o5صيدله القاهرهنيره سامى السيد احمد
السن عين شمسعائشه محمد جمعه ابراهيم283818
79775oطب بيطرى اسيوطسوسن على محمد على
تربية ابتدائي طنطاامـــنيه السيد احمد القاضى364335
فنون جميله عماره ج االسكندريهعمر خالد زكى على عقاب124554
2935o3السن عين شمسدينا رضا عبدالنبى عبدالعظيم
صيدله القاهرهديانا ايهاب حمدى نعيم114452
كلية البنات تربية عين شمسبدور عدلى عزمى فهمي283468
طب بيطرى الزقازيقامينه سعود سعد زغلول ابراهيم645857
تجاره المـــنصورهاحمد مروان جاد مروان جاد579972
43736oصيدله االسكندريهرنا السيد سالم محمد حبيب
4535oتربية حلوانمحمد كمال محمد احمد
اداب انتساب موجه عين شمسامـــنيه فؤاد محمد عبدالمقصود282598
طب القاهرهمريم شهير نعيم ميخائيل43477
هندسة شبرا بنهامحمد فتحى زكى المـــنياوى15928
56oo81حقوق المـــنصورهاسالم عصام عبد الكريم السبع فوده
حاسبات ومعلومات بنهاكمال عبد المـــنعم كمال سليمان خاطر353573
5695ooهندسة الزقازيقطاهر مجدى طاهر محمد بدره
تربية ابتدائي الساداتاحمد هشــام سعيد مصيلحى سعد212532
اداب قنا ج جنوب الوادىقمر جابر عبدالشــافى فرج734982
13oo16اداب انتساب موجه القاهرهزينب زكريا يوسف مخيمر
نوعية بنهاسعاد مسعد مصطفى رشوان286253
حقوق االسكندريهدينا احمد سعد النجار428386
7534oطب الفيومهيثم جمال الدين محمد احمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود محمد محمد شــاكر ضبعان664721
تجاره القاهرهمحمد شريف السيد مصطفى18684
23o597طب بنهااحمد محمد عبدالمجيد القصاص
هندسة عين شمسالمهند على عبدهللا عبد الواحد العبد الواحد195818
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمود رمضان احمد بدر محمد213657
هندسة شبرا بنهااحمد عبدهللا عبدالهادى عبدالعزيز297448
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةزينب عبدالتواب محمد امين727258

Page 925 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةانور سمير محمد سيد احمد خطاب231115
هندسة الفيومعبد الرحمـــن محمود زيدان على91251
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى محمد مصطفى حامد139339
نوعية قناتبارك محمد احمد معاطي745964
49338oصيدله طنطاساره احمد االحمدى الناطور
44342oطب االسكندريهعبدالرحمـــن محمد سعيد عبدالحميد عبدالوهاب
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسكيرلس ظريف غيطى ميخائيل269117
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمـــن حسام الدين رضوان بدير187239
هندسة عين شمسمى سعودى عبد الغنى سعودى142721
تجاره االسكندريهأحمد محمود أحمد عبد اللطيف418561
2184o7طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان مصطفى محمد الدعوشى
تجاره عين شمسمى جميل على احمد282666
تجاره كفر الشيخحمودة صبرى سليمان العمرى379426
4128o2طب اسنان طنطاياسمينا ياسر السيد توفيق حسن
طب بيطرى االسكندريهمحمد سعد عبدالصمد عبيد التمامى432727
اداب حلوانرحمه خالد سعيد على متولى21541
طب طنطااميره حمدى ابراهيم الطلى236332
تجاره بنهاهناء صالح احمد احمد شبل282355
2o2587تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء احمد زكى احمد
3o45o8طب عين شمسريهام ابراهيم عبدالواحد سويلم هدهود
7443o1صيدلة اسيوطساره عبدمريم مـــنير زكى
29823oتجاره عين شمسايه احمد عطيه احمد
نوعية المـــنياايمان ناصر تقى زكى728843
493o35هندسة طنطاايه عادل يوسف حرحيره
5o5853تجاره جامعة دمياطمحمد محمد عادل السيد مصطفى النادى
صيدله االسكندريهاميرة شوقى ابراهيم دسوقى مسعود445192
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسمر تهامى عواد محمد89877
تربية رياضيه بنين المـــنيااحمد مؤمـــن مصطفى عبد اللطيف711374
هندسة القاهرهخالد جالل حلمى النمرسى17435
57712oتجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن محمود ابراهيم السيد على غنيم
تربية ابتدائي طنطاهناء ماهر يوسف عيسى364712
طب المـــنياهايدى جمال محمد مهنى753892
5o4468تربية جامعة دمياطايه ابراهيم ابراهيم احمد الحديدي
هندسة شبرا بنهااحمد ناصر سعد جويلى289576
8o1485تربية رياضيه بنين اسيوطمحمد رجب على احمد
حقوق طنطاهشــام اشرف مصطفى الشهاوى426854
اداب االسكندريهسلمي ياسر طه سليم411672
تربية بنهاياسمين السيد ابراهيم عراقى278196
2o6425صيدله عين شمسسلمى هشــام حسن عبدالعزيز
65697oكلية هندسة الطاقة بأسوانسيد فوزى محمد عثمان
712o11تجاره بنى سويففادى رضا بسخرون وهبه
طب سوهاجاسراء خالد محمد السيد816758
581o21تربية ابتدائي المـــنصورهايه عبد العزيز عبد الحى محمود شباره
نوعية المـــنصورهاميره على محمود عبد الرحمـــن القولنجلى569197
تجاره طنطاايهاب احمد ابراهيم كريم358626
طب اسنان عين شمساسماء محمد ابوطالب السيد128552
صيدله القاهرهسميه محمد مصطفى محمد51829
رياض اطفال المـــنصورههناء مصطفى ابورواش عباسى355374
تربية رياضيه بنين كفر الشيخجرجس سامى سمير خليل الياس384723
كلية حقوق المـــنيامصطفي محمد كامل عبد المجيد719828
طب بيطري المـــنيادعاء محمد صالح محمد716991
صيدله المـــنصورهعبير ابراهيم محمد محمد عبد هللا البسيونى579266
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طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا فتحى محمد محمد بحيرى235477
74o144هندسة اسيوطمحمد اشرف ابو الحسن عبادى
13o616صيدله عين شمسمريم زكا سالمه غالى
تربية اسيوطشنوده عصام رشدى نقوال799478
تجاره بنى سويفمحمد شعبان ابو هشيمه محمد67325
36o161سياحه وفنادق المـــنصورةلمياء فاروق محمد زكى ابواليزيد
21543oحقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةهانيا هانى محمد السعيد زيد
تربية عين شمسهاجر عبد الواحد فتحى محمد صالح142437
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهاجر عمرو مصطفى دياب216464
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد عز الدين على عز الدين143111
طب بيطرى القاهرهمحمود ابراهيم محمود عبدهللا189219
49224oكلية األلسن سوهاجايمان الدسوقى محمد الدسوقى الجاويش
اداب بنى سويففوزيه محمد ربيع محمد66873
تربية بنهاالسيد مجدى السيد عبده سالمة286394
8o6763تربية سوهاجسمر محمد عبد الحميد على
8o6146تربية ابتدائي سوهاجميرا وصفى عزمى جورجيوس
582o28طب المـــنصورهناديه محمود عبد المطلب سيد احمد
22o583هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عماد غنيم عشماوي
265o74التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم سامح صبحى شفيق
234oo9طب اسنان طنطاغاده محمد عبدالرحمـــن جاب هللا
3133oصيدله القاهرهايناس عرفات احمد فرج
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامانى عادل عيد عبدالجواد278881
512o96كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقفاطمة محمود السيد السيد
هندسة االسكندريهمحمود احمد احمد حسين ابو مايله454151
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد عبد الرؤف عبد الهادى احمد742417
هندسة عين شمسديفيد مدحت البرت عياد192668
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسماء ابراهيم محمد عبدالرازق عالم448954
45o731طب بيطرى دمـــنهوراسراء محمد مصطفى عبدالفتاح بدر
2348o1هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد فهيم العايدي
8o4o81تربية سوهاجمـــنى عبد الغنى محفوظ غزالى
296o77تربية ابتدائي عين شمسامل مسعود السيد عبدالمجيد
اداب عين شمسعزت احمد احمد ابراهيم296789
3o2279كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمادونا سامى سلوانس جرجس
هندسة اسيوطفادى وليم جوده فهيم453839
3646o6اداب طنطاروان مجدى محمد عبد الفتاح
رياض اطفال المـــنيا طالباتايمان احمد كمال كامل723394
هندسة الزقازيقهند اكرم السيد عثمان الجندي512993
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانوليد محمد امام على187725
تربية ابتدائي اسيوطايه سيد حسان محمد794119
2o352oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانسمر حماده عبدالعزيز حماده
حقوق بنهاحسين السيد كمال ابراهيم سالم299524
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريم ياسر محمود محجوب عساكر47433
تربية طفوله الزقازيقايه محمود حسين محمود643551
488o22طب بيطرى المـــنصورهنادين احمد احمد عبدالعال
تجاره بنهامحمود حسن محمد ابراهيم شرباش284228
64255oنوعية الزقازيقاسراء خالد محمد احمد
2o6328تربية حلوانهبه مختار محمد مختار شحاته
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عادل عباس حليم126945
2898ooنوعية عباسيهاسراء محمود محمد صالح فضيل
36o35تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسناء عصام شوكت احمد
هندسة الفيومفادى ياسر عبد المـــنعم ابراهيم ابو شــاميه488934
تربية شبين الكومشيماء جمال عبدالعزيز موسى الدجة228981
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15o76oهندسة اسيوطمحمود عبد المعز عبد النبى ابو الليل
تجاره عين شمسنوران اكرم حسين محمد عبد الباقى115465
اعالم القاهرهنرمين عاطف عبده هناد146363
تجاره القاهرهمحمد مصطفى محمد عبد العزيز محمد149579
35o6oتجاره وإدارة أعمال ج حلواندنيا عادل احمد ابراهيم
641o86نوعية الزقازيقفاطمه حسام السعيد محمد دغيدى
تجاره انتساب موجه  عين شمسميرنا نبيل نسيم يعقوب حنا271112
8o8147تجاره سوهاجشيماء احمد عبد الرحمـــن احمد
نوعية كفر الشيخياسمين جمال على عبد الحميد ابوقمر372921
تربية رياضيه بنين كفر الشيخمصطفى محمود عبدهللا محمد379685
تجاره االسكندريهعبد هللا احمد توفيق محمد عبدهللا421242
3466o1كلية األلسن كفر الشيخريهام مصطفى احمد شهاب الدين
صيدله بنى سويفاسماء خالد صوفى شحاته74489
411oo8تجاره االسكندريهمـــنة هللا أشرف محمود أحمد عبد الرحمـــن
طب اسنان المـــنصورهضحى عمرو السعيد عبد اللطيف589248
هندسة االسكندريهمحمد احمد محمد محمد محمد عمر413877
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساميره ابراهيم عبد هللا ابراهيم654942
طب االسكندريهمـــنى أسام مامون شعت369399
تربية ابتدائي عين شمسدميانه بطرس امين ابراهيم31634
اداب طنطااسراء عاطف عبد الغفار الطنطاوى الحريتى497845
اداب عين شمساسماء مصطفى كمال على هدهد293583
257o8تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد هشــام محمد مختار عبد النبى
طب بيطرى كفر الشيخمـــنى عبد هللا خميس عبد الكريم جاويش372681
5181o9صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمـــنى عادل مصطفى الحنفى مصطفى
هندسة القاهرهمحمد عمر محمود عبد القادر115686
طب المـــنياطارق رجب على عبد المولى719655
6o465علوم القاهرهياسمين عادل حسن محمد
هندسة بور سعيداحمد سعيد سليمان سالم666496
نوعية جيزهدعاء عبد الكريم فتحى احمد42461
طب القاهرهميار مجدى مدبولى محمود13717
هندسة المـــنصورهاحمد عالء الدين سيف الدين امين566233
تربية ابتدائي بنهارانيا حلمى سالمان رفاعى279964
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ضياء فرحات عافيه224777
اداب الزقازيقاحمد رجب محمد حلوة278813
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد حافظ عبدالعال احمد338861
صيدله عين شمسمينا يعقوب موسى اسكندر272759
2326o8تربية الساداتنجوى بدر جميل عبد المجيد فرج 
3615oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناميره ابراهيم سالمه رشيد
تربية ابتدائي اسوانمحمد احمد برسى عبد الباسط824371
تجاره عين شمسايه امجد سعيد الجنزورى191936
هندسة حلوانريهام احمد حامد الشــافعى35854
هندسة حلوانمحمد عبدالعليم محمد محمدمحفوظ211277
8o2o59حقوق اسيوطاسالم عبد الهادى صالح حسن
تربية شبين الكومرضا محمد جمال ابواليزيد فرماوى216869
تربية العريشريم محمد سليمان بلتاجي على665826
اداب انتساب موجه القاهرهامينه السيد محمد السيد25267
سياحه وفنادق االسكندريهكارين لوقا فخرى سليمان348756
هندسة سوهاجمحمود يوسف احمد محمود815966
نوعية المـــنيانانسى جرجس ميخائيل مينا القاضى713945
تربية المـــنصورهاسراء عطيه عبد المـــنعم سالمان567765
271oo1اداب انتساب موجه عين شمسبسنت حمدى عبدالفتاح محمد البطشه
تربية طفوله الزقازيقاسراء سعيد محمد عبدالعزيز644528
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طب الزقازيقشيرين السيد محمد على645158
تجاره القاهرهمحمد مخيمر محمد مخلوف55914
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد ممدوح صادق ابراهيم115148
52o296تجاره الزقازيقمحمد جودة السيد عبدالغني عطية
صيدله عين شمسميار شريف سيد محمود عبد المقصود115487
هندسة قناعلوان محمد احمد هاشم818216
كلية البنات تربية عين شمسندى عبدالحميد محمود عبدالحميد293149
تربية اسيوطياسمين حسنى نظيف تهامي792273
فنون جميله فنون ج االسكندريهشروق فرغلى على فرغلى على341334
تجاره المـــنصورهزياد محمد عبد الحميد يوسف575789
66151oكلية أداب بورسعيدتقى عبده السيد البدوى الدسوقى كمالو
هندسة المـــنيااحمد ماهر محمد نصر الدين حافظ756485
طب اسنان طنطامها ماهر السيد محمد عيد451612
36o466تربية ابتدائي طنطااسماء محمد عبدالفتاح غريب
تربية االسماعيليهاحمد رضا عطيه محمد653571
هندسة المـــنصورهعمرو اسامه عبد المطلب محمد محمد يوسف573246
8o64ooصيدلة سوهاجمادونا اسحق وهيب ابراهيم
5666o9تربية المـــنصورهاسماء عابد جوده اسماعيل
كلية السياسة واالقتصاد/رياضة ج السويساحمد محمد محمد عبده احمد664225
تجاره الزقازيقعمرو جمال عبدالجليل محمد حسن522331
8o7729علوم سوهاجرغداء عبد الحارس محمد مجاهد
تربية طفوله سوهاج طالباتايمان محمد احمد عبد المولي811362
796oo7حقوق اسيوطتغريد بكر احمد عبد العال
حقوق القاهرهمى مصطفى عبد اللطيف محمد53485
طب اسنان االسكندريهمحمد ممدوح محمود بهجت غالى441459
189o67تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادين نادر محمد ابراهيم
8o7442تربية ابتدائي سوهاجعبد العزيز عبد الشــافى عبد الرحمـــن عبد الرحيم
اداب القاهرهزينه ايمـــن صالح الدين ابراهيم المقدم116637
5o8927طب الزقازيقمـــنة هللا عالء السيد محمد جبيل
2o6o3oتجاره عين شمسمـــنه هللا عبدالرحمـــن سليم عزب
طب بيطرى بنهااحمد عواد جاد محمد289639
حقوق القاهرهمحمد السيد محمد عويضى196777
5o9o46طب الزقازيقروان ضياء مـــنصور محمد عويس
56o159صيدله المـــنصورهعبد هللا ناصر عبد الرحمـــن ابوطالب حسين
15o873اداب حلواناحمد ناصر احمد محمود
14o198هندسة عين شمسمحمد طارق السيد جاب هللا
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصرعلى عبد الرحمـــن محمد سعيد33186
اداب القاهرهنورهان اشرف احمد ابراهيم34499
تجاره انتساب موجه  عين شمسنيره محمد فوزى محمد شحاته264755
81814oحقوق سوهاجمختار راضى مختار محمد
صيدله الزقازيقسارة سمير عطية جرجس516696
تربية ابتدائي دمـــنهورامل يوسف علي عبدالمقصود431264
تربية طفوله ج دمـــنهوراالء مجدى محى الدين محمد البنا428677
تربية الفيومصالح عبد هللا صالح عبد العزيز78976
58793oطب اسنان المـــنصورهيمـــنى عالء العزب عطيه صقر
362o72صيدله طنطايوسف سمير ابراهيم ابراهيم عبد الشــافى
41o344هندسة االسكندريهعمر محمد مـــنير سامى ابو العنين
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ابراهيم ابوالفتوح محمد223967
51637oتجاره الزقازيقاالء محمد محمود محمد بيومى
6571o5تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى حسين عبدالحميد الصادق
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر مجدى لبيب عطيه213163
424o83اداب االسكندريهايمان التونى جمعة حسن
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هندسة القاهرهيوسف جمال شحاته محمود قنديل24481
سياحة وفنادق جامعة الساداتمحمد عبدالحليم حافظ الجندى212627
2o5244تخطيط عمرانى القاهرهاحمد سيد حنفى سيد عبدالعاطى
5o284علوم القاهرهمحمد خالد رزق خليل
3o1132اداب عين شمساشرف فتحى محمود طلب
طب االسكندريهآالء عيد عبد السالم عبد الرحمـــن الحصاوي447971
3555o7اداب طنطامحمود عبد الفتاح إسماعيل إسماعيل حنوره
هندسة المطريه جامعة حلوانحبيبه ذكى عبد الصادق ذكى117414
تربية المـــنصورهضحى محمد عبد المطلب مجاهد566722
طب القاهرههناء عبد العزيز رشــاد عبد العزيز115988
29o137طب عين شمساحمد مصباح ابوساطى طنطاوى
8o9o7صيدلة الفيومساره ايهاب احمد نمر
13oo28تجاره القاهرهمـــنة هللا عنتر حسين على
279o79صيدله الزقازيقايمان مـــنصور محمد سيف الدين مـــنصور
هندسة شبرا بنهاابراهيم احمد محمد ابراهيم عجاج291462
اداب المـــنصورهروذالين مـــنير ميشيل جرجس567744
اداب الفيومصباح صالح عبد الصمد حسن78427
19o682اثار الفيوممريم امام جمال امام
45762oهندسة االسكندريهسارة رمضان زكى محمد عبدة
7241o8تربية المـــنيااسراء محمد خلف ابراهيم
معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتاحمد رأفت كمال احمد14421
اداب الزقازيقشيماء حسام عبدالحليم حسين محمد639332
14o412السن عين شمساميره حسن حسنين عميره
496o78هندسة طنطامحمد على السيد سليمان حسن
اداب الفيومامـــنيه عبد الحليم رشــاد قطب74935
51o312حقوق الزقازيقشروق ايهاب رمزى على قشطه
35o625صيدله االسكندريهايات على السيد على رمضان
حقوق طنطاعلى عبد الفتاح على عبدالفتاح على الشرقاوى357118
طب القاهرهدعاء يحيى محفوظ محمد ابراهيم149123
66oo17تربية ابتدائي جامعة السويسهدى احمد عبد هللا احمد
6o53oحاسبات ومعلومات القاهرهارزاق معوض محمد نجاح حسن
19414oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانكريم رجب حافظ فرج عطور
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن ايمـــن عبده محمود يونس291836
تجاره القاهرهعمرو محمود حنفي ابراهيم155631
تربية ابتدائى فرع وادى جديدشيرين عبد المـــنعم توفيق عبد الحافظ748436
عالج طبيعى قناالحسين دردير على محمد739169
11915oهندسة اسيوطاحمد اشرف محمد اسعد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهاجر صالح السيد السنباوي216461
حقوق القاهرهمصطفى عباس جاد عباس55918
42554oتجاره دمـــنهورخالد سمير عبدالستار محمد عبدالرحمـــن
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد محمد متولى ابراهيم656245
49o762نوعية فنيه طنطامحمد السباعى بسيونى الظريف
تربية كفر الشيخمحمد العتريس عمر عبدالعال373697
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد سمير عبدالسالم اسماعيل217895
2931o3تربية عين شمسمياده على عطية عبدالعزيز طيطة
5o391oحقوق المـــنصورهإيمان جمال المهدى محمد محمد
طب بيطرى اسيوطفاطمه درويش مختار صابر827714
تربية المـــنياسلفانا عماد ذكى عبده723995
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفكيرلس نزهى لويس نزهى281439
هندسة الزقازيقمحمد ابو الحسن عبد الرسول ابو الحسن588463
تجاره انتساب موجه حلوانعهد اشرف على سليم144666
662o27كلية أداب بورسعيداسماء محروس عبد الحليم عبد الحليم عثمان
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488ooاداب انتساب موجه القاهرههدير محمود فهمى نورالدين
طب عين شمسسلمى يسرى يوسف ابراهيم116686
58883oهندسة الزقازيقمحمود جمعه ابراهيم حامد
هندسة القاهرهنوران شريف رشــاد خطاب17776
198oooتجاره انتساب موجه قاهرهحسام محمد محمود احمد
تجاره طنطاغاده يوسف محمد السيد363817
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمى محمد محمود عبد الرحمـــن593964
اعالم القاهرهامـــنيه السعيد حسن محمد حسن489124
اداب بنى سويفايه محمود سليمان على64939
13395oتربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانمـــنار مجدى عبد المجيد بسيونى
سياحه وفنادق المـــنصورةعبد الرحمـــن زكريا السيد النجيرى499872
4554o4هندسة المطريه جامعة حلوانمـــنة هللا ممدوح السيد عبد الحميد الشيمى
كلية التربية الفنية ج المـــنياايه توفيق محمد توفيق715631
664o12تربية بور سعيداحمد محمد عثمان رضوان الثالثي
هندسة حلواناسماء حسنين فهمى حسنين محمد199761
147o2oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايه احمد مرزق راغب
تجاره عين شمسيارا ممدوح عبدالفتاح محمد293573
طب القاهرهاميرة جمعه مهدي عبد الجواد عمر446515
تربية اسيوطمروه كمال سيد على786271
اثار القاهرهايه هشــام رمضان ابوالحديد225579
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء احمد محمود حسن حسانين36115
2191ooهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةايه محمد عبدالحكيم عمار
66o576هندسة بور سعيداحمد محمد نجيب عاشور محمد حسن
12o4o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحبيبه هيثم احمد محمد فليفل
2o2838إعالم بنى سويفهاجر خالد محمد محمد اسماعيل
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهوراسراء ايمـــن عيسوى الكافورى355361
صيدلة الفيومدينا احمد عبد القادر احمد74567
19632oهندسة المطريه جامعة حلوانمريم ناصر محمد عبداللطيف
طب اسنان عين شمسريهام السيد عبدالعظيم السيد298457
تربية أساسي اسكندريةاسالم جمعه رمضان محمد احمد344757
تربية أساسي اسكندريةهاجر عبد اللطيف عبد الهادى احمد فقير419719
19825oاداب عين شمسشيرين رضا سيد محمد
هندسة عين شمسمروان محمد عبد المـــنعم البهات122194
صيدله االسكندريهمـــنى ماجد سعد محمود الشــاذلى434417
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسياسمين محمد عبد المـــنعم امام636379
تجاره طنطامحمد حسين عز العزب حسن احمد الديب361567
اداب حلوانامـــنيه محمد شحاته محمد اسماعيل265921
تجاره كفر الشيخمصطفى ابراهيم عبد العزيز محمد محمد حسن بدر371664
هندسة طنطامحمد مصطفى عبد الخالق مصطفى366542
هندسة عين شمسمحمود مـــنصور محمود محمد24443
طب اسنان االسكندريهشروق عصام عبد العزيز ابو مسلم349585
هندسة القاهرهحبيبه عباس احمد السيد116732
34114oاداب االسكندريهمحمود جابر ابراهيم علي
تجاره اسيوطانور خالد انور احمد791363
تربية اسوانمؤمـــن جمال الطواب االمير821411
طب بنهامـــنه هللا فراج هاشم ابراهيم ماضى229845
79764oكلية طب االسنان جامعة أسيوطزكريا خالف عبد الحكيم فهمى
رياض اطفال المـــنصورهآيه على ابراهيم محمد علي495646
هندسة كفر الشيخعبدهللا عادل صابر حسن موسى الغزالى453493
كلية البنات تربية عين شمساسماء صالح الدين عبد العزيز محمد36938
63795oاداب الزقازيقمى عبد اللطيف كمال عبد اللطيف جاد
كلية األلسن سوهاجايه كامل السيد كامل الشعراوى291178
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نوعية بنهاايه محمد ابراهيم محمد عليوة294396
72o117تجاره بنى سويفنغم اشرف محمد صالح
كلية طب أسواندينا عبد الفتاح محمداالمير محمود819283
هندسة طنطااحمد مصطفى اسماعيل الفقي353555
اداب عين شمسدينا مجدى فتوح يوسف سعد295957
حقوق القاهرهاحمد سامر محمد محمد31976
نوعية اشموننرمين رمضان نصر سالم225389
5o6252حقوق المـــنصورهمحمد احمد السيد احمد عصر
58o52oطب المـــنصورهاحمد عصام محمد عبد الخالق
8o3725طب سوهاجابرار محمد احمد محمد
5o7336اداب جامعة دمياطايمان عادل محمد عبده صيام
269o74طب القاهرهمحمد عاطف دياب محمد
486o82طب طنطامحمد وحيد علي السقا
2921o5دار العلوم ج القاهرهاسماء عادل عبدالمقصود محمود محمد
52o559تجاره بنهااشرف عبدالعزيز عبدالهادى عبدالعزيزالسيد
صيدلة بورسعيدندى عصام محمود خضير الريس663619
5711o1هندسة المـــنصورهكريم امين الشربينى امين محمد
3o4127هندسة المطريه جامعة حلوانعمر ايمـــن محمد ابراهيم
26213oطب بيطرى بنهامحمد زكريا توفيق محمد
2143o4تربية شبين الكومامـــنيه محمود عبدهللا الشنوانى
حقوق المـــنصورههيثم ياسر كمال إبراهيم شوشه488529
3o1433معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفاتمحمد شوقى محمد عبدالعزيز
5o1252تربية جامعة دمياطاميره احمد احمد زهيرى
تجاره االسكندريهرشــا كمال رزق على417767
12636oصيدله عين شمسانجى اسامه سامى حنا
422o45تجاره االسكندريهاحمد محمد عادل على محمود
صيدله الزقازيقهاجر شعبان حسانين السيد بان286566
كلية البنات آداب عين شمسشيماء عبد المـــنعم فؤاد زكى احمد سالم21412
هندسة المـــنصورهعثمان اسماعيل اسماعيل محمد اسماعيل569376
5o2572هندسة المـــنصورهباسل عادل زكريا األغا
263o24معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتمحمود نبيل عبدالعظيم صالح
تجاره انتساب موجه قاهرهنوره جوهر برسوم جوهر31211
569oo8تربية رياضيه بنين المـــنصورهاحمد ياسر محمود احمد الجبالى
168o8السن عين شمسسماح محمد عبد المحسن محمد الجندي
65587oتربية ابتدائي االسماعيليهامينه حسن عبد اللطيف امين
132o62اداب القاهرهشيماء رضا رجب وهدان
إعالم ج جنوب الوادىوسام محمد عبدالفضيل علي737232
56o92oتربية ابتدائي المـــنصورهرضوى الحسينى احمد محمد
تربية ابتدائي الزقازيقايه عبد العال محمد السيد اسماعيل648435
224o44عالج طبيعى ج كفر الشيخمصطفى محمد احمد ابوالعال
733o72حقوق قنا جنوب الواديمحمد سيد فتحى فهمى
هندسة المـــنيافاطمة رمضان عمر أدم336188
تربية ابتدائي المـــنياساره احمد كمال احمد716754
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد زكريا سيد على26717
حقوق بنهاريهام يوسف محمد محمد الطوخى232424
فنون جميله فنون ج االسكندريهمـــنةهللا أحمد عبدالحميد احمد هنداوي411188
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةزينب ممدوح فتح الباب على225139
653o64اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةساره حسام محمد موسى
51oo35صيدله الزقازيقنورا أشرف محمود حسن
7389o4تربية ابتدائي قنا ج الواديعالء رمضان سيد السايح
نوعية الزقازيقايه عبدالمـــنعم محمود حسن حجازى639436
تربية ابتدائي كفر الشيخاية على صالح بدير377776
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8o5475تربية سوهاجايه حمدي مجاهد ابو ضيف
35591oهندسة طنطاسعيد محمد سعيد فتح هللا العجمى
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمصطفي ربيع ضاحي عباس716171
تربية رياضيه بنات شبين الكومايمان السيد رمضان سليط234473
5669o6طب المـــنصورهنورا سمير حامد على زقزوق
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورإسراء بهاء الدين عبدالمـــنعم السيد الديب413481
4186o2تجاره االسكندريهأحمد جمال عايش بربري طه
14o6o7التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورهان محمد حسين على
طب الزقازيقاميره عبد هللا محيى عبد هللا642895
اداب االسكندريهرحمة حمدى يونس عبد اللطيف423158
4286o1فنون جميله فنون االقصرفاطمة محمد أحمد عثمان علي
حقوق القاهرهمحمد جمال عبد العزيز على عبيد53386
86o21اداب حلوانعمرو حسني ابراهيم علي
صيدله القاهرهنورهان مرزوق عبد السميع عبد الرسول115987
طب بيطرى دمـــنهورشــاديه أشرف عبدالحميد خليل بدوى449122
السن عين شمساميره حسين مصطفى سيد البيبانى197393
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمصطفى رفعت فوزي ابراهيم125197
19676oاداب حلوانشريف طارق احمد حسين عبدالحليم
تربية دمـــنهورالهام محمد ابراهيم محمد محمد431457
صيدلة اسيوطمحمود خلف على محمد826846
تربية طفوله اإلسكندريةساره يوسف فرحات محمد415734
738o72اداب قنا ج جنوب الوادىابوالحجاج عبدالعظيم عبادي احمد
طب االسكندريههمس كرم فضل على الشــاذلى446455
تربية العريشعالء جمال السيد عيسى دياب665273
2o2962اداب القاهرهسلمى صالح شبل سليمان
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد227151
هندسة االسكندريهاالء حسين عبد الرحيم حسين413645
 تربية الساداتعزه صبحى محمد عبد المعطي البتانوني222424
78o69اداب الفيومرانيا شعبان محمد على
295o22تجاره عين شمسايه نصرالدين محمد عبدالعال
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةنرمين احمد محمود الهوارى234394
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةاميرة احمد مسعد غنيم499514
279o28تربية ابتدائي بنهااسراء عبدالمـــنعم محمود محمد مامون
35o127كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةايمان حسن محمد احمد عبد العزيز
تجاره بنى سويفمحمد عصام محمد عويس68951
هندسة القاهرهعال مجدي يوسف امين صالح37962
عالج طبيعى القاهرهساره وائل محمد محمد مرسى192462
2o936oهندسة حلوانمحمد احمد محمد مـــنصور
صيدله عين شمسمحمود عبدالكريم ابراهيم محمد272753
5o184oاداب جامعة دمياطريهام جمال طاهر الشرقاوى
تربية عين شمسمحمد جمال ابراهيم زيدان281318
نوعية الزقازيقدينا محمد مـــناع محمد516436
تربية حلوانساره سمير محمد سالم135927
صيدله االسكندريهمريم محي الدين محمد عبد المجيد الطويل438619
6o129اداب القاهرهدينا مرسى حسن سليمان
اداب حلواندعاء عرفات متولى عمر42272
اداب المـــنيامريم عادل حلمى صغير722225
تربية رياضية بنين سوهاجعبد الرحمـــن حمدان حامد فراج811624
5o9697هندسة اسيوطاسالم سعدون مسلم السيد
 تربية الساداتايه حسن زيدان محمد221342
اداب الزقازيقمحمد عبد الناصر ابراهيم وهبى احمد قوره513147
2o961oتجاره القاهرهابراهيم عبدالفتاح مرزوق عبدالرحيم محمد
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هندسة شبرا بنهابيشوى البرت اديب جندى14869
هندسة اسيوطايمـــن محمود كمال كامل69862
578o61كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسماء محمد حامدين محمد النشــار
2o6795تربية عين شمسدنيا نبيل عبدالحميد عبد الموجود احمد
رياض اطفال الفيوم طالباتريهام صالح مصطفى طلب714842
33743oتجاره االسكندريهمهند محمد عبد الجواد محمد
34135oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهبه هللا صبرى مصطفى االمير محمد على
562oo4تجاره جامعة دمياطمحمد عبد العال محمد عبد الرحمـــن
طب القاهرهمي محمد توني خطاب721929
تجاره بنهامياده السيد سيد احمد فريد228719
73225oطب بيطرى قنا ج جنوب الوادىفاطمه الزهراء احمد ابراهيم احمد محمد سعودى
6o971هندسة اسيوطمحمود احمد محمد حسين
كلية البنات تربية عين شمساميره كرم عبدالجليل عبدالقوى293985
اداب الزقازيقعبدالفتاح محمد عبدهللا محمد512145
442o49صيدله االسكندريهحسنى على عبد الجواد على شلتوت
2o969oهندسة القاهرهوليد سعد كمال محمد بدوى
حقوق االسكندريهمحمد فوزان محمد عبد هللا كبكاب345672
5oo4o5تربية جامعة دمياطساره نيازى عبده عبده المـــناوى
3oo715كلية هندسة بنهامحمد جمال مشرف ابووالى محرم شريف
عالج طبيعى ج كفر الشيخياسمين صبحى أبو اليزيد الطريجى364513
345o35تجاره االسكندريهعبد هللا اشرف عبد هللا علي عبد هللا
صيدله المـــنصورهنهاد عبد الحى محمد عبد الحى السيد ابو العال592687
74o317اداب قنا ج جنوب الوادىسها عبد العظيم محمد احمد
6686oتجاره بنى سويفعائشه ذكى قاسم عمار
2271o8هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر خالد عبدهللا محمد البرويشي
18851oتجاره عين شمسنورهان محمد محمد ابو الفتوح السيد
كلية التربية الفنية ج المـــنيااسراء عبد الرازق حسن محمد715623
28oo74صيدله حلوانسلوى سمير عبدالغنى عبدالبر
تجاره االسكندريهاحمد ابراهيم عبدهللا حماد335522
663o46تجاره بور سعيدمحمد عادل كمال ابو الحسن عبد هللا
1231o5تجاره وإدارة أعمال ج حلواندنيا محمد كمال عبد الحافظ الطحالوى
73oo21تربية المـــنيانيبال هاني حلمي محمد
3o3437هندسة شبرا بنهارمضان عيد ابراهيم محمد عيسوى
71467oتربية ابتدائي المـــنياتريفينا اسحق كامل جريس
تربية الزقازيقاميره رضا الشحات عبدالسالم641527
278o9اداب عين شمسايه اشرف عبد العظيم عوض
تربية ابتدائي سوهاجسحر رشــاد محمد ابراهيم812331
15o672طب اسنان القاهرهاحمد عطيه محمد عطيه
تجاره بنى سويفمصطفى حسني محمد عبد هللا79628
صيدله الزقازيقهاجر احمد عوض احمد عبد هللا578657
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن طلعت اسماعيل يوسف محمد456456
رياض اطفال المـــنصورهعبير سعيد سالم محمد ابراهيم519449
هندسة بني سويفكرم محمد عزت ابراهيم63721
217o56اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمعاذ احمد محمود عفيفي النحاس
تربية طفوله الزقازيقايه وحيد محمد جودة خاطر649352
3o5388صيدله طنطارحمه صفوت محمد زين العابدين محمد عبدالمجيد
38o551طب االسكندريههند فايز عيسى ادريس عيسى
37o739طب اسنان كفر الشيخدنيا خميس محمد كامل عبده الطراوى
424o52تربية طفوله اإلسكندريةهدير عاشور محمد عاشور على
اداب المـــنصورهإيمان رضا محمد مصطفي محمود492241
65o746تربية الزقازيقسماح مدحت عبد المـــنعم السيد
158o56هندسة المطريه جامعة حلوانسيف الدين زين ابراهيم محمد احمد
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صيدله عين شمسعال خالد ابراهيم الباز299295
تربية ابتدائي الزقازيقاحمد محمد عبد النعيم متولى الجعدي586938
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره هشــام داود سليمان225185
5o6716هندسة كفر الشيخنورهان عصام السيد محمد موسي
طب االسكندريهاميره عصام على عبد المقصود سرور346881
هندسة المـــنياعبدالرحمـــن جمال صالح عبد الوهاب718121
تربية بنى سويفساره جابر رمضان محمد63915
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالناصر عبدالصبور ابوالحسن233237
12o9o7تجاره عين شمسبسنت محمد امام محمود
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةساره عليوه محمد عبدالحليم643682
صيدله عين شمسنورهان احمد محمد العجمى188186
نوعية بنهاندى عبدهللا محمد عبدالرازق285584
تربية ابتدائي بنهاخلود صبحى حامد محمد282996
277o1تجاره القاهرهايه مجدي محمد عبد القادر
هندسة اسيوطماريو رمسيس وديد اسحاق813424
صيدله طنطامحمد مصطفى محمد الشناوى357931
41o129تجاره االسكندريهكارين عزيز مرقس عزيز بطرس
12784oالسن عين شمسرضوى محمد فرحات احمد
صيدله بنى سويفهاجر نور عبد الحميد حسن719295
تربية نوعية اسواناحمد محمد على عبد الكريم823216
صيدله االسكندريهعمر خالد عبدالعال غريب حبيب436248
66o136تربية رياضيه بنين بور سعيدكريم محمد السيد محمد سالمة
تجاره عين شمسنيفان صالح سعيد احمد مبروك117598
هندسة عين شمساحمد اسامه محمد سعد154813
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعمر درويش عبد الصبور عبد الفتاح791915
382o79نوعية فنيه كفر الشيخيمـــنى حمدى عبدالعليم محمد الصيرفى
طب الزقازيقزينب جمال محمد على515371
تربية بنهاساره مدبولى احمد متبولى277566
اداب انتساب موجه عين شمساحمد عطيه المرسى اسماعيل296585
تجاره االسكندريهنسمه اشرف يوسف احمد419761
5221o1تربية طفوله الزقازيقالزهراء محمد فؤاد السيد على
هندسة اسيوطمولر عاطف سامى صليب786779
كلية البنات آداب عين شمسنورهان طارق حسن ابراهيم142423
صيدله الزقازيقاسراء ياسر فاروق صبيح277362
اداب القاهرهندى انور عبد المجيد خليل عياد56184
57474oنوعية المـــنصورهنهله ابراهيم عبد الغفار حامد ابو زيد
صيدله طنطااميره احمد محمد ابراهيم229311
273o58تجاره القاهرهمصطفى محمد مصطفى سعيد عوض
58o385تجاره انتساب موجه المـــنصورهاحمد حسن احمد عوض
تجاره الزقازيقرامين حسن حسان حسن حسان585262
طب الفيومعلياء وائل طه الدهشورى75414
5oo621هندسة اسيوطشروق أحمد عبد الحليم ابراهيم الشريف
تربية اسيوطايه مصطفى محمد محمد792439
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةدعاء عبدالعزيز محمد  سليمان الشين235768
اداب اسيوطاسماء حسين على حسين795336
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفميشيل مجدى لطيف فرج715436
تربية بنى سويفدعاء شعبان توفيق بيومي69975
اداب المـــنياسارة محمود عبد هللا محمد719567
25o58فنون تطبيقيه حلوانروان خالد اسماعيل جاد الحق
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن محى عبد اللطيف عبد الحفيظ725891
هندسة عين شمساسالم ابوبكر محمد احمد ضوه191478
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد يونس السيد سيد احمد58878
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79728oاداب اسيوطعبد العال احمد تمام عبد العال
81o127اداب سوهاجعزه ابراهيم احمد محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حازم عصام الدين احمد117268
حقوق طنطاامـــنيه ايمـــن احمد فتح هللا353711
اداب كفر الشيخاسالم احمد عبد المـــنعم السرحى371396
تربية ابتدائي المـــنصورهفاطمه القطب عبد الحميد على فياض593352
صيدلة المـــنيااميره رمضان عبد العظيم محمد74787
صيدله طنطاغاده حمدى محمد عامر ابوالنعاس367884
5o6737تربية جامعة دمياطآالء على أحمد عبد المقصود عيسى
226o47اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان ماهر عبدالعزيز ابوعلفه
هندسة المطريه جامعة حلوانعز الدين صبري انور محمود133397
تجاره كفر الشيخاحمد محمد حسين محمد احمد416146
رياض اطفال االسكندريه طالباتفاطمة محمد احمد سليمان السنباطى348178
59134oتربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةعال عبد القادر عبد الفتاح حسن سليمان
283oo2السن عين شمسدنيا محمد جابر عبدالفتاح
6387o8هندسة الزقازيقخالد احمد عبداللطيف على محمد احمد الطويل
طب سوهاجمينا ميخائيل رشدى ميخائيل816361
اداب دمـــنهوركريم محمد محب السيد محمد الحلوجى425693
تربية/رياضه بنهاداليا عبدالناصر عبدالحليم شهاب232862
517o65طب الزقازيقمحمد مصطفى حسين امين طعيمه
هندسة االسكندريهغادة محمود امين شمس الدين السجاعى346369
رياض اطفال المـــنصورهاسراء عاطف عبد الحى عبد الحميد على يوسف569931
8o7968تربية ابتدائي سوهاجاسالم محمد احمد حسين
صيدلة اسيوطفاطمه عبد الحفيظ عبد السالم محمد742765
اداب اسيوطرحاب عرفه ابو زيد على794848
هندسة حلواناحمد فوزي محمود محمد41929
15884oهندسة القاهرهعبد الرحمـــن خالد حسن محمد الشــافعى
661o97كلية أداب بورسعيدمـــنه هللا محمود خميس السيد احمد
تربية ابتدائي شبين الكوماسراء ابراهيم محمد مصطفى233723
تربية عين شمسخلود احمد ابراهيم جمال الدين295482
431o38تربية طفوله ج دمـــنهوراسماء حمدى محمد ابراهيم التدواى
كلية البنات آداب عين شمسهاجر محمد ابراهيم محمد جاد هللا291158
رياض اطفال المـــنيا طالباتاالء حسين عبدالحسيب سيد714578
اداب دمـــنهورمحمد عادل عدس محمود السيوفى426245
736o25تربية قنا ج جنوب الوادىنجالء على احمد سليمان
41782oاداب االسكندريهشيماء جمال طيب احمد محمد
5o2343هندسة المطريه جامعة حلواناسالم نصر احمد ابو سليمان
صيدله االسكندريهفتحى عبد الحليم فتحى عبد السالم الوجيه442727
73o593تجاره اسيوطسارة محمد صفوت محمود حسن
حقوق الزقازيقمحمود ابراهيم شوقى ابراهيم517315
تربية اسيوطعبد الرحمـــن احمد اسامه رزق ابو زيد793884
49427oتربية ابتدائي طنطاغاده عوض فتحى على
تربية المـــنيابسنت ناصف يوسف عبدالسيد723265
5o6797تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتهاجر أشرف عبدالحكيم زيدان مبروك
طب الزقازيقدنيا محمد حسن ابراهيم حسن511343
79499oتجاره اسيوطمحمد فيض هللا انور محمد
طب االسكندريهزياد ايهاب مكايد فهمى محمود342798
صيدله االسكندريهاحمد الجارحى محمد الجارحى ناصر442299
نوعية بنهاياسمين عادل محمد محمد العفيفى285996
اداب االسكندريهسلمى السيد حسن مسعود عبد المـــنعم349228
كلية البنات آداب عين شمسندى عالءالدين احمد مصطفى15255
8o4611اداب سوهاجرانيا احمد االمير حامد
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نوعية بور سعيدمادونا نبيل حلمى ميخائيل بشــاى661726
3oo282طب بنهاساره اشرف عثمان الرباط
5o546oطب المـــنصورهمحمد عصام عبد الرحمـــن عثمان بدر
اداب عين شمسنورا غانم محمدى على غانم288473
1246o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامـــنيه طارق محمود خطاب
السن عين شمسفادى نبيل لبيب وديع114583
733o92كلية الطب بقنامحمد جمال رمضان جاد الكريم
علوم االسكندريهمصطفى اشرف على احمد غازى412152
تربية ابتدائي بنهاأميره زكى زكى مصلحي موسى496388
8o611تربية الفيوماسالم مصطفى راشد عويس
تجاره طنطاكريم عادل سعد هالل السحرتى361514
كلية هندسة بنهامحمد خطاب عبدالعزيز خطاب279672
293oooكلية اآلثار سوهاجعاشور محمد عا شور محمد عفيفي
2196oكلية البنات تربية عين شمسخلود مجدى ربيع محمد
7945o7طب اسيوطمريم كمال فراج عبد العال
12o644عالج طبيعى القاهرهايرينى القس مرقس القمص عبد المسيح تاوفيلس
21o978هندسة القاهرهعصام اسماعيل عنانى طه
اداب القاهرهديانا عمر عمر الشواربى262622
حقوق المـــنصورههشــام عبد الخالق السعيد عبد الحميد جعفر562968
اداب سوهاجمارينا فيصل جبره بخيت831321
تجاره بنى سويفرضا محمد عطانه محمد722884
123o35 تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد صبري جابر حامد يوسف
طب المـــنصورهاسراء محمود فتحى محمود محمد الجمال572566
هندسة اسيوطاحمد مصطفى زكي عشماوي786253
2187o1تربية طفوله شبين الكوممريم عادل شفيق الكردى
78884oتربية ابتدائي اسيوطاسراء خالد محمد كامل
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء محمود متولى زيد215127
كلية هندسة بنهامحمد تهامى حامد يوسف279911
41636oتربية اسكندريةمحمد على شحاته على محمد
416o34اداب االسكندريههند عصام محمود جنيدى
3565ooاداب طنطااية فرج جابر العقبى
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةايمان السيد نصر محمد الشــافعى232817
تجاره الزقازيقمحمد سعيد مصطفى ابواليزيد519254
23765oتجارة قنا ج جنوب الواديابراهيم فوزى محمود احمد
6447o8تربية الزقازيقهاجر سعيد ابراهيم عفيفى محمد
تمريض طنطا احمد صالح عبد الحميد حسن عبده352629
تربية اسكندريةفاطمة اشرف محمود عبدالحميد417257
5667o2تجاره المـــنصورهسلمى احمد محمود احمد عبد الكريم
علوم رياضة الزقازيقمحمد عاطف عبدالمعبود غتوري517533
هندسة كفر الشيخاسالم محمد ابراهيم على ابراهيم235261
اداب الفيومتقوى السيد صوفي عبيد78391
هندسة عين شمسمحمد حسنى محمود احمد عبده29117
5o2412تربية جامعة دمياطاحمد مطاوع محمد الزاهد
صيدله الزقازيقرندا فكرى محمد ابراهيم646364
تربية أساسي اسكندريةنشوي محمد سيد محمد محمد417536
5ooo2تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد السمان محمد السمان
746o14تربية قنا ج جنوب الوادىهدى عبده زغلول رسالن
تربية اسكندريةفاتن محمد سعد هنيدى428484
تربية رياضيه بنين المـــنصورهصالح محمد رشدى ابراهيم589629
2o9459تربية حلوانسيد مجدى سيد محمد
صيدله القاهرهعمرو عبدهللا سعد محمد193365
81254oتجاره سوهاجمحمد محمود مصطفى عبد المـــنعم
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طب القاهرهميرنا عماد عادل ميخائيل128677
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره محمد عبدالرحمـــن عبدالسالم225822
2o9543تجاره انتساب موجه قاهرهعبدهللا محمد عبدهللا مـــنصور
5721o8رياض اطفال المـــنصورهايات حامد حامد عبد الهادى
43654oطب االسكندريهيوسف احمد يوسف اسماعيل حسين
64oo2صيدله بنى سويفمحمد عبد التواب احمد محمد
تربية رياضيه بنين حلوانعمرو حلمى حميده عطيه91597
فنون جميله عماره ج حلوانايه هللا اسامه معوض احمد مخلوف17764
264o7حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد رشيد محمد عبد العزيز
تربية أساسي اسكندريةفاطمة متخطرى قاسى كريم القاسى415856
هندسة االسكندريهمهند طارق محمد مصطفى جميعى345528
نوعية الزقازيقاسماء محمد حامد عبدالعال حامد639311
تجاره المـــنصورهمحمود صالح احمد يوسف زيادة577919
فنون تطبيقيه حلوانعبد الرحمـــن محمد نصر عثمان153321
تربية شبين الكوممياده السيد صالح عبدالعاطى224887
صيدله الزقازيقندى محمد جاهين هالل518617
اداب الزقازيقالباشــا امين محمد عبد الوهاب645641
تربية عين شمسسعيد ابراهيم سعيد ابراهيم287118
رياض اطفال المـــنصورهسمر محب صالح حسن محمد571183
23812oتربية الغردقة جنوب الواديوفاء احمد قناوى عطيتو
تربية اسوانحسام عادل ابراهيم خليل823226
36o114تربية ابتدائي طنطاداليا سعيد همام عبد المجيد
رياض اطفال االسكندريه طالباتيسر عصام احمد صبره غنيم 423332
هندسة الزقازيقعبد الغنى مدحت عبد الغنى عبدالمقصود وهدان644212
29o222هندسة شبرا بنهاعبدهللا محمد ابراهيم محمد عبدالهادى
تجاره الزقازيقمحمود على محمد كريم648961
فنون جميله فنون االقصرشروق سعيد بخيت احمد بخيت415752
435o65صيدله االسكندريهرانيا عادل محمد عبد الحميد شلش
3847o5تربية كفر الشيخاحمد رضا احمد محمد الروضينى
23o817تجاره بنهامحمد فايز عبدالسميع شما
356oo2تربية طنطااسماء سعيد مقبل محمد سرحان
22o155صيدله القاهرهتسنيم نبيل على الحريرى
اداب الزقازيقيمـــنى تامر حماد عبد الهادى محمد641429
اداب بنى سويفشهيره يسى وهبه خليل66843
تجاره المـــنصورهمحمد احمد محمود حسن القط572979
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد احمد سيد احمد هلول23635
اداب حلوانايمان سيد ابراهيم سالم الريدي36952
34o7o7اداب انتساب موجه االسكندريهمصطفى رشوان محمد عبد القادر فيصل
1313o8حاسبات ومعلومات عين شمسعماد حسين عبد العال سليمان
تربية بنهامحمد ممدوح عبدالمحسن عبدالقادر296419
15o128تجاره عين شمساحمد محمد مـــنير ابراهيم
571o41طب المـــنصورهمحمد رجب على احمد زيد
طب المـــنصورهايه عبد الفتاح موسى على582574
تربية كفر الشيخسهام عبدالنبي على محمد شلبي374186
اثار قنا جنوب الواديضياء عبدالمـــنعم محمد الهادى احمد646131
65732oتجاره جامعة السويساالء محمد احمد امين
تربية ابتدائي االسماعيليهالشيماء سيد فوزي السيد656649
21917oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةفاطمه مصطفى يوسف عبدالرحمـــن
صيدله القاهرهشروق مصطفى السيد محمد118889
تربية ابتدائي سوهاجبسمه محمود يوسف محمد813475
4o867اداب القاهرهمحمد عماد الدين سعد احمد
1975o1اداب حلوانرضوى احمد مرسى عبادى على
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كليةاسمجلوس
طب بنهاايه محمد يحيى محمود هالل586823
سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد عبد الرازق هالل سند عبد هللا366654
345o32تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن حسن محمد محمد عالم
5816o4نوعية المـــنصورهحنان رضا حسن عثمان متولى
تربية ابتدائي المـــنصورهنفيسه ابو خليل شعبان رشوان عرفه572675
نوعية كفر الشيخمـــنه هللا ناصر محمد حامد شهاب385428
8o5814اداب سوهاجتوماس وجدى فوزى شحاته
64457oنوعية الزقازيقنورهان محمد عبد هللا حسن
هندسة الفيوماحمد مصطفى حافظ على491369
1439o2صيدله عين شمسايه عصام فرحات فرحات
طب المـــنيامحمود محمد محمود محمد755447
تجاره دمـــنهورمحمد محمد عبدالمحسن القبانى425362
5o9856نوعية الزقازيقزينب عصام عبداللطيف حسين حجازى
تجاره انتساب موجه  عين شمسوليد محمد حنفى احمد141948
نوعية طنطااسراء ابراهيم احمد محمد سالم492191
تجاره سوهاجمحمود احمد عبد العليم احمد817366
5913o9تجاره المـــنصورهمحمد عالء الدين السيد عبد الرحمـــن
6518o7هندسة االسماعيليةيحيى محمد عبد الودود بدران
هندسة المـــنصورهعمر محمد ابراهيم عبد اللطيف مسعد566334
8o3632صيدلة سوهاجمحمد رفعت احمد السيد
1529o3تجاره القاهرهعمرو سيد عبد هللا جمعه
1153o1تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساندى ايهاب خيرى مـــنيب بطرس
هندسة االسكندريهلينا طارق خميس السيد مرسي414412
السن عين شمسرنا جمال على مـــنصور21368
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم مجدى كامل الفرعونى217223
تجاره المـــنصورهاحمد محمد ابراهيم مصطفى588652
طب بيطرى المـــنصورهاالميره السعودى فتوح احمد الرفاعي564615
5oo738تربية جامعة دمياطمرفانا عادل هاشم المـــنزالوى
اداب طنطالبنى طلعت احمد ابو عكر363133
هندسة عين شمسفاطمه عادل عباس محمد الغبارى193476
تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةاسماء على احمد احمدحسن592133
1429o6تربية حلوانمحمود سالم اسماعيل سالم
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانساره حسن محمود سيد28727
397o5اداب حلوانشروق محمد حمدى عبد الجواد
52159oتربية الزقازيقاسراء جمال عبدالعظيم محمد
2o5861هندسة عين شمسمصطفى حمدى محمد محمد المعاذ
طب بيطرى المـــنصورهرنا رأفت محمود فرج نقريش494866
4653o6تربية نوعية موسيقية اسكندريةياسمين حسام الدين إبراهيم زيدان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء عزت عبدالمـــنعم امين268147
تربية شبين الكومايمان شعبان على ابوالعال214219
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانالعادلى يحى العادلى عبد هللا152843
4117o7تجاره االسكندريهآية ماهر محمد مرعي
1689oهندسة القاهرهكريم اسامه ابراهيم السيد
 تربية الساداتمحمد صفوت رزق سليمان عبدالجليل234955
49o313صيدله المـــنصورهدينا فريد عبدالمغنى مصطفى اسماعيل
8o884oكلية األلسن سوهاجحسناء عبد الحميد احمد عبد الحميد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد نبيل كمال السيد حبيب658243
4286o4اداب دمـــنهورماجدة محارب برهام دانيال
طب بيطرى اسيوطاميره صالح سيد محمد828371
صيدله الزقازيقايه عادل احمد على مشتهرى ربيع641445
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامـــنيه رضا محمد احمد داود196354
تربية رياضيه بنين الزقازيقخالد وليد محمد توفيق517233
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593o33هندسة المطريه جامعة حلوانمريان ممتاز وفيق الدسوقى العراقى
هندسة كفر الشيخهشــام السيد عنتر ابوطبل375972
36o741تربية طنطافاطمه محمد السيد خميس
7o4ooتربية بنى سويفرانيا رجب عبد الفتاح عبد الحسيب
طب الزقازيقاحمد محمد عيد ابو العطا عامر528269
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد عبد السالم عبد الشــافى مـــنصور15322
13o811تجاره عين شمسهيالنه كرم داود غالى
إعالم بنى سويفمحمود سعد عبدالحفيظ السيد281352
تربية أساسي اسكندريةنورهان مخلوف فتح هللا محمد عبد العال349354
صيدله طنطاياسمين محمد عبدالخالق الشــاذلى363488
567o3اداب انتساب موجه القاهرهعصام محمد محمود على
36737oتربية طنطامـــنى هشــام على المرسى عطيه
542o5صيدله القاهرهاسراء محمود عبد الغنى محمود
تجاره كفر الشيخمحمود سامى عبد الحميد الطنطاوي573698
تجاره الزقازيقاحمد رضا محمد محمد بركات641487
اداب الزقازيقمحمد احمد السيد محمدغنايم515614
صيدله المـــنصورهايه فايز احمد احمد خليل563932
272o63اداب حلواننسمه خالد محمود حنفى
ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسسلمى طارق عبدالحميد محمد غانم191965
تخطيط عمرانى القاهرهمحمد اشرف على بيومى18452
7161o9تجاره بنى سويفمحمود حجازى محمد عبد الجواد
تجاره عين شمساحمد محمود سعد الدين احمد محمود143514
تربية ابتدائي الساداتايمان حسين عبد السعيد السيد فرج216565
2o9666هندسة القاهرهاسالم عبدالتواب محمد احمد سالم
3o2284كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمريم زكريا ذكى اسطفانوس
7337o8تربية قنا ج جنوب الوادىاكرام عبيد محمد عطا
74o869هندسة اسوانعبد الوهاب حسن عبد الوهاب محمد
587o3oاداب الزقازيقرضا ميشيل شحاته صليب غطاس
2o2724تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسندس محمد انور ابراهيم رزه
هندسة االسكندريهاحمد وائل حنفي محمود حسن عفيفي342487
432o85دار العلوم ج القاهرهرشــا احمد رجب رمضان
19162oهندسة المطريه جامعة حلوانعبدالرحمـــن عالء عثمان سليم
طب بيطرى دمـــنهورالشيماء مصطفى عبدالعزيز درويش449811
تجاره االسكندريهكاترين باهى حليم جرجس تاوضروس419338
طب المـــنصورهمصطفى محمود احمد عبد الوهاب562231
4877o8اداب طنطامحمد اشرف محمد رمضان
هندسة عين شمساحمد اسامه محمد انور حسين191318
791o38نوعية موسيقيه اسيوطندى سيد ابوالقاسم سيد
27661oهندسة شبرا بنهاجورج رفعت كامل نقوال سليمان
اداب الفيومريحان حميده عبد الوهاب رشيد76945
5747o4اداب المـــنصورهدنيا محمود اسماعيل محمود سمره
57o972هندسة المـــنصورهممدوح على محمد نور عبد الحليم على
سياحه وفنادق المـــنصورةاميره عوض القطب عبد الوهاب574969
حقوق القاهرهحسام حسن حسين حسن زارع118412
3oo362تربية ابتدائي بنهاابراهيم محمود عيسى محمد
هندسة المطريه جامعة حلوانعمرو هالل عبدالقوى بدر227173
8o259oتربية اسيوطاسراء احمد عبد الفتاح رشوان
44o993طب االسكندريهأحمد محمد عبد القادر متولى
8o4337هندسة سوهاجباسم محمد رفعت عبد السالم ابراهيم
تربية ابتدائي المـــنيامى مهنى طه مهنى726792
22o249طب اسنان طنطاهبه نبيل عبدالحميد القاصد
76oo7طب بيطري المـــنيااحمد السيد ابراهيم عبد العزيز
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صيدله االسكندريهاحمد صبرى جاد الكريم الدمرانى433469
رياض اطفال المـــنصورهعنان عالء الدين على ابراهيم578848
5o541oتجاره جامعة دمياطمروه وحيد فتحى الشربينى غنيم
هندسة اسيوطمـــنه هللا حداث حسينى عثمان828149
27566oطب عين شمسريموندا عبدالسيد لبيب فهيم
هندسة كفر الشيخانور محمد فكرى المـــندوه ابوزيد571886
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخاكرم امين حلمى عبدالحميد محمد العدوى381491
اداب المـــنيامها عاطف عبد الحميد محمد714857
تجاره عين شمسعبدهللا عبدالمقصود عبدالمقصود محمود297698
هندسة اسواناحمد حسن على محمد شعبان453719
هندسة الفيوماحمد ناصر فتوح محمد عطا هللا344519
اداب القاهرهنورا حافظ عبد اللطيف حافظ44646
اداب المـــنصورهعبد السالم محمود عبد السالم محمود عبد الحميد594495
كلية هندسة بنهااحمد عبدالحى فتحى مصطفى261814
تربية ابتدائي بنى سويفصفاء محمد ابراهيم محمد71425
5o6488صيدله المـــنصورهشذا شريف احمد عبد الهادى احمد
تربية ابتدائي الساداتمى مدحت حامد محمد فرج231461
5o4o17تجاره جامعة دمياطمحمد حاتم شكرى المرسى جوده
تربية اسيوطمحمد احمد محمد عبد الرحيم799492
هندسة القاهرهمحمد سيد مهدى محمود145237
2614o9هندسة المطريه جامعة حلوانايه محمد امام جمال الدين
صيدله حلوانمحمود محمد فهيم السيد طه219956
اداب حلواندنيا عاطف جالل محمد143748
عالج طبيعى قنامينا مجدى عزمى شنودة757947
اعالم القاهرهرنيم مجدى وزيرى حسين135917
2911o3كلية البنات تربية عين شمسايه مجدى جالل شــافعى دنيا
تجاره انتساب موجه قاهرهنهى عبد الهادى عبد العزيز عبد الهادي خليل27913
هندسة المـــنياعبد الرحمـــن يوسف اسماعيل عبد الرحيم الكيال711749
5o542oتربية جامعة دمياطندى وحيد فؤاد محمد هالل
كلية أداب بورسعيدطه ابو البكر امين شعبان662999
52452oصيدله الزقازيقزينب ابراهيم محمد ابراهيم
كلية طب أسواناحمد مصطفى سيد محمد823277
22o776طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد عبدالمـــنعم السيد
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد على عبد المرضي محمد155678
تجاره االسكندريهاسماعيل اشرف اسماعيل مصطفى416565
اداب المـــنياحسام خالد خلف شحاتة725994
اداب حلوانغاده اشرف علي عبد الحميد24741
طب طنطاداليا رجب عوض رزق المدمس496619
38221oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمها شريف ابو المعاطى محمد جنبة
72o222طب المـــنيازينب محمد عبد الرحمـــن حسن
تربية رياضية بنين بنهامصباح احمد مصباح قمر276422
5o9546تجاره الزقازيقمحمد محمد السيد محمد على هاشم
5o1758تجاره جامعة دمياطاسراء مجدى سعد حسب هللا
تجاره القاهرهمريم رجب ابراهيم الدسوقى ابراهيم199838
234o96طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةياسمين طلعت رسالن مصطفي سليم
5o3o49العالي ترميم اآلثار بأبي قيراحمد محمد بكار عبد التواب بكار
نوعية اسيوطهدى سلطان عبد السالم محمود792271
36374oتجاره طنطانوران احمد سالم السقا
هندسة اسيوطاحمد محمد محمود ابراهيم مصباح414638
ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسبسنت اسامه عبد المـــنعم سيد13975
اداب عين شمسنيفين شريف عز الدين اسماعيل121413
5o5166تربية جامعة دمياطليزا ابراهيم السيد الشرباصى عامر
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اداب عين شمسجهاد مجدى احمد مصطفى298914
29o557طب عين شمسرحمه طه محمد الصادق جوده
صيدلة المـــنيانهال عيد كامل محمد بشندى721948
طب القاهرهاحمد محمود ذكى محمد192624
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسفاطمه محمد احمد عبد العال658653
تربية ابتدائي الزقازيقياسمين محمد عبدالعزيز شعبان علي515985
نوعية الزقازيقنانسي مصطفى محمد محمد محمدالقديم522142
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود جمال بدير عبدالعزيز البعل234835
اداب المـــنيااسراء حماده مخيمر عبدالعزيز729257
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىمحمد جمال سيد محمد736671
تربية العريشصالح عايش اسليم عياش666422
صيدله القاهرهنورهان عصام عبدهللا احمد محمد198568
صيدلة بورسعيدندى طارق قطب محمد بيومى561244
5624o5هندسة الزقازيقاحمد بليغ حمدى على بربر
طب اسنان االسكندريهعبدهللا ايمـــن عبد العزيز على محمود442724
56o42oعالج طبيعى ج كفر الشيخعمرو موسى صالح موسى العزب
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفنجالء شعبان احمد محمد721734
اداب طنطاايه ناجي عبدالحميد التلب368174
السن عين شمسوالء محمد عثمان محمود السيد635543
1431ooصيدله عين شمسيوسف سمير محمود حامد محمود
تجاره بنى سويفاحمد سالم عبد التواب سالم68885
تربية المـــنصورهريهام شــاكر مصطفى الشين571628
اثار القاهرهاسماء عادل عبد الحميد عبد العزيز153526
5o7152هندسة المـــنصورهكريم احمد عبد اللطيف عبد السميع عيسى
495o11طب المـــنصورهكريم محمد محمد البيومى يونس
اداب طنطامـــنار محمود محمود دبل365552
طب القاهرهايه احمد محمد اسماعيل35525
تجاره القاهرهباسل عمر محمد بيومى199232
788o8اداب الفيومدعاء حسن محمد عبد العزيز
5o2997طب اسنان المـــنصورهمـــنى المتولى محمد السيد سالمه
74o237تربية قنا ج جنوب الوادىاسماء رمضان موسى عيد
2o7479اداب القاهرهداليا محمود يسن ابراهيم
حقوق بنى سويفمحمد عاصم محمد كامل رمادى75644
تربية ابتدائي المـــنيارغدة بدر عبد الحميد حسين725578
تربية ابتدائي قنا ج الواديعلى عبد الشــافى نور الدين حسن731885
1441o3دار العلوم ج القاهرههند ايمـــن محمد عبد الظاهر
اداب اسيوطجيهان نصر الدين مهنى سيد791428
اداب القاهرهخلود محمد سباق احمد265758
هندسة القاهرهعمر عبد اللطيف محمد عبد اللطيف16888
5o1591تربية جامعة دمياطاحمد أحمد احمد القراني
هندسة عين شمساسالم محمد عبدالحميد دياب خطاب272852
5oo434تجاره جامعة دمياطمـــنه هللا ابراهيم وحيد الدين إبراهيم الدالى
تجاره االسكندريهمحمود مـــنصور عبد الصبور حسن337618
اداب انتساب موجه القاهرهمـــنة هللا خالد سعيد عبد اللطيف46159
تربية ابتدائي قنا ج الواديرندا مصطفي الطاهر مصطفي733279
اداب الزقازيقهبه هللا على عبد السالم على637987
هندسة كفر الشيخعمر عماد محمد السيد ناصف381531
196o73تجاره عين شمسيارا حسام الحسانين الحسانين الداودى
8o4o63تربية ابتدائي سوهاجشيماء احمد على مـــنصور
1231o9اداب عين شمسسلمى طلعت عبد العظيم على الزهيرى
64o555تربية ابتدائي الزقازيقمى احمد السيد احمد
سياحه وفنادق المـــنصورةشروق طارق شبل هالل489397
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تجاره بنهامحمد عبدالناصر حسين احمد276727
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء حماده حامد الفقى234232
حقوق طنطاعبد الحميد امين عبد الحميد امين الشريف355941
2o2941تربية حلوانرانا اشرف كمال الدين عبدالمجيد
تجاره عين شمسعبدهللا ياسر حسن عبدالحافظ263414
72o95تجاره بنى سويفاحمد عماد الدين مصطفي درويش
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنوران حسام احمد زكريا18414
اداب بنهاسعاد فتح هللا حسن فتح هللا277241
صيدله الزقازيقاحمد رمضان السيد احمد ابو الفتوح588366
721o18التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاالء صالح صدقى فتح الباب
12o47oطب بيطرى القاهرههنا فؤاد عبد الجبار على
صيدله القاهرهابتسام عبد الظاهر احمد عبد السميع128538
اداب كفر الشيخعبدالرحمـــن سعد حلمى سعد ابراهيم421427
اداب المـــنصورهرحاب شعبان عبد الفتاح عبد هللا المغير584493
هندسة سوهاجمؤمـــن عادل محمد خليل813822
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسراء محمد احمد رمضان188541
هندسة القاهرهحازم مجدي محمود خطاب148244
21161oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانايناس عاطف احمد احمدابراهيم
رياض اطفال المـــنيا طالباترانيا رضا انور على الدين729964
تجاره عين شمسنورهان حشمت عبدالعزيز عيد271949
نوعية المـــنصورهاسراء فكرى السيد محمد غازى574571
74869oاداب فرع الوادى الجديدأحمد محمد محمود خليل
هندسة اسيوطمحمد اشرف فتحي عبد الحميد815191
2o4448تجاره عين شمسعلى عبدالعال مصيلحى عبدالعال
تربية ابتدائي قنا ج الواديميالنيا انثى ناجى صديق737373
65o436هندسة الزقازيقاحمد نصر محمد حجازى يوسف
5o5859تجاره جامعة دمياطاالء حامد حامد عبد الباقى يونس
43497oصيدله االسكندريهالسيد طه احمد محمد على يوسف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حسن حمدى عبد الرحمـــن23649
تربية ابتدائي جامعة السويسيارا طارق عبد العزيز عبد المـــنعم657442
كلية تجارة ج أسوانمحمد شحات عبد الوهاب محمد عثمان824664
تربية كفر الشيخشرين عصام ابراهيم ضيف هللا369452
تربية االسماعيليهياسمين مجدي محمود احمد652567
19o918طب القاهرهاحمد حمدى احمد عبد المجيد الحديدى
فنون جميله فنون حلوانمريم اشرف محمد ملماط18469
تجاره انتساب موجه قاهرهايه عبد الوهاب خليفه زناتى34275
5o1779تربية جامعة دمياطامـــنيه محمد السعيد الفقى
12359oهندسة القاهرهكريم حسين احمد محمد حسين
اداب الزقازيقندا أكمل احمد صالح668545
تربية كفر الشيخاسراء على محمود مصطفى محمد384243
591o42هندسة المـــنصورهعبد هللا محمود عبد القادر محمد عبد القادر
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ممدوح محمد شحاته223417
585oo8تربية ابتدائي الزقازيقاالء ايمـــن طلعت موسى
اداب المـــنصورهايه عطيه محمد مصطفى المهدى581581
8o8oo8تربية ابتدائي سوهاجاسماء عبد هللا على احمد
تربية ابتدائي المـــنياايات عادل محمد احمد727246
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء محمد فؤاد عبدهللا195441
اداب حلوانعمرو مصطفى محمد مصطفي266685
هندسة الزقازيقكيرلس نعيم يوسف نصر رزق هللا562548
12975oهندسة القاهرهاحمد سيد كامل فرغلى
تجاره عين شمسمريم فايق نصيف واصف114771
تجاره المـــنصورهساره سالمه جالل صابر565295
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123oo7هندسة المطريه جامعة حلواننور عادل سيد خليل
3591o2اداب طنطاسلمى الشــافعى بيومى احمد موسى
7333o1اداب قنا ج جنوب الوادىنهى جمال الدين شكير مصطفي
اداب الزقازيقندى هشــام محمد كامل521451
411o64اداب االسكندريهأميمة محمد أحمد محمد البربري
اعالم القاهرهبسنت ايمـــن محمد عبدالمطلب266325
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسندى نصر عبدالوهاب عبدالسالم653894
طب اسنان المـــنصورهسلمى عزت السيد احمد القط561153
حقوق القاهرهعبد هللا كسيب عبد الوارث عبد الجابر126997
اداب حلواننرمين سعيد هدايه مصطفى الجزار197145
381o71هندسة حلوانعمر صبرى المتولى الصاوى كشكه
تجاره بنهامصطفى محمود على الشــامي276429
تجاره الزقازيقمحمد على محمد السيد647963
49817oتربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةاميره جمال عبد هللا الششتاوى سند
تجاره بنهايوسف عفيفى عليمى على االطرونى284254
796o26تربية اسيوطمارينا جابر سعد ميخائيل
تربية دمـــنهورنورهان سالم سليمان محمد مسعود429177
صيدله االسكندريهايه احمد عبدالسالم محمد374327
علوم دمـــنهورشروق محمد صبحى غالب449583
5941o6تربية المـــنصورهندى محمود محمود محمود على الشبلي
تربية ابتدائي المـــنصورهامل المهدى السيد العدل محمد589661
792o13اداب اسيوطالشيماء صالح بادي محمد
5o3814صيدله المـــنصورهاالء جمال شحاته الشــامى
كلية البنات تربية عين شمسيارا محمود السيد خليل195131
748o23اداب فرع الوادى الجديدآية غريب الياس غريب
276o94صيدله الزقازيقمحمد عصام الدين ابراهيم عبدالعزيز
هندسة شبرا بنهاروجيه اشرف علوى سمين116951
6626o1اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمود سعد محمد سعد محمد على
3oo349كلية هندسة بنهاايه محمد غنيمى غنيمى
298oo8اداب عين شمسرحمه عماد جوده محمود
هندسة الفيوممصطفى جمعه عبد الستار محمد64896
رياض اطفال المـــنصورهمديحة السيد ابراهيم السيدالننى492347
تربية عين شمسزينب خالد عالم قناوى142278
السن عين شمسعبد الرحمـــن سامح حسين محمد118112
تربية الغردقة جنوب الواديامـــنه ايمـــن مصطفى على عبد الرحيم237125
اداب القاهرهسناء سيد جمعه عبد النبى42312
هندسة اسيوطعبد الرحمـــن محمود احمد محمد على السنباط789985
صيدله طنطااالء محسن محمد خليفة الديهي356212
صيدله الزقازيقمحمود محمد حامد ابو زيد513448
تربية ابتدائي بنهاهدير محمد بهى الدين بن عبدالحميد محمد277296
6268oرياض اطفال بنى سويفبسمه محمد عبد الحفيظ محمد
اداب طنطابسنت اشرف سمير حسن365129
2678o1كلية البنات تربية عين شمسشروق صالح عبدالخالق على
كلية البنات آداب عين شمسريوان حمدى محمود ابراهيم289284
تجاره القاهرهسلمى احمد عبدالرحيم سويفى193163
اداب االسكندريهعمر عبد النبى بدوى ابو ضيف338428
3291oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد محمود عبد هللا فرج
57o4o2هندسة المـــنياهند عبد الرؤوف عبد الرحمـــن مهنا
4236o6اداب كفر الشيخبسنت محمد سعيد احمد نصار
1935o2السن عين شمسمـــنار احمد سيد األرماني
37911oتربية طفوله كفر الشيخاسماء السيد ابراهيم عبدالقادر
29o315اداب بنهااسماء ناجى عبدالرحمـــن احمد الزينى
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5o5879تربية جامعة دمياطمريم وهيب ميشيل واصف
3536o8اداب طنطاسمير محمود سمير زيدان
صيدلة المـــنيامـــنى جميل يحيي عبدالغنى728996
358o15اداب طنطااحمد ابراهيم محمد درويش
تجاره عين شمسساره ابراهيم محمد محمود147377
تربية بنى سويفسمر سعيد بشريده عبد الفتاح67814
اداب الزقازيقاالء مجدى مصطفى ابراهيم643832
685o4تربية بنى سويفجهاد ثروت عزمي جالل
3529o5تجاره طنطاعبده مبروك عبد الفتاح التلب
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهعبدالرحمـــن باسم عبدالرحمـــن جوده217659
طب بنهاإسراء سعيد محمود حسن حموده452217
صيدله طنطامحمود على احمد الشراب212417
اثار قنا جنوب الواديمحمد اسامه احمد صبري محمد655121
طب القاهرهعبد الرحمـــن صابر عبد الرحمـــن سليمان كساب14955
تجاره القاهرهمحمد اشرف محمد عبد المجيد احمد145757
2o8228كلية البنات آداب عين شمسياسمين مجدى محمد محمد محجوب
422o82تجاره كفر الشيخمحمد جمال الدين محمد عبدالحميد
2931ooالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنال محمد رشدى محمد وهدان
اداب انتساب موجه االسكندريهخالد على عباس على سليمان419223
5o6167كلية اآلثار باالقصرايهاب عبدالمـــنعم راغب ابوحجازي
السن عين شمسدينا عمرو ابراهيم سيد محمد133873
2o9548تربية حلوانمحمد رشــاد حسين عبدالحميد
5172o9اداب الزقازيقاسالم عبدهللا ابراهيم علي حسن
تجاره المـــنصورهاحمد صالح حافظ محمود583575
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود عبد الفتاح محمود جالل744713
نوعية المـــنصورهمحمود محمد عبده على البنا568681
تجارة قنا ج جنوب الواديحمادة عبد الحكيم السيد يحى738563
تجاره بنهاهاجر محمد فتحى محمد محمد277595
حقوق االسكندريهمحمد توفيق نعيم ابراهيم426396
7136oتجاره بنى سويفاسالم رجب صالح عبد العال
12171oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةحسام الدين صالح رشــاد صالح
اداب الفيوميوسف شعبان موسي غنيمي72135
اداب بنهاشروق ناصر حميده محمود الطوخى285574
46o986هندسة االسكندريهناديه خالد عبد الحميد سليمان جمعه
هندسة طنطامحمد زياد محمد محمد احمد غازى357754
تربية اسوانايه عبد الستار احمد سيد821745
6356ooطب بيطرى الزقازيقمريم اسعد سعد يعقوب
إعالم بنى سويفندى عادل مصطفى شكرى السعيد589115
نوعية الزقازيقهالة السيد السيد الساعى516579
2o8792هندسة عين شمسهشــام عصام الدين سعيد احمد عطعوط
تجاره جامعة دمياطاشرف محمد يوسف محمد التفاهنى499841
تجاره المـــنصورهوالء محمد عبد المقصود بدر السيد572199
اداب المـــنصورهزينب محمد على مصطفى نحلة489379
4138o4هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن عبده عبد المـــنعم محمد فتيحة
كلية البنات آداب عين شمسنسرين ناجح سعيد حنس268515
5859o9صيدله الزقازيقرحمه محمد محمود محمود الديب
421o89اداب االسكندريهعمرو محمد محمود محمد فرج
تربية ابتدائي قنا ج الواديفتحى امين فتحى مصطفى744313
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشــاهنده سيد محمود محمد28226
228o9هندسة القاهرههاجر انور كمال الدين توفيق
تربية ابتدائي قنا ج الواديجواهر على رشوان زيدان734188
تربية كفر الشيخاميره ابراهيم مبروك عبد السالم مبروك377147
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652o42هندسة اسيوطعبدالرحمـــن محمد ابوالحمد حافظ
اداب حلوانشويكار محمد عصام مختار شقرة14236
طب الفيوموئام عبد هللا ربيع رشوان91287
طب بنى سويفسندس احمد مرزوق معوض63282
هندسة كفر الشيخمحمد مصطفى محمد مصطفى حمامو384918
4984o2هندسة طنطاعمر السيد عبد السميع السيد االشمونى
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىرانيا حجاج حسين حامد733721
29o726كلية البنات تربية عين شمساسماء صالح سالم ابراهيم عويمر
1559oتجاره وإدارة أعمال ج حلواننهى حسين مدبولى محمود عبد الغفار
8o839اداب الفيوممريم احمد سيد محمد
7995o4تربية ابتدائي اسيوطمحمود جمعه سعد محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةساره فايز رجب حسين228348
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخأمير محمد عبدالكريم خطاب ابراهيم455969
 تربية الساداتمحمد ابراهيم محمد زيد223781
حقوق بنى سويفعصام الدين اسامه عبد هللا عبد اللطيف61688
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمازن مدحت محمود عبد القادر117884
عالج طبيعى القاهرهنورهان ايمـــن محمد شوقى ابراهيم أغا496712
79795oتربية ابتدائي اسيوطندى مجدى زكى خليفة
358o81تجاره طنطاعلى السيد عبدالحليم على خليل
صيدله طنطامرام احمد عطيه ولى هللا364469
اداب االسكندريهميار احمد عبد الفتاح محمد347651
تجاره عين شمسفادى سمير فهيم غبور119416
اداب انتساب موجه عين شمسمحمد عالءالدين عبد السالم بدوى142815
حقوق بنى سويفاحمد عاصم محمد كمال محمد61667
تجاره الزقازيقمحمد صالح عبد العظيم طه643616
تمريض أسوانشيماء عبد الحميد محمود حامد824573
اداب الزقازيقبسمة رزق محمود اسماعيل512371
كلية األلسن كفر الشيخهناء جابر مصطفى محمدالسيد423713
394o17عالج طبيعى ج كفر الشيخاسامه حسام الدين محمود محمد جوده
3o3424صيدله طنطامحمد وائل عبدالقادر احمد
49827oصيدله طنطااسالم عصام عبد اللطيف محمد احمد الجاويش
56o571طب المـــنصورهيارا باسم صالح صبرى
هندسة شبرا بنهامحمد طلعت حسين عبدالمجيد276647
1248o8طب القاهرهايه كمال محمد ابو العينين
8o983oإعالم ج جنوب الوادىاحمد عبد المعز محمد سعد
3637o3هندسة طنطاتقى اسماعيل رجب محمد حسن
تربية أساسي اسكندريةمحمد ممدوح محمد عابدين388611
2775o6كلية هندسة بنهافاطمه عبدالحليم جوده عبدالحليم عبدالرحيم
حقوق االسكندريهاميرة اشرف يوسف على ابو العال348825
صيدله القاهرهساندى بولس فام توفيلس192763
3o36o9إعالم ج جنوب الوادىقمر ممدوح المصيلحى محمد رمضان
اداب طنطا مـــنال موسي محمد ورده367329
8155o5تربية ابتدائي سوهاجسهام حامد محمود محمد
اداب عين شمسهدير عماد غزاوى احمد282353
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنورا رضا عبدهللا عطعوط225458
تجاره طنطامحمد الشحات الراعي سالمة فرهود497827
29433oتجاره عين شمساحمد ممدوح حسن محمد
تربية ابتدائي عين شمسمعاز احمد على احمد281373
5o5997طب اسنان المـــنصورهريم شريف بكرى مراد
فنون جميله عماره المـــنيامحمد ياسر محمد نجيدة82367
طب بيطرى االسكندريهاريج على السيد فتح هللا قاقا444339
66153oتربية بور سعيدرضوى محمود محمد احمد الغاياتى
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41o141حقوق االسكندريهيمـــنى مصطفى محمود محمد الروبى
349o6oصيدله االسكندريهنورهان احمد خميس عبدالعزيز سالم
تربية رياضيه بنين طنطااحمد حسنى عبد المـــنعم الجمل358712
2887o4تربية ابتدائي عين شمسمحمد سليمان فاروق محمود سليمان
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهاله حاتم فهمى حافظ يحي216168
هندسة المطريه جامعة حلوانمادونا نبيل فؤاد جرجس117743
هندسة القاهرهخالد محمد كمال الدين محمد114974
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن ابراهيم محمد ابراهيم عبدالكريم213543
إعالم بنى سويفساره محمد فؤاد سباعى359191
صيدله المـــنصورهاسراء صبرى فهيم السعيد سعدة576419
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاية ماجد محمود حسونه حسن349373
42435oفنون جميله فنون ج االسكندريهنورهان حسام الدين احمد حامد
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن وجيه امين محمود محمد195653
57oo9oتربية ابتدائي المـــنصورهعلياء عالء عبد العزيز سويدان
49574oاداب طنطامحمد صبحى فوزى محمد الجناينى
هندسة االسكندريهاحمد محمد ابراهيم سالم ابراهيم458838
تجاره القاهرهاحمد عبدالتواب كمال حسن211121
تربية بنهااميره فارس بدران متولي299896
تجاره القاهرهيارا ايهاب ابراهيم محمود الدالى124326
صيدله طنطاياسر ابراهيم يحيى الشــامى212984
72681oنوعية المـــنيانورهان اشرف محمد حسن
اداب انتساب موجه بنهاساره السيد محمد سويلم بدوي277721
56488oصيدلة بورسعيدفؤاد السيد فؤاد سعيد يوسف
4593o4هندسة االسكندريهايهاب سامي جالل عبد الرازق زهران
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانيوسف ايمـــن سيد احمد126932
1232o9تربية عين شمسجهاد محمد السيد محمد ابراهيم
صيدله حلواناالء ابراهيم حسين محمد الشباسى489738
نوعية المـــنيادعاء ممدوح فاروق سوبى724557
تربية عين شمساحمد راضى صابر هندي296384
اداب المـــنصورهمروه ماهر المرسى محمد492351
8o352تربية الفيوممحمود حسين عمر السيد
هندسة اسيوطاحمد سعيد محمد سعيد281597
تربية ابتدائي الزقازيقاسماء خالد عبد القادر السيد حسن643425
اداب انتساب موجه االسكندريهسميه حمدى موسى ضيف هللا417436
65513oكلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس باالسماعيليةمحمود السيد حسن ابراهيم
صيدله االسكندريهمصطفى عماد شكرى عرفه هاشم365935
رياض اطفال بنى سويفعلياء فايز مصرى محمد71429
طب بيطرى الزقازيقاسراء معتز ابواليزيد دغيدى495845
345o5تجاره القاهرهنورهان عماد حكيم حليم
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن السيد السعيد عبده حبق594671
13o277تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد شحاته عبد الحميد شحاته
حقوق بنهااحمد عالء مامون محيى سيف299733
هندسة اسيوطاالء ايمـــن جودة عمر121776
3414o9رياض اطفال االسكندريه طالباتخلود طارق حسن محمود بهنسى
5o1515تربية جامعة دمياطياسمين ايهاب حامد خميس
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةحسناء جمال احمد العاصى234414
21718oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد ابراهيم مصطفى السخاوى
اداب القاهرهنسمه احمد سيد طه عبد العال35352
هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى محمود محمد ابوزيد على362384
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عاطف انور احمد ابراهيم14717
اداب كفر الشيخخلود غزال حسن محمد شهاوى419962
65786oاآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويساسراء سعيد صادق احمد
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رياض اطفال االسكندريه طالباتياسمين مغازى عبدهللا محمد ابوحجر428471
طب بنهامحمد قمرالدوله مـــنصور عطيه مـــنصور365927
2787o1عالج طبيعى القاهرهسميره فتحى مصطفى الهناوى
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةميار محمد السيد احمد الخشــاب346612
دار العلوم ج القاهرهرباب سامح ابراهيم يوسف288496
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن جمال محمد ياسين124632
272o77اداب انتساب موجه عين شمسيارا خالد احمد محمدابو سعده
35o565صيدله االسكندريهشيماء خميس على حمزة يوسف
هندسة القاهرهبدر ابراهيم عبد العال مـــنازع24269
6417o9تجاره الزقازيقاحمد عبد المـــنعم عبد المـــنعم صالح
64o486هندسة الفيومعبد الرحمـــن فتحى السيد اسماعيل
معهد فني صحى المـــنصورهمـــنار صبحى مسلم عثمان الحكيم581998
42oo88اداب االسكندريهصفاء احمد عبد السالم عبد هللا
تربية أساسي اسكندريةاميرة حمدي سعد محمد طبيخه428315
اداب طنطاياسمين صبحى اسماعيل هاشم محمد356115
نوعية الزقازيقمعتصم احمد محمد جنيدى الشــامي516974
هندسة القاهرهمحمد محمود جابر محمد47198
8o5133طب سوهاجايمان فايز رسمي بالل
تجاره عين شمسمـــنار محمد سعد زكى146497
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانوليد فتحى سيد مغاورى292636
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسمر ابراهيم رمضان ابراهيم271837
37688oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخشمس سمير ابراهيم زيدان
3o5992طب عين شمساحمد جميل احمد محمد
تربية طفوله طنطاهبه ياسر السيد المسيرى485438
نوعية الزقازيقمحمد السيد اسماعيل عبدالعظيم642185
29o99oصيدله الزقازيقمحمود زكى فتحى السيد الشحرى
نوعية فنيه طنطاايمان سعد إسماعيل عثمان359992
حقوق طنطاأحمد مفرح محمد أبو الخير355518
2o4571دار العلوم ج القاهرهاحمد راشد ناجى راشد
هندسة حلوانمحمد عبد هللا عبدربه عبد هللا61271
طب القاهرهسامح سمير فوزى جابر114954
1326o9طب بيطرى القاهرهشروق محمد محمد سالم حسان
صيدله الزقازيقمى المغاورى عبد الحليم راغب567196
56o685صيدله المـــنصورهميره على حلمى محمد ابو عمر
669o4التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةناهد سمير مصطفى محسب
فنون جميله فنون ج االسكندريهسلمى حازم عبد الحميد محمد ابوضيف349295
19o572هندسة القاهرهاحمد مصطفى محمد المطبعجي
اداب الزقازيقاحمد علي رزق عبدهللا517194
191o23كلية البنات آداب عين شمسكرستين ناجح الفريد فوزى فرج
اداب اسيوطايه سميح نعمان عمر794118
356o84اداب طنطامها عاطف على السيد عامر
3613o5تجاره طنطاكريم ابراهيم ابراهيم حموده
هندسة المـــنيامحمد محمد طه على714526
تجاره كفر الشيخمحمود بسيونى على رياض قطب379471
اداب الزقازيقدعاء ممدوح سعد عبد العال519935
عالج طبيعى القاهرهاحمد عالء فتحى محمد شرشيرة583875
هندسة طنطااحمد محمد احمد تركى357662
هندسة حلوانماريهام عايد نعمان سدراك274719
تجاره بور سعيدروفان محسن محمد حسن النوتى663374
5o9o93اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهدير اكرم عامر مرسى
حقوق االسكندريهمحمد أحمد محمد فتح هللا عبادة368949
36oo87السن عين شمسأمـــنيه صالح عبد الخالق عبد العال
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي الفيومندا سيد محمد الصوفى فتحى72727
22182oصيدله طنطامحمد فريد احمد العادلى
423o19نوعية فنيه االسكندريهتقي محمد احمد عبد الوارث
8oo366تربية اسيوطاحمد على محمد على
56694oصيدله المـــنصورهاسماء صبرى عبد العزيز عطوه صقر
تربية عين شمسعبير خميس محمد محمد حسنين21574
3732o6طب االسكندريهزينب حسانين محمد السعيد سليم
تجاره عين شمسمصطفى فوزى يس سلطان264166
41478oهندسة االسكندريهمحمد ابراهيم محمد اسماعيل حسين
666o84عالج طبيعى القاهرهرنا محمد عبد هللا الفى رفاعى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامينه على محمد على مبارك215274
58o655صيدله الزقازيقمحمد عبد الناصر محمدعبده ابوزيد
رياض اطفال المـــنيا طالباتمهجة جمال سالمه عامر723843
18751oهندسة المطريه جامعة حلوانمحمد وليد نمر سنوسى
تجاره بنى سويفدينا ربيع ابراهيم عبد الوهاب719184
تجاره عين شمسعلياء هشــام محمد عبدالغنى الخولي635536
هندسة بور سعيداياد اسالم احمد محمد البيومي636849
اداب حلوانندى حسام سالمه سليم37393
661o24تربية ابتدائي بور سعيداميره ابراهيم السيد احمد الزامك
6566o9كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس باالسماعيليةمحمد وليد سيد عمران
122oo3فنون جميله عماره ج حلوانعاليه حاتم ابراهيم حمدى عبد المقصود
تجاره بنى سويفخالد سيد محمد سيد68415
تجاره سوهاجابانوب شنوده شكري اسكندر811799
5o33o7تربية جامعة دمياطعبد الرحمـــن جمعه جمعه محمد الخميسى
هندسة المـــنيامي عباده عبد هللا أحمد حجازي385257
تربية المـــنيامحمد سيد جابر السيد721226
41oo6oفنون جميله فنون ج االسكندريهساره محمد هشــام يحيى محمد أبوالنجا
567o71طب المـــنصورهرنا محمد السيد عطيه محمد جوده
27336oاداب حلوانمحمد سامى مصطفى سالمه
تربية ابتدائي المـــنصورهامانى عوض عبد المقصود حافظ581551
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرغده حسين رسمى حسين711223
تربية أساسي اسكندريةإيمان محمد ابراهيم محمد السيد341389
هندسة كفر الشيخيوسف اميل يوسف كمال ميخائيل456368
تجاره دمـــنهوراحمد محروس صالح محمد بكير425516
6687oتربية ابتدائي بنى سويففاطمه صالح عبد الوهاب محمد
نوعية الزقازيقعبير عادل ابراهيم الكردى515762
تربية ابتدائي المـــنصورهايه محمد السعيد محمد ابراهيم سالم قاسم594913
64o113صيدله عين شمسشيماء عطيه ابوعوف ابراهيم محمد
287oooطب بنهاايمان فرج محمد فرج حالوه
صيدله بنى سويفأنطون مجدى عياد فرج هللا722917
2o3823تربية حلوانسمر سيد عبدالحميد عبدالمعطى
تجاره القاهرهادهم عبد الحميد المتولي السماحي29257
تجاره القاهرهايه خالد فتحى محمد عباس48238
2864o3تربية رياضية بنين بنهاعبدالفتاح عالءالدين عبدالفتاح محمد
تربية شبين الكومرشــا سليمان عبدالواحد الجزار236676
35o713هندسة االسكندريهيسرا احمد السيد احمد دحروج
اداب االسكندريهمحمود عبد المـــنعم محمود سليمان338683
صيدلة المـــنيااحمد رفعت محمود حسن727955
7977o7الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويففاطمه الكحالوى احمد عبد الحليم
48o22كلية البنات آداب عين شمسيارا زكريا محمد على
طب كفر الشيخايثار مسعد عبد الخالق على سلطان382145
41o779تجاره االسكندريهبيتر باسم سمير مرقص مجلى
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كليةاسمجلوس
صيدله بنى سويفالشيماء عباس محمد عباس713998
تربية حلوانعمر محمد عزت عبد العزيز154645
8o6oo6تجاره سوهاجمحمد حمدى محمد محمود
اداب انتساب موجه القاهرهماريا رمزى شوقى مرقص31761
تربية أساسي اسكندريةاحمد سيد احمد كمال عبدالمقصود مدكور345992
197o39اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسماء محمد عثمان سليمان محمد
فنون جميله فنون حلوانحبيبه عمرو امين حسن188424
حاسبات ومعلومات القاهرهتسنيم جمال الدين طه حسن37698
5o126oتربية جامعة دمياطرنا احمد السيد دعدع
2828o4اداب انتساب موجه عين شمسامـــنيه عادل ابراهيم عبدالمحسن
تربية ابتدائي شبين الكومساره وحيد محمد غندور219224
صيدلة سوهاجابتسام خيرى حمدى ادريس818247
صيدله القاهرهاحمد عبد الفتاح محمد محمد57379
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد جمال سيد على طعمه61663
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةايمان محمد مصطفى محمد محمود517688
222o86صيدله طنطامحمد شبل السيد عزام
تجاره بنى سويفكيرلس مالك ابراهيم خليل711843
طب االسكندريههاجر صبحي فتحي تمين447178
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةبسنت نبيل فؤاد توفيق الشيشينى486813
دار العلوم ج القاهرهريهام شــاذلى شــامخ بهجات283794
41639oتجاره االسكندريهمروان خالد عبد المـــنعم احمد عاشور
اداب عين شمسريم كامل احمد امين261298
هندسة االسكندريهمحمود اشرف حسن ابراهيم طلبه الطباخ414916
اداب طنطامحمد جمال شبل الكفراوى362598
رياض اطفال المـــنيا طالباتايه عبدالدايم حجازى عبدالدايم723262
تربية ابتدائي بنهاايمان طه عبدالغفار عبدالخالق عفيفى279271
طب الزقازيقمحمد على محمد على السيد513428
هندسة كفر الشيخعادل صبحى الشناوى صبرة375944
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه هللا جمال حسن حسن الفوى196992
هندسة الفيوممحمد سيد قطب سيد61944
71o938تربية رياضيه / بنات المـــنياانجى سعد نخله سعد
تربية ابتدائي سوهاجمياده كامل حسن احمد812351
اداب المـــنصورهرانا محمود محمد صابر على492151
نوعية طنطااميره وحيد شوقى امين الفخرانى489347
طب بيطرى دمـــنهورتقى على سعد على موسى448634
هندسة القاهرهعمر مختار محمد جمال الدين24152
فنون جميله فنون حلواننوران احمدالخامس احمد خواسك145962
نوعية بنهاسمر ابراهيم عيسى عبده جودة277244
67o15صيدله بنى سويفايه سعيد ابراهيم عبد الحميد
تجاره القاهرهاحمد ابراهيم على راشد266839
السن عين شمسعمر احمد مصطفى صقر187711
تربية ابتدائي عين شمسساره عبدالقادر ابراهيم محمد282865
تربية ابتدائي سوهاجمريم مقار عبد المالك مالك817937
658o6oهندسة بور سعيدرنا عالء الدين محمد مصطفى
طب القاهرهشيماء عبد السالم محمد محمود خليفة149494
اداب الزقازيقيوستينا وجدى رياض توفيق جاد584549
44335oطب االسكندريهاحمد حسين محمد ابراهيم شلتوت
طب سوهاجعبد العزيز على محمد احمد816116
12783oتجاره عين شمسدميانه عاطف واسيلى مهنى مينا
تربية ابتدائي الساداتتقى محمد عبدالدايم محمد عبد الدايم219215
34755oتربية أساسي اسكندريةآيه وائل يسري الحارس
إعالم بنى سويفسلمى عماد حمدي يوسف135176
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كليةاسمجلوس
تربية المـــنصورهمحمد مصطفى السيد محمد طاجن564125
هندسة الزقازيقمحمد خالد محمد عوض هللا المتولى الباز586127
27732oنوعية بنهارحمه محمد عبدالعزيز محمود
6438o3هندسة الزقازيقعلى سعيد على ابراهيم سعد
56734oهندسة بور سعيدسلمى فهيم على حامد الباز
تربية رياضية بنين بنهااحمد محمد عبدالملك مكى275821
4887o8طب المـــنصورهمحمد ايمـــن محمد عبد المجيد بركات
تربية الفيومدينا شعبان صوفى محمد72318
هندسة االسكندريهمحمد فهمي ابراهيم الدسوقي453885
3644o6صيدله طنطابسنت سامي يوسف الحداد
تربية أساسي اسكندريةهاني رضانه حلمي بباوي416425
تجاره القاهرههدير عزت احمد فؤاد146368
نوعية الزقازيقشيماء صالح ابراهيم الديدامونى518336
هندسة القاهرهحسن محمد شحات السيد محمد54783
كلية الطب بقناكيرلس عماد فايز رميس735576
اداب االسكندريهاالء يوسف حموده يوسف السمار424145
تجاره المـــنصورهاسالم حازم عبد الشــافى عبد العزيز خضر571547
56oo96تجاره المـــنصورهمحمود جوده محمود مصطفى
21o637طب القاهرهاحمد عبدالمـــنعم حسان محمد العجمى
رياضيه بنات الزقازيقمـــنى عبدالرحيم محمد عبدالرحيم523116
2764o9اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مسعد محمد العربى
اداب دمـــنهورسهيلة يحيى أنور أحمد محمد347552
7241o9رياض اطفال المـــنيا طالباتاسماء احمد قاسم محمد
5o6832طب المـــنصورهاسماء عبدالرازق فتحي عبدالرازق
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد حمدى احمد ناصف احمد586893
5o76oاداب حلواناحمد حامد صالح يوسف عبد هللا
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخرحاب حميده سلوم حميده383932
5o3221تربية جامعة دمياطياسمين محمد إسماعيل عبدالحميد عيسى
58o986تجاره المـــنصورهرمضان سامح رمضان رمضان عبد هللا
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةروان محمد عبدالرحمـــن محمد عبدالرحيم652573
341o45تجاره االسكندريهمحمد عالء فؤاد على العوامرى
2964o8تجاره عين شمسكريم عصام احمد السيد ابوالعال
طب بيطرى االسكندريهروان ياسر اسماعيل عبد الحميد عطيه352271
74o157هندسة قنامحمود يوسف محمود مرسى
اداب حلواندنيا محمد انور حسن حامد197493
تجاره طنطااحمد محمد صالح ابراهيم358623
طب اسنان كفر الشيخيمـــنى نسيم طلعت السيد فلفل369434
تجاره القاهرهمريم يسري محمود محمد الشرابي37382
64129oتجاره بنهامؤمـــن رفيق عبد الخالق عامر
582o7oطب بيطرى المـــنصورهنيره فتحى محمود حسن
تربية رياضيه بنين طنطاعبدهللا سعفان سعيد سعفان عبده361469
745o42كلية طب أسوانغاده حسان حلمي حسن
83276oتجاره سوهاجهدى على عبد الاله هارون
3oo532طب بنهااسراء مجدى محمدى فرج
378oo6نوعية فنيه كفر الشيخنورهان احمد ابراهيم ابراهيم غزالن
2o6751كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواندينا سعيد سالم المرسى
3o5883تجاره بنهارومانى عماد خليل ابراهيم
428o22تجاره دمـــنهورمحمد خيري زايد حسن
علوم طنطااسراء محمد مبروك رشوان353896
8o689oصيدله حلوانرحاب خضر احمد هاشم
66o914تربية ابتدائي بور سعيدسلمى احمد عباس امين
456o86هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبد السالم محمود عبد السالم السيد
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اداب طنطارنا محمد السيد المليجي497885
2o29oالسن عين شمسعمر اسماعيل حسن على عبد الباقى
42362oتجاره االسكندريهرانيا خميس عبد المعبود علي عيد
هندسة طنطاسلمى محمد حسين مصطفى كشك496856
رياض اطفال المـــنيا طالباتهاجر احمد كمال عبد المجيد723427
7346o5تربية قنا ج جنوب الوادىريهام صاحى ميخائيل حبشى
اداب االسكندريهريم عالء الدين محمد خميس محمد مزروعة423764
1189o3تجاره القاهرهاسراء احمد عبد الفتاح السيد
تربية المـــنصورهفاطمه الزهراء طلعت احمد السعيد البهات569436
هندسة االسكندريهمجدى محمد زكريا على شلبى459637
طب المـــنياياسمين عبدالحكيم عبدالنبى سالم723171
صيدله حلوانمارينا سامح فالمون متياس811162
415o44هندسة االسكندريهنسمة مصطفى حسن صفا
صيدلة اسيوطمحمد يحيى محمد احمد733895
8o6327اداب سوهاجريم ممدوح حسن عبد الحافظ
8o8666طب سوهاجمصطفى جمال مختار خيري
تمريض عين شمس اسراء فريد ابراهيم عبدالرحمـــن261641
8o9955تربية طفوله سوهاج طالباتهند جمال محمد عبد الاله
كلية البنات تربية عين شمسنور محمد ابراهيم حسان امبابي298326
5oo355تربية جامعة دمياطايمان التابعى التابعى ابراهيم قوطه
8o9579تجاره سوهاجرائد محمود محمد محمد
2o2135صيدله القاهرهمصطفى محمود عبدالرحيم حسن
63o89تجاره بنى سويفايرينى البير نجيب وهبه
تربية الزقازيقنهاد العربى محمود احمد519457
66385oتربية ابتدائي بور سعيداحمد السيد احمد احمد حسن
اداب المـــنصورهندى محمد سيد محمد اسماعيل563358
اداب المـــنياياسمين عفيفى ثروت عبدالناصر727558
تجاره كفر الشيخايمان احمد حسن فؤاد جمعة417345
هندسة عين شمسجورجينو مـــندوه صليب ايوب187662
كلية حقوق المـــنيافاطمه محمود حسين محمد716794
صيدله القاهرهمحمود عبد الحميد غريب عبد الرحمـــن44139
3744o5كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخشيماء عصام عبد المـــنعم محمود مغربى
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمـــنار محمد سفينة محمد748347
5oo662اداب جامعة دمياطاميره محمود اسماعيل عويس
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد نصر حموده ابراهيم العيسوى244471
السن المـــنياابراهيم لطفى ابراهيم محمد متولى588265
272o38تربية عين شمسشيماء اشرف عبدهللا احمد
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانشروق الراعى عبد الشــافى العشماوى51542
193o11صيدله القاهرهساره معتز محمود محمدعصفور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبد هللا محمد عبد هللا123749
2954o1تجاره بنهامحمد حمدى عبدالهادى عبدالفتاح
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهاجر ربيع حسين محمد الحضرى216164
سياحه وفنادق االسكندريهاالء امين حسن ابو اليزيد الفرماوى349967
صيدله طنطااسراء محمد على السيد عياد214881
19834oاداب انتساب موجه عين شمسنورهان ابراهيم محمود محمد ابراهيم
رياض اطفال الفيوم طالباتايمان خليل ابراهيم عبد الفتاح67775
تجارة جامعة الساداتاحمد خالد مختار داود234722
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةروضه ابراهيم طه العبد214571
رياض اطفال المـــنصورهرقيه محمد احمد شتات492289
261o78فنون تطبيقيه حلوانريهام طارق عبدالحميد كيالني
823o39تربية اسوانشهيرة محمود مصطفى عوض هللا
تخطيط عمرانى القاهرهعبد الرحمـــن هشــام جمعه سرحان139495
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تربية حلواننورالهدى كامل البيومى البيومى274447
35o485تربية طفوله اإلسكندريةسلمى فتحى حسين حسن حسين
37666oتربية طفوله كفر الشيخنوران نبيل احمد عبدالعليم  عبد العال
تربية رياضيه بنين المـــنصورهاحمد محمد سعد بهجت ابو المجد578497
هندسة القاهرهمايكل رزق عايد رزق مقار269765
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد صالح فهمى محمد78288
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةشيماء ممدوح عبدالحميد زكى الديب497674
5o6798تجاره جامعة دمياطهاجر حمدى على محمد المصرى
56o323هندسة المـــنصورهعمر طارق عطوه محمد المسيرى
21162oالسن عين شمسوالء عادل فتحى عبدالحميد
145o13تربية حلوانعبد الرحمـــن انور حسن محمد االمـــنى
تجاره االسكندريهعمرو احمد صابر عبدالعال موسى421434
حقوق المـــنصورهاسالم جمال محمد عثمان السيد561898
81598oتربية ابتدائي سوهاجتوماس الديب عطا شــاكر
414o5تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد محيي السيد مصطفى
طب بيطرى المـــنصورهامل سمير عبد المقصود عبد المقصود568483
طب بيطرى الزقازيقمى عبد العزيز فرج عبد العزيز523888
5o9747هندسة الزقازيقمحمد احمد ياسين عبدالعال عليوه
كلية تجارة ج أسواناحمد بدارى احمد سالم745714
3758o6اداب كفر الشيخمحمد حسن المـــنشــاوى على جاد
662o29كلية أداب بورسعيداالء ابراهيم محمد مسعد هندام
65o878كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةاالء حسن عبدالستار احمد ابراهيم
هندسة االسكندريهاحمد عماد الدين احمد جابر الفولى338372
تربية ابتدائي طنطاسلمى السيد عبدالغني مبروك عوض359197
7326o2طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىمارينا اشرف عزت اندراوس
114oo9فنون جميله فنون المـــنياسلمى حسنى عبد اللطيف احمد
372o43تربية كفر الشيخاية فوزى السعيد إسماعيل الجمال
8o685oصيدلة اسيوطايات محمود عبد الستار محمود
515o55تجاره الزقازيقجهاد نصر الدين جابر رمضان محمد
تجاره عين شمسعبد العزيز محمد عوده عواد142956
تربية ابتدائي جامعة السويسملكة محمد عربى اسماعيل658672
صيدله االسكندريهلميس سعيد محمد مـــنصور السيد خضر412582
79722oكلية األلسن سوهاجشيماء ماهر ابوالعال بكر
تجاره بنى سويفاسماء محمود محمد عبد الصالحين721632
تربية المـــنياهاله حامد رمضان حسن723646
هندسة الفيوماسراء عادل حسنى عبد الحى عيد414438
تربية ابتدائي بنى سويفمصطفي علي احمد محمد64133
5o1823تربية جامعة دمياطدنيا سعيد محمد نعيم الغاوى
طب بيطرى كفر الشيخايه محمد نجيب عبد الحميد محمد اباظة377414
اداب عين شمسمازن معتز محمد بكر142883
طب اسنان كفر الشيخمحمود سعيد عباس ماضى439722
اداب حلوانبسنت قدري محمد محمود27371
73o5o1السن المـــنياعلى كمال توفيق نعمان
كلية البنات تربية عين شمساسراء محمود احمد على الكمار293288
صيدله الزقازيقكريم غريب السيد على513241
56894oتمريض المـــنصورة هيا محمد رياض على صالح النجار
حقوق االسكندريهعبدالرحمـــن مجدى عبدالرحيم محمود االبيارى426111
اداب حلوانسهيله جمال امين سالم25456
تربية ابتدائي الساداتايمان فتحى احمد زيد218614
5o3258هندسة بور سعيدأحمد محمد محمد السيد على
2o11oتربية حلوانزياد عاطف احمد السيد
263o3هندسة حلوانمحمد احمد محمد عبد العظيم عبد الرحيم
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كلية طب أسوانبسنت سعد احمد حسن821879
علوم المـــنصورهعنان فوزى وجيه معاطى ورده563244
اداب بنى سويفاحمد بدوى محمد حسن82181
تجاره عين شمسهاجر نبيل احمد احمد298161
7891ooتربية اسيوطهيالنه بدرى عطيه روفائيل
تربية رياضيه بنين االسكندريهاسالم محمد عبدالعزيز احمد ابو ركبه426736
2679o6اداب حلوانياسمين عيد عبدالغفار احمد
اداب القاهرههاجر سعدى توفيق عبد المطلب35365
هندسة بور سعيدمحمد كمال محمد عوض سليمان662632
43152oتربية الساداتندى محمد احمد الحسينى قابيل 
6684oحقوق بنى سويفسهيله محمد عباس صابر
كلية تجارة ج أسوانمارلين عوض حكيم خليل743711
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسالم شوقى شحات ابو سنه223596
كلية طب أسوانعبد الخالق حمدى كريم يس747294
كلية فنون جميلة عمارة اسيوطعلياء عبدالمـــنعم فهيم على744284
26396oتجاره عين شمساحمد اسامه على زين العابدين
صيدله القاهرهشيرى محب لطف هللا امين115334
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد ابراهيم محمد محمد عبدالسالم514883
2o3941اداب حلوانهدير محمد حسن سليمان احمد
تجاره القاهرهيوسف جمال احمد حواش19186
تربية الزقازيقايه السيد ابراهيم السيد حمتو588135
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عبدالفتاح احمد يوسف224215
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةبسمه بشير خير بشير657347
عالج طبيعى القاهرهاحمد عبدالوهاب احمد ابراهيم فرج286619
حاسبات ومعلومات عين شمسارساني ماجد مجدي نصر هللا133364
646o43تربية ابتدائي الزقازيقايمان خالد فوزى على
السن عين شمسخالد مطراوى محمد سعيد محمود نصر287116
21235oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد صبرى محمد على زيد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنرمين زكريا عبدهللا خالف226752
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسارة عاطف مبروك مبروك زهير445443
5212o5تربية طفوله الزقازيقعبير توفيق توفيق حسن
تجاره عين شمسمـــنة هللا ياسر سعد االمام114438
37o7o4صيدله االسكندريهاسماء ممدوح طه عبد الونيس سرور
طب بنهاامل سمير بهجت عبدالسالم ابو النجا498278
رياض اطفال بورسعيدخلود درويش محمد الشحات667255
تربية ابتدائي الزقازيقاسماء السيد عبدالشــافى محمد514848
4587o1هندسة االسكندريهسراج الدين فرحان عبدالمـــنطلب فلفله
71o988كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاحمد عادل قطب كامل
تجاره عين شمسريم محمود عبدالمجيد بيومى192345
575o2oصيدله المـــنصورهمحمود جمال محمود سالم
224o8oهندسة شبرا بنهاعمر محمود عبدالعزيز احمد
563o52اثار قنا جنوب الواديايه السيد محمد ابراهيم
68o7oصيدله بنى سويفندى ايهاب سراج مـــنير
47o8oصيدله حلوانيوسف صالح راغب عبد الغنى البشبيشى
231oo1هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم خالد عبداللطيف رجب
تجاره انتساب موجه قاهرهمينا مدحت ميالد فهيم129318
كلية األلسن ج أسواننورهان جالل الغريب عبدالمؤمـــن348794
27431oالسن عين شمسحبيبه سمير عبدالعظيم مصطفى
2o9621كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىعالء خالد بدر عبدالخالق
تجاره القاهرهمارينا ممدوح محروس صالح24616
2153oاداب القاهرهايه ممدوح عبد العاطى محمد
هندسة الزقازيقمحمود محمد محمد محمد مصلوح648399
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2981o7تربية ابتدائي عين شمسمـــنه هللا مصطفى احمد عبدالعزيز
131o12تجاره عين شمساحمد محمد جاد الصابرى
تربية حلوانفيروز على حسن احمد126248
اداب دمـــنهورمصطفى محمد المهدى محمد البطاط426278
صيدله عين شمسفاطمه محمود عبدالفتاح احمد عبدالرازق289482
569o32رياض اطفال المـــنصورهايه خيرى ابراهيم حامد عجيز
7171ooطب االسنان المـــنياماريا ماهر وهبه حنا
صيدله القاهرهرضوى احمد عبدهللا عبدالباقى196636
تربية أساسي اسكندريةداليا يوسف نجيب احمد عبد الحميد417748
5722o8صيدله المـــنصورهاحمد طه السيد ابراهيم يوسف
فنون جميله فنون ج االسكندريهإيمان السيد محمد عبد هللا حرفوش412521
تربية المـــنصورهلميس عبد العزيز محمد فتحى زعزوع569438
هندسة اسيوطاحمد رجب احمد محمد17545
5oo158هندسة اسيوطاحمد عبد هللا فهمي زاهر
تجاره االسكندريهمصطفى ابراهيم عبدالمعطى ابراهيم344361
تجاره عين شمسعمرو حسن محمد محمود جوهر194556
59o49oعالج طبيعى ج كفر الشيخايمان عصام شعبان محمد عبد الخالق
طب بيطري المـــنيافرحه سمير عبد العزيز عبد الباقى713593
تربية الزقازيقمريم ابراهيم احمد نجدى637936
23142oتربية ابتدائي بنهادينا جمال سالمه محمد
طب طنطامحمد احمد عبدالخالق غريب المطاهر357566
3oo28oطب بنهاريم عبدالناصر عبدالرحمـــن عزب
5o2649تربية جامعة دمياطساره سامي محمد طه السجيع
3o3599هندسة شبرا بنهامحمد سمير جوده السيد ابراهيم
إعالم ج جنوب الوادىدينا أحمد محمد سيد749446
اداب حلواناحمد رمضان محمد رمضان132957
تجاره القاهرهاسراء محمد حسين عبد الحليم22191
تجاره بور سعيدسالى محمد محمد حسن على يونس635329
تجاره االسكندريهاسالم محمد احمد عبد الجواد المـــنوفي343252
57o59oتجاره المـــنصورهاحمد فكرى محمد سليمان
52126oمعهد فني صحى رياضه الزقازيقمـــنشــاوى زكريا مـــنشــاوى السيد
صيدله الزقازيقاالء عبد هللا محمد حسين عطيه645367
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةلبنى ايمـــن محروس ابراهيم سلطان236232
اداب انتساب موجه القاهرهنورهان السيد عبد العال موسى149426
5o7o3oتجاره جامعة دمياطمحمد رضا المـــندوه عبد الوهاب المـــنجى
تجاره المـــنصورهاحمد عزيز على سالم شعيشع589917
3557o8هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد يوسف إبراهيم سالم الكومى
28284oالسن عين شمسدعاء حسن عبدالمحسن احمد
4338o6صيدله االسكندريهمـــنار على عبدالمرضى نصر
تربية ابتدائي شبين الكومامانى حسان فتوح السباعى222994
52o636طب الزقازيقعمر احمد السيد حسين
تربية طنطارانا اشرف بديع الدرينى487742
تربية طفوله ج دمـــنهورعطيات يوسف ناجى يوسف البرقوقى428945
1914ooحقوق عين شمساسامه ايمـــن عبدالمجيد الصاوى
4946o5صيدله الزقازيقهاجر ابراهيم عبد القادر ابو فودة
صيدله طنطانهال سعيد عرفه مـــنصور225457
815o18اداب سوهاجسهام احمد السيد محمد
صيدله حلوانجورج مدحت جورجى بباوى721311
تجاره طنطامحمد احمد مصطفى حسن الطليمى497418
636o26طب االسماعيليه ج قناة السويسمـــنه هللا محمد فؤاد ابراهيم
اداب اسيوطمـــنار عزت محمد يونس794226
اداب حلوانمـــنى سعيد عبد القادر البلقاسى148739
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اداب القاهرهمـــنه هللا حسن ابراهيم محمد عطيه197545
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهند خالد محمد  عبد الغنى محيى الدين187295
2o7882طب عين شمسفيرونيا رأفت صبحى غالى
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهند محمد عبدالخالق سيد احمد شحات211731
64329oتجاره الزقازيقيحيى محمد ربيع ابراهيم غنيم والى
49o1o2معهد فني صحى طنطاهمسه مسعد فريدعبد الوهاب مـــنى
تربية ابتدائي قنا ج الواديحسنى مبارك تغيان احمد738561
حقوق القاهرهميرنا محمد علي محمد55489
طب بيطرى اسيوطالشيماء عبدالحميد ابوالحمد على238735
2o9628السن عين شمسمحمد ابوزيد عبدالرؤف عبدالمحسن
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناحمد عرفات مرضي محمد59192
اداب االسكندريهسندس السيد عبد الفتاح عبد اللطيف الشور423951
4439o7كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد نصر جمعه حميده
2946o7كلية البنات آداب عين شمسنرمين ابراهيم كامل ابراهيم
26645oحاسبات ومعلومات القاهرهمروه صفوت زكى عبدالعزيز
747o83تربية ابتدائي قنا ج الواديندى قاسم ابراهيم على
5o9833تجاره بنهابسملة العربي عبد هللا عبد الباري الخولى
2o2618السن عين شمسايه رمضان حسان على
6933oصيدله بنى سويفمادونا جرجس رزق وريد
تربية ابتدائي قنا ج الواديحسناء علي محمود احمد735911
28o591تربية ابتدائي بنهارانيا محى الدين فتح هللا محمد
تجاره القاهرهمحمد سيد مـــنصور السيد حسن52571
فنون جميله فنون ج االسكندريهفرح عمرو محمد عبيد413291
تربية شبين الكومامينه سيد احمد محمدرشــاد نصار222622
37444oطب كفر الشيخمروه مـــنتصر خليل احمد السلماوي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى محسن احمد عمر118252
تجاره انتساب موجه  عين شمسنهال عبد الناصر عيسوى ابراهيم132159
5o6626طب المـــنصورهمحمد بدوى نجيب رزق هيكل
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهمها سند محمد خليل الجندى449168
اداب كفر الشيخمحمد محمد عبدالحميد ناجى المعداوى381294
4972o7طب طنطامحمود احمد السنوسى عبد هللا داود
523o35تجاره الزقازيقآية سعد سعد عبد هللا
5o9829اداب الزقازيقآيه محمد علي عبدالرحمـــن
نوعية طنطاجهاد حسام محمد مسعود البدوى354888
تربية بنى سويفنورهان احمد محمد على69476
2886o4صيدله عين شمسايه شعبان سالم شحات هالل
تجاره عين شمساحمد محمد ابوزيد محمد281398
تجاره عين شمسابراهيم طارق ابراهيم محمد272442
74o341تربية ابتدائي قنا ج الواديمروة عاشور يوسف محمد
اداب القاهرهيمـــنى اشرف محمد طايع احمد51574
تربية طنطاياسمين صالح رشــاد الهبيان496125
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةخديجه احمد محمد محمود عبد الباقى14514
4o673صيدله القاهرهاسراء عاطف بدير حسين
586o15تجاره المـــنصورهكريم شفيق سليمان سليمان العجرودى
طب اسيوطزهراء محمد صالح محمد749491
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم محمد على على267845
تجاره بنهامحمد عالءالدين السيد النجار276947
تجاره انتساب موجه قاهرههاجر حسن انور محمد39855
7426o9تربية ابتدائي قنا ج الواديسميه حمزه ابوالمجد عبدالعليم
هندسة اسيوطضياء ربيع مصطفى عثمان822255
هندسة حلوانمحمد صالح عبد المجيد مرسي56842
طب بيطرى القاهرهاحمد السيد صابر احمد267487
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طب عين شمسرضوى حمدى سيد سنوسى749112
تجاره بنهانورهان عبدالباسط جاد عبدالمطلب231918
هندسة القاهرهندى محمد فريد محمد الوالى35896
71484oاداب المـــنيارحاب عمر كامل سيد
تربية حلواندينا خليل محمد خليل55726
تربية الزقازيقهيثم كمال خليفة مرسى649721
تربية طفوله سوهاج طالباتهدي رمضان عبد الرحمـــن سعبد812656
5889o2طب المـــنصورهاسراء احمد محمد عطية
طب بنهانجيه عبدالرحيم محمد خليفه219327
طب الزقازيقمحمد الداودى محمد الداودى على احمد593165
57939oاداب المـــنصورهنهى احمد عبد المطلب البرعى
تربية ابتدائي سوهاجمحمد ايمـــن صبرى احمد817354
طب بيطرى المـــنصورهايمان عبد الرحيم محمد عبد المعطى عالم566994
صيدله طنطامحمود مصطفى محمد صفا358152
اداب طنطااحمد محمد صابر أبو الخير362772
طب القاهرهدينا اسامه عبد الغني حسنين786684
هندسة عين شمسفرح محمد رأفت وحيد االبرق17982
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسخلود عايد سلمان مسعيد659737
اداب االسكندريهسلمى هشــام ابراهيم السيد ابراهيم411229
طب اسنان القاهرهنهال سمير سعد ناشد143872
هندسة اسيوطعبدهللا جمال امين الشــايب212296
23oo89طب بنهادينا احمد على عبد هللا محمد
تربية قنا ج جنوب الوادىحنان حليم حلمى عبادى737171
5oo554صيدله المـــنصورهعال عاطف مصطفى بالل
8o8141تربية ابتدائي سوهاجحنان يسري على محمد
اداب القاهرهاحمد شحاتة عاشور شحاتة58283
حقوق جامعة الساداتعبدالكريم حسن عبدالكريم يوسف218246
اداب الزقازيقمروه محمد ابراهيم الدسوقى عبدهللا حسين517796
8o8979تربية سوهاجازهار جابر محمد عبد الجابر
هندسة حلوانمحمد عبد الستار محمد قطب123265
59o2o8صيدله المـــنصورهمريم محسن فرج جرجس مـــنصور
79872oكلية رياض االطفال اسيوطانجى عاصم عبده تقاوى
طب كفر الشيخايمان على السيد قناوى الهوارى373193
تجاره بنى سويفزياد عالء محمد نجيب725112
7o129تجاره بنى سويفمحمود على عيسى عبد الستار
هندسة عين شمساحمد عادل محمد عبد الموجود119152
5o4398هندسة المـــنصورهمحسن محمد عبد المحسن عبد الغنى
رياض اطفال المـــنصورهنجالء عاطف محمد عبده االمام593793
كلية البنات تربية عين شمسكريمان اشرف صادق امام293814
584o43حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمد عبد الوهاب امين عامر سالمه
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد عبد الحميد سيد احمد اسماعيل عسل426838
11469oحاسبات ومعلومات عين شمساسماعيل محمد اسماعيل عزوزحسن
7212o6الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفكيرلس رضا فكري حلبي
صيدله الزقازيقاميرة محمد عبدالحليم سراج494558
3647o5حقوق طنطاهايدى محيى الدين السيد على البرل
2o68o7السن عين شمسمريم ضياء الدين محمود على عبد الصمد
طب عين شمسانجى خالد عبد الغنى على121652
اداب المـــنصورهعطاء السيد السيد محمد فرحات495181
صيدلة اسيوطماكرينا مؤنس مـــنقريوس ملطى787591
29o941طب بيطرى بنهااسالم حسين عبدالعزيز السيد
34o766تجاره انتساب موجه االسكندريهمؤمـــن حنفى مرسى محمود فتيحة
رياض اطفال بنى سويفمارينا عاطف بدر زكى71725

Page 957 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
اداب المـــنصورههبه حسن السيد حسن الشهاوى596938
3527o8اداب طنطااحمد عبدالعزيز حسن عبدالعزيز خفاجه
56o246كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةفيروز احمد زكى احمد عويس
27959oاثار القاهرهفوزيه ياسر على عبدالعزيز على
هندسة المـــنصورهاسراء عبدالحميد عيد نصر491733
15oo9تجاره القاهرهحبيبه وليد السيد كليب
77o45حقوق بنى سويفاسالم هاشم الروبي احمد
21o924اثار القاهرهعمرو احمد محمد محمد سالم
نوعية طنطاامل صالح عبدالقادر خطاب368169
51875oتربية ابتدائي الزقازيقحسن محمد حسن السيد هيكل
19268oهندسة المـــنيامازن محمد سعيد مرسى أبو السعود
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةندا محمد شبل محمد الصفتى364118
578oo6تربية ابتدائي المـــنصورهايه احمد السيد المحمدى فايد
اداب االسكندريهسلمى السيد خليل درويش مصطفى424231
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعبد هللا احمد عبد العزيز عبد الصادق محمد135375
5o3178تجاره جامعة دمياطعلى رضا يونس يوسف الشيخ
2748o9تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانتقى عبداللطيف عبدالحكيم محمد
تربية ابتدائي طنطاعبد الحميد حامد حامد شبكة366573
2871ooتجاره بنهااحمد محمد السيد مشــالى
19oo83طب عين شمسابراهيم عاطف فراج محمد على
34o164اداب دمـــنهوربسمة جمال عبد الوهاب عبد الحليم
755o1oتجاره بنى سويفكريم عصام سليمان حماية
تجاره القاهرهحمدى محمد علي محمد الريس58294
تربية الزقازيقاميره مصطفى احمد الحسانين على الهوارى586199
تربية ابتدائي الفيومدينا هاشم كيالني عبد المولي77554
تربية عين شمسخديجه حلمى احمد عبدهللا297978
اداب المـــنيااحمد على عبد المعز عبد الحميد714941
19154oهندسة حلوانسيف هللا عاصم محمود حسن حسين
4o962اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعمرو صالح رشــاد ابراهيم
65633oتربية ابتدائي االسماعيليههدير طلعت محمد راضى
هندسة حلوانسعد ابراهيم سعد سالم234821
طب االسماعيليه ج قناة السويسجون صبحى صديق بخيت636225
حقوق بنهاحسام محمد محمد يسن276935
27981oكلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمحمد هشــام السيد امين نورالدين
8o8142تربية سوهاجساميه نصر ابوالحسن ابوعلى
2o263oاداب القاهرهبسمه ميهوب محمد احمد
42352oاداب االسكندريهماجده يوسف السباعى عباده الدالى
تجاره القاهرهاحمد ذكى حسن ابراهيم54272
نوعية بور سعيدنورهان على محمد سالمه666781
تربية حلوانعبد الرحمـــن محى سيد محمد ندا55864
تجاره عين شمسسيلفانا هانى نسيم جندى حنا117764
تجاره الزقازيقخالد محمد عبدالرحمـــن سليم صالح649677
اداب االسكندريهكريستينا سامى خليفة مرجس423223
تربية ابتدائي بنى سويفمينا مالك ابسخرون ذكي67251
1357o3هندسة حلوانمحمد سعيد عباس محمد
19o41هندسة القاهرهيوسف شريف حسن محمود
طب كفر الشيخفاطمة الزهراء احمد نور الدين احمد سليم372353
4286o3تربية ابتدائي دمـــنهورلبنى عبدالعزيز رجب عبداللطيف عبدالحميد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبد الرحمـــن احمد عطا ابراهيم17346
صيدله بنى سويفاحمد ايهاب محمود ابراهيم73885
هندسة بور سعيدمروان محمد ابراهيم صابر ابراهيم بكر664377
2o554oتجاره عين شمسكيرلس رأفت جندى محروس
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إعالم ج جنوب الوادىايمان ابراهيم على على النامولي284864
تربية ابتدائي كفر الشيخايه ابراهيم كمال محمد ابراهيم377164
377o99هندسة كفر الشيخفاطمه الزهراء ضياء كمال السيد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسماء جمال عبدهللا محمد ابراهيم264793
29253oاداب بنهامحمد سعيد نعيم عبدالمؤمـــن
اداب القاهرهسندس جمال على مصطفى27284
6913oرياض اطفال بنى سويفايه محمود سيد كامل
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهاجر رضا محمد احمد عبد الغنى368621
7569oتربية الفيوماسماء محمود معوض عبد السالم
56o775رياض اطفال المـــنصورهشيماء احمد صالح الدين محمد صادق
طب طنطامروه عباس حامد الجمال364473
تجاره المـــنصورهمحمد عبد النبى عبد النبى حسن خاطر565735
2691o4هندسة عين شمسعبدهللا صابر محمود محمد
طب القاهرهاحمد فتحى فراج حسين237364
3o1111صيدله الزقازيقاسماء جمال محمد السعيد محمد
79423oتربية ابتدائي اسيوطمـــنه مصطفى عبد الراضى حامد
تربية المـــنصورهمحمود رضا ابراهيم محمد نصار564134
اداب عين شمسعمرو ابراهيم سيد عبد الفتاح143543
تربية حلوانندى احمد عبدالحميد محمود265864
تربية الزقازيقشيماء على حسن محمد عطوه517782
68o74صيدله بنى سويفنسيبه عصام الدين عويس محمود
تجاره االسكندريهندى عاصم عبد العزيز فهمى محمد419617
5627o9هندسة طنطاكريم جمال محمد على
711o45هندسة المـــنياديفيد مالك اسحاق مسعد
طب بيطرى دمـــنهورايه عبدهللا محمد ايوب447339
1227o4تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد خالد محمد السيد
8o8486كلية األلسن سوهاجمحمد السيد عبد العال على
74189oتربية ابتدائي قنا ج الواديكريمه محمود حسن الصغير
هندسة المـــنيااحمد احمد عصام الدين احمد مدين محمد753786
تربية شبين الكومغاده رجب عبدالفتاح خليل222633
السن عين شمسنسمه عادل الصغير عبد المولي132113
37o653تربية طفوله كفر الشيخاميره صباح سعيد عبده رخا
تربية بنهاساره بشير عبدالحكيم حماد228922
752o31طب المـــنيامحمود خالد محمد عبد هللا
6367o6اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةهمس احمد محمد عبد المـــنعم طه احمد
تربية ابتدائي بنهاجهاد عبدالفتاح محمود عبدالفتاح278144
كلية الصيدلة ج الساداتمحمد نادى سعد عيد223449
8oo569اداب اسيوطميار ماجد عبد المحسن ابراهيم
هندسة الزقازيقمحمد خالد احمد زيدان غانم639852
تربية ابتدائي جامعة السويساسراء حسين هليل عبد هللا667396
هندسة حلوانمصطفى محمد صبري محمد17398
492o46طب المـــنصورهعلى عبدالباعث على الجمال
2941oتجاره انتساب موجه قاهرهشريف محمد عبد الحكيم عبد الحميد
تجاره انتساب موجه قاهرهمريم احمد رمضان حسن22915
694o7تجاره بنى سويفصالح محمود صالح كامل
صيدلة اسيوطاكرام عبدالرحيم ابوالوفا عبدالرحيم735941
اداب طنطااحمد محمد ابراهيم المرشدى357294
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتسميه محمود محمد مـــنصور737184
السن عين شمسصفاء محمد سعيد سعيد محمد283886
5o2481تربية جامعة دمياطلؤى العربي عبد اللطيف بيوض
اداب انتساب موجه بنهازينه اسالم احمد مروان277238
هندسة االسكندريهمازن محمد عبد الصادق األمين محمود456174
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هندسة االسماعيليةمحمد قدري السيد على رزق658442
طب المـــنيافاطمة عبد الحليم محمد ابراهيم719276
طب المـــنصورهزينات محمد المتولى عبده589773
711o81صيدلة المـــنياأية حسن محمد على
طب اسنان طنطاكريمان رافت احمد محمود434395
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محمود محمد سالمه212646
تربية طنطامروه مجدى جوده محمود363822
8o9574تربية سوهاجحسام الدين محمود على محمد
48684oتربية طنطاساره سامى احمد اسماعيل الشيخ
282o4اداب القاهرهبسمه اسامه عثمان حنفى
تربية الزقازيقايه نصر السيد محمد645959
تربية اسكندريةنرمين احمد محمد داود419845
385o1تجاره بنهايارا محمد حسين محمد حسنين
662o64كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةشروق طارق مصطفى السيد خميس
تجاره الزقازيقهيثم محمود محمد ابو العطا حماد584179
تربية ابتدائي بنى سويفنهاد ماهر قرنى طه69816
هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن سامي محمد محمود الزريقي664261
644o25تربية طفوله الزقازيقاسراء اسامه عبد المـــنعم متولى متولى
هندسة شبرا بنهاكيرلس ايمـــن بشرى سامى جبرائيل263112
هندسة المـــنصورهتوفيق مصطفى توفيق محمد العجمي562474
اداب عين شمسنيره احمد محمد محمود295968
718o86هندسة المـــنيااحمد عدلي محمد احمد
اداب القاهرهاميره عاطف فوزي محمد السيد137492
اداب طنطاسماء ابراهيم ابراهيم ابو المكارم ابوحمر356421
طب بيطرى دمـــنهورسمية سمير احمد عارف محمد452448
13o23oتجاره عين شمسبيتر حربى قاصد نخلة
هندسة الفيومسلمى احمد غريب عبد السميع64668
568o89هندسة المـــنصورهروان خالد امين محمد العشرى
دار العلوم الفيوماحمد عبد الفتاح محمد عبد هللا63833
5o2489تجاره جامعة دمياطندا ابراهيم محمد الغرباوى
اداب الزقازيقسالى سعيد عبد النبى غريب514142
6o168تربية ابتدائي عين شمسهند حسن احمد يوسف
تربية عين شمساحمد عزت حسنى يوسف142837
تربية ابتدائي بنهاتسنيم نبيل عبداللطيف حسن229644
19318oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمريم محمد مشحوت محمد السيد
741o74تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد محمود محمد إبراهيم
تربية ابتدائي المـــنصورهاسماء طعيمى عبد المطلب عبد الحليم594753
21823oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى عبدالمعطى عبدالمـــنعم البسيونى
66o52oتجاره بور سعيدعلى مجدى محمد حسن العفنى
6o228تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد انور اسماعيل برعى
45ooo5عالج طبيعى ج كفر الشيخالهام شعبان انصاري محمد متولى نصير
هندسة طنطامـــنى محمود محمد الليثي367618
تربية ابتدائي اسيوطهاله على محمد عبد الناصر794252
تربية المـــنصورهوسام عبد الحميد صديق عبد الحميد نافع579763
566o72صيدله المـــنصورهنادر السيد رمضان عبد البارى
تربية بنى سويفحنان نادي عويس سيد69142
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفبسمه حربى السيد على62267
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم جمال خليل اسحاق خليل117585
4271o6اداب دمـــنهورمصطفى كمال محمد عيسى العتر
35796oهندسة طنطااحمد مخلوف سعد ابوالعال ابو النصر
64o647طب عين شمسدينا عبد الرحمـــن عبد الحميد محمد احمد
طب بيطرى بنهااحمد عبدالعظيم عبدالمـــنعم عبدالفتاح بالل276961
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كليةاسمجلوس
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةشيماء عادل صالح حسين656316
اداب طنطامـــنه هللا مبارك رمضان ابراهيم العزيرى486775
تجاره انتساب موجه  عين شمساميره طارق محمود حسن143815
تجاره بور سعيدهال طارق محمد عوض جمعه661136
صيدله المـــنصورهنهال ياسر عبد هللا الدسوقى583629
هندسة المـــنيامايكل جاد لبيب رومانى722984
74736oهندسة اسوانمحمد مصطفى عبد المجيد عبد الحميد
طب الزقازيقهاجر محمد جوده الوردانى علي576919
طب بيطرى القاهرهكرستينا سولایر لمعى اسعد266374
كلية أداب بورسعيدايه توفيق حبيب محمد يوسف661488
هندسة االسكندريهاميرة خالد صالح أحمد ابراهيم413646
صيدله حلوانفاطمه جمال رياض عبد المؤمـــن عثمان56288
اداب الزقازيقايمان السيد عبدالرؤف محمد صقر649539
19o891حقوق عين شمساحمد عبدالسالم فاروق عبدالعظيم
664o15تجاره بور سعيداحمد ممدوح طه محمود ابراهيم
تجاره بنى سويفكيرلس نادى حنا شــاكر66322
8o7371تربية طفوله سوهاج طالباتساره على عبد الرحيم محمد
5o1164اداب جامعة دمياطأحمد معتز طه العوادلى
893ooتجاره بنى سويفهاله سرحان عبد الحفيظ متولى
تربية بنهادعاء اشرف عبدالمعز ابو حسين228919
كلية األلسن كفر الشيخنوران فتحى نصر على نصر346618
6422o1تجاره الزقازيقاحمد السيد على احمد
118o59السن عين شمسملك خالد احمد محمد توفيق
صيدلة بورسعيداميره رضا محمد حسن رضوان591397
21468oالسن المـــنيااسراء فايز عبدالستار سالم
اداب المـــنيااسماء خالد صفوت سيد724746
636o95هندسة االسماعيليةهند اسماعيل عبد الخالق فوزى عبد الحميد
5o1444اداب جامعة دمياطايه احمد محمود عبد الرحمـــن اللفات
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد دياب احمد دياب الرفاعى213191
تجاره عين شمساحمد اشرف رسمى عثمان احمد عبد الوهاب55877
هندسة كفر الشيخمصطفى ابراهيم يونس يونس على لزو381586
2o38o8السن عين شمسزينب سمير سيد حسين حسن
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةفادى عماد عادل إسكندر217885
السن عين شمساشرف محمد سعيد عبدالخالق عبدهللا272482
2o2775تجاره القاهرهمريم ضياء الدين سيد عبدالفتاح
طب االسماعيليه ج قناة السويساميره احمد مهنى احمد796979
تربية ابتدائي طنطارحاب أبو بكر شبانة درويش497883
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد على مبروك جابر23467
نوعية كفر الشيخمحمود ابراهيم محمد مرسى محمد375826
3o993كلية األلسن ج أسوانمريم حاتم السيد عبد العليم
22264oتربية شبين الكومهند حمدى السيد شلتوت
هندسة بور سعيدبسنت ايهاب جابر خليل السويركى661375
14424oاداب عين شمسمارى عاطف شفيق يوسف
8o2171تربية ابتدائي اسيوطدعاء عوض عبد هللا محمد
طب االسماعيليه ج قناة السويساسماء محمد فتح هللا محمد655346
تربية ابتدائي سوهاجندا عثمان على محمود817176
تربية رياضيه بنين حلوانعاصم زكريا عبد العزيز السيد ابو موسى154635
رياض اطفال المـــنيا طالباتهناء سالم عبد العظيم مرسي716299
تجاره بنهامحمد ناصر السيد محمد الدوبي284218
هندسة طنطاعبد هللا مختار محمد حماد ابراهيم الدسوقى497292
صيدله الزقازيقاحمد محمد عفيفى محمد الحاج على279188
تربية الزقازيقرانين محمد عبد الودود عبد الرحيم637889
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57o968هندسة المـــنصورهمصطفى محمد محمد احمد عبد الشــافى
1441o5السن عين شمسيوستينا رضا سمير وهبه
طب بيطرى فرع الوادي الجديداحمد عالء عيد يونس748796
هندسة اسيوطمـــنه هللا جمال فرغلي عبد الحليم788735
577o76هندسة المـــنصورهفاطمه رجب عبد الجواد السعيد حشيش
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةرودينا صالح عبدالمـــنعم محمد البيه215327
اداب الفيومهدير عبد الرسول على عبد الحميد78672
724o7اداب الفيومهدى ناصر معروف حسين
اداب االسكندريهداليا طاهر محمد انورعاشور417375
355o9oتجاره طنطاعبد العزيز محمد عبدالعزيز السيد عبدهللا
تربية ابتدائي الساداتايات الشحات امين عبد الهادى مرسى232172
طب بيطرى دمـــنهورعبدالرحمـــن سعيد مسعود طلبه439981
اداب القاهرههاجر محمود احمد محمد عبد المجيد37415
5o5251تربية جامعة دمياطياسمين سعد السيد محمد يونس
تربية طفولة أسوانشيرين عبد السيد نبيه عبد السيد821325
حقوق طنطامصطفى محمد شحاته على زايد371279
تجاره بور سعيدروان طارق عبد الحى ابو الخير المـــنشــاوى636713
82oo93هندسة اسواناحمد اسامه عبد المـــنعم فخرى
نوعية الزقازيقممدوح ماهر حسين مهدى كساب638827
6o723اداب الفيومعمرو عبد الرحيم سليمان محمد
2625o4هندسة شبرا بنهاايمان اشرف رمزى السيد النجار
5o2147تجاره جامعة دمياطاسعد محسن علي انون
229o5اداب القاهرهفاطمه عادل محمد محمود
64533oاداب الزقازيقاسماء عباس سليمان سالم
طب اسنان المـــنصورهمحمد مجدى محمد احمد خليفه587753
طب طنطاايمان احمد محمود السيد ريشة364386
تربية حلوانهدير ناصر فوزى محمد49863
تجاره دمـــنهورمى محمد السيد احمد فضل422975
3o575هندسة حلوانرامى عادل عبد الرازق النور
5o2984اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةساميه محمد عاطف بدران
اداب القاهرهمهاد محمد محمد مصطفي علي39437
تربية ابتدائي شبين الكوممـــنى سعيد احمد احمد الحلموشى214317
كلية هندسة بنهاطارق صالح احمد احمد العنانى228195
28o851تجاره عين شمسمحمد احمد عطيه الهنداوي
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد الغزالى عبدالتواب حماده227165
نوعية الزقازيقوالء عطية مرسي محمد511986
صيدله القاهرهرئى سعدالدين عبد الصبور احمد35563
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننيفين خالد فوزى سيد114512
هندسة شبرا بنهارافت محمد محمد غريب ابواحمد296235
2o7642السن عين شمسنهى احمد محمود جيالنى
35o927حقوق االسكندريهسلمى طه السيد طه
رياض اطفال الفيوم طالباتشيماء محمد عبد العظيم عبد المعتمد68516
هندسة المـــنياطه خالد عبد الواحد عبد الفتاح715872
19o766تربية الغردقة جنوب الواديشيرى شــامل شوقى جرس
22776oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبدالقادر محمد يوسف
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد حمدى السعيد محمد زوال187851
اداب بنى سويفنهال عبد العزيز سيد عبد العزيز62993
طب القاهرهريم رضا عبد الرحمـــن محمد123847
715o4oنوعية المـــنيااحسان حسن الطيب محمد
1352o3هندسة القاهرهدنيا احمد حسين احمد
7274o4تربية المـــنيافاطمه صفوت توفيق عبد الغنى
تربية ابتدائي قنا ج الواديوفاء معبد عبدالنافع عبدالعال735711
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3795o7طب كفر الشيخاحمد عطيه رضوان رضوان عطيه
هندسة الزقازيقمصطفى هانى ابراهيم ابراهيم642329
فنون جميله فنون ج االسكندريهسيمونا محمد شريف عزت البمبى346941
16o1oطب بيطرى القاهرهماريز جورج انور قالدة حنا
هندسة االسكندريهاحمد محمد محمد احمد البيلى344516
طب طنطااماني ابراهيم وهبه سيداحمد عيطه392535
هندسة المـــنصورهمحمد اسماعيل احمد عبد السالم591246
طب بيطرى المـــنصورهاسماء عبد هللا مختار راضى السيد564448
صيدلة اسيوطاسالم مصطفي سيد محمد743432
تربية كفر الشيخنورا حسن طه حسن سليمان377279
تربية ابتدائي طنطااسراء احمد عبد القادر محمد حماده354393
طب اسيوطمريم مكرم انيس جندى786711
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعمار صبحى السيد عبدالحافظ224426
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن صالح السيد على78571
حقوق قنا جنوب الواديمهاب احمد ابراهيم ابوالفضل736546
تربية ابتدائي طنطانورا السيد مصطفى عبدالمعطي عزالعرب367781
طب االسكندريهحسن على حسن ونس441342
طب بيطرى اسيوطايه عادل حسين عسكر787559
59o15oطب اسنان المـــنصورهامـــنيه عبد الرؤف حامد زغلول
7oo51تربية بنى سويفاسامه ايهاب سليمان طه
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد مـــنصور محمد سليمان حفور287598
تجاره المـــنصورهمحمد وجيه عبد المجيد العشرى577678
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمد عبد العزيز مرزوق358346
تربية طفوله ج دمـــنهورمـــنة هللا حصافى سعد ابراهيم عجيبة429929
تجاره الزقازيقمحمد احمد عبد العزيز احمد644774
3o41o9هندسة حلواناحمد سعدالدين احمد محمد
األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم 6 اكتوبرعبد الرحمـــن ايمـــن جالل محمد السندوبى663193
تجاره االسكندريهمى سعد ابراهيم محمد خربوش417181
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخدعاء ربيع محمد رمضان377814
هندسة الفيومياسمين محمد عبد اللطيف محمد عبد الجليل35917
38o356كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخخلود رمضان فتحى حسن رمضان
459o71هندسة كفر الشيخاحمد هشــام سعد  الدسونس
طب بيطرى كفر الشيخاسراء على على ابوحسن363167
طب عين شمسعمر هشــام محمود احمد193615
طب عين شمسمحمود فايز محمود محمد الفحام443847
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سيد عبد الستار عبد الحميد احمد127458
2o7o33السن عين شمساالء نصر الفرماوى حسن
6882oإعالم بنى سويفهشــام عبد الباسط عبد الجليل عبد الباسط
اداب المـــنياآية كامل يوسف عبد الستار727242
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةفاطمه ابراهيم اسماعيل نمر363539
196o68حقوق القاهرهبسنت ياسر محمد شوقى محمد بركات
تربية طنطااسراء فتحي عبدالعزيز طلبه356495
هندسة المطريه جامعة حلواناسراء عادل امام الخشني52245
تربية ابتدائي بنى سويفشيماء حمدى سيد على66847
هندسة المـــنيامحمود محمد حسين محمود الديب267677
تربية دمـــنهورايمان مـــندور بسيونى على مـــندور428927
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء محمد عبد الحميد محمد151237
3oo857كلية هندسة بنهادينا السيد شفيق السيد شريف
564o65تربية المـــنصورهطارق محمد عبد الخالق عبد اللطيف
17o98كلية البنات آداب عين شمسيمـــنى محمد محمد الباز
تربية الغردقة جنوب الواديكاترين سمير وديع طانيوس237175
63883oطب الزقازيقابراهيم احمد مـــنصور محمد
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645oo6تربية الزقازيقمروه فهمى محمد على
2837oتجاره انتساب موجه قاهرهامل محمد يوسف محمد
تربية ابتدائي المـــنيااالء محمد زيان زيدان725157
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاالء كمال احمد عرفان221193
769o3هندسة الفيوممحمد مصطفي محمد عبد المقصود
نوعية طنطامـــنال عالء عبد الحاكم الحليسى359864
تربية اسكندريةطه علي اسماعيل البواب425328
57o654تجاره المـــنصورهصبرى حمدى صبرى محمد طه
58722oتربية الزقازيقداليا عصام عبد الغفار عبد هللا محمود
5oo338تربية جامعة دمياطاسراء كامل حسن خطاب
صيدله طنطارائف فوزى مالك خير قلدس276484
38169oتجاره كفر الشيخخالد على حمدى المرسى احمد
3oo384تربية ابتدائي بنهامحمد احمد معوض سيد احمد
هندسة االسماعيليةميران اشرف خليل محمد خليل659386
5o7314هندسة بور سعيدعلياء سمعان عبدالعزيز عبدالعزيز البريشى
335oo6حقوق االسكندريهرزان حسن على ابراهيم نصير
تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةهاله اشرف حسين احمد العزب591611
6495o9هندسة الزقازيقعالء محمد محمد محفوظ
5ooo69طب المـــنصورهمحمد احمد محمد الكومى
هندسة االسكندريهمحمد جابر عطية عثمان بحر458763
12o646السن عين شمسرنا احمد حسن احمد
7418o6عالج طبيعى قنااسالم سيد محمد عبدهللا
27562oالسن المـــنياهاجر رافت فتحى احمد
نوعية قناتامر أحمد محمد معبد761782
5oo339تربية جامعة دمياطاسراء محمد عثمان اللبان
5o4161تجاره جامعة دمياطاسماء شعبان السعيد محمد نصر
اداب حلوانحازم مصطفى احمد محمد جاد127389
273o9oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد مصطفى عبدالسالم محمد
6524o1تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمـــنه هللا يوسف احمد احمد محمد
اداب سوهاجرانيا عبد الحميد سعد احمد812325
طب بيطرى جامعة الساداتنعمه ابراهيم احمد عبدهللا225639
هندسة طنطامحمد عبد الفتاح عبد العزيز عباس جبل493955
اداب القاهرهجهاد خالد سعيد امام127721
4854o3نوعية طنطافاطمه يوسف محمد يوسف خضر
66734oطب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسميار حافظ توفيق حافظ
اداب الزقازيقأميمه احمد عبدالبديع احمد521133
هندسة االسماعيليةعبد هللا محمد عبد هللا مصطفى658218
كلية البنات آداب عين شمسندى مختار عبد العال على152242
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد شريف محمد توفيق الجيار345479
66o181تربية رياضيه بنين بور سعيدمحمود طارق محمود سعد هللا عبد الحليم
السن عين شمسنغم سعد زهيرى السيد وفا647337
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامـــنيه سيف النصر محمود عبدالوهاب232543
هندسة القاهرهنورا طارق محمد ابراهيم35956
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةنهال محمود حسين هالل موسى587256
اثار القاهرهبسمه حمدى خليفه بيومي284886
37o379تربية كفر الشيخآيه محمد شرف الدين شحاته
تجاره القاهرهيوسف محمد احمد التهامى محمد على16635
6147oتجاره بنى سويفعبد الرحمـــن طه فرغلى سيد
154o1oاداب القاهرهندى طلعت عبد الحميد شحاته
تربية ابتدائي اسيوطشيماء محمود خلف هللا سليمان797944
تجاره عين شمسغاده سعيد محمد عبدة271866
5o98o7تربية الزقازيقآالء محمود محمد متولي محمد
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تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنهى ابراهيم محمود ابراهيم653565
667o41اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايمان قاسم متولى إبراهيم
تربية ابتدائي المـــنصورهامـــنيه السعيد ابراهيم عبد الرحيم الخضرى577128
نوعية فنيه الزقازيقايمان خالد عباس على السيد638988
19o271صيدله عين شمسسلمى مجدى محمد على محمد
736o6oتجارة قنا ج جنوب الواديمحمد سعد مختار محمد
تجاره الزقازيقاسراء محمد عبدالحميد قنديل668893
2626o1هندسة عين شمسفاطمه عبدالمجيد محمد خيرى حسن
هندسة قنامها عبد الرازق عالم رضوان احمد785499
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةفاطمه خالد فؤاد محمد عبدالرحمـــن215736
تجاره طنطامحمد سمير عبداللطيف ابراهيم حمودة426994
طب القاهرهسمر عاطف محمود محمد سعد45857
359o79صيدله طنطامـــنه هللا مصطفى محمد عبد المـــنعم احمد جميل
تجاره الزقازيقمحمد محمد توفيق حسين522386
36725oتربية طنطاندى عبدهللا احمد عبدالفتاح محمد
42666oحقوق طنطاعبد الرحمـــن محمد احمد حسين الزميتى
رياض اطفال المـــنصورهأالء خيرى حسن الجليند488263
هندسة حلوانعبدالرحمـــن احمد تمام محمد211236
صيدله المـــنصورهاحمد حسن محمود عبد القادر ابراهيم 571677
صيدله المـــنصورهسماء محمد مصطفى حلمى متولى السبع567113
14559oاداب الفيوممصطفى اشرف فتحي ابراهيم
131o82تجاره عين شمسمحمد احمد محمد عبد الرحمـــن
43o162تربية دمـــنهورشيرين محمد عبد العزيز مصطفى غزالن
صيدله حلواناسراء حسن محمد عبد الحفيظ794278
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء ابوبكر عبد الباسط عبد الحميد24542
صيدله االسكندريههاله محمد على عبد العال791336
2o391oاداب حلوانسلمى سمير عبدالحكيم شتا
طب المـــنياعمر عبدالعزيز محمود أحمد712722
حقوق الزقازيقاحمد شريف تهامى خليل احمد646114
تربية المـــنصورهمحمد عاطف احمد كامل عرفه االمام572993
79o6o2طب اسيوطاحمد ضياء الدين محمود سيد
هندسة طنطامصطفى محمود عدلى حرب488972
تربية طفوله شبين الكوممى كامل عبدالبصير راضى236894
569o16اداب المـــنصورهمحمد رمضان على عنتر على
376o26تجاره كفر الشيخمحمد السيد يوسف ابراهيم متولي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره عصمت محمد مهنى17412
19287oفنون جميله فنون حلوانسيف الدين صالح حسينى محمد محمد
18733oهندسة الفيومعمرو حمدى سيد احمد مصطفى
تربية ابتدائي شبين الكومجهاد عبدالعزيز على عبدالحميدسليم229954
1357o6تجاره انتساب موجه قاهرهابانوب محسن جورج ميخائيل
تربية ابتدائي اسيوطندا مصطفى احمد يوسف794237
هندسة سوهاجاسالم زين العابدين عبد الاله حسن811885
هندسة كفر الشيخوسام محمود محمد ابراهيم يوسف عون371389
23218oتربية ابتدائي بنهاايه عبدالمطلب نعمان عبدالمطلب
اداب المـــنصورهاسالم محمود ابو الفتوح مـــنصور573362
تجاره بنهامحمد محمود عبد العظيم محمود512346
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم حسين عبدالملك القاضي213259
تربية فرع الوادى الجديدندى رأفت محمود عبد الحميد748315
38oo21رياض اطفال االسكندريه طالباتحسناء محمد محمد محمد عبد المطلب داود
411oooتجاره االسكندريهريهام ابراهيم محمد ابراهيم رمضان
6576o3هندسة االسماعيليةرغده عصام عاشور عبدالرحمـــن
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمر اسامه نايف سليم651117
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التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنى يحى ابراهيم محمد239378
فنون جميله فنون االقصرهاجر ايمـــن ابراهيم سيد احمد العشماوى144524
36o946تجاره طنطاعبد الرحمـــن محمد عطيه عبد الخالق الشرقاوى
3631o1تربية طفوله طنطاآيه عماد تاج الدين الذهبي
3oo787طب اسنان طنطاايمان زكريا ادريس مصلحى
5o6786تربية جامعة دمياطنبيله رمضان عبد الغني جاد السيد
49317oطب المـــنصورهسارة رضا السيد فرحانه
تجاره عين شمسزينه سيد جالل محمود267778
5o7285صيدله المـــنصورهياسمين عابد أحمد عوض المـــنسى
7439o3حقوق قنا جنوب الوادياسراء مصطفى انور جاد
517o72صيدله الزقازيقهشــام احمد عبد هللا محمد على
هندسة شبرا بنهامحمود طارق عبدالنبى عبدالجواد ابوسنة296462
إعالم القاهره/رياضةاياد طارق عثمان رافت122264
اثار القاهرهسحر مختار حاتم محمد25188
5o4433هندسة المـــنياايمان الدسوقي ابراهيم عبد العزيز رضوان
421o31تجاره االسكندريهاحمد ابراهيم جمال ابراهيم
نوعية طنطاإيمان صيام أبواليزيد أبوكامله493112
نوعية كفر الشيخالسعيد محمد سعد الفرنواني373516
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق مصطفى ابراهيم مهنى57434
نوعية بنهاامل الجبرى جوده محمد عطيه278131
هندسة شبرا بنهاكريم حمدى عبدالمحسن عبدالعزيز رفاعى289248
تجاره بنهااحمد محمد مـــنصور محمد294697
6615o8كلية أداب بورسعيدتسنيم رفعت محمد امين ابراهيم
تجاره انتساب موجه قاهرهرانيا احمد جمال الدين كامل عبد القادر27116
تجاره عين شمساسالم ابراهيم على حجازى ابوسقايه294294
تجاره عين شمسمحمود خليل طه ابراهيم294531
647o7oهندسة الزقازيقاحمد محمد السيد محمد عبدالعال
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان احمد محمد عبدالهادى234125
السن عين شمسهيالنه عياد جندى عوض هللا132149
تجاره االسكندريهعمر صالح مصطفى محمد الجوهرى343175
صيدله حلوانندى مصطفى نجدى محمد293251
اداب المـــنصورهسماح اسماعيل عبدالموجود رجب عالم489389
تجاره المـــنصورهعالء مسعد يوسف ابوالفضل571565
5o7466صيدلة بورسعيداسراء جمال السيد محمد ربيع
261o91تجاره عين شمسكريم هانى عبدالحليم محمد
2272o8تجاره بنهاسعيد يحيى رزق ابراهيم
277o42كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمر ايمـــن حمدى عبدهللا
36ooo6نوعية طنطاوالء ابراهيم عبدالقادر المـــنيسي
صيدله القاهرهاسالم مجدى عبدالمعطى عبدالعال212388
صيدله الزقازيقميادة اشرف على زيدان492921
573o15اداب المـــنصورهمصطفى حسن عبد هللا البدوى الهوارى
5218o6نوعية الزقازيقياسمين محمد محمد محمد الغمري
4522o8طب اسنان طنطاوسام صالح اسماعيل سلطان متموح
28o292صيدله الزقازيقامانى ثروت عبدالعزيز زكى احمد
تربية رياضيه بنين كفر الشيخحافظ احمد حافظ احمد شــامه375125
علوم المـــنصورهحسناء سعد محمد ابراهيم583719
1954o9التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشيماء قرنى شعبان محمود
تجاره القاهرهمحمد احمد محمد توفيق19851
426o26كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةشــادي ممدوح خميس مصطفي حواط
اداب طنطااسراء مصطفى محمود حسين ابو عيشه354396
طب القاهرهامـــنية كامل احمد محمدابو خشبه438677
235o77تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةجمال وليد جمال عويضه محمود
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8223o6كلية طب أسوانمها عبد اللطيف االمين محمد
1391o3تجاره عين شمسعبد الرحمـــن ابراهيم احمد السيد
نوعية طنطاداليا اشرف عبد الحميد على دعدورة354411
تربية قنا ج جنوب الوادىوالء فرج حسن رسالن737244
753o28تربية ابتدائي المـــنياشيماء اشرف رجب جابر
تربية طفوله سوهاج طالباترجاء محمد شهاب الدين عبد اللطيف812327
طب بيطرى فرع الوادي الجديدأحمد مسعود عشرى بندرانى748285
21o447تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمى مرتضى حسين سيد مصطفى
اداب الزقازيقسعيد مـــنير محمد سعيد الدمرداش522298
صيدله الزقازيقرنا عطية عجمي أحمد عجمي516686
تربية كفر الشيخاسراء عصام عبدالحميد ابراهيم ابو موته376556
298o68كلية البنات آداب عين شمسفاطمه جالل عبدهللا احمد بيومي
79o299الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفبسمه كمال عبد الغنى جابر
هندسة الزقازيقاسماء مستور يوسف سالم مستور641251
صيدلة اسيوطايه اسماعيل محمد احمد822385
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمديحه ممدوح عمران احمد135939
7138o7صيدلة المـــنيازينب صابر بيومى صابر
64o568اداب عين شمسخلود ابراهيم عبد الرازق ابراهيم
تجاره االسكندريهنسمه صالح أبواليزيد أحمد رمضان422985
طب المـــنيااالء مجدى فتحى حسن725299
اداب االسكندريهميار محمد السيد محمد على عطوه347764
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره اسماعيل ندا اسماعيل229571
تجاره سوهاججورج سيدهم واصف سيدهم814933
هندسة القاهرهاحمد عماد محمد محمد155799
2218o9طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمجدى عماد اسماعيل البسيونى
4346oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةريم مصطفى كساب عبد الرسول
تجاره انتساب موجه قاهرهحسين محمد سيد محمود58293
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنورهان والء محمد رضوان636237
هندسة المـــنياعبد هللا يسرى عبد العليم ابو العال61886
52o584تجاره الزقازيقمحمد محمد احمد وهدان
8o9429تربية ابتدائي سوهاجحسام جمال احمد حماد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى محمود مصطفى العربى217875
2o7949طب القاهرهندى خالد عبدالهادى عبدالمعطى
اداب القاهرهاسماء مـــنيب انور ابراهيم عبد الفضيل149341
اداب كفر الشيخآيه مهدى كامل اسماعيل347295
هندسة عين شمساحمد عرفه احمد علي262638
اداب الزقازيقعايده كمال انور محمد649568
رياض اطفال المـــنصورهايمان رضا على محمد عطوه381972
تربية الزقازيقدينا صالح عبد العليم محمد العجرودى585822
2o849oتجاره عين شمسعبدالرحمـــن محمد خالد على حسن عبد الحافظ
3o68oهندسة القاهرهكيرلس داود سليمان نجار
796o24تربية ابتدائي اسيوطكرستينا عماد عطيه صموائيل
تربية كفر الشيخنورهان عصام نبيل محمد بشر372915
نوعية كفر الشيخنورهان محمد السيد عمر377669
تربية طفوله طنطادينا مصطفى غمرى الحديدى485369
2oo134طب اسنان القاهرهامل اسامه عطيه الشربتلى
عالج طبيعى ج كفر الشيخامانى عوض احمد ابراهيم شلتوت589747
طب اسنان المـــنصورههاجر على حامد على مهيا576691
السن عين شمسروزانا شريف محمد عبد الغنى ابراهيم188577
1325o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم امير على رجب
37746oصيدله االسكندريهساره محمد احمد خليل
عالج طبيعى ج كفر الشيخاية علي محمد عبد الجليل صقر451713
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تربية ابتدائي كفر الشيخريحاب رشــاد محمد سالم حليمة377986
نوعية كفر الشيخالزهراء محمد مصطفى الشــامي374541
تربية ابتدائي بنى سويفجوزيف مدحت مالك وهبه61455
اداب كفر الشيخلينا حمدي عبد هللا عبد الجليل النشــار423791
طب كفر الشيخعبدالرحمـــن احمد عبد السالم مهنا376215
صيدله عين شمسياسر عصام السيد احمد عبدهللا287316
12o944تجاره عين شمساندرو ماجد لويس امين الياس
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفتقوى حمدى محمد السيد75757
اداب قنا ج جنوب الوادىيسرا عبدالناصر سعد صديق732462
اداب عين شمسايه سعيد عبد الفتاح عبد المـــنعم128243
تربية حلواناسماء محمد رمضان محمد صالح البطه211321
1572o9اداب حلوانماريو نبيل جرجس يعقوب
رياض اطفال المـــنيا طالباتامل كريم سيد مهنى729467
731o6اداب الفيوممحمد حسنى هاشم خميس
اداب المـــنياحسام احمد عطيه محمد722421
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد مجدى محمد عبدالقوي212439
طب بيطرى جامعة الساداتنور محمد احمد الليثى215847
41o9oتجاره القاهرهمحمد عادل عبد الحليم سيد
8o1o15تربية اسيوطريهام محمود حسين محمد
42935oتربية طفوله ج دمـــنهورامل عاطف نعيم النحراوى
تربية كفر الشيخدينا شحاته عبد الجليل محمد النجار374168
137o3صيدله القاهرهميرنا محمد عبد الرحمـــن محمد
تجاره عين شمسمصطفى خالد فؤاد عبد اللطيف142918
4543o1هندسة المطريه جامعة حلوانسارة الضبع السيد حسن سالم
اداب بنى سويفمحمود حسن بدوى احمد64724
هندسة االسكندريهمحمد ياسر السيد عبد الرحيم عثمان345638
هندسة الفيومعمرو عاطف عزت عباس122567
طب بيطرى بنهااحمد مبروك محمود  محمد البنا352631
حقوق القاهرهنوران موسى ابراهيم موسى115317
تجاره القاهرهمحمد رأفت عبد هللا محمد سليمان25663
29o665السن عين شمسرحمه السيد احمد محمد قطب
122oo6هندسة القاهرهمروه على عبد الرافع يوسف محمد
عالج طبيعى القاهرهيوسف محسن مصطفى محمد41843
كلية األلسن بنى سويففاطمه محمود عبد التواب محمود69673
العالي لالعالم وفنون االتصال 6 اكتوبرهند عطيه سالم محمد654925
28o22oتجاره بنهااسراء على جوده محمد السيد عقل
حقوق عين شمساحمد حسين محمد بدر121788
تربية ابتدائي سوهاجمحمد محمود عبد الوهاب عبد الباري811655
21o672هندسة حلوانمحمد احمد محمود احمد
تجاره المـــنصورهبسنت عهدى محمد الدغيدى578259
تجاره سوهاججبريل عبد الوهاب احمد محمد818683
حاسبات ومعلومات القاهرهامامه مصطفى حلمى حسن28998
1275o2تجاره القاهرههشــام محمد فتحى محمد
335o3oحقوق االسكندريهنوران هشــام على محمد على الديب
هندسة عين شمسايمان مبروك عبد الفضيل عبد السميع45166
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه محمد على عطوان282197
294o88كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةحسين محمد حسين احمد
5o4188تجاره جامعة دمياطسالى محمد محمد شحاته
كلية هندسة الطاقة بأسوانابراهيم على مصبح سيد828361
هندسة عين شمسريم رأفت السيد مرسى146694
تربية ابتدائي بنهاخالد عادل شعبان محمد بكرى287115
72o538برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانريموندا يوسف بباوي يوسف
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كلية اآلثار سوهاجبسمه محمد نبوي ابراهيم الشويخ214224
21oooتربية حلواناحمد عبد الرازق احمد محمد
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفنورهان محمد سعد محمد مصطفي578656
هندسة بني سويفمصطفى حسن محمد عبد السالم65331
تربية حلوانهاجر فارس رمضان عبد المجيد27343
تربية طنطاايمان عبد الفتاح طلبه السحيتى367394
كلية السياحة والفنادق بنى سويفمحمد عزت حسين محمد61335
358oo2هندسة طنطاهشــام احمد عبد المولى محمد سالمه
تربية بنهااسماء صبحى عثمان غزالن231593
حقوق اسيوطمحمد جمال نيازى عبدالحكيم727639
63993oاداب عين شمسشيماء عالء عبد العزيز عبد القادر
تجاره جامعة دمياطمحمود ربيع محمد ضابية499941
تربية ابتدائي اسيوطعبد الشــافى سرى عبد الشــافى تونى791913
تجاره المـــنصورهكريم محمد ابراهيم المهدى ابوالحمايل565683
2o12oتجاره القاهرهعاصم اسامه سعد نصار
كلية رياض االطفال اسيوطامانى سمير محمد قنديل797688
57o645تربية المـــنصورهخالد محمد صبرى عبد الحميد البسطويسى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود عبد النبى مخيمر عبد البارى29926
طب اسيوطمارينا موسى اليشع امين827119
هندسة عين شمسفاطمه اشرف محمد حسن144934
طب بنهاعمر محمد محمد سعيد286859
اداب القاهرهايه ايهاب ذكى عبدالمجيد268812
5678o2رياض اطفال المـــنصورهرنا احمد محمد حسن احمد
27o97تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامـــنيه طه توفيق احمد
تجاره سوهاجمحمد فوزي صادق احمد816447
هندسة شبرا بنهاابراهيم مصطفى محمد كامل الحوام637572
تربية ابتدائي الفيومشيماء محمد محمد عبد الجواد78658
تربية دمـــنهوراالء احمد محمد احمد شرف الدين429915
66oo76تجاره بور سعيداحمد محسن السيد ابراهيم حدو
494o87طب المـــنصورهنيره اسماعيل محمد ماهر
66o726نوعية بور سعيدمحمد محمود مسعد السعيد األطروش
588oo8هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى عبد الرحمـــن حافظ ابراهيم مصطفى
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبدالفتاح فرج الليثي جعفر213629
52o234هندسة الزقازيقاحمد مصطفى حسن احمد مصطفى
اعالم القاهرهجهاد معوض عبدالمؤمـــن محجوب225546
هندسة شبرا بنهامحمد مصطفى الشناوى محمد261894
صيدله طنطامحمد راضى السيد صقر358755
29724oتربية عين شمساسالم محمد سعد محمدعماره
5o3o77تربية جامعة دمياطساره احمد مصطفى حافظ البدوى
1193o6هندسة عين شمسمحمد احمد فرحات على
3o4724صيدله طنطانورهان محمود احمد محمد خضر
عالج طبيعى ج كفر الشيخندى حمدى السيد السيد شــاهين385612
طب الزقازيقمحمد سمير محمد علي احمد523592
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود محمد عبدالقوى عبدالرازق212182
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهشــام صالح عباس محمد117894
362o66طب بيطرى المـــنصورهيحيى هشــام عبد الرحيم عبد الحميد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعماد محمد سمير محمد281876
18796oهندسة حلوانساره حسن محمد عزت صبيح
طب طنطاايه محمد على مصطفى العفيفى356248
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمى صبرى عبدالفتاح محمد262691
اداب المـــنيامحمود محمد سعد محمد729458
568o79طب اسنان المـــنصورهيمـــنى عبد العزيز السيد عبد العزيز
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3ooo16صيدله حلوانريهام عبدالعزيز هاشم عطيه اسماعيل
277oo1حاسبات ومعلومات بنهاكريم ايمـــن عبدهللا محمود عرجون
صيدله االسكندريهاية هللا عباس ابو المعاطى على عمرو489797
375o68هندسة كفر الشيخإيهاب عادل عبد المعطى عبد الهادي القاضى
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعزه عماد سيد امين رفاعي284957
21o594تجاره القاهرهاشرف جمال زيدان ديب محمد
تربية رياضيه بنين االسكندريهاحمد محمد عوض مسعود النقيب426861
اداب القاهرهاسراء ربيع محمود محمد199781
هندسة عين شمسسلمى عماد محمد كمال حسن123458
65287oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسسلسبيل احمد محمد عباس محمد
تربية أساسي اسكندريةمرام سعيد متولى على إبراهيم348761
263o48المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدةشيرين امير الفى مـــنقريوس
37o45oتجاره كفر الشيخياسمين محمود مرسى االبيارى
تربية ابتدائي سوهاجابتسام ناصر احمد سليمان811348
28o663الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد سمير عبد ربه مبارك
طب بنى سويفنشوى ربيع محمد احمد71922
طب الزقازيقنورا ياسين محمد ياسين518153
طب طنطامحمود محمد الشــافعى شمس486424
447o95طب االسكندريهسمر عبد الشــافى يوسف حسن طايع
كلية طب االسنان ج بنى سويفامـــنيه فتحى توفيق حسن67931
381o29حقوق المـــنصورهمحمد شعبان الغريب محمد الشناوى
7949o9تربية رياضيه بنين اسيوطشهاب الدين حماده احمد عبد ربه
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةوالء الطنطاوى احمد الطنطاوى محمد587593
هندسة طنطاعبد هللا محمد محمد محمد العجورى357977
3o53ooصيدله الزقازيقمحمد السيد سعيد محمد الزنفلى
صيدله الزقازيقاحمد هشــام السيد ابراهيم الحوتى487423
788o68طب اسيوطايمـــن مكرم عياد سليمان
193o6oصيدله القاهرهانجى طه عوض عبدالغنى
2678o3تربية ابتدائي عين شمسشروق مجدى محمد اسماعيل
هندسة عين شمسسيف الدين محمد السيد سند اسماعيل187526
هندسة القاهرهمحمد اشرف فوزى كساب133517
السن المـــنيامسعد محمد احمد محمد722529
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورشيماء عبد النبى حسن مشرف السيد445953
تجاره االسكندريهذكرى ناجي فرج عبد العزيز محمد شومان417393
نوعية الزقازيقاسراء احمد محمد احمد محمد646526
طب االسكندريهاسراء خميس يونس مصطفى كشك339984
صيدلة الفيومحنان نجم عبد الستار محمد75386
فنون جميله فنون االقصرمـــنال حلمى حلمى مصطفى ماضى428262
721o77تربية ابتدائي المـــنياهاجر رجب على عابد
تربية ابتدائي طنطايمـــنى جمال الدين سعد الدين محمود نسيم359334
حاسبات ومعلومات شبين الكومشــادى هالل فرحات كيالنى231356
تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن احمد ابراهيم الدسوقى عبد العزيز517243
2o565طب بيطرى القاهرهعبد الرحمـــن احمد محمود محمد عثمان
تجاره القاهرهيسرا سامح عبدالرحمـــن يوسف198351
577o1oتربية ابتدائي المـــنصورهنورهان حسن عبد العزيز عبد العزيز الشهاوى
6o463طب القاهرهنفين مجدى عبد الفتاح عبد الستار
721o92صيدله بنى سويفايه فتحى عيد عبد العليم
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةدنيا طارق جمعة محمد652459
73772oعالج طبيعى قنااسماء عبد الفتاح عبد الغنى ابراهيم
8o35o1طب سوهاجاسراء عبد االخر محمد محمد
اداب القاهرهندا ابو العال ابو القاسم احمد ابو العال37389
اداب الفيومفاطمه احمد محمود احمد99424
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57o5o1طب المـــنصورهامـــنيه حمدى محمد موسى
14o281اداب عين شمساالء حسن مصطفى حسن على
21356oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمار اشرف عبدالعزيز دراز
طب عين شمسمريم عصام صابر فوزى265519
46o137هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد جمال يوسف الزقيطى
رياض اطفال المـــنصورهجهاد محمد حسن حسن الجوهرى579364
793o95تربية اسيوطاالء الطيب احمد عمر على
7258o7طب بيطري المـــنيافاطمه مرعى صفوت مرعى
اداب انتساب موجه عين شمساحمد وائل عبدالحميد عبدالعزيز292465
اداب طنطاهاجر جمال البدرى حسين364291
كلية األلسن كفر الشيخاسماء عالم احمد على ورش382673
رياض اطفال الفيوم طالباتاسماء حمدى محمد محمد79245
667o89تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد مجدى على رمضان العربى
293oo1تجاره بنهاعاصم احمد على مصطفى رفاعي
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناشرقت احمد فرغلى ابو سالم156158
اداب طنطاامانى جمال ابراهيم المطاطى359749
طب الزقازيقيارا عبدالمعين عبدالرحمـــن عبدالهادى518192
654o53اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةسيد مصطفى احمد مصطفى احمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنار محمد المأمون احمد عطيه489298
تجاره االسكندريهمريم أحمد حسين عبد الواحد مصباح339377
22o449تجارة جامعة الساداتمينا مجدى نجيب عوض
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورمى محمد السيد محمد دراز372729
23oo43السن عين شمسوفاء جمال حسن فهيم محمود
3441oاداب القاهرهفوزيه محمد فاروق على تغيان
كلية الطب بقناابانوب غايس رسمى جبريل735555
رياض اطفال االسكندريه طالباتميرنا احمد شبل ابراهيم محمود347242
تجاره القاهرهدنيا محمد سيد على39619
4241o3تربية اسكندريةسلمى شوقى محمد عبد هللا يونس
اداب الفيومحاتم عبد الصبور عبد المولى محمد احمد الفقى52559
7o91oتربية بنى سويفمروه محمد السيد عبد اللطيف
1473o5كلية االثار ج اسواناميره كمال مختار كمال غانم
تجاره بنهاعمرو حسين السيد احمد حسن513111
صيدله المـــنصورهأمل ابراهيم ابراهيم ابو يوسف493283
72767oهندسة المـــنيااحمد طه عقل حيص
42123oتجاره االسكندريهصالح شوقى خميس محمد معروف
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء سعيد محمود مرسى نور الدين214522
59154oهندسة المـــنصورهمحمد عبد الرازق محمد عبد الرازق
تجاره الزقازيقعطيات محمد عطا السيد516486
55o77طب القاهرهصابرين كارم السيد عبد السالم
تجاره عين شمسشهاب الدين احمد محمد عبده جاهين267356
73o878كلية رياض االطفال اسيوطهند الشــافعي محمد عبود
هندسة القاهرهصالح عبد الخالق مصطفى الدريدي56425
هندسة حلوانمحمد عز العرب عبدالرازق محمد191289
41876oتجاره انتساب موجه االسكندريهعلى اسامة على جابر السيد
تجاره انتساب موجه  عين شمسشيماء محمد عبدالعال محمد سالم293519
طب االسكندريهأمينه محمود محمدعلى عبد السالم448319
تجاره القاهرهعمرو حازم ابراهيم عيد محمد26524
57ooo4تربية ابتدائي المـــنصورهامانى الزاهى عبد الحليم الزاهى راشد
58oo88تجاره المـــنصورهايه فتحى السعيد عبد الجواد
22o57تربية حلوانمارى خنجر لبيب تاوضروس
طب القاهرهسها ابراهيم محمد على22489
229o86تربية ابتدائي بنهاايه محمد صبحى مصلحى خلف
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اداب اسيوطرقيه سيد على سلطان795343
2212o6تربية الساداتغاده رجب محمد مرسى مطاريد 
41oo34حقوق االسكندريهمدثر هانى محمد كامل امام
7475o3تربية قنا ج جنوب الوادىعلي مصطفي محمود عبد الكريم
كلية هندسة الطاقة بأسوانعلم عادل محمد خليفه718124
اداب االسكندريهآية السيد عبد الخالق محمد عبدالمتعال411578
3o5778حقوق عين شمسمحمود مصطفى سيد على
42o783تجاره االسكندريهمحمد احمد محمد سليمان دويدار
اداب انتساب موجه القاهرهندى عصام محمد السيد محمد31198
29o338اداب انتساب موجه عين شمسسلمى مجدى رفاعى شحاته عيد
365o82هندسة الفيومادروسيس نادر نجيب جرجس
السن عين شمسياسر عبد الرازق ياسين عبد الرازق588355
577o52طب المـــنصورهياسمين خالد فرج عبد الوهاب زقزوق
تجاره الزقازيقالحسين خالد يسن البنى495964
كلية البنات تربية عين شمسايه محمد عبدالعزيز عبدالسميع282829
رياض اطفال الفيوم طالباتمارينا ثابت سعد ميخائيل69195
455o95هندسة االسكندريهساجى محمد على الدين شحاته محمد على
4512o3طب االسكندريهريهام إبراهيم كمال مسعود هندى
263o52اعالم القاهرههانيا بهاءالدين احمد بسيونى
اداب الفيومشيماء محمد عبد العليم محمد77289
تربية أساسي اسكندريةيوستينا وصفى عبد المسيح عبدهللا عبدالمسيح422826
هندسة القاهرهجهاد خالد علي محمد154179
82o642صيدلة اسيوطخالد محمد شرقاوى ابراهيم
تجارة قنا ج جنوب الوادييسرا جمال فهمى السيد الزيدى193827
طب بيطرى المـــنصورهشهد ياسر يوسف عبد الفتاح جاد596771
طب المـــنصورهباسم حامد على عبد الرحمـــن587442
تربية كفر الشيخهبه محسن عوض حسن سالم384175
38o569تربية ابتدائي كفر الشيخآية كمال محمد ابراهيم الشيمى
تجاره طنطاعلى على على حسن شكيل487264
48512oهندسة طنطاندى محمد أحمد البيلى
اداب عين شمسحسام حمدى شداد محمد281268
268o77تربية عين شمسشيماء احمد اسماعيل عزب
5o2993طب بورسعيدمريم ربيع احمد ابراهيم صالح
اداب قنا ج جنوب الوادىنوره ابو المعارف ابو القاسم عبد الحميد734342
تربية ابتدائي طنطاهاجر ابراهيم احمد حسن شــاهين486894
رياض اطفال المـــنيا طالباتفيوال فرج ابو سيدهم عبد723414
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمعاز محمود عبدالهادى محمود على235233
هندسة عين شمسمصطفى محمد نمير محمد عبدالمعطى193586
طب طنطااسراء جمال محمد عبدالقوى221114
تجاره القاهرهمحمد عبد الحكيم عامر عبد الرسول55869
كلية األلسن ج أسواناسماء هشــام محمد عبدالحليم298212
تجاره انتساب موجه االسكندريهباسم محمد عبد النبي حسن416189
تجاره بنى سويفعمرو عماد خميس احمد66618
584o95اداب المـــنصورهاشرف محمد السعيد احمد على الطواب
تجارة جامعة الساداتمجدى يسرى محمود محمد ابو على427242
طب بيطرى االسكندريهبيتر صالح برهيدي قرياقص وهبه345126
سياحة وفنادق جامعة الساداتانغام الدسوقى عبدالعزيز االسيقلي222996
8163o3هندسة سوهاجاسماء محمد على محمد
اداب كفر الشيخدنيا محمد عالء عبدالعزيز محمد417125
صيدله القاهرهعمرو سعيد السيد راجح212234
اداب االسكندريهعبدالحكيم محمد احمد مصطفى عيد344295
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمؤمـــن أسامة عبد العزيز السنافيرى443573
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كليةاسمجلوس
2763o2اداب بنهامحمد السيد امام عبدربه طاحون
822oo9تربية اسوانامـــنه حسين عبد العظيم عبد هللا
كلية البنات تربية عين شمستقى عالء محمد السيد عبد الحليم123199
تجاره بنى سويفاحمد جمعه فتحى محمود93965
5o2748حقوق المـــنصورهأيه محمد يسرى صديق طرابيه
هندسة المـــنيامعاذ حسن محمد محمد حنفى511926
فنون جميله فنون حلواناالء سعيد ياقوت السيد349968
نوعية عباسيهمى عبدالنبى بيومى عبد ربه محمد288466
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاحمد كمال محمد حامد797268
تربية ابتدائي سوهاجياسر عبد الحي سليمان احمد814742
56o835اداب المـــنصورهنورهان ابراهيم جمعه محمد احمد
3661o4تجاره طنطامحمود محمد عطيه احمد صديق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين مجدى محمود فرحات محمود153665
هندسة طنطامصطفى شوقى يوسف الهبيان497344
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد اشرف نجاح عبد الراضي32267
3453oاداب حلوانهدير محمود عبد الرازق وهبه
تجاره الزقازيقكريم محمد الشحات عبد الرحمـــن668456
123o75هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد ايهاب احمد رزق بدوي
صيدله القاهرهاسماء ممدوح مختار فرغلى45819
65o828نوعية الزقازيقمها ابوعجيلة مصطفى بيومى
صيدلة اسيوطاسراء قدرى حمدان ابو المجد738356
5187o1علوم الزقازيقليلى عمادالدين محمد الشحات ابوطريه
51941oتجاره الزقازيقاحمد عبد العزيز عبد الغنى عبده
38537oتربية كفر الشيخامـــنيه موسى موسى محمد غطاس
اداب انتساب موجه عين شمسعبدالرحمـــن عاشور سليمان ابراهيم سليمان281427
23129oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عبدالقوى حسن الكومى
تجاره انتساب موجه قاهرهيسري حامد محمد يسري58682
تربية قنا ج جنوب الوادىاسامة عرابى محمد عرابى731528
كلية البنات آداب عين شمسهاجر احمد على حامد19462
8o4o52تربية طفوله سوهاج طالباتدنيا احمد حسن عبد الحميد
اداب بنى سويفيارا عامر عويس عطوه اسماعيل62579
اداب القاهرهالزهراء محمود محمد محمد54853
السن عين شمسشروق خالد احمد محمود298281
19oo87طب عين شمسمحمود يحيى زكريا محمد عوف
تجاره عين شمسماريو روؤف ميالد ملطي281442
حقوق المـــنصورهمحمد اسماعيل محمد محمد داود594736
597o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكيرلس عبد هللا شفيق سعد
طب المـــنياحازم ياسين ابراهيم علي712696
اداب القاهرهعمر فريد شوقى احمد اسماعيل23379
73o275تجاره بنى سويفاحمد ممدوح عبد الشكور محمد
64998oصيدله االسماعيليه ج قناة السويساميره محمد احمد عطيه العطار
تجاره بنهااحمد محمد سعيد اسماعيل299736
تربية رياضيه بنين شبين الكوماحمد يحيى زكريا باظا217188
تربية طنطافاطمه الزهراء ناجى ابراهيم عباس495392
طب اسيوطدارين محمد احمد يوسف816763
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسمريانا زكرى عطا جندى283514
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحهدير محمد عبدالمقصود احمد عبد المقصود335937
تجاره بور سعيدمعاذ عبد الرحمـــن عبد الملك غريب663995
283o61كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسهاجر عبدالنبى ابوسريع ناصر
طب الزقازيقسلمى السيد احمد محمد العطار521942
كلية الطب بقناهاجر بركات الطاهر عبدالكريم747814
طب المـــنصورهمها جمال امين محمد السيد خريبه569342
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كليةاسمجلوس
تجاره كفر الشيخعبدالرحمـــن حسام فوزى عبدالرحمـــن379435
هندسة كفر الشيخنهى محمد صبري ابراهيم السيد347185
طب الزقازيقزينب احمد عبد الفتاح محمد العدل524523
صيدله القاهرهاحمد هشــام محمد زوين233434
3414o1اداب االسكندريهتغريد طارق السيد عبد المطلب شلبى
صيدله المـــنصورهمـــنى نبيه محمود محمد عبد هللا561456
تربية قنا ج جنوب الوادىمروة سيد محمد مصطفى741666
591o43هندسة المـــنصورهعبد هللا يسرى الباز محمد على
51451oكلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةهاجر محمد محمود محمد عبدالمجيد
22oo84تربية ابتدائي شبين الكومايرينى مجدى عبدالملك تادرس
8oo83oحقوق اسيوطمحمد محمود احمد عمر
38373oتربية ابتدائي كفر الشيخايمان هشــام مصطفى السيد
72354oتربية ابتدائي المـــنيااسراء جمال محمد خميس
66o699كلية أداب بورسعيدعلى فتحى احمد محمود عبد الحليم
تربية ابتدائي بنهاخالد كمال محمد ابراهيم محرم299526
تربية ابتدائي بنهاايه احمد حسن حسن عيد278453
3o6oo4هندسة شبرا بنهانورالدين ابراهيم محمد عبدالهادى
طب بنهامريم ابراهيم محمود جاللة228845
214o18هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد على محمد الشوربجى
5o9115صيدله الزقازيقعلى خالد احمد عبدهللا جراد
8o212صيدلة الفيوماسراء السيد رزق السيد العلوى
تجاره المـــنصورهاشرف ماهر متولى محمد582343
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالغفار محمد عبدالغفار221845
524o77هندسة الزقازيقالسيد محمد عبد اللطيف السيد فرج
744oo4نوعية قناندا محمد عبدالحاكم الطيب
2o7518كلية البنات آداب عين شمسساره عادل محمد محمود مصطفى
482ooهندسة حلوانحسين محمد كمال الحسينى شومان
28o21oهندسة شبرا بنهامحمود السيد عبدالعظيم عبدالسالم
تجاره الزقازيقمحمد حمدى علوان احمد حشيش637138
498o97هندسة المطريه جامعة حلوانماهر فكرى عبدهللا مجاهد ابراهيم
تجاره عين شمسمـــنة هللا محمود محمد عبد الهادى146195
71oo31كلية حقوق المـــنياعلى أحمد إبراهيم محمد
5o9438تجاره الزقازيقاحمد محمد على عبدهللا
39o7o5صيدله طنطاايه صالح احمد احمد مسعود
12656oالسن عين شمسمريم اشرف نيروز عطيه
2o29o9السن عين شمسامـــنيه عبدالكريم عبدالقادر عبده
تربية شبين الكومهناء سيد حسين مصطفى226583
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيحيى احمد عبدالسالم ابراهيم267417
73o851رياض اطفال بنى سويفأسماء حسن محمد فاضل
صيدله المـــنصورهندا مصطفى محمد عبد المطلب شريف586849
12oo32طب اسنان عين شمسهايدى عطيه فوزى عيسى
8o7528اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةراندا سيد عيد شكرى
تربية دمـــنهورياسمين صالح فؤاد عبدهللا عبدالرحمـــن428652
تربية كفر الشيخآيه عبد الستار عبد الستار مصطفى خليفه381982
تربية المـــنيارزق يونس رزق عبدالسالم729138
649o31عالج طبيعى القاهرهاميره محمد محمد فج النور ابراهيم
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسراء ممدوح عبدالمـــنعم عبدالوهاب زاهر374247
هندسة قناعبدالرحمـــن احمد محمد محمد244732
588o2طب القاهرهعفاف احمد امين محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعالء محمد على احمد عنانى276942
71916oرياض اطفال المـــنيا طالباتاسراء محمد عاشور ابراهيم
6461o5هندسة المطريه جامعة حلواناسراء ربيع عبدالغنى عرندس
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كليةاسمجلوس
تجاره سوهاجمحمد عمر حسن يسن816572
57123oصيدله المـــنصورهمحمد السعيد بهرام على عوض
تجاره انتساب موجه االسكندريهبسنت سعيد عبيد محمدحامد347275
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره رافت عبدالسالم عبية217137
اداب االسكندريهنورهان حسين ذكى عباس حسن348221
575o82كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد محمد طه فرج خشبه
اعالم القاهرهزينب عبدالحكيم السيد احمد رفاعي287782
صيدله القاهرههاجر سيد محمد احمد195354
تربية طنطاياسمين ابراهيم جوده متولى363873
اداب طنطاعمر جمال محمد صبحى العبد361487
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر محمد عز الدين مصطفى17496
تربية كفر الشيخاسراء جالل محمد ابراهيم379186
73342oهندسة قناجورج سامح فؤاد عزيز
تربية طفوله شبين الكومسمر رشــاد زكى جبريل226553
3369o3طب االسكندريهاسراء ابراهيم محمد يوسف
اداب طنطامصطفى مصطفى ناجى إسماعيل مرسى355552
طب االسكندريهايمان مبروك محمد عبد الفتاح العشماوى452369
هندسة حلوانحنان محمد سيد على42853
73oo27نوعية موسيقيه المـــنياهايدى عادل فهيم مـــنصور
71347oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياسمينا محمد رمضان محمود
صيدله االسكندريهيارا احمد احمد محمود الشرابى413161
8o5o89تربية ابتدائي سوهاجمها فواز فضيل فواز
تربية ابتدائي بنهامياده احمد احمد يوسف285582
6o238اداب الفيوماحمد محمود عبد الكريم احمد
57815oتربية ابتدائي المـــنصورهالشيماء زكى عبد الحميد سليمان الجمل
تجاره االسكندريهمحمد عبده حلمى عبده محمد421576
5o3199تربية جامعة دمياطآية محمد فهمى الموافى الجمل
42o68oتربية اسكندريةاسالم حسنى السيد ابراهيم حسنين
تربية المـــنيامريم ميالد زخارى حكيم713431
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن اسامه كمال عبد الغنى جنيدى55826
اداب القاهرهابتسام مخيمر عزام مـــنظور59824
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمسمها حسني احمد كامل153631
64o543كلية السياسة واالقتصاد ج السويسرنا ناصر حسن مرسى حسونه
75537oالسن المـــنياميالد عاطف فايز وهبه
تجاره انتساب موجه قاهرهنيره احمد عبد الرحمـــن عبد الفتاح42387
49186oتربية ابتدائي طنطاعنايات السيد عبدالفتاح الفيشــاوى
1297o6صيدله القاهرهمحمد احمد خلف خليفة
456o74هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن كامل علي حسن محمد عبد الحليم
صيدله الزقازيقأسماء ماهر أحمد إبراهيم عطى521613
189o1تجاره القاهرهبيناي حسام سعيد عبد الحي
49o874تجاره المـــنصورهياسر هاللى الدسوقى حجازى
369o73هندسة االسكندريهمحمد عبده عبده عبد هللا
14411oصيدله عين شمسايمان رمضان بدرى عبد هللا
هندسة اسوانعصام احمد الحسين احمد746889
تربية طفوله طنطارانيا بهاء احمد ابو الفتوح سرحان489281
59o534تجاره المـــنصورهاسامه حسن حسن امام
71417oطب بيطري المـــنيامارينا محسن ثروت نجيب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت ابراهيم جالل ابراهيم194775
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفدينا محمد حسين احمد عبد اللطيف74574
5o1174سياحه وفنادق المـــنصورةشــادي محسن حسنين المـــنزالوي
هندسة سوهاجبيشوى مجدى عدلى جرجس816373
اداب انتساب موجه القاهرهندى صابر محمد صابر31197
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كليةاسمجلوس
كلية األلسن سوهاجايه محمد خليفة محمد815482
تجاره الزقازيقمصطفى محمد محمد عبدالحميد517335
صيدله عين شمسعبد الرحمـــن يحيي عفيفى محمد131165
51o417صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسماء حمدى الشحات عبدالغنى محمد
74473oكلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمحمد حسن ابراهيم حسن
تربية بنى سويفمريم ممدوح محمد عويس62556
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندرية/رياضةمـــنه هللا ابراهيم عامر حسن عامر455452
34621oاداب االسكندريهريم ابراهيم عبدالسالم محمود
811o45إعالم ج جنوب الوادىدعاء رجب خليفه ابوزيد
49o921طب طنطاعبد الحى محمد السعيد المرسى السجاعي
2o5439هندسة عين شمسمحمد عادل حسن على
345o28سياحه وفنادق االسكندريهخالد على حسن سالمه ابوشبانه
هندسة الفيومعبد الكريم مصطفى محمد رفاعى عبد المتعال117154
657o3oهندسة االسماعيليةمحمد عصمت عبد العزيز ابراهيم ذكى
2o8151فنون جميله فنون حلوانايه محمد جمال حسن الجاكى
اداب دمـــنهورمحمود ياسين عبد الستار محمود  جويد343992
رياض اطفال المـــنيا طالباتمارين خلف يوسف ميخائيل721559
3o319صيدله القاهرهمحمد ناجى جالل احمد
نوعية الزقازيقاميره حسين محمد مصلحى سالمه639316
279o17كلية هندسة بنهاعيد عادل محمد عبدالفتاح على محرم
5o4599عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد محمد الباز محمد حجاج
كلية األلسن سوهاجمحمود شعبان خليفة عبد هللا641731
تجاره عين شمسكريم عالء محمدى محمد297271
8o7359تربية سوهاجاميره رشوان شوقى رشوان
صيدله المـــنصورهروضه صبرى بدير الشربينى567991
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةرباب احمد فرغلى محمد298932
طب االسكندريهعلى محمد احمد ابو الفتوح غانم439464
نوعية المـــنياسهيلة محمد احمد عثمان724761
2512oهندسة حلواناسراء طارق على ابراهيم
صيدلة اسيوطاميره عبد العظيم محمد زيدان834279
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىوليد عاطف عدلى امام742818
صيدله القاهرهسلمى شهاب الدين محمد حديوى43378
تربية طفوله سوهاج طالباتاميره صالح مصطفى احمد818337
صيدله عين شمسمـــنار ايمـــن عبدالرحيم عالم293715
صيدله المـــنصورهوسام خليفه راضى عبد العال578132
طب طنطاريهام حمدى ابراهيم عبدهللا496644
فنون جميله عماره ج حلوانمحمد عالء على شعبان15684
هندسة كفر الشيخاسالم خالد محمد طه على381485
815oo7تربية سوهاجايمان حمدان جاد عبد الشــافي
72o631التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم سامي كامل حنا
64o762هندسة بور سعيديوسف محمد عبد الهادي عبد الوهاب
5oo658اداب جامعة دمياطاميره السيد عبد الفتاح الموجى
36o866كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفنورهان محمد فتحى محمد متولى
13o52oاداب عين شمسناريمان ايمـــن محمد سيد احمد
تربية أساسي اسكندريةنادين المغاوري فرغلي علي عثمان417862
3oo885تجاره بنهامحمد رافت عبدالعظيم محمد
28648oاداب بنهاساره ممدوح عرفه احمد عبدالوهاب
صيدله طنطامحمد جمال محمد الزلبانى217796
تربية ابتدائي دمـــنهوريارا محمد عبد الناصر عبد هللا429524
تربية ابتدائي االسماعيليهاسراء ابراهيم فاروق السيد653648
49o879صيدله المـــنصورهاحمد اشرف السيد غازى محمد
36oo22طب بيطرى المـــنصورهاالء شعبان عطيه التالوى
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي طنطانرمين احمد بدوى السيد بدوى367779
12619oتربية ابتدائي عين شمسامانى اديب حنا عطاهللا
نوعية طنطامحمد مجدى الرفاعى إسماعيل طمان488252
نوعية الزقازيقعلياء عادل محمد ابراهيم516489
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن طارق ممدوح حسن على196889
هندسة عين شمسمحمود رضا طه احمد133431
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةسلمى اسالم حسن حسن652488
2o2877اداب القاهرهياسمين امين نصرالدين امين
نوعية الزقازيقايه ابراهيم ابراهيم ابراهيم عبدالنبى518521
3o4883تجاره عين شمساحمد محمد حسن السيد سماحة
8o9454تجاره سوهاجمحمود على محمود عبد اللطيف
كلية أداب بورسعيدندى محمد رجب احمد رمضان661765
كلية الطب بقناناردين باسم رزق زكى743852
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد حسين كرم نعمين فيصل156338
كلية البنات تربية عين شمسرضوه حسين احمد حسان144373
تجارة قنا ج جنوب الواديندى ابراهيم على حسين على732116
نوعية كفر الشيخاالء على السيد خليفه السيد377135
تربية بنى سويفهويدا قرنى شعبان عبد الحميد71341
تربية طنطاايمان ابراهيم ابو اليزيد حمزه359142
طب اسنان طنطاساميه عادل عبدهللا حسب هللا234546
5oo46oتربية جامعة دمياطنرمين زين طه اللبان
هندسة القاهرهاحمد حاتم ايوب ابراهيم48211
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعائشه طارق فتحى شندى محمد215727
4111o5تجاره االسكندريهمـــنة هللا محمد السيد خليفة ادم
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد خالد دسوقي محمود حالوة416838
2o7o62تجاره انتساب موجه  عين شمسهدير اسامه محمد مغاورى
هندسة اسيوطمصطفى خالد مصطفى محمد799659
اداب القاهرهايه علم الدين عبد هللا عبد الستار39317
صيدله المـــنصورهاالء عبد العزيز حافظ خليل رمضان571464
646o19تربية الزقازيقمحمود سعد احمد محمد
كلية طب أسنان الفيومبوال هانئ صموئيل عزيز73933
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسوسن مجدى على عبدالهادى شبكة279294
63924oطب الزقازيقاحمد السيد احمد محمود مرسى
تربية رياضيه بنين كفر الشيخعلى عبدالحق على ابراهيم حسين381831
648o95كلية السياسة واالقتصاد ج السويسمحمود بشرى محمود على
حقوق القاهرهعبد الرحمـــن احمد عبد العزيز احمد حسن23354
تربية المـــنياهاله مصطفى حامد فولى727552
3o41o7هندسة المطريه جامعة حلواناحمد حامد عبدالسميع الدسوقى
هندسة المطريه جامعة حلوانايمان محمد كامل محمد خليل641253
تربية ابتدائي الزقازيقايمان محمد ابراهيم عبدالحميد512156
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد صفوت عبد النبى خليل مرسى48968
هندسة عين شمسمحمد حسين مصطفي مسعود133521
طب طنطاعمرو محمد محمد موسى497177
كلية البنات آداب عين شمساسراء جمال مرسى عبدالمقصود298859
هندسة المـــنياضياء خيرى جمعه احمد718114
اعالم القاهرهجوليانا اشرف ايوب قليني118369
اداب بنهااميره عبدالعزيز لبيب ابراهيم برغوت285364
224o39طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عبدالهادى محمد تعيلب
تربية رياضيه بنين بني سويفاسالم شعبان عبد الجيد سيد63987
هندسة شبرا بنهابوال صالح ندها جوهر281629
عالج طبيعى القاهرههاجر عاطف حامد على282489
هندسة الزقازيقماريان عزت عبدالمالك حنا516861
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كليةاسمجلوس
65233oهندسة االسماعيليةيمـــنى شوقي عبد الباقي محمد بيه
تربية المـــنيااسماء عصام احمد ابراهيم711149
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةالهام محمود علي على النجار519678
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسالهام محمود اسماعيل يونس655953
صيدلة اسيوطمصطفى رافت سيد عبدهللا749342
586o54طب الزقازيقمحمد اشرف السعيد عبد الرحيم عبد الحميد دويدار
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتسنيم اشرف عبد هللا غريب39599
صيدلة اسيوطدميانه زكريا ثابت كيرلس787772
تربية ابتدائى فرع وادى جديدإسراء عالء عبد الولي حسن748963
هندسة القاهرهاحمد ايمـــن محمد انور145212
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه محمد فتحى محمد265754
طب بنى سويفمصطفى فوزى شــاكر عبد المقصود69933
تربية ابتدائي بنهاندا انور عبدالموجود عمرو285583
8o91o8صيدلة سوهاجدميانه وجيه فخرى بساليوس
كلية البنات آداب عين شمسياسمين اسماعيل حسن احمد حلفاوى275643
هندسة الزقازيقابراهيم عبدالرحمـــن ابراهيم متولى دهشــان649814
صيدله المـــنصورهاحمد مصطفى احمد مره487792
2o2778اداب انتساب موجه القاهرهمـــنار محمد يونس عبدالحكيم
اداب المـــنياامل سيد محمد سيد716524
2292o2تربية بنهاعبير جمال السيد سيد احمد
تربية ابتدائي بنهاوسام ابراهيم عبدالعزيز محمد محروس277297
812oo6تربية ابتدائي سوهاجنعمه مصطفى اسماعيل احمد
46oo41هندسة االسكندريهاحمد محمد عبد الحميد حجاج
6413o4تجاره الزقازيقمصطفى خالد فتحى محمود موسى
5o67o1هندسة بور سعيدفوزى محمد محمود بدوى صيام
77o92تربية ابتدائي الفيومنجالء قمر عبد الحميد ابراهيم
طب اسنان طنطازينب ابوبكر محمود قشطه234666
2o3529اداب حلوانمروه عبدالنبى صادق قرنى
22189oتربية الساداتمحمد السيد جوده ابوزيد 
تربية بنى سويفحسناء اسماعيل سالم سليمان65995
56o113اداب المـــنصورهمرام طارق السيد محمد الدسوقى
64o261صيدله عين شمسهايدى عالء الدين عبد هللا على محمد
هندسة الزقازيقخالد محمد السيد محمد644887
تربية عين شمسهمسة محمد محمد عبد العزيز43258
6642o4هندسة بور سعيداحمد السيد السيد محمد قابيل
تجاره الزقازيقندا رمضان أحمد فرجاني فرج522143
7992o5اداب اسيوطمحمود احمد محمود احمد
حاسبات ومعلومات القاهرهعمرو حسين محمد حسن24351
اثار الفيومعبدالرحمـــن محمود محمود محمد645435
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء احمد مصطفى محمد عطا هللا148528
37725oتجاره كفر الشيخمـــنة هللا عالءالدين خليل عبدالحميد رشوان
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن محمد ابوالفتح الخولى233474
حقوق عين شمسخالد وليد على ماهر مرسى محمد114647
هندسة اسيوطهشــام عمر هاشم محمد عبد الجواد797682
هندسة االسكندريهآالء فتح هللا اسماعيل فايد457951
57986oهندسة المـــنصورهسماح صبرى السيد حافظ
تربية اسيوطايه محمود محمد عمر799695
تجاره االسكندريهعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم العبادى343166
211o5تجاره القاهرهحازم عصام صبحى سيد
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد فرحات مصطفى عبد الغني116454
8o1466حقوق اسيوطاحمد همام احمد عالم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةايه محمد السيد النحاس222271
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كليةاسمجلوس
3o1585حقوق عين شمسفاطمه محسن عبدالنعيم درويش
طب المـــنصورهايمان محمد على محمد حسن المـــنسى589185
57o848هندسة المـــنصورهاحمد محمد عوض محمد حربى
5o3314تجاره جامعة دمياطهشــام أحمد أحمد عبد الهادى شــاميه
طب بيطرى المـــنصورهاحمد فخرى ابراهيم عطوه588372
صيدلة اسيوطعالء محمد نورالدين احمد731721
7114o4تجاره بنى سويفخالد مدحت عبد العظيم احمد
حاسبات ومعلومات عين شمسجون اميل يوحنا رزق هللا115251
18982oتجاره عين شمسعبدالشــافى صابر عبدالشــافى ابراهيم
اعالم القاهرهاسماء محمد سيد امين21288
تربية ابتدائي اسيوطساكب شعبان ساكب حماد791366
طب بيطري المـــنياساره مجدي نبيه اسحق729372
هندسة القاهرهاحمد جمال على عبد الرحمـــن125557
هندسة االسكندريهشروق محمد احمد محمد عمران341683
3o678هندسة القاهرهكريم ياسر عبد الرحمـــن احمد
136o9السن عين شمسامـــنيه صالح فارس محمد
34863oحقوق االسكندريهسارة شريف عبد النبي محمد
8o8466كلية اآلثار سوهاجحسن السيد حسن هاشم
427o59تجاره طنطامحمود محمد قنديل عبد اللطيف ايوب
725o53تربية المـــنياسماح حسن محمد محمد
23o425تربية ابتدائي شبين الكومعلى وجدى سعد الدين فرج
اداب االسكندريهمحمد حمدي عبد الشــافي حافظ احمد421755
هندسة المـــنيامحمد سيد أحمد أحمد حماد414536
طب اسنان طنطامـــنة هللا أحمد إسماعيل رمضان خليل346895
445o7السن عين شمسروان محمد عبد العزيز محمد
هندسة كفر الشيخمحمد ابراهيم السيد عيد ابوزيد371768
تربية ابتدائي جامعة السويسشيماء محمود ابراهيم حامد658646
اداب طنطافرج السيد محمد بدران358811
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةصالح محمد صالح محمد ابو ابراهيم211951
تمريض الزقازيق اسماء محمد محمد السيد امام515667
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن اسامه محمد شطا155539
6o454صيدله القاهرهمروه عاطف انور محمد
36oo88اداب طنطاامـــنيه مصطفى احمد ابراهيم فره
56115oصيدله المـــنصورهسلمى السعيد السعيد ابو العال ضياء
هندسة بور سعيداسالم السيد عبد المولى السيد باز576934
فنون جميله فنون حلوانكاترين سامى ابراهيم عبد الملك126249
7377o4تربية ابتدائي قنا ج الواديهايدى محمد أبو الوفا إبراهيم
646o53نوعية الزقازيقدينا رضوان ابراهيم الحسينى
698o8كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفدعاء رجب معوض احمد
789o3oطب بيطرى اسيوطناديه شعبان احمد على
22674oتربية شبين الكومشيماء محمد صابر محمد
طب االسكندريهأميرة عبد الوهاب ابراهيم ابراهيم فلفلة451142
صيدله عين شمسندى عبدالمقصود احمد عطيه194864
79o9o3تربية اسيوطاحمد عالءالدين محمد خلف هللا
3oo795صيدله الزقازيقايه سامى محمد عنان
715o79اداب المـــنيامريم نسيم بشرى زكي
3519oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنشوى محمد عبد الحميد عويس
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورهان خالد جمعه محمد59913
191o31اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمـــنى ادهم حظى محمد
74o143هندسة قنامحمد احمد محمد على
56o985رياض اطفال المـــنصورهندى طارق عبد المعطى محمد غانم
37543oطب بيطرى كفر الشيخمحمد راضى السعيد على ابو الخير

Page 979 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
هندسة القاهرهمحمد عالء محمد احمد عبد المـــنعم24413
اداب عين شمسفيروز احمد خليل ابراهيم196112
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد محمود احمد محمود73496
طب المـــنيامى ايمـــن فاروق درويش714194
طب بيطرى بنى سويفرحاب سعد احمد سيد63249
2o56o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود سيد عبدالرازق توفيق
3o4o94هندسة عين شمساحمد محمد على احمد
تربية اسكندريةميار ايهاب حسن محمد على346267
2685o3اداب عين شمسمياده محمد عصمت فايق
73o854كلية حقوق المـــنياالشيماء سري سعد محمد
2437o4كلية الطب البيطرى المـــنوفيةكيرلس اشرف يوسف نقوال يوسف
66o464تجاره بور سعيدعمرو السيد شلبى شلبى العاصى
فنون جميله فنون ج االسكندريهنرفان أحمد محمد مصطفى رضوان347327
اداب المـــنصورهلؤه هشــام محمد احمد ابراهيم حبيب573878
2776oاداب انتساب موجه القاهرهمـــنة هللا عادل عبد النبى محمد
تربية ابتدائي اسيوطمحمد مصطفى محمود محمد792689
58o434تجاره المـــنصورهشوقى السعيد عبد المقصود السيد الحنفى
صيدله المـــنصورهمحمود مصباح جمعه حسن ابراهيم564922
هندسة القاهرهمصطفى محمد محمد عرفه118311
12823oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره سليمان محمد سليمان
اداب عين شمساحمد محمد حسن يوسف عفيفي287562
صيدله حلوانمصطفى عبد السالم حواش عبد السالم غنيم55955
تربية اسكندريةعبد الرحمـــن عادل عبد العزيز عبد المجيد343277
هندسة المـــنصورهمحمد عمرو عبد المولى حسين محمود587131
طب القاهرهايمان خلف عبد الظاهر خلف هللا88658
65o581طب بيطرى الزقازيقمحمد ممدوح سليمان احمد محمد
6643o2هندسة بور سعيدماجد هشــام محمد محمد الصيرفى
3oo873اداب بنهااحمد سمير محمد ابراهيم
تجاره الزقازيقعزة سعيد عبد الفتاح محمد516216
هندسة بور سعيدروان مجدي ابراهيم محمد على661385
7954o6كلية رياض االطفال اسيوطمارتينا كامل فهيم مقار
174ooهندسة عين شمسيوسف احمد احمد محمود ابو سبيع
تجاره انتساب موجه  عين شمسعبد هللا عماد محمد الشــاذلى محمد الجندى139294
طب سوهاجمجدي مشوادي ابواليمين احمد811711
هندسة االسكندريهنورهان يسري احمد احمد حسن  الحداد454347
اداب انتساب موجه عين شمسنجالء عباس محمد طه الصعيدى293547
6o272تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد رمضان حلمى عبد الرحمـــن
اداب الزقازيقامال مصطفى عبدالغفور محمد سالم522863
كلية حقوق المـــنيامحمد صفوت عيد احمد718333
22316oكلية الطب البيطرى المـــنوفيةدينا سالمه مهنى الخولى
السن عين شمسنوران ياسر محمد طه44652
2o4543السن المـــنيانادر يسرى موريس بطرس
451o37طب االسكندريهمارينا سامي راغب خيله
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء حسين عبد الحميد حسين عيسى214526
23189oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفزينب حبشى رضوان حسان
تخطيط عمرانى القاهرهبالل صالح ابراهيم السيد357245
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتنسمه عبدالعاطى ابوالحسن احمد738691
5946oتربية حلوانسالمه عبد الناصر سيد امام
5o6698هندسة المـــنصورهعبدهللا السيد زكى محمد الباز
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتندا عبدالهادى عثمان عمار225386
تجارة قنا ج جنوب الواديريم حسن التهامي الطاهر745978
35o519صيدله االسكندريهاسماء محمد عبد النعيم عبد العليم محمد
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كليةاسمجلوس
هندسة اسيوطحسن طارق حسن محمود635884
56o3o3هندسة المـــنصورهاسالم عماد ابوالسعود عبد السالم حلوه
نوعية الزقازيقنهى السيد فؤاد توفيق521452
اداب انتساب موجه االسكندريهبانسيه السيد عبده عبد العزيز الربانى341316
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء رجب احمد عبدالوهاب298868
21842oصيدله طنطابسنت عبدالحميد محمد الحلفاوى
كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةميريت كامل شوقى كامل ميخائيل567371
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد السيد فرج محمد656597
34858oهندسة االسكندريهإسراء عبد القادر عبد المجيد محمد سافوح
11466oتجاره عين شمسمحمود ناجى رافت عبد هللا
8o3853تربية سوهاجالهام صالح عبد الرؤف عبد العال
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد ناصر مصطفى احمد نجم145134
تربية أساسي اسكندريةشيماء محمود علي حسن عبد المـــنعم341452
تربية الغردقة جنوب الوادياالء غريب محمد على237493
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخامل احمد عبد الحميد عبد القادر382837
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانتسنيم مجدى عبدالستار عمر277813
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد حسام الدين عبد الرحمـــن الرامى469564
تربية ابتدائي شبين الكوماهداء فتحى ابراهيم السيد شرف الدين236283
تربية ابتدائي الساداتهدير شعبان عبدالرازق الديب214569
هندسة طنطاعبد الرحمـــن محمد عبد الفتاح غانم362538
تجاره عين شمسنورهان صفوت عبد الرازق ابراهيم اسماعيل114172
44o792كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايهاب محفوظ محمد عبيده خليل
تجاره عين شمسمصطفى احمد محمد احمد296725
طب القاهرهميار حسن عباس عبد القادر152676
2262o3طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه عادل بسيونى كشك
7279o2كلية حقوق المـــنيامحمد عصام محمد جمال رشــاد
1489o3كلية البنات آداب عين شمسندى احمد بيومى بدوى
صيدلة اسيوطعبد الرحمـــن على عبد المعطى جاب هللا787193
3628o5تجاره طنطامصطفى كمال احمد عبد العال
هندسة عين شمسداليا احمد حسين محمود بدوى116733
هندسة اسيوطجاسر طارق علي عبد المطلب149615
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاالء رمضان معوض علي45563
3o5782طب عين شمساحمد عصام الدين ابو بكر محمد
كلية البنات آداب عين شمساميمه سعيد عبد الواحد ابراهيم31455
هندسة الزقازيقمحمود رضا محمد شتيوى516331
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعلى لطفى على ضبيش217818
فنون جميله عماره ج حلوانهند محمد يوسف عبد الرؤف13768
27o52oهندسة المطريه جامعة حلوانباسم عاطف رشدى عبده
591o58هندسة المـــنصورهمحمود محمد المتولى مصطفى
3147oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر سامي محروس احمد علي
66o1o5تجاره بور سعيدحسام عصام الدين محمد محمد ابو المعاطي
11948oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى احمد مصطفى عبد الحميد
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمود ابراهيم شحاتة علي النجار425275
تربية طفوله كفر الشيخأميره محمد إبراهيم مصطفى الحفناوي384291
68o53صيدله بنى سويفمريم عياد اسحق بطرس
هندسة كفر الشيخاحمد اشرف محمد ابراهيم الشموتى563533
138o74طب اسنان القاهرهاسماء جمال معوض محمد
حقوق انتساب موجه الزقازيقمريم السيد عباس احمد656741
تربية ابتدائي المـــنصورهوالء جاد الحق ابراهيم جاد الحق582715
2o3779كلية البنات تربية عين شمساسراء احمد عبدالرازق احمد يحى
712o34السن المـــنيامعتز اسماعيل على مرسى
هندسة الفيوممحمد عبد الرحمـــن على سالم77915
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كليةاسمجلوس
هندسة كفر الشيخاحمد ربيع محمد احمد الدويك384889
تجاره انتساب موجه قاهرهنور مؤمـــن نورالدين محمد42377
19673oاداب القاهرهماريو عماد سليمان ميخائيل
هندسة المـــنصورهمحمود حماده محمود محمد النوساني487578
3oo818طب بيطرى بنهاسهام ظريف سليمان احمد االبجى
اداب المـــنصورهسلمى مقبل السيد عمر احمد عيسي572147
صيدله القاهرهميار عطيه محمد عبدالرحمـــن268886
376o18تجاره كفر الشيخالسيد جمعة احمد رجب الحمادى
تجاره القاهرهرنا محمد عبد الرحمـــن السيد43179
72o8o8تجاره بنى سويفمارينا عماد فوزى فايز
35oo18اداب االسكندريهرهف محمد فوزي عبدالمـــنعم الدسوقى
هندسة طنطاعبد الرحمـــن السيد عبد الرحمـــن المتولى السيد591233
فنون جميله فنون ج االسكندريهتقى ياسر محمد عبد الدايم السيد339365
تربية االسماعيليهمريم محمود محمد السعيد حسن656742
تجاره بنهامحمد ضياء انيس ابراهيم احمد عبدالهادى284665
هندسة عين شمسكريم عبد المـــنعم محمود محمد الرفاعى122859
هندسة القاهرهزياد عبد المـــنعم مهدى عابد58712
تجاره عين شمساسامه محمد السيد ابراهيم263927
كلية الطب بقنامحمد وحيد فضل هللا عبد المجيد832528
هندسة شبرا بنهااحمد رمضان رفاعى عبدالعزيز297854
4448o4طب االسكندريهمـــنه هللا عبدالحليم سعيد عبدالحليم الحمزاوى
45966oعلوم رياضة دمـــنهورمحمد صبحي محمود عبدالنبى عيسي
هندسة القاهرهاحمد محمود اسماعيل على135548
2372o4تجارة قنا ج جنوب الواديوالء عاطف جاد الرب رضوان
اداب االسكندريهاحمد ماهر محمد عبد الجواد عجمى416526
طب اسنان طنطاهدير اسماعيل ابو اليزيد المشــالي359684
5o34o8طب بيطرى المـــنصورهمحمد اسامة مصطفى يوسف خليف
74o462كلية الطب بقنادينا سامى احمد موسى
72o447تجاره بنى سويفهادى هشــام سيد حسين
تربية ابتدائي بنى سويفمايسه محمد حسن عبد الرحمـــن66881
هندسة بور سعيدماذن السيد محمد احمد الشيخ662497
صيدلة بورسعيدعفاف محمد احمد نجيب568213
اداب الزقازيقعلياء صالح الدين عبدالفتاح علي محمد522892
8o3717تربية ابتدائي سوهاجغيداء ثروت احمد حسن
نوعية االسكندريهاسالم صالح عبدالمتجلى عبدالعزيز344684
286o15طب بنهااالء محمد زهران محمد رضوان
647o3oصيدله الزقازيقطة حسينى حسين السيد
653o8oتربية االسماعيليهندى احمد محمد حسين
4472o4طب بيطرى دمـــنهورسلمى كمال محمد أحمد غانم
طب طنطاشيماء ابراهيم محمد الصعيدى354726
كلية البنات آداب عين شمساسماء عاطف دسوقى ابراهيم43545
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىجرمين مـــنير سعيد شــانودى736884
19o125تجاره عين شمسمحمد ياسر جمال الدين ابراهيم رجب
تجاره طنطابسنت مجدي ابراهيم بغاغو364584
طب المـــنيامحمد عبد المـــنجى مصطفى محمد726171
تجاره الزقازيقمحمد ايمـــن سعد سالمة محمد523944
سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد محمود ابوالعطا مرسى299559
هندسة القاهرهمحمد حسن الدوينى السيد114992
5o42o1حقوق المـــنصورههاجر السيد ابو زيد محمد الرفاعي
اداب االسكندريههبه هللا عصام احمد عبد الحميد شليل347332
تجاره المـــنصورهمصطفى عادل محمد حامد الماحي578825
12339oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى محمد حفنى محمود محمد
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كليةاسمجلوس
هندسة االسكندريهنغم احمد عبد المـــنعم محمد346377
اداب قنا ج جنوب الوادىايفيت سمير بشــاى سنبل735658
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسراء هارون على هارون151349
578oooالسن عين شمساسماء هانى محمد السيد الجندي
طب بيطرى اسيوطناريمان صفوت محمد محمد827512
رياض اطفال الفيوم طالباتنورهان احمد ابراهيم سيد721742
712o53طب المـــنياانطونيوس نادى عطية سعيد
طب بيطرى االسكندريهأريني صبري جرجس بخيت غبلایر346566
السن عين شمسمحمود محمد ابراهيم الحداد426271
صيدله طنطاميرنا وائل وهبة البهى البشالوى496694
تربية ابتدائي شبين الكومنرمين حلمى سعيد هيكل226571
اداب بنهااالء رجب احمد احمد294179
485o42هندسة طنطامحمد سعد عبدالعزيز شــاهين
تربية رياضيه بنات شبين الكومساميه رأفت همام محمود216575
صيدله بنى سويفاسماء شعبان اسماعيل مصطفى63175
742oo8هندسة قنامحمود ابو الحسن محمود حسن
4485oتربية عين شمسندا حسام محمود ابراهيم
تربية ابتدائي المـــنيافاطمه رمضان صابر محمد716277
تربية بنهانبيلة السيد فتوح السيد277276
75661oتربية المـــنياوردة إسماعيل كامل مصطفى
5o8929طب بيطرى الزقازيقميار عبد الحميد حسينى عبد المطلب
717o93صيدلة المـــنيامادونا نبيل فرج ابراهيم
تجاره الزقازيقمحمد ناصر عبداللطيف احمد649289
36o6o7تربية ابتدائي طنطامى مصطفى عبدهللا الملخانى
نوعية كفر الشيخمحمد بشير فتح هللا مصطفى الجندى381276
45o936طب االسكندريهفاطمة عصام أحمد إبراهيم محرز
5o7161هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد سعد احمد ابراهيم العاصمى
تربية طفوله طنطاسعاد سعيد ابوالخيرعبد العزيز الرفاعى367633
تربية االسماعيليهعبدالعزيز عيد خليفه اسماعيل651413
صيدله حلوانالشيماء بدر علي خليل55769
5o4937تربية جامعة دمياطيارا معوض محمد إبراهيم الحسينى مصبح
65o161طب الزقازيقخالد السيد ابراهيم عبدالحميد
23578oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرويدا احمد عزت احمد الدقن
تربية ابتدائي كفر الشيخايناس علي فتح هللا مرسي377162
اداب دمـــنهورآالء محمد شحاتة عبدالعاطى أبو سالمة429835
3536o4هندسة طنطاهشــام رافت جابر محمود البقلي
641o48نوعية الزقازيقايه حسن احمد محمد محمد على
65214oتربية االسماعيليهخلود على السيد عبد المقصود
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانبسام ميخائيل فخرى جاد شحاته272494
5oo472تربية جامعة دمياطنورهان محسن عباس دحروج
حقوق سوهاجيوسف طارق سليم خضيري816585
هندسة اسيوطعلى عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن محمد خليل587788
طب بنهاهدير محمد محمد حسب هللا عبدالخالق444855
طب بورسعيدعمرو شوقى السيد الشبراوى النجار569245
8o8o5oتربية سوهاجشنوده بخيت شرقاوى قدوس
تربية حلوانامـــنيه ابوالعال محمد ابوالعال197473
79946oتربية اسيوطايهاب عبده عدلى ثابت
73155oتربية قنا ج جنوب الوادىعبد الرحمـــن محمد األمير فوزى أحمد
65o514طب الزقازيقيوستينا يوسف نسيم حنا ميخائيل
12o977هندسة عين شمسمحمد هشــام حسن بدوى
اداب االسكندريهإسالم أحمد محمد عيد هالل425253
اداب المـــنياسمر فاروق احمد على721685
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تجاره القاهرهمياده ناصر بدر عبد الحميد28891
34924oتربية أساسي اسكندريةاسراء فرج عبد الموجود سطوحى
2861o5اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد السيد احمد السيد
211o13نوعية جيزهمحمد احمد عبدالحميد محمد
هندسة حلوانعمرو طارق عبدالعزيز على جعفر261431
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو على سيد اسماعيل38945
هندسة سوهاجمحمد احمد عبد العال عقيل811334
3o951كلية البنات آداب عين شمسايه عبد الفتاح احمد عبده غالى
حقوق اسيوطفهد محمود ابراهيم محمد799489
تربية طفوله االسماعيليهاميره ابراهيم امين ابراهيم654856
45oo9oطب االسكندريهمرفت رياض محمد علي رحاب
657o57تجاره جامعة السويساحمد ابوالوفا عبدالحافظ احمد
تربية ابتدائي بنهاايه ناصر بهى الدين عفيفى محمود277696
هندسة حلواننورهان خالد محمد عبد الهادى149189
تربية االسماعيليهفاطمه سالم سلمى سويلم656482
8o343تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد شعبان صابر ابراهيم
اداب طنطادنيا محمد حسن محمد الرحيمي492277
356o37اداب طنطادعاء شعبان محمد السعداوى ابوهالل
صيدلة بورسعيداالء غريب عبد السالم السيد عبد المـــنعم661936
663o6oتجاره بور سعيدمحمد نصر محمد عبده السحراوى
اداب سوهاجياسمين على عبادي محمد817559
تربية قنا ج جنوب الوادىفاطمة جمال محمود احمد739558
كلية الصيدلة ج الساداتميرنا عماد حليم ابراهيم226396
هندسة كفر الشيخندى مدحت عبدالحميد السيد ابوالغيط382411
صيدلة الفيوموالء سيد عبد التواب سيد74773
هندسة الزقازيقكريم عبد السالم السيد متولى متولى512251
56o473هندسة المـــنيامحمد احمد محمد نصر
 تربية الساداتاسماء محمود على موسى218322
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفوزيه محمد ابراهيم اسماعيل35123
28o651اداب عين شمساحمد رزق عبدالغنى جبر
اداب قنا ج جنوب الوادىميسون محمد يوسف محمود735929
هندسة المـــنيابيير ريمون فايق مجدهللا75471
اداب عين شمسدينا ايهاب محمد نصر265833
744oo5تربية قنا ج جنوب الوادىندى خالد سيد عبدالعاطى
72o639نوعية المـــنيانسمة مخلوف السيد محمد
37o649تربية كفر الشيخاسماء محمد ابراهيم درويش ابو عرب
تربية بنى سويففاطمه عامر فتحى رمضان69189
14o471السن عين شمسرجاء ايهاب محمد محمد عبد هللا الصاوى
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةثناء محمد احمد عباس زهران489274
اداب حلواننوران محمد سيف النصر حلمى37818
صيدله القاهرهجرجس القس كيرلس ابراهيم125237
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةروان جابر أحمد أحمد اباظه423631
6541o4كلية السياسة واالقتصاد ج السويسايه محمد محمد مصطفى
19oo72هندسة عين شمسمصطفى ممدوح سيد ابوالسعود
طب بيطرى كفر الشيخابراهيم مسعد ابراهيم الجيار358652
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواننورهان جمال عبدالعزيز محمد271946
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسام محمود محمد الحارونى199234
18872oهندسة عين شمسسهيله ماهر فوزى سكران
12o2o1السن عين شمسيمـــنى نبيل عبد العزيز الصاوي
234o15صيدله طنطافاطمه عبدالفتاح عبدالعزيز جنه
نوعية اسيوطعمر مكرم مصطفى مـــنصور799132
صيدله القاهرهعمر نبيل حسن محمد حسن189133
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4161o3تربية أساسي اسكندريةابراهيم عالء الدين ابراهيم غالب
6389o3هندسة شبرا بنهااحمد رضا محمد محمد سالم
4954o2تربية طنطانهى ايهاب محمد الشين
519oo3هندسة الزقازيقاحمد شريف عبد الوهاب ماهر عبد الوهاب
كلية اآلثار سوهاجآيه احمد سعد على749539
تجاره كفر الشيخاحمد صالح احمد محمد عبدالغفار375757
3592o5تربية طنطاسناء كمال عبد الجليل السيد البحيرى
23753oاآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسمـــنه هللا احمد حسن طه
اداب عين شمساسماء اسامه سالمه ابراهيم شــافعى296469
طب المـــنياضياء نوح جاد الرب حسانين755911
صيدله الزقازيقهبه محمد محمد السيد645199
هندسة الزقازيقميرنا السعيد عطيه سالمه582143
4257o3تجاره دمـــنهورمحمد يحى محمد ذكى احمد المغربى
تربية اسيوطرحاب حسن محمد النوبي الضوى788836
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننوران شريف ابراهيم سالم118581
اداب انتساب موجه القاهرهساره رضا على مامون24721
رياض اطفال المـــنيا طالباتدهب مشهور مصطفى محمد726693
تربية كفر الشيخاسماء عادل عبدالرحمـــن عوض374121
فنون جميله فنون ج االسكندريهفاطمة طارق صالح  مرسى ابراهيم العدنى341336
7532o5صيدلة المـــنياميرنا نبيل محروس حنا
72o968تجاره بنى سويفهاني حنا يوسف موسى
اداب اسيوطمايسة مرزوق فهيم جرجس796956
51249oطب بيطرى الزقازيقدينا محمود احمد مـــنصور
هندسة االسكندريهاحمد محمد على ابراهيم456585
تربية حلواناالء ياسر رجب الحمصى198266
اداب انتساب موجه القاهرهبسمه خالد بكري عيد51514
حاسبات ومعلومات الزقازيقمحمد احمد محمد سليمان حسان العكل641346
37o19التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةميار حسن عبد النبي مطاوع
اداب حلوانوالء لبيب احمد ابراهيم119188
طب بيطرى دمـــنهورنورهان ياسر على محمد خطاب451275
3oo672صيدله الزقازيقمحمود عصمت فتحى سعيد نصر
448o4اداب القاهرهشيماء خالد عبد النبى حسانين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدى ايمـــن اسحق على188315
38557oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمـــنى محمد عبد الغنى القطب عطا هللا
طب طنطااحمد مصطفى محمد رجب361797
هندسة المـــنياعبد هللا على رمضان كيالني143138
37969oطب القاهرهاحمد عاطف عبدالحميد فرغلى اصيل
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم ناصر عبدالحافظ السافورى212542
رياض اطفال المـــنيا طالباتاميره عبد الرحيم محمد سيد726588
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد حسين محمود محمد مبروك223866
6o989إعالم بنى سويفجهاد طارق سالم احمد
صيدله عين شمسياسمين جمبالط محمدالهادى محمود275732
57o872هندسة اسيوطخالد مجدى توفيق ابراهيم التوابتى
35o54oطب اسنان االسكندريهبسنت يحيى محمد علي عبدالنبى
هندسة كفر الشيخمحمد يوسف على محمد البدويهى381571
تجاره جامعة دمياطمحمود مصطفى محمود ابراهيم ابو الخير568682
3o174طب القاهرهاسالم انور على عبد الفتاح
صيدله االسكندريهمحمد محمود درويش محمد ابراهيم نوفل436817
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد شــاكر محمود شــاكر29385
تربية ابتدائي شبين الكوممعاذ عبدالناصر عبدالسالم بشته221775
طب بيطرى الزقازيقمحمود عبده سند محمد513259
22o755هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ياسر محمدعبد المجيد حسين
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هندسة القاهرهعبد الرحمـــن حسين مجاهد سليم16779
رياض اطفال المـــنصورهعائشه قطب الدين عبد هللا سيد احمد586964
66o953تربية بور سعيدمـــنه هللا هشــام محمد محمد عامر
تجاره االسكندريهعبد هللا يونس زايد رواق335559
49o259تربية طنطافاطمه مجدى عبدالفتاح صديق
5165o2اداب الزقازيقمرتينا عماد جرجس عطا هللا
اداب حلواناسراء ايمـــن محمد عبدهللا268556
نوعية فنيه الزقازيقآيه مصطفى امام مصطفى521414
81o933طب عين شمسابانوب كمال بخيت رياض
19371oطب بيطرى القاهرهمريم حاتم عبداللطيف عبدهللا
تربية حلوانمـــنى محمد طه احمد58539
اداب الزقازيقايه نور الدين احمد حامد محمد519442
هندسة عين شمسشــادى اشرف عريان رياض191267
57oo19تربية المـــنصورهايمان ابراهيم عنتر حسن صيام
71394oتربية المـــنيامها ياسين مصطفى طلبه
تجاره طنطامحمد محمود رشوان حفنى361611
صيدلة بورسعيداحمد اسماعيل على على احمد اسماعيل563886
583o38تربية ابتدائي المـــنصورهرقيه على زكى ابراهيم
صيدله طنطاوالء عيد صبرى العبد228959
تربية اسكندريةاسراء محمد عبد العزيز عبد الكريم بكر347685
451o74عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء صبحى فوزى محمد البيلي
نوعية المـــنيارغده علم احمد تونى724121
2o1853تجاره انتساب موجه  عين شمسعلى عجمى محمد محمود
عالج طبيعى قنامادونا نادى كمال عزيز819345
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىإلهام جمال الدين أحمد عبد الكريم739479
تربية ابتدائي شبين الكومايناس ابراهيم محمد عياد222624
تربية ابتدائي اسيوطمحمد حسين احمد حسن787838
تربية ابتدائي شبين الكومزوقت سالم احمد عبدالرحمـــن229956
السن المـــنيالينا ناصف بشرى جبره722218
هندسة القاهرهسندس محمد فاروق عطيه35863
52o27oتجاره بنهاشروق محمد عبد اللطيف عبد الرحمـــن
طب المـــنصورهمحمد خضر محمد العدروسى على593173
طب المـــنصورهمحمد عصام الدين محمد سلطان573141
33542oتربية ابتدائي فرع مرسى مطروحرحمه نجيب محمد محمد السيد الدسوقى
23o33oتربية ابتدائي شبين الكوماحمد سعيد عبدالحميد حسن خالد
429o34تربية ابتدائي دمـــنهورعلياء احمد لطفي ابراهيم بركات
تجاره القاهرهحسن صبرى سعيد دسوقى57545
38476oتجاره كفر الشيخمحمد السيد كمال السيد المغربى
655o6oتربية االسماعيليهرحاب على امين السيد
هندسة االسكندريهسعيد عبد العظيم سعيد سعد نجم457371
5o7263كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخسلمى رضا علي محمود بدير
هندسة حلوانحسين هشــام حسين الجيار18484
228o83كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمود عادل مرسى محمود الفالح
فنون جميله فنون حلوانندى ابراهيم محمد ابراهيم197769
752oo2طب المـــنياعبد هللا ممدوح عبد الحميد محمد
اداب عين شمسعلى نافع على محمود139799
8o6o1تربية الفيوماحمد شعبان شوبك عبد الحليم
طب المـــنصورهاحمد رمضان اسماعيل الشناوى582718
اداب دمـــنهورهانيا السيد مصطفى السيد كحيل428645
اداب المـــنصورهرباب محمد السيد محمود طه486833
تربية ابتدائي بنهااسراء بشير محمد شحاته277664
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمريم ابراهيم احمد عبد الرزاق76119
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2o2589تربية عين شمساالء سيد محمد سيد
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانسمر احمد محمد عبدالرحمـــن274197
تمريض اسيوطرانيا عبد الفتاح رشــاد محمد748112
7421oهندسة الفيومكيرلس جرجس عطاهللا سليم
263o5oكلية البنات آداب عين شمسيوستينا ادوار رشدى فهيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى مختار محمد عابد58657
تربية طفوله شبين الكومهاجر رشــاد ابوالفتوح البيومى214865
طب طنطاعمرو الشحات نورالدين الشحات358748
5o4o53تربية جامعة دمياطوفاء مـــنير صالح عيد
35o541صيدله االسكندريهجهاد خالد عبد العزيز عبد النبى زقيلح
12o85oهندسة عين شمسالصفا وجدى عبد العزيز المـــنشد
اداب عين شمسحسيني شعبان ابراهيم احمد125929
274o13اثار القاهرهنرمين محمد عبدالمـــنعم شحاتة
1183o5هندسة القاهرهعمرو مصطفى كمال محمد
نوعية كفر الشيخحنان مصطفي ابراهيم محمد شوق374163
تربية ابتدائي شبين الكوممـــنى عبدالغنى محمد عبد الغنى فوده214562
اداب المـــنياميرا مجدى عبده اسحق725644
71o6o9فنون جميله فنون المـــنياهند على خيرى محمود
798o26اداب اسيوطشــادى برتى حبيب مقار
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتبسمه عصام شوقى رمضان225686
12o533طب اسنان عين شمسفيلوباتير عادل اسحق يعقوب
كلية األلسن سوهاجمكاريوس مشيل فتحى سيدهم814537
8o2415صيدلة اسيوطمحمود صفوت محمود محمد
هندسة المـــنصورهرانيا السيد العربى عبد هللا احمد السيد صبح595159
اداب طنطارحاب محمد أحمد جعفر363116
تربية ابتدائي عين شمساحمد بدوى سيد حسن فضل293898
2983o6كلية بنات شعبه طفوله عين شمسمـــنال سعيد محمد العوضى حسن
2o3oo1اداب انتساب موجه القاهرهمـــنه هللا توفيق عبدالحفيظ توفيق
اداب االسكندريهعمر مجدى احمد المقدم416282
3oo482نوعية بنهاايه عايد شفيق ابوالعز محمد
تجاره االسكندريهمحمد خالد عاشور عبد الحميد احمد416339
تجاره انتساب موجه االسكندريهايمان اشرف عباس النجيلى339873
عالج طبيعى ج كفر الشيخروان رمضان عبد العزيز محمد فضل هللا413124
كلية البنات آداب عين شمساميره عالء عزالدين سليمان السيفى283758
195o9oتجاره عين شمسعبير عزالدين حامد قطب
تربية العريشدريه صالح محمد سالمان666643
19o842هندسة حلوانشــادى امجد البير بطرس
تجاره بنى سويفحسام خالد محمد مـــنصور61458
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسايه محمد ابراهيم عمر احمد287889
647o32طب بيطرى الزقازيقعبد هللا يوسف على يوسف
هندسة سوهاجهشــام عبد الحميد حسين احمد816935
تربية ابتدائي المـــنصورهمريم صالح السيد على حامد568393
58o388تجاره المـــنصورهاحمد سامى احمد ابراهيم اسماعيل
صيدلة بورسعيدمريم فتحي السيد السيد سليمان527399
حقوق بنهااحمد فتحى عبدالشــافى عبدالرحمـــن295369
2997o5كلية هندسة بنهامحمد عبدهللا عبدالفتاح عبدهللا موسى
تربية ابتدائي عين شمساحمد سالم سيد سالم ابراهيم289116
طب القاهرهزينب عبد الخالق عيد محمد فايز432864
فنون جميله فنون ج االسكندريهساره وجيه فاروق ابراهيم419679
طب عين شمسعمر على محمد على الشــال266765
كلية البنات تربية عين شمسهبه شحات ابراهيم عبدالفتاح282348
5o6577حقوق المـــنصورهمحمد صبحى محمد القطب عبد الحميد الدجوى
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712oo2تجاره بنى سويفعبدالرحمـــن اشرف فاروق عطيه
صيدله طنطااميره سعيد السيد محمد الغنيمى222754
تربية ابتدائي بنهااالء رافت فتحى حسن278127
78714oتربية اسيوطمحمد احمد محمد فوزى عبد الحميد
نوعية كفر الشيخأسماء عبد الفتاح عبد الستار محمد376562
798o44اداب اسيوطمصطفى سيد درويش درويش
صيدله الزقازيقدينا ماهر لطفى احمد عبدالحميد عصر278234
تجاره المـــنصورهاسالم احمد عوض صقر582351
طب بنى سويفاحمد محمود صديق محمد61375
22531oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمريان سعد سلوانس عطا هللا
3o2879نوعية بنهااسماء السيد حامد على الوردانى
تجاره انتساب موجه المـــنصورهكريم محمود احمد احمد على الدبسي592555
648o1oاداب الزقازيقايه محمد قطب عبد هللا
437o43طب االسكندريهعبد هللا عمر جمعه عبد الجواد عمر
حقوق بنى سويفيمـــنى محمود شعبان حسين73633
اعالم القاهرهابرار عبد الخالق عبد الحليم محمدسرور122573
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمعاذ رفعت عبده علوان639767
5ooo91طب بورسعيدمحمد محمد التابعى كمالو
636o75هندسة االسماعيليةضحى محمد الهادى محمد خليل
كلية حقوق المـــنيامحمود هانى احمد موسى711477
تربية عين شمسروزالين رافت جورج عطيه133933
تربية حلوانمياده خالد جمال مهنى196522
اداب عين شمسفاطمة الزهراء عماد محمد عطيه114764
74697oعالج طبيعى قنامها محمد سعد عبد المـــنعم رسالن
تجاره القاهرهابانوب صفوت عزت دوس توضروس32238
هندسة عين شمسمهاب مجدى محمد خليل عطوه13535
هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف ياسين ابو الحجاج الرشيدى122853
358o9oتربية طنطاكريم محمد فاروق قطب
تجاره بور سعيدعمر محمد انور على مشــالي663926
صيدله عين شمسيارا احمد هالل ابراهيم143946
تربية طنطاهاله شــاكر زاهر العزونى493361
صيدله حلوانامين عبد الفتاح امين مصطفي عزيزه366121
هندسة القاهرهعلياء عمرو شوقي علي وهبه154183
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسمحمد احمد ابو الفتوح محمد642273
صيدله طنطارانيا سعيد محمد ابولطيفه222647
اداب المـــنصورهمـــنى مصطفى السيد بندارى عوض585575
5657o9تجاره المـــنصورهمحمد حازم مصطفى السيد يوسف
طب سوهاجمحمد سمير عبد المـــنعم عبد العال814178
اثار الفيومالسيد سليم السيد ابراهيم642166
3o347طب القاهرهيوسف عبد الحى مبروك عبد الحى
كلية اآلثار سوهاجاالء محمد فاضل سيد احمد228673
صيدلة اسيوطسلمى احمد ابواليسر محمد732325
447o7تربية عين شمسياسمين طارق اسماعيل حسين
19o563طب القاهرهاسامه صالح ابراهيم شريف
هندسة المـــنصورهاحمد عصام البسطويسى عيد البسطويسى488227
صيدله االسكندريهسهيلة عبده سعد عبدة ميالد448231
تجاره االسكندريهدارين صفرون بحر صالحين349383
5oo796تجاره جامعة دمياطنورهان محمد التابعى البدرى
كلية اآلثار سوهاجمحمد خالد صالح السعيد الشربيني577666
تجاره القاهرهفادى سمعان حليم سمعان136428
8o3824اداب سوهاجهبه صالح عبد الفضيل عبد المقصود
هندسة شبرا بنهاايه محمد رمضان عيسوي295323
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419o28اداب االسكندريهمصطفى طارق مصطفى بكرى محمد
52o138صيدله الزقازيقسمر محمد ابراهيم محمد
4865o7اداب طنطاصفاء محمد محمد غيط
19177oصيدله عين شمسباسل هشــام عبدالفتاح محمد حلمى
تجاره القاهرهاميره سالمه عاشورحسن شعراوى57418
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايمان ايمـــن عبد هللا محمد احمد645523
تجارة قنا ج جنوب الواديجهاد خالد جمال طلبه732381
طب بيطرى المـــنصورهسمير فرج السيد البربرى494344
اداب كفر الشيخمحمد عبد هللا عبد الرحمـــن حسن سيد احمد381848
تجاره القاهرهمرنا طلعت عدلى زهيان31174
تربية ابتدائي دمـــنهوراماني حافظ الشرنوبي محمد الصابر429793
هندسة القاهرهمحمد ايمـــن فاروق زيدان47383
7328o7اداب قنا ج جنوب الوادىمريم محمود محمد محمود
22o38oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهبه على محمد راضى
662o57تربية بور سعيدساره احمد محمد على  هريدى
تربية ابتدائي الزقازيقايه سامى محمد المرسى غنيم588136
كلية تجارة ج أسوانمـــنى احمد عبد الكريم محمود834158
هندسة المطريه جامعة حلوانيحيى مجدى محمد عمر187398
كلية أداب بورسعيدمحمد رمضان محمود السعيد اسماعيل663212
كلية بنات شعبه طفوله عين شمساسماء سعيد محمد محمد الجمال289299
57o726طب بورسعيداحمد عبد الرحمـــن محمد الشربينى احمد بدوى
حقوق االسكندريهمها اشرف محمد الرفاعى البنا347282
8o778اداب الفيوماسراء شعبان ادريس محمد
تربية ابتدائي االسماعيليهوالء محمد سليمان محمد احمد654928
5656o6تربية المـــنصورهرضا السيد رضا عبده ابراهيم
81o858تربية سوهاجفاتن خلف العجمي محمد
23o297كلية هندسة بنهاعبدالرحمـــن رأفت حلمى الفقى
7332o3حقوق قنا جنوب الواديعامر محمد على محمد
اداب انتساب موجه عين شمسهاجر انور يحيى علي264756
تربية المـــنصورهاحمد ابراهيم رزق عباس رزق588647
هندسة كفر الشيخعاطف عز عاطف محمود عثمان373733
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانساندى عماد كامل اندراوس189293
تربية رياضيه بنين حلوانمحمد مصطفي السيد حافظ37971
طب االسكندريهروان نبيل على الحوفى447393
اداب انتساب موجه القاهرهدينا شريف حميده محمد24583
51o271تربية ابتدائي الزقازيقاسراء اسامه محمد احمد مرجان
589o94تجاره المـــنصورهرنا محمد ابو السعود سليمان محمد
44852oطب بيطرى دمـــنهورهاجر فتحى فتح هللا خطاب حسوب
49416oطب بنهامحمود جاب هللا عبدالعال الدغبشي
34778oاداب االسكندريههدير السيد خميس قطب
72o133فنون جميله فنون المـــنياهبه مصطفى محمد احمد
رياض اطفال المـــنيا طالباتصفاء مختار محمد محمد715921
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد السيد احمد محمود653592
65o12اداب بنى سويفمريم طارق محمد احمد
2822o3اداب عين شمسبثينه رضا طه صابر
فنون جميله فنون حلوانهاجر محسن قاسم غريب262195
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةفيلوباتير رومانى سليمان نقوال261889
السن عين شمسجاسمين جمال محمد السيد114357
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبالل فرج ذكى السيد141798
تربية ابتدائي المـــنياهدي شعبان صالح محمد719223
تجاره عين شمساحمد ماهر محمد شــاهين142937
صيدلة اسيوطحسناء مصطفى ابراهيم محمد793222
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تربية ابتدائي قنا ج الواديخالد عادل محمود يوسف742412
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرحمه عاصم محمد عامر228645
طب بيطرى الزقازيقنورا حسين رجب قطب514463
72358oنوعية المـــنيادينا خضر محمد محمد
صيدله بنى سويفنيره ناصر يوسف اسماعيل74746
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرفيده سعيد ابراهيم محمد ربيع215978
هندسة كفر الشيخمحمد عبد اللطيف فوزى عبد اللطيف السنهورى371379
نوعية الزقازيقمحمود مجدى خليفه سليمان646151
تجاره كفر الشيخمحمد رمضان حسنى حسن عرفه371838
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد السيد محمد حسن بدر441789
نوعية عباسيهشيماء طارق فاروق امين289356
5151o4تربية طفوله الزقازيقفاتن محمد ابوالعال محمد
تربية طفوله كفر الشيخهدى عبدهللا ناصر على377296
تربية دمـــنهورمصطفى مكايد عوض مكايد427987
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهند عمرو محمود بهاء الدين116561
تجاره سوهاجاسالم عادل فايز سالمان814486
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمـــنير احمد محمد الحريرى213237
اداب المـــنياهاجر يحي السعدى محمد718666
تجاره كفر الشيخمحمود محمد احمد السيد ابو العزم381619
5o1255تربية جامعة دمياطآيه محمد عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن
السن عين شمسريهام الزعفراني العزب الزعفراني عبدالرحمـــن496453
56529oاداب المـــنصورهايه حسن محفوظ بركات محمد سالم
اداب الزقازيقندى نادر ابراهيم السيد الزناتي521769
اداب المـــنيارباب كمال محمد زكى714836
اداب طنطاأمـــنيه مرسى عبد المـــنعم بدير489344
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسمريم اسامه خميس سيد136112
3o5272تجاره بنهاعمر ياسر محمد ابوطالب محمد
43o758تربية الساداتساره صالح الدين عبد الصمد موسى 
تربية المـــنصورهاحمد حامد طاهر حامد573346
تجاره المـــنصورهكريم محمود السعيد محمد اسماعيل588313
فنون جميله فنون المـــنيانور أحمد صالح عبد الفتاح صالح417276
اداب الزقازيقايه ماهر عبد العزيز عطية515753
طب بيطرى الزقازيقايناس محمد احمد عبدالهادى النجار639362
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسمة احمد سيد توفيق123198
هندسة اسيوطبرنس مجدى احمد على748868
36o153تربية طنطافاطمه اشرف صالح عبد المعطى هالل
اداب المـــنصورهحسناء حسن حامد الديسطى486752
78574oكلية تجارة ج أسوانرنا عبد المـــنعم حسن احمد
29o75oكلية البنات آداب عين شمسياسمين محمد عبدالمعطى عبداللطيف
359oo7هندسة طنطانورا مصطفي فكري احمد مـــنصور
19856oالسن عين شمسمـــنه هللا سيد السيد احمد
حقوق عين شمسعالء امام حسنى حسين على194138
صيدله بنى سويفسلمى عصام هاشم عبد الواحد74615
8o1483تربية رياضيه بنين اسيوطمحمد احمدسمير دياب سالمة
هندسة المطريه جامعة حلوانحورالعين سيد عبد الهادى السيد عجاج122676
2o75o3اعالم القاهرهرضوى عبدالمـــنعم عبداللطيف عبد المـــنعم شــاكر
تجاره المـــنصورهكمال الحسينى سيد احمد سليمان593937
5883o6تربية المـــنصورهعمر احمد محمد ابو زيد المالكى
نوعية الزقازيقايمان مصطفى عمر مسعد648431
4587o8هندسة االسكندريهصالح الدين أشرف صالح محمود غانم
تربية ابتدائي طنطامادونا شكرى اسحق غبور اسحق489418
74oo13اداب قنا ج جنوب الوادىفكرى زكريا فكري محمود
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تربية المـــنصورهرحمه ياسر رسمى متولى محمد شــادى563625
574o57تربية المـــنصورهمـــنى محمد ابراهيم عنبر
5o6755اثار قنا جنوب الواديآيه ناصر عبد البديع ابراهيم زليخه
هندسة كفر الشيخمروان اسماعيل على السيد موسى373891
تجاره انتساب موجه قاهرهسمير سليمان سالم سليم15295
81o136تجاره سوهاجهاله حربى عبدربه ابواليزيد
36132oاداب طنطاابراهيم سامح محمود الخلوانى
حقوق القاهرهاميره ايهاب عبدالعزيز محمود198273
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسايمان ابراهيم لطفى الدسوقى صالح661475
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عشماوى سعيد زقزوق226955
5o1461تجاره جامعة دمياطرانيا محمد محمود ابو ملوه
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتشيماء عبد الناصر فهمى ابراهيم739552
تربية اسكندريةايمان محمد احمد قضيب335852
تربية ابتدائي المـــنصورهجيهان محمد حسن ابراهيم شبار593772
57442oطب المـــنصورههناء حسن محمد محمد سليمان
تجاره بنى سويفمحمود محمد كمال مبروك715819
624ooإعالم بنى سويفرنا فؤاد حسن محمود
كلية األلسن سوهاجفاتن شعبان على ابوبكر817166
72o314طب المـــنياوالء عبد العظيم صالح احمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سيد محمد السيد292532
42389oاداب االسكندريهاية هشــام رجب حامد محمد
اداب المـــنيامحمد سيد فتحي سليمان712263
8o4552تربية ابتدائي سوهاجكريمه وجدى رمضان الدردير
صيدله طنطاروضه سعيد عبدالفتاح محمد جادهللا214343
2673o4حقوق عين شمسمصطفى رافت عبدالمعطى السيد
592o31هندسة المـــنصورهاحمد عزمى فتحى الحسينى االمام
5177o3التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء شعبان دسوقى عبدالعال دسوقى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الحليم ناجى عبد الحليم كمال محمد131459
4926o3طب بيطرى المـــنصورههدير مصطفى محمد موسى برايا
نوعية بنهامحمود الشــافعى حسانين الشــافعى صيام279813
5876o8صيدله الزقازيقاسماء عبد العزيز محمد امين
5o1979صيدلة بورسعيددنيا السعيد سامى عبد اللطيف
حقوق عين شمسنورالدين خالد محمد بسيونى195667
3429o3نوعية االسكندريهمحمد جمال عبد هللا عمر صقر
هندسة حلواناحمد طارق شعبان عبد العال139533
هندسة كفر الشيخحازم نجيب محمود سليم243688
454o84هندسة االسكندريهعمر عادل محمد سيد احمد ابو زيد
تجاره بنهاكمال محمد محمد كمال محمد517639
رياض اطفال بنى سويفايه رضا عبدالعظيم عبدالنعيم723396
58171oتجاره المـــنصورههيالنا ناجى رجب عبد هللا محمد
اداب المـــنياسمر عماد عبدالباسط عبدالولي725596
57o693تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد محسن محمد احمد حموده
5554oطب القاهرهساره ايمـــن ابراهيم محمد
تربية قنا ج جنوب الوادىفاطمه محمد عبدالمجيد محمد739914
طب كفر الشيخعبدالرحمـــن هشــام وهيدى احمد عياد375881
صيدله المـــنصورهمـــنار محمود عبد هللا عبد السالم582927
تربية ابتدائي طنطازينه السيد فاروق عويس494693
تربية حلوانمصطفي مجدي كمال الدين بيومى32222
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمـــنى محمد عبدالحميد سويلم215999
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمـــنار سامى مصطفى موسى232227
صيدلة الفيومهاجر بدوى رمضان عيد77419
294o27اداب عين شمسندى شعبان صبحى فرج العراقي
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12o667صيدله عين شمسيمـــنى محمود محمد ابو اليزيد محمود
799o52تربية اسيوطسامية العربى احمد سيد
تجاره االسكندريهرغده رجب عبدالجيد رضوان415715
اداب االسكندريهالشيماء عالء الدين محمد علي نوار339457
هندسة القاهرهامـــنيه عبدالفتاح حامد يعقوب198416
641o28نوعية الزقازيقاسماء خالد عبدالحميد عبد الرحمـــن ابراهيم
8oo96oحقوق اسيوطاميره محمد عبد العليم عمار
حقوق الزقازيقحسن عصام حسن عبده شوشه518749
تجارة قنا ج جنوب الواديلمياء سمير السيد حسين822551
كلية األلسن ج أسوانكرم على عمران صالح797191
8o7o69تربية سوهاجمحمد جمال عبد الفتاح مهران
5oo499اداب جامعة دمياطوالء عالء محمد البيومى
تجاره القاهرهمحمد مصطفى عبد العزيز عبد الرحمـــن38618
6534o6صيدله االسماعيليه ج قناة السويسنورهان عامر ابراهيم الدسوقي احمد محسن
299oooتجاره عين شمسمـــنه هللا مجدى قنصوه قنصوه
5591oاداب انتساب موجه القاهرهمحمد احمد شــافعى سيد رفاعى
3o2786تربية بنهاصالح عالء رشــاد مصطفى عمر
اعالم القاهرهمـــنار عالءالدين جابر طاحون225348
اداب اسيوطهاجر خالد عبد الرحيم محمد787528
65o725سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويساسراء جميل مـــنصور قاسم
صيدله الزقازيقعمرو احمد محمود عبدالفتاح227781
تربية ابتدائي عين شمسابراهيم احمد امام احمد294661
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محسن السيد ابراهيم217245
38283oطب كفر الشيخإسراء محمد عوض محمد شطا
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسانجى حسام حسين محمد السروجى635936
اداب الزقازيقميناس كامل إبراهيم كامل515132
5742o3صيدله المـــنصورهداليا عبد اللطيف عبد اللطيف خليل ابراهيم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان سمير يوسف الدسوقى باشــا214446
تربية الفيوماسماء محمد يوسف عبد التواب76185
صيدله عين شمساندرو هانىء غبلایر نوب غبلایر192627
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد على سيد على52576
28468oتجاره بنهامصطفى ايمـــن فتحى على السقا
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسياره عبد الحكم فهمى حسين642663
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد محمد احمد الجبلى441224
اداب القاهرهمـــنى مجدى محمود السيد142381
788o86هندسة اسيوطاحمد على احمد سيد
صيدله القاهرهمحمد كامل محمد السيد داود146757
63627oهندسة االسماعيليةعبد هللا احمد متولى على
اداب انتساب موجه بنهاايمان السعيد فاروق مـــنصور299899
2o2866اداب انتساب موجه القاهرههند نبيل على محمود
51892oعالج طبيعى القاهرهمحمد ابراهيم السيد محمود على على
4o56oاداب انتساب موجه القاهرهاسمهان احمد عبد هللا محمود
37693oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمريم اشرف مـــنير حنا
38o684اداب كفر الشيخساره عبدالعزيز فهيم على
36o3o9صيدله القاهرهريم علي ابواليزيد القمرى
24o88هندسة القاهرهاحمد حسن عبد هللا احمد
تجاره الزقازيقشهاب ايمـــن شحتة عبد الصمد517239
79968oتربية اسيوطالهام مصطفى محمد حامد
تربية حلوانايمان حسن احمد حسن211817
اداب المـــنيارشــا جابر محمود غندور723588
4o744تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفريده طارق جمعه على
427oo2تربية دمـــنهورمحمد على عبدالعزيز عبدهللا الشقرا
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4975o9تربية طنطاريهام شعبان اسماعيل العزب ابراهيم
1951o9اثار القاهرهميار حسن سيد عبدالسميع
16o14صيدله حلوانندى السيد البدوى امين مـــندور البابلى
38162oتجاره كفر الشيخيوسف عادل يوسف البسيونى يوسف
165o6اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةمروه جمال طاهر عبد الرحمـــن
23o865طب بنهاعبدالرحمـــن صالح سيد احمد المليجى
هندسة المـــنصورهاسالم عبد الرحمـــن محمد صقر579944
هندسة االسكندريهشهاب الدين محمد عبد الجليل محمد نصر342112
اداب انتساب موجه عين شمسكريستين نادر موريس اديب129839
35o615طب االسكندريهياسمين ياسر عبد الرازق حسين فيطر
2o748هندسة عين شمسعمر خالد سالم حفنى محمد
تربية ابتدائي قنا ج الواديراندا حازم حسن أحمد741524
6377oتربية ابتدائي بنى سويفهاجر ربيع عبد العزيز عبد هللا
تجاره القاهرهلؤى كامل محمد على25917
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصركاترين سمير عطوان ميخائيل133821
كلية البنات آداب عين شمسايه وليد محمد احمد288819
27o761اداب عين شمسحوراء محمد رضا على محمد
اداب القاهرهميرنا عزيز صدقي عزيز نخله118377
157o66هندسة عين شمسمحمد كرم موسى سيد
تربية االسماعيليهاسراء محسن حمزه محمد654476
رياض اطفال المـــنصورهاميره ابراهيم كمال كمال على حسن حجازى592328
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاالء توفيق محمود حمدان666945
تربية عين شمسعواد احمد عواد احمد محفوظ292511
فنون جميله فنون المـــنياعاليا ابراهيم محمد ابراهيم عرفه 423412
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانكيرلس امجد مكرم فهيم واصف365724
طب بيطرى سوهاجاميره محسن شرف عبد الحافظ813144
8o822oصيدلة سوهاجكريمه اسماعيل عالم اسماعيل
طب بنى سويفامل سعيد محمد كامل ابراهيم71158
طب اسنان طنطااسماء السيد محمد عبد الحميد السيد236157
14o466تجاره عين شمسدينا عبد المـــنعم محمد موسى
7216o3هندسة المـــنيانجالء عاشور حسن السيد
تجاره عين شمسيوسف ايمـــن السيد محمود142926
تربية المـــنصورهاحمد شفيق موسى شفيق561875
السن عين شمسدينا عبدالباسط عبدالمحسن عبدالولي274821
2o9983طب القاهرهخلود عادل رجب صادق
36o778حقوق طنطابانسيه ايمـــن محمد العبد
صيدله بنى سويفعبدالرحمـــن على عبدالمجيد جمعه726111
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمهند عماد سعد خليف218214
تربية ابتدائي اسوانزينب طارق عبد الفتاح جمال819999
تجاره بنى سويفاحمد سعد حسن محمود718756
5o5118سياحه وفنادق المـــنصورةاسامه ابراهيم محمد رشــاد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر اشرف السيد محمد189197
27575oهندسة المطريه جامعة حلواناسراء ناصر عادل عبدالمعز
دار العلوم ج القاهرهاسماء رشيد السمان محمد31452
567o54صيدله المـــنصورهدينا نبيل السيد غندور
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفوليد عادل محمد توفيق64477
هندسة االسكندريهشريف ايمـــن عبد هللا على محمد342111
7364o3هندسة اسوانياسر عطا عبدالعزيز ابوالفضل
اداب اسيوطاحمد محفوظ عبد هللا سيد793845
السن عين شمسمحمد محمود محمود عبده118682
تجاره عين شمسنورهان شريف السيد عطيه144257
صيدله الزقازيقاحمد عبدالباسط احمد عراقى276474
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65o35oتربية الزقازيقاسماء عبدالمـــنعم عبدالوهاب على
تجاره كفر الشيخعبد الباسط طلب على احمد على384735
تربية االسماعيليهمحمد اسماعيل عبدالعزيز غانم654776
هندسة المـــنصورهعبد الهادى صبحى محمود عبد الهادى مبروك572627
2892o5هندسة شبرا بنهااحمد ناصر عبدالحميد عالم
تربية طفوله طنطامها حسين السيد حسين السيد نور359261
حقوق بنهاهشــام احمد فتحى عبدالسالم محمد275935
طب اسيوطيمـــنى محمد عبد اللطيف احمد813138
صيدله القاهرهمريم ابراهيم ابو الحسن سمان18531
تربية ابتدائي المـــنصورهاحمد رضا عبد الرحمـــن رمضان573348
7o749كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسالم جميل خيرهللا عبد الهادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهمسة محمد محى الدين عبدالرحمـــن261163
5o5o83تربية جامعة دمياطنورهان مكرم علي مبروك الطبالوي
45o13oصيدله االسكندريهاسماء السيد عبدالمقصود الحريف
65o531التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء على عبدالرحمـــن محمود
طب الزقازيقشروق محمد احمد فتوح حرف585131
6627o8تربية بور سعيدسهير نصر محمد الكيالني
2o3492اثار الفيوممى محمد على محمود
443o36طب القاهرهمحمد السيدعبده عمر نصار
517o33صيدله الزقازيقمازن عزت عطيه مصطفى سيد أحمد
عالج طبيعى القاهرهمحمد عصام احمد ابراهيم مخلوف187897
7252ooرياض اطفال المـــنيا طالباتفيروز فؤاد محمد عبد المحسن
نوعية المـــنيامى حسين محمود حسين725221
تربية بنى سويفعبد الرحمـــن خالد محمد قرني64353
358o87حقوق طنطافادى وائل عبدالمـــنعم محمد سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبولس مـــنير رياض شنوده59678
سياحة وفنادق جامعة الساداتنهى محمد احمد حلمي أمين226754
صيدله الزقازيقمحمد عبدالرؤف احمد على أحمد525142
هندسة اسيوطيوستينا مايز طلبه حنا274732
1359o5كلية البنات آداب عين شمسدنيا اشرف سعد محمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد رجب فتح هللا غانم218311
تربية دمـــنهورمي اشرف ابراهيم عشماوي حسن431115
57119oتربية المـــنصورهفاديه السيد عبد العظيم محمد ابوالكمال
تجاره عين شمساندرو جورج صليب عوض273227
12437oصيدله عين شمسندى امين عبد الواحد امين
583o36اداب المـــنصورهداليا ناصر حسين ديب حسين
27632oتجاره بنهامحمود فيصل كامل عبدالحى
السن عين شمسزينب ممدوح عبد الغفار عبد هللا22274
طب المـــنصورهحنان بهجت حلمى الغريب عثمان589766
اداب اسيوطايه ثابت احمد ابو الحسن 791566
اداب انتساب موجه القاهرهفادى عالء جمعه عبد السميع136655
طب المـــنيازهره محمد شحاته محمد719747
فنون جميله عماره ج االسكندريهاحمد كيالنى عبد البديع اسماعيل133355
493o53هندسة طنطاميرا ميالد لبيب لبيب سعد
اداب عين شمسفاطمه احمد محمد على274756
اثار قنا جنوب الواديمحمد طارق رمضان معروف51398
تجاره جامعة دمياطاسالم نصر حسن على كابو565436
تربية ابتدائي اسيوطمارينا سامى ابراهيم فهيم795693
663o89طب االسماعيليه ج قناة السويسكيرلس جورج حلمي لبيب
59o778صيدلة بورسعيدساره عادل ابراهيم اسماعيل عوض
تربية ابتدائي المـــنياآيه عبد النبي عبد العزيز عبد الغني714586
هندسة القاهرهمحمود حمدى محمد حافظ269129
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اداب الزقازيقنعمات عبودة محمد محمد محمد نصر522146
كلية البنات آداب عين شمسريهام خالد عبد الفتاح حسن27949
29o118تجاره عين شمسمحمود مصطفى محمد امام مطر
2771o5طب بنهامحمد احمد عبدالشــافى محمد غزالة
حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسرضوان يونس عبدالحكيم على655166
تجاره عين شمسامـــنه رمضان محمد عثمان271617
57o597تجاره المـــنصورهابراهيم سعد مخيمر عبد العزيز الشين
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالرؤف عبد العليم احمد فايد213579
تربية طنطااميره هشــام شعبان عيد494664
نوعية عباسيهاسماء شعبان محمود زكى291169
669o5رياض اطفال بنى سويفنبيله عبد هللا عبد المالك جويد
تربية ابتدائي الساداتايهاب عادل السيد محمد224273
اداب طنطامحمد عادل على العباسى486639
طب الزقازيقهدى عماد حمدى فتوح محمد كواسه585169
3641o8عالج طبيعى ج كفر الشيخنادين ابراهيم على على حسين
اداب القاهرهفاطمه اشرف على محمد146192
صيدله طنطاوفاء ابراهيم محمد احمد سعدون486464
هندسة المـــنيااسراء السعيد السعيد عبدالعال394262
تجاره االسكندريهرامى فاخر فهيم سليمان421413
58o8o9اداب المـــنصورهاحمد محمد احمد هالل
رياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحأميرة زكريا إبراهيم خضيرى336211
تجاره القاهرهمحمد سمير محمد وهبه263473
144oo6تخطيط عمرانى القاهرهتقى محمد سيد محمد
اداب قنا ج جنوب الوادىاية فرج هللا عبدالباقي علي736254
حاسبات ومعلومات عين شمسخالد اسامه سعيد حامد267642
73447oاداب قنا ج جنوب الوادىفاتن مـــنصور السيد عبدالعظيم
صيدله القاهرهليرين خالد محمد يسرى احمد193433
34686oتجاره االسكندريهآيه سمير ابراهيم على عصفور
6538oاداب بنى سويفهدير سعيد قرنى سيد
طب اسنان المـــنصورهروان صالح عبدالعظيم محمد الصعيدى492499
اداب بنهاساره عادل حامد احمد293327
كلية البنات تربية عين شمسمـــنال نادى بشرى ابراهيم275584
هندسة االسماعيليةايمـــن ابراهيم على احمد مصطفى659317
8o7o41تربية ابتدائي سوهاجالذاكي ناصر محمد زكي
تجاره بنى سويفمحمد رمضان مظهر عثمان721223
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةاسماء احمد محمد عطيه زوين348242
صيدله عين شمساحمد حازم محمد عبد الرحمـــن فوزي191812
هندسة االسماعيليةمحمد محمد عبد هللا سليمان654836
34o966هندسة االسكندريهحسام العزب فتحي حسن فرحات
صيدله طنطاشيرين محسن احمد الروينى496661
81236oاداب سوهاجهمت مصطفى حمادى محمود
29732oاداب طنطااسالم عاصم محمد الصغير محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانانجى محمود محمد عبد الرحمـــن الجوهرى17254
هندسة طنطااكرم جالل العشري محمود المسيري487542
تجاره االسكندريهمحمود عصام محمد مصطفى عبد الفتاح416381
اداب المـــنصورهخلود محمد حسن حسن صقر492269
هندسة قنامصطفى عطيه محمد جاد739797
هندسة اسيوطمصطفى نشــات عبد المـــنصف ابو العزم667223
صيدله عين شمسمى العربى السيد جاد135193
795o21اداب اسيوطاسماء عبد الكريم محمد محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسامه مصطفى جامع جمعه126963
تجاره كفر الشيخمحمد السيد محمد عليبة371545
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3735o2نوعية كفر الشيخابراهيم رمضان عبد العزيز جحا
سياحه وفنادق االسكندريهمريم علي زغلول محمد هاشم411186
196o7oتجاره عين شمسميرنا عماد مصطفى مـــنيب عباس
اداب انتساب موجه القاهرهمـــنة هللا محمد فرج عبد العزيز فرج47518
كلية البنات تربية عين شمسايمان على خضر محمد275463
379o96كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخوالء امجد عوض علي الديب
7557ooصيدلة المـــنياوالء جمال على عبدالغنى
تجاره كفر الشيخمحمد عبد العظيم محمود محمد ابوشور384773
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهامانى العايق محمد عبد هللا احمد السيد566962
اداب المـــنصورهحمزه جمال عبده الحسينى قاعود569638
تجاره كفر الشيخحسن طارق حسن عبد الغفار565443
4971o8تجاره طنطامحمود احمد محمد احمد النويهى
صيدله االسكندريهآية نبيل محمد عبد اللطيف حميده446382
طب طنطاآية محمد عبد العزيز السطوحى449429
اداب اسيوطريهام عبد الرحمـــن محمد فرحات787514
نوعية الزقازيقوسام محسن محمد الشحات السيد642662
644o4oاداب الزقازيقايه فهمى عبد العليم على ابراهيم
45655oهندسة االسكندريهمصطفى نبيل المعتصم الشــاذلى
حقوق القاهرهنيره احمد فتحى عبد الرحمـــن36433
21454oتربية ابتدائي شبين الكومداليا محمد سالم يحى
تربية طفوله ج دمـــنهوراسماء محمد احمد احمد راضى429547
3469o2صيدله االسكندريهيارا محمد نبيل حسني بركات
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد احمد محمود عبد هللا محمد561791
تربية ابتدائي قنا ج الواديهاجر ابراهيم احمد محمد732816
5o7457تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتمي السقا السعيد السقا البدالى
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحخالد السعيد فتحى طه خليل366641
1472o7اداب انتساب موجه عين شمسدنيا عالء عبد السيد محمد عطيط هللا
668o4تربية ابتدائي بنى سويفرحاب نصرهللا محمد عبد الجواد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةخلود محمد مصطفى على حامد235699
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى محمد السيد همام38983
347o83فنون جميله فنون ج االسكندريهسلمى عالء الدين محمود سالم محمد
السن عين شمسعبد الرحمـــن سامى محمود أحمد بلتاجى375145
7999o9طب اسيوطمـــنى حسن احمد سيد
8o3663تربية سوهاجامير فوزى جاب هللا شحاته
36o419طب بنهاهدير احمد محمد احمد القاضى
8o576طب بيطرى بنى سويفهبة رائف فتحي رمضان
3392o7اداب االسكندريهمحمود ابراهيم محمود حسن سعيد
6473o6تجاره الزقازيقعبله ماهر حسن محمود محمد
تربية العريشاحمد محمد فتحى كامل محمد خليل665267
هندسة شبرا بنهامعتز مصطفى محمد حسن الشــافعى18577
نوعية طنطاوسام محمود احمد اليمانى491596
تربية اسواننجاه محمدعلى احمدالطيب االمين822558
5o1646تجاره جامعة دمياطنجالء مـــنير ابو المعاطى يوسف
هندسة اسيوطماركو سامى محب حنا عوض235524
7881o2هندسة اسيوطوليد مصطفى سيد محمود
تجاره المـــنصورهاحمد مجدى محمد ابراهيم اباظه591792
تربية ابتدائي الزقازيقمحمود رضا محمود ابوهاشم644791
تربية الفيومرحاب صالح صوفي محمد79947
تجاره بنى سويفاسحق محروس برنابا عبد الشهيد721163
كلية حقوق المـــنياشــادى ياسر محمد محمد751869
اداب المـــنياساره افرايم نصحى بقطر726722
تجاره كفر الشيخحازم رياض عبدالفتاح مجاهد381237
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3596o5صيدله القاهرهمى رضا عز الدين حسن احمد الشرقاوي
345o73تربية أساسي اسكندريةاحمد محمد محمد ابراهيم عوض
28493oتربية ابتدائي بنهازينب نصر سالم حسين
هندسة بني سويفزياد اشرف احمد ابراهيم61873
8oo946نوعية اسيوطاسماء محمد كامل محمد
8o9599تجاره سوهاجمحمد خلف عبد هللا حماد
هندسة االسكندريهعمر عبدالمـــنعم محمد عبدالمـــنعم344163
اداب القاهرهشيرين حمدى شعبان شعبان خضر192347
2853o5هندسة شبرا بنهاامانى سعيد بكرى احمدعثمان
2o22o6هندسة القاهرهاحمد محمد عطيه ندا
485oo1حقوق طنطامحمد محمود عبد الرحمـــن حسن
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىنيرمين ناصر عوض هللا عبده822589
5o2764تربية جامعة دمياطساميه محمود لطفى مظهر
3oo588صيدله الزقازيقمروه عزب عبدالمجيد عرابى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان المرسى عبدهللا الغنيمى268811
هندسة كفر الشيخمحمد اشرف محمد يحيى بدير خربوش576161
حاسبات ومعلومات عين شمسساره ايهاب حنفى محمود عبد الواحد192566
تربية ابتدائي المـــنصورهايه صالح عثمان عبد الوهاب583658
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد عبد الحميد عبد الاله143512
حاسبات ومعلومات بنهامحمد حسنى مصطفى متولى فضل228239
طب بنى سويفابانوب ماجد شوقت فرج713264
تربية حلوانهاجر وليد عبد الحميد يوسف59916
صيدله االسكندريههاجر سعد محمود محمود عثمان349485
تجاره القاهرهمحمد سعيد حسن محمود29855
كلية هندسة بنهاايه يسرى محمد على زهران214383
تربية ابتدائي دمـــنهورهدير محمود محمد محمود طنطاوى429229
اداب المـــنيارفقه مـــنير وهبه يوسف723589
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدعاء عوض عبدالعزيز عبدالحميد195432
59o27طب القاهرهعزة سمير بشير السيد
37165oاثار قنا جنوب الواديمحمد محمود صابر محمد القبطان
حاسبات ومعلومات عين شمساسراء محمد ابراهيم محمد292426
تجاره بنى سويفابرام ايهاب مكرم اديب712582
79321oطب اسيوطايه سالمه صالح هشــام
79854oتجاره اسيوطمروه ابراهيم احمد صالح
حقوق عين شمساحمد مجدى محمد السيد عيد باطة269232
هندسة القاهرهمارينا مجدى كامل جوهرى116765
29678oتجاره عين شمسصالح رمضان محمد على
12836oتجاره انتساب موجه  عين شمسمرحه رافت رمضان هديه
1144o5هندسة عين شمسساندى مدحت الفونس عشم
كلية البنات آداب عين شمسريهام محمد يوسف عز الدين عبد العزيز151387
45741oهندسة االسكندريهمهاب محمد قبيصي يونس عسكر
طب بيطرى المـــنصورهاحمد محمود صالح مقلد571687
تجاره االسكندريهميار محمد احمد محمود القبرصي411315
564o74تجاره المـــنصورهعمر احمد عبد السميع احمد البغدادى
فنون جميله فنون حلوانايه باهر حسن سالمه188571
نوعية المـــنيارحمة عالء محمود عبدالعزيز727694
665oo3هندسة االسماعيليةعبد هللا سامح فاروق غازى
2368o4اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنرمين احمد رجب السيد فودة
تجاره االسكندريهدينا جمال جابر عاشور336614
تجاره انتساب موجه  عين شمسمى بدر ميشيل مترى268624
هندسة االسكندريهاسالم عبد المـــنعم مهنا فتح هللا458495
7o357تربية بنى سويفاسماء عماد محمد شلقانى محمد
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صيدله القاهرهمحمد عصام عبد الشكور فرحات14364
تجاره االسكندريهدينا احمد عبد السالم احمد جاد الرب417385
64o352هندسة اسوانهند عبد العاطى عزب هنداوى
2o6o34فنون جميله فنون االقصرنهى ناجى محمد صالح الدين فتح هللا
8o6535برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد ثروت الزعبلى على
عالج طبيعى ج كفر الشيخأسماء محمد أحمد حسن ابراهيم البحيرى449363
صيدلة اسيوطايثار عثمان محمد محمود757684
هندسة االسماعيليةاحمد اسامه عباس محمد636583
تجاره المـــنصورهمصطفى على فؤاد الحناوى577686
تربية شبين الكومنادر محمد عبدالسميع عبدالعزيز213798
صيدله طنطاندا حمدى محمد الجمل228655
طب بيطرى بنى سويفهاجر جمال سيد محمود64271
5o5317طب بورسعيدايه محمد ابراهيم الحسينى زناد
اداب طنطامـــنه هللا صبحى محمد عبد الحميد السروجى485411
علوم عين شمسعمر محمد بدوى احمد143595
تربية بنى سويفايه عبد هللا محمد عبد التواب69457
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكارولين روبرت زكى شــاكر116644
3817o4اداب كفر الشيخمحمد على عيد فهمى محمد
191oo3اداب القاهرهامـــنيه عالء مصطفى حافظ
57o8o8طب بيطرى المـــنصورهيوسف مصطفى حامد السيد عبد الحق
2o2437اداب انتساب موجه القاهرهاالء محمد كامل احمد
اداب الزقازيقكريم يحيى محروس السيد279152
اداب كفر الشيخاميره حامد على على شلبي377148
هندسة حلواناندرو رافت اديب قزمان122519
تمريض الزقازيق سارة احمد صابر عبد المقصود511494
تربية ابتدائي بنهامحمد فتحى شعبان عبدالغنى284213
تربية ابتدائي عين شمسياسمين محمود عبدالحميد علي295165
تربية شبين الكوماحمد سعيد السيد احمد224671
8125o6تجاره سوهاجاحمد اشرف احمد صديق
37o681برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننغم محمد محمد عتش
195o83اداب حلوانسها احمد ابراهيم سيد
اداب حلوانهدير ابراهيم عمر اسماعيل132358
4139o4هندسة االسكندريهعمرو سيد احمد محمد سيد احمد
8oo782اداب اسيوطرومانى حشمت شفيق جيد
اداب بنى سويفعبد الرحمـــن حسين سيد عبد الباقى63682
تربية ابتدائي المـــنياراعوث ملك ايليا ميخائيل713398
اداب طنطاسلوى محمد عبد الغنى ابراهيم الجبيلى361149
فنون جميله فنون المـــنيانادين عصام توفيق احمد725231
21o322طب القاهرهفاطمه محمد شمس الدين عبدالمقصود
اعالم القاهرهماهينور سعيد السيد محمد السيد يس637933
4218o3تجاره االسكندريهمينا وائل طلعت شكرى نصرى
348o8oهندسة االسكندريهروضه ايمـــن محمد شوقى محمد كامل
58968oتربية المـــنصورهسماح مأمون حسن ابراهيم
2o9594اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةحاتم محمود حنفى سيد ابو زيد
18o17طب القاهرهساره محمد سيد عويس
اداب عين شمسعبدالرحمـــن عفيفى بدوى بدوي297336
5o8877طب الزقازيقشروق هشــام أحمد أمين فراج
513o35تجاره الزقازيقاحمد عادل الشربينى محمد
تربية بنهاندى عبدالمـــنعم ابراهيم محمد سرور278188
212o38عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمود عبدالستار السيد عبدالستار
22o735صيدله طنطامحمد جمال على محمد عليوه
تربية طفوله طنطاجهاد شعبان عبدهللا الغزالي363341
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حقوق بنى سويفريهام كامل محمد محمد716747
56o948اداب المـــنصورهشيريهان رمضان شوقى رمضان
655oo2اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاحمد عبد هللا عبدالجليل عبدالرحيم
صيدله الزقازيقابراهيم تيسير محمد السيد موسى518811
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةيوسف جمعه احمد البرعى218216
هندسة المـــنيااحمد ابو بكر عبد العاطي ابو بكر716177
طب بيطرى القاهرهجيهان صالح محمد عبد المـــنعم59949
طب بيطري المـــنيااحمد على ربيع عبد الرحمـــن714426
2569oتجاره القاهرههويدا حاتم محمد كمال حجازي
تربية ابتدائي بور سعيدامـــنيه احمد ابراهيم الدسوقى663332
268o46هندسة عين شمسلمياء محمد رمضان على
356o34تربية طنطاحنان حسين مرعى اسماعيل الصعيدي
38487oطب بيطرى كفر الشيخمحمد محمود جابر محمود على الدين
كلية هندسة بنهاسمير ثناءالدين عبدالعليم عشماوى279518
تربية كفر الشيخمحمود احمد محمد كامل هاشم375828
هندسة االسكندريهمحمد محمود عبد القادر محمود مسعود454142
41859oتجاره االسكندريهمحمد عبد هللا جابر عبد هللا رشدى
8o3987تجاره سوهاجمحمود على محمود النجار
4231o3اداب االسكندريهامـــنية احمد محمد احمد ثابت
41288oطب بيطرى االسكندريهمحمد كمال عمران عطية عمران
صيدلة المـــنياسمر محمد احمد محمد753189
كلية تجارة ج أسوانمصطفى محمود زين العابدين محمد822236
هندسة بور سعيداحمد محمود على سليم636446
58o717هندسة المـــنياخالد جمال فرج على العطار
37o718صيدله االسكندريهايمان السيد بسيونى السيد محمد السقا
تجاره انتساب موجه المـــنصورهكريم وجدى السيد يوسف عبد العال596125
هندسة طنطااحمد سمير محمود محمد النشــاوى487529
رياض اطفال االسكندريه طالباتاميرة السيد عبد الرحيم رشوان339861
76oo43كلية الطب بقنااحمد محمد عبد القادر محمد
طب اسيوطندى محمد فتحى محمد785222
127o54تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى اسماعيل محمد عبد العزيز
تجاره المـــنصورهاسالم ذكى حامد حامد العزب565559
تجاره االسكندريهاحمد مجدى عبد العزيز اسماعيل416142
هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف كامل عبد الدايم حسين155786
288o49صيدله عين شمسخديجة كرم محمد على شويطر
اداب االسكندريهكريمة مصطفي عباس عطية الحبيبى347639
تجاره الزقازيقشريف عصام عيد محمد البسيونى523932
اداب اسيوطمحمد مصطفى صابر صديق797627
279o25تربية بنهاابتسام جمال سيد محمد راجح
8o19o5اداب اسيوطخالد اسامه محمد عبد الهادى
اداب انتساب موجه عين شمسمحمود محمد عبدالحميد ابراهيم297679
تجاره كفر الشيخأحمد محمد خليل عبد الرحمـــن الشــامى369918
5883o1تربية ابتدائي المـــنصورهعبد الرحمـــن فريد شوقى محمد حسانين
4296o1كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورسلوى رأفت عبد المـــنعم فريد
284oo2عالج طبيعى القاهرهاسراء سامى صالح الدين محمد مكاوى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء خالد فكرى الخولى225984
تجاره المـــنصورهرانيا ابراهيم نصرعبده قنديل579734
طب بنهافاطمه هشــام محمود كمال الصياد223234
تجاره عين شمسرضوى كرم على احمد عبد هللا127839
صيدله االسكندريهاالء سامى ايوب عبدالسالم خليفة374582
49788oتربية طنطاذينب ابوالفتوح عبدالمقتدر جادهللا
صيدله الزقازيقرانيا حمدان محمد عبد هللا648831
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كليةاسمجلوس
كلية البنات آداب عين شمسندى احمد بسيوني محمد22113
طب بيطرى االسكندريهأالء حسن محمد أبو زيد351116
إعالم بنى سويفخميلة عبد الحميد حسين محمود الجندى132332
56o3o8هندسة المـــنصورهحازم سمير عبد العزيز الشــافعى
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاحمد السالل عبدالنعيم محمد651394
تربية ابتدائي سوهاجامـــنه محمود عبد الرؤوف عبد الرحيم816182
تجاره القاهرهاسالم صالح محمد صالح57538
563o68تجاره المـــنصورهدينا خالد عزت على الشرقاوي
تجاره عين شمسسمر نبيل علم الدين عبدالحكيم282262
تربية ابتدائي قنا ج الواديالزهراء حلمى خليفه عرابى732698
66o788هندسة بور سعيدايمـــن عز الدين محمود السيد جاد
4288ooتربية طفوله ج دمـــنهورساره عبد الرحمـــن احمد سالم سالم
2o2977إعالم ج جنوب الوادىعنان هشــام الدين محمد عبدالعزيز
4976o6هندسة طنطااسالم صالح حلمى عبدالعظيم هجرس
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةهانى جمال محمد على ابوطالب211968
56676oتربية المـــنصورهمـــنه مصبح عبد القادر ابو العز
فنون جميله فنون حلوانهاجر شعبان محمد عبدالنبى194738
اداب القاهرهنورا حسين محمد حسن22943
تربية ابتدائي دمـــنهورنيرة هشــام محمود على خلف هللا429899
حقوق اسواناحمد حسن احمد مصطفى747223
السن عين شمس/رياضةرحاب احمد عادل احمد156138
كلية األلسن كفر الشيخفاطمه احمد ابو اليزيد مرزوق359228
اثار الفيومندى ياسر سيد حنفى134934
5788o6اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعثمان عالء فهمى على قرع
796o98سياحة وفنادق المـــنياهشــام زكريا عباس عبد الباقى
تجاره بنى سويفاهداء نصر محمد احمد74327
41oo41تجاره دمـــنهورنديم ايهاب عبد الرازق يوسف
71o921علوم المـــنيامـــنار ايهاب عباس امام
اداب بنى سويفعمر مختار عبد الفتاح عبد الحليم65455
7917o2هندسة اسيوطجورج ايهاب مكرم انياس
تربية ابتدائي عين شمسحسام حسن زكى محمد267191
صيدله المـــنصورهايه عبد هللا احمد الحديدى583114
72o94oاداب المـــنياشنوده نبيل عدلي مسعد
اداب عين شمسنرمين احمد عبد الغفار عبده132382
8o29ooتجاره اسيوطاميره جالل محمد همام
تربية أساسي اسكندريةمـــنة اللة محمد فؤاد ابوالنجا423999
المعهد الكندى العالى لالدارة  6 اكتوبرساندى سعد اسحق ابراهيم132851
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمود رضا عبد العزيز عطوه حنوره384873
3539o7طب اسنان طنطااسماء احمد فتحى عبد الخالق شــاهين
تربية دمـــنهورنادر عادل رفعت محمد أبو النجا425654
نوعية اسيوطنورهان محمد راضى محمد788551
هندسة االسماعيليةاحمد محمود مـــنصور ميهوب655595
5611oاداب انتساب موجه القاهرهصفا عادل قرنى مرسى
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةجهاد احمد حامد عبده235845
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى محمد محمود مصطفى234743
تربية طفوله االسماعيليهشرين عاطف عوده على654118
43o241تربية طفوله ج دمـــنهورسارة جمال احمد محمد الشــاذلى
كلية طب أسنان الفيومعمر محمد السيد عبد الرحمـــن73512
279o54تربية ابتدائي بنهانرمين فتحى حسنى عبدالفتاح محمد
تجاره الزقازيقمحمود مـــنصور محمود حسن513164
364o54طب بيطرى كفر الشيخعلياء حسين رمضان حسين قطاشه
رياض اطفال الفيوم طالباتعبير على عبد الحميد عبد الرحيم79834

Page 1000 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
طب عين شمسفاطمه اسماعيل حسن رزق حبيب261991
اداب القاهرهايه عبد النبي محمد رمضان محمد24683
طب اسنان المـــنصورهاالء محمود مصطفى ابوجبل586272
تربية ابتدائي بور سعيدمازن نبيل محمد محمد مسلم663935
288o12كلية البنات آداب عين شمسوالء ناصر امين عبدالرحمـــن البحيري
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عاطف مصطفى حواش221493
طب كفر الشيخايمان ابراهيم يوسف عبد الغفار دشيش382146
2o6774اداب انتساب موجه عين شمسمى ممدوح سيد حسن احمد
3oo6o2صيدله الزقازيقوسام طلعت عبدالكريم عبدالفتاح
تربية طفوله ج دمـــنهورأمـــنية السيد هاشم بدوى429553
تجاره القاهرهاسالم حسام الدين عبد العزيز عثمان145718
561o1oاداب المـــنصورهياسمين محمود سعد ابراهيم
هندسة قناسيد احمد سيد احمد811324
تجاره بنى سويفمحمد السيد عبد اللطيف سعيد715811
صيدلة بورسعيدمـــنه هللا مرعى كمال مرعى636737
هندسة شبرا بنهامحمد صبحى كامل محمد281175
8o4o3oحاسبات ومعلومات االقصر ج جنوب الوادىمحمود محمد احمد محمد
صيدله االسكندريهمـــنلو محمد مجدى احمد شلبي349782
هندسة حلوانعبد الرحمـــن سعد عبد الحميد يونس33857
هندسة الزقازيقمصطفى محمد حفنى شــاهين641364
81o715تربية ابتدائي سوهاجايه محمود حمدهللا سليم
تربية ابتدائي الفيومامل احمد حميده سليمان78378
تربية ابتدائي طنطاساره احمد عبد الجواد احمد عبد القادر363737
اداب االسكندريهشريف جمعة عبد الونيس سليمان336546
7916oصيدله حلوانمحمود سيد محمود طلبه
43o151تربية دمـــنهورآيه بدوي عبدهللا العتر
1153o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارى عماد صبحى خليفه
اداب دمـــنهورسلمى جمال عبد هللا محمد عبدهللا419745
تجاره القاهرهمارسيل ثروت حليم شنوده34421
صيدلة المـــنياهناء محمد عبد العال محمود726484
56999oتربية المـــنصورهاسراء السيد احمد فراج سعيد
5oo379تجاره جامعة دمياطدعاء محمد احمد عبد هللا
191oo4اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةانجى عاشور احمد مبروك ابو حرية
125oo4اعالم القاهرهمحمد طارق محمد عبد السالم
2147o5تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتعلياء عبده حمدى عبده عيسوى
رياض اطفال االسكندريه طالباتسارة كمال عبدالمـــنجد ابوالعال النظامى428441
تجاره القاهرهساره بدر باسم حسن25455
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةأحمد جمال زكى خالد عبد النبى355644
345o14تربية اسكندريةاحمد طارق عوض سعيد عوض
2249ooتربية ابتدائي الساداتمروه سيد احمد محمد المظلوم
صيدله بنى سويفمارفي ماجد وليم عياد75494
اداب عين شمسعبدالوهاب طارق عبدالعظيم مصطفى193955
اداب القاهرهناهد نظير ناجى عبد الحميد45729
35o224صيدله االسكندريهعبير حسين محمد شعبان حسين
حقوق المـــنصورهخالد احمد رزق صالح النجار575776
8o6649هندسة اسيوطحازم احمد عبد العال محمد
8o2285دار العلوم المـــنيااحمد محمد انور عامر
تجاره انتساب موجه االسكندريهاسراء توفيق عبدالسالم توفيق على417664
4o578اداب القاهرهشروق شعبان ربيع سليمان
19oo14هندسة عين شمسعمرو احمد احمد مرسى
تربية أساسي اسكندريةمحمد مجدى السيد احمد محمد بشــارى421774
السن عين شمسفريدة صالح محمدي محمد411735
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كليةاسمجلوس
27o36هندسة حلوانعمر احمد محمود محمد فرج
هندسة اسيوطمحمد مصطفى محمد احمد127147
5668oهندسة حلوانعبد المـــنعم سالمه عبد الوهاب على سالمه
تجاره بنهامصطفى مجدى عبدالصمد محمد طافور284241
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحأحمد محمد أحمد محمد721135
تربية ابتدائي الفيومحسناء عبد الناصر محمود احمد77275
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباترباب رشدي محمد حسين735913
عالج طبيعى ج كفر الشيخعبدالكريم صبرى عبدالكريم عبدالونيس443425
تربية ابتدائي الزقازيقساره يسرى ابراهيم احمد519446
اداب طنطامحمد جمال ابراهيم اسماعيل النجار486261
467o1هندسة القاهرهسلمى وليد محمد عبد اللطيف يونس
74599oتربية قنا ج جنوب الوادىعبير حسين محمود حسن
تجاره طنطااكرم سالمه عمر صالح رضوان362929
تجاره القاهرهساره عبد الرحيم احمد عبد الرحيم24722
تجاره بنى سويفاحمد جمال ترياق عبد العزيز716445
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخايمان عاطف حسن حسن حسن ابومايله374314
رياض اطفال بنى سويفشيماء رجب محمد جوده69173
422o13تجاره انتساب موجه االسكندريهمصطفى سيداحمد محمود احمد
تربية اسيوطاميره ابراهيم جاد الرب حسن793352
فنون جميله فنون حلوانروان محمد ابراهيم عبد المجيد العطار14493
اداب القاهرهرنيم اشرف محمد سالم118499
651o67تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد جمال رمزى ابراهيم
صيدله طنطااالء اشرف عبدالسالم سيد احمد229719
طب اسنان طنطاهند مجدي محمد الشوبري359967
4147o6هندسة االسكندريهاحمد رجب سعيد فوزى
225o62كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسماء اسامه محمد على
عالج طبيعى قنافاطمه عبد الحكيم مظهر محمد813758
طب المـــنصورهشيماء ناجى محمد احمد مسعود578628
اعالم القاهرهاحمد حسن محمد مصطفي519337
نوعية المـــنيااحمد سليمان طه شحاته714715
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن عماد صابر الصعيدى217228
تربية ابتدائي سوهاجرويدا أبو العالمين محمود احمد811379
فنون جميله فنون حلواننغم محمد عبد الفتاح مصطفى133844
41oo33حقوق االسكندريهمحمد هشــام محمد ابراهيم مساهل
5934o3طب المـــنصورهساره احمد احمد االمام موسى
4o514تجاره انتساب موجه قاهرهامل محمد عبد هللا عبد الصالحين
تربية ابتدائي المـــنياأسماء يوسف حسين اسماعيل727559
تربية اسيوطنسمة خليفة حسن سليمان798542
هندسة الزقازيقمحمد جابر عبد المحفوظ السيد582997
144o11هندسة عين شمسندى محمد على محمد سيد احمد
طب الزقازيقاالء عبد الصابر صديق احمد عبده الشــافعى519756
اثار قنا جنوب الواديحسن عطيه حسن رحيم337443
5692o1تربية المـــنصورهدعاء جمال عبد المـــنعم محمد صبح
5171o2هندسة الزقازيقاحمد محمد فاروق محمد مرسي
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانليلى احمد محمد سعيد114883
هندسة المـــنصورهطارق مجدي ابراهيم المـــنشــاوي488923
تجاره عين شمسنبيل لبيب عبد الوحيد السيد139969
2o355oاداب حلوانهدير حسين عبدالرازق حفنى
تربية ابتدائي شبين الكومالزهراء حسنى زكى زهره222676
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد عطيه احمد عبد العزيز عبد اللـه564827
5o183oتجاره جامعة دمياطرضوى احمد السيد مقلد
5o8885صيدله الزقازيقنغم حلمى ابراهيم رجب البنا
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2o6177اداب انتساب موجه عين شمسساره عادل عزيز جرجس
41o913حقوق االسكندريهافنان بهاء الدين شوقى عبد الرؤوف
639o22تجاره بنهاسهيله سالمه رزق سالمه عيش
اداب حلوانمها اسامه طلعت مصيلحى31186
56oo82حقوق المـــنصورهامير يوسف يوسف محمد الزغبى
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمى عصام فهيم عزاز654524
4881o8هندسة اسيوطمحمد ايمـــن فاروق عبدالحميد عبدالجواد
28o786اداب عين شمسعبدالرحمـــن عالء عبدالمـــنعم حافظ
4253o5تربية ابتدائي دمـــنهوراحمد محمد احمد محمد عوض
2o8oooهندسة عين شمسمريم محمد عبدهللا عطيه
796o37طب بيطرى اسيوطايرينى راضى موسى جيد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد زكريا فتح هللا السيد نباته443144
صيدله االسكندريهمريم عمر محمد السيد فكرى411972
صيدله طنطاسلمى عصام محمد ملش215688
نوعية الزقازيقمحمد عادل فاروق الشــافعى668768
كلية األلسن سوهاجياسمين رجب على احمد655723
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىليندا انور حسن محمد114222
اداب اسيوطزينب محمد ثابت محمد786998
تجاره عين شمسشيماء رمضان ثابت عبداللطيف271852
صيدله حلواناسماء احمد عبدالمـــنعم الغريانى225596
اداب الزقازيقحنان سليم السيد سليم585257
كلية االثار ج اسوانيمـــنى طارق حسنى ابراهيم293122
262o39تربية عين شمسخلود جمعه عبادى عكاشة
صيدله القاهرهامـــنيه اسامه ابراهيم محمد طلبه37939
1489o2تجاره انتساب موجه قاهرهنجوى حسنى محمود خميس على
38431oتربية ابتدائي كفر الشيخمي أيمـــن عبد الحميد المرسي
تربية ابتدائي طنطانهال ياسر السيد عباس359291
طب بيطرى كفر الشيخندي محمد حسن عبد الرازق367347
2o3383هندسة حلوانمرثا مراد حلمى حليم عقل
صيدلة الفيومعبد الرحمـــن ثابت عبد المعز حسين91239
تربية ابتدائي قنا ج الواديازهار سيد الطاهر محمد744957
8o8858تربية سوهاجشروق محمد مصطفى محمود
تجاره بور سعيدمحمد حسين محمد عطا ابراهيم663952
طب بنهاهند عبدالملك محمد نصر إبراهيم229551
اداب دمـــنهورهاجر سمير جمعه محمد جمعة 423458
12o628حقوق عين شمسفرح هانى احمد توفيق محمد على
تربية ابتدائي المـــنصورهساره السيد محمد السيد العوضى563631
583o74صيدله المـــنصورهمحمود على زين العابدين ابراهيم
صيدله حلوانسلمى محمد جالل عبدالفتاح261556
82oo57اداب اسوانكريم محمدالمـــنتصر ونس محمد
223o41اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمـــنى فوزى محمد العباسى
8o1913اداب اسيوطعرفات النص يوسف سالمة
66o17تربية بنى سويففاطمه سيد عثمان عبد الحليم
8o1389كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفحسام هريدى محمود على
تجاره عين شمساحمد محمد مصطفى ذكي263334
تربية ابتدائي المـــنصورهساره حربى محمد عكاشه الدكروري576321
تربية ابتدائي قنا ج الوادينورالصباح محمد عبدالجواد محمود736552
تجاره بنى سويفصالح سيد طه مراد93993
طب اسنان القاهرهمصطفى محمد احمد مصطفى135481
هندسة القاهرهياسر جمعه رشوان على54368
صيدله حلوانفاطمه احمد انور قناوى85929
485o5oتجاره المـــنصورهروان وحيد سلطان محمود حسن
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي دمـــنهورمـــنى محمد سعد عبده قاسم429883
تربية ابتدائي قنا ج الواديميرنا يعقوب حبشى استاورو737216
نوعية بور سعيدمحمد عادل ابراهيم الدسوقى رجب عريف663961
52165oتجاره الزقازيقالشيماء ابراهيم الدسوقي علي الطنطاوى
35927oاداب طنطاميرنا هانى أحمد فؤاد الحلفاوى
564o73تجاره المـــنصورهعلى محمد صالح محى الدين صالح
5o6319طب اسنان المـــنصورهرغده ابراهيم عبد هللا ابراهيم العجمي
5o15o3اداب جامعة دمياطنورهان احمد محمد الصعيدى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمروه ابراهيم ابراهيم سالم236972
431o12تربية ابتدائي دمـــنهوراسراء خالد عبد السالم سعد مرسى
تربية ابتدائي اسوانسميه نادى صادق محمد على822363
تربية بنهااحمد فتحى عبدالحميد محمد يوسف279758
822o84تربية اسوانشيرين عيد محمد ابو الفضل
تربية طفوله شبين الكومبسمه سعيد محمد انور حمزه بيومى233747
اداب القاهرهندى مخلص محمد جابر محمد34614
26957oصيدله عين شمسماريو سامى فيليب خزام
498o1اداب القاهرهاسماء سعيد محمد ابورواش
23438oنوعية اشمونايه السيد عبدالفتاح الشهالى
هندسة طنطااحمد على محمد السودانى391735
السن عين شمسرانيا عادل عبد هللا عثمان639924
3o2894تربية ابتدائي بنهاسمر سمير محمد السيد
طب اسنان طنطااحالهم عادل عبدالمجيد السيد إبراهيم229438
طب الفيومكيرلس مـــنير ميالد عزيز77715
34817oفنون جميله فنون ج االسكندريهسما سليمان ابراهيم يوسف وهيبه
تجاره القاهرهاميره عادل عبد النبى شحاته57861
كلية البنات تربية عين شمسعفه سعيد عبدالمـــنعم عبدالفتاح293525
58o399تربية رياضيه بنين المـــنصورهاحمد كمال حسنى على حسن
تربية بنهاريهام عز الرجال عفيفى عز الرجال279695
تجاره جامعة السويساسالم رشدى عبد المطلب احمد عبد المطلب658245
طب االسكندريهميرال السيد محمد محمد على عطيه348522
تربية ابتدائي طنطارانيا محمود محمد أحمد غباره354892
اداب فرع الوادى الجديدهبه فايز عبد هللا عبد هللا748996
صيدله االسكندريهمارينا ممدوح سيدهم سيف سيدهم349598
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفرح محمد محمد رشــاد عبد الحميد محمود117846
428o7oتجاره دمـــنهورأحمد سعيد حسن السيد عشيبه
تربية قنا ج جنوب الوادىزهراء سعيد شحاته على739111
تربية االسماعيليهمصطفى السيد مصطفى محمد651153
طب بيطرى بنهاايمان احمد محمد كمال محمد خليل229315
تربية طنطاياسمين عامر عبيد عبد القادر عبيد363876
81755oاداب سوهاجنوران عشرى محمود دياب
8o8841اداب سوهاجخلود خالد مهران عبد الرحيم
صيدله حلوانهديل عصام الششتاوي سعيد489691
اداب عين شمسميرنا السيد سالم السيد274763
5o6834صيدله المـــنصورهأسماء فكرى محمد حسن جالل
هندسة المـــنياعماد احمد السيد على حسن345416
صيدله االسكندريهعبدهللا رضا رضوان مصطفى السنهورى373721
اداب عين شمسيوستينا عادل نجيب مسيحه126598
هندسة اسيوطمحمد اسماعيل تهامى اسماعيل788647
فنون جميله عماره ج االسكندريهمحمد امجد ابو القاسم مصطفى14445
صيدلة اسيوطإنجى عبدالناصر عبدهللا محمود739625
اداب بنى سويفساره على سيد احمد66821
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمر ابراهيم رمضان مصطفى198447
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كليةاسمجلوس
كلية األلسن كفر الشيخسلمى حمدى عبد الفتاح ابوالسعد الدسوقى563497
هندسة المـــنصورهمحمد احمد محمد محمد المتولى عبد هللا593278
22715oتجاره بنهااحمد عبدالرازق ابراهيم شحاته
هندسة المـــنيامحمد محمود عبد الحميد ابو علوه71134
34o787تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن صبحي حامد عبد الحميد
57858oصيدله المـــنصورهمحمد رضا احمد فرحات فياض
72o13oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفهاجر محمد ابراهيم احمد
5o9889تربية ابتدائي الزقازيقندى شــامل محمد السيد حسين
تجارة جامعة الساداتاحمد محمد فتح السرسى233315
هندسة اسيوطفاطمه حسن احمد ابراهيم جاد237288
38o7o6طب طنطاالشيماء ناصر السعيد السعيد على
79o122تجاره اسيوطدنا محمد احمد محمود
تربية المـــنيارشــا علي عبد الجبار علي723827
اداب عين شمسندا مصطفى عبدالفتاح عبدالوهاب283527
طب الزقازيقمـــنى مصطفى ابراهيم عبد السالم567678
588oo6هندسة المـــنصورهمحمود عاطف محمود محمد بطاوي
تربية كفر الشيخمحمد محمد كامل السيد عميره384781
هندسة قنايوسف محمد جابر على831763
تجاره القاهرهمحمود عبد الناصر ابراهيم ابراهيم26743
639o47سياحه وفنادق المـــنصورةنوال ياسر السيد ابو المجد محمد
579o44صيدله المـــنصورهنهله مصطفى محمد ابو شبانه
تجاره طنطامحمود أحمد محمد عثمان سالمان497485
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاسماعيل خالد اسماعيل على644824
66o522تربية ابتدائي بور سعيدفادى بهجت حلمى شــاكر بخيت
هندسة شبرا بنهاحسن خيرى حسن السيد حسن284752
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامل احمد عبدهللا هالل215266
137o53تجاره القاهرهاحمد عز الدين عبد القادر على عبد القدوس
طب بيطرى كفر الشيخساره سعد السيد عيسي485791
5o7o38تجاره بور سعيدمحمود أحمد أحمد الهجرسى محمد طاهر اغا
صيدله الزقازيقريناد خالد محمد توفيق امين277918
رياض اطفال المـــنصورهريم محمد محمد السيد االمشــاطى566685
السن عين شمسمحمد خالد فاضل على276724
82646oصيدلة اسيوطسلوى عامر عبد الرازق على
تجاره الزقازيقمحمود عطيه محمد على648297
تربية طنطاساره جمال احمد محمد العربى489287
تجاره عين شمسمحمود حسن نجيب محمد االجرب635419
تربية ابتدائي المـــنصورههانم احمد حسين احمد عبيد576393
15419oهندسة حلوانندى هانئ مصطفى على
نوعية كفر الشيخاسراء عرفه مصطفي ابواليزيد378883
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد سلمى سالمان656225
تجاره كفر الشيخكريم السيد محروس السيد حجازى الطراوي371628
طب بيطرى الزقازيقعمرو آدم على محمد احمد649764
6o423تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتهيام داود طه محمود
صيدله عين شمسدنيا احمد خليل محمود267977
6626o4حقوق المـــنصورهيوسف حسن احمد محمد هريسه
2o68o2السن عين شمسسلمى اشرف عبدالباقى احمد
2839oاداب القاهرهضحى عصام احمد معوض
تربية المـــنيااية عبدالمـــنعم عبدالغفار محمد721646
تربية ابتدائي اسوانيوسف عبده محمود سيد822641
طب بيطرى المـــنصورهاالء عبد الرؤف ابراهيم جمعه491626
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمـــنار محمد عبد السالم عواد63329
نوعية بنهامياده مصطفى خاطر محمد284994
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كليةاسمجلوس
8o5199تجاره سوهاجحسن احمد محفوظ حسين
43o135تربية دمـــنهورهاجر محمد ابراهيم احمد عبدالرحمـــن
52237oتجاره الزقازيقمحمد سعيد متولى صقر بركات
22443oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد فاروق السيد طعيمه
5o1485تجاره جامعة دمياطمـــنه هللا احمد محمود عبد الرازق
تربية كفر الشيخايه محمد عطيه عليبة372793
42o682حقوق االسكندريهاسالم محمد السيد عطية احمد القاضى
15o169تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن محمد عبد اللطيف حسن
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد السيد محمد على228236
اعالم القاهرهنجالء احمد حلمى احمد الربعه496545
عالج طبيعى القاهرهنورهان محمود السيد عبد العزيز ابراهيم635772
طب بيطرى الزقازيقاحمد محمد الدمرداش محمد نصير495813
هندسة اسوانمينا عريان وصفي فخري736792
هندسة االسكندريهمحمد ابراهيم محمد ابراهيم النكالوى343494
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحسام عبدالمـــنعم عبدالحميد عامر227775
تجاره القاهرههبة احمد عبد الراضى احمد سعيد28867
414o99هندسة االسكندريهاحمد ناصر عبدالفتاح محمد السمـــنى
هندسة عين شمسخلود ممدوح عبدالقادر عبدالعزيز272343
هندسة االسكندريهمحمد السيد احمد السيد احمد345467
5o92o1هندسة الزقازيقكريم نبيل احمد صالح
رياض اطفال المـــنيا طالباتاميرة عبد العليم عبد الفضيل عبد العليم719171
طب الزقازيقاحمد عماد الدين احمد محمود642264
طب اسيوطمريم البتول ناجح فولي كامل حسن787647
6899oصيدله بنى سويفعبد الرحمـــن مصطفى على احمد
تربية طفوله كفر الشيخاسماء عبدالعزيز ابراهيم عطوه السيد382672
81oo33تجاره سوهاجعمرو حسنى بهنساوى السيد
حقوق القاهرهامينه محمد عجمى شريف118316
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخعمرو احمد عزالرجال الشناوى محمد381534
73o757كلية التربية الفنية ج المـــنيامارتينا سعيد عبد الدايم ينى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى حمدى مصطفى السيد الفقى213796
تربية ابتدائي كفر الشيخآيه محمد على مـــنيسى369278
هندسة بني سويفمحمود حسين عويس دسوقى89374
2793o8تربية بنهانورهان احمد عبدالغفار احمد
تربية ابتدائي سوهاجشيماء عبد العزيز عامر حمزة812638
تجاره القاهرهمصطفى صالح محمد عبد العظيم155662
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود السيد محمد جعفر233385
21o384اعالم القاهرهدميانه عادل شــاكر بشــارة
79766oطب اسيوطمينا نصحى باسكالس قلدس
4134o5طب بيطرى دمـــنهوراحمد محمد عبدالصمد محمد النمر
5o38oاداب حلوانسونه عادل فهيم السيد مبروك
طب اسنان كفر الشيخمحمود معتز محمد السيد375464
5717o6طب المـــنصورهمحمد احمد محمد سالمه
هندسة حلوانسها يسرى محمد محمد السباعى118912
712o89طب بنى سويفمحمد احمد سيد صالح
13614oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواندنيا ممدوح اسكندرروسي احمد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةايه فاروق محمد ابراهيم ايوب449822
هندسة كفر الشيخاحمد على محمد زياده562429
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عصام محمد اسماعيل زايد187555
طب اسنان طنطاماهيتاب حسين حسن محمد احمد435177
192oo5طب عين شمسنيفين خالد حسن حسني مخلوف
حقوق اسيوطمحمد عبد هللا عبد الرحيم عبد الواحد826812
73o321تربية ابتدائي المـــنيااسماء ثناء محمد على
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كليةاسمجلوس
12o9o2هندسة عين شمسفارس اسامه احمد محمد سالم
تربية رياضيه بنين المـــنياحجاج عادل صقر خليل714538
نوعية الزقازيقسمر ابراهيم عبدالعال السيد518329
28749oكلية هندسة بنهامحمود نبيل محمد سعيد السيد
اداب عين شمسمحمد عبده محمد محمود139937
513o88تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن سامى مصطفى مصطفى جمعه
56o14oصيدله المـــنصورهاحمد ياسر عبد الهادى ابراهيم جمعه
2873o3صيدله عين شمسمصطفى احمد لطفى عبدالمجيد
كلية الطب بقناميرا مجدي لويز حنا743846
6579o9السن عين شمسشيماء على عبد هللا محمد
6346oحقوق بنى سويفابو زيد سعيد محمد ابو زيد
كلية البنات آداب عين شمسنسمه حسن فايد الشحات احمد298323
36439oصيدله طنطاايمان محمد على عبد الجواد
كلية الطب بقنانرمين أبوالهيد محمد حسين758254
4973o5هندسة اسيوطكريم اشرف يحى محمد موسى
هندسة االسكندريهمحمد شوقى نصرهللا مرسى حميده459658
اعالم القاهرهندى اسامه محمد على هيكل37483
42o792تجاره االسكندريهمحمد السيد محمد السيد عطيه
نوعية الزقازيقحنان محمود غنيمى محمد642452
6o354اداب حلواناسراء حمدى صالح عبد الحميد
طب اسنان جنوب الوادىجورج مجدى استليانوس جندى738185
235o26هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشريف عبدالوهاب الخضرى عبدالوهاب النجار
419o53حقوق االسكندريهعمر محمد محمود ابراهيم السيد
3o8o78اداب بنهارباب راسم محمود محمد نجم
هندسة بور سعيديسر السيد محمود ابويوسف636744
17o95أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزيمريم صالح عبد الغنى زكى
تربية المـــنصورهبسنت محمد ابراهيم نعمه هللا محمد572125
تربية طفوله سوهاج طالباتفاطمه نصر الدين خليل عبد النعيم812252
طب عين شمسعبدالرحمـــن على نصر خميس273512
تجارة جامعة الساداتاحمد محمد عبدالفتاح حجازى217187
22o44اداب القاهرهفاطمه هانى عبد المـــنعم سيد صالح
41722oاداب االسكندريهيسرا احمد محمود فرج
حقوق القاهرهالوليد على حامد عبدالعزيز198617
تربية ابتدائي قنا ج الواديإيمان حمدى حسن على736411
216o56تربية رياضيه بنات شبين الكوماميره محمد حسن محمد خلف
اداب الزقازيقاحمد محمد سالم محمدسليمان646676
تجاره القاهرهسوسو محمد عبد العزيز اسماعيل58754
طب بنى سويفانفال رجب محمود امام65674
65o343صيدله الزقازيقمحمود ابراهيم عبد هللا عبده
تجاره الزقازيقحسين محمد حسن محمد مصطفى643483
459o68هندسة االسكندريهاحمد فوزى سعد عبيدة
3736o8كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد خالد محمد محمد خفاجى
اداب الزقازيقنورهان جمال محمد على637976
42oo33رياض اطفال االسكندريه طالباتهاجر عبد الاله احمد محمد
65793oتربية جامعة السويسمـــنار جمال عبد المـــنجي بكر
58o313طب المـــنصورهرويدا مجدى محمد عبد الحكيم المتولي
561o82صيدله المـــنصورهايه محمود محمود محمد صالح
طب طنطامها محمد عبدالعزيز مسعود223265
صيدله الزقازيقمـــنار السيد حسن يوسف ربيع647634
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحسام عماد عبدالسالم محمد الجزار239922
24o872تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود احمد عثمان الدعباس
طب بيطرى القاهرهكامل محمد خليل البراوى54726
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كليةاسمجلوس
تجاره عين شمسعاصم عماد حسنين عبد اللطيف46936
1397o7هندسة عين شمسفتحى عماد فتحى عبد السميع
664o13تربية بور سعيداحمد محمود حسن محمود عاشور
51o232نوعية الزقازيقهبه اسامه عباس محمد سليم
3o1517السن عين شمسنورا حسام الدين حسونه شحاته
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمد ابراهيم صدقى عبد هللا588575
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود اشرف محمود على656859
تربية ابتدائي جامعة السويسرحاب احمد حامد محمد636966
تربية بنى سويفمحمد سيد جابر محمد68427
تجاره بنهامراد احمد على عوض هللا النادى291861
8o468تربية ابتدائي الفيومسمر عماد احمد السيد
659o48هندسة بور سعيداالء ابراهيم السيد البدوي ابراهيم
742o41تربية قنا ج جنوب الوادىوفاء النجار احمد على
صيدلة المـــنيااسماء نجم اقبال احمد713483
297oooهندسة اسيوطحسن احمد هاشم امام
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد رمضان عباس الطنبشــاوى212199
2232o7طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسماح طلعت نبيه قمح
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنسمه حمدى السيد زيدان216147
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه هللا خالد على الجميل17951
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاروق رأفت فاروق رشوان مهران187918
28o581تربية ابتدائي بنهااسماء الهامى محمد سالم
نوعية المـــنصورهاميره ناصف رضوان عبد العال583395
تربية ابتدائي شبين الكومشيرين محمد عبدالستار مصطفى الجندى215366
146o78طب اسنان عين شمسهمس عالء الدين فؤاد صابر
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانجمانه محمد الدساوى جمال الدين193176
3o472هندسة القاهرهاحمد ايمـــن احمد احمد محمود
298oo4كلية بنات شعبه طفوله عين شمسرانا ياسر عبدالمعز محمد
هندسة عين شمسسلمى محمد الدسوقى الجندي196713
صيدله المـــنصورهمحمد صبرى على جادو579592
السن عين شمسنورا محمود جالل على151429
تربية طفوله جامعة السويسهاجر حسن عبد هللا احمد ابراهيم658692
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايهاب جمال على خليل656798
59o279اداب المـــنصورهايه سلطان محمد محمد سلطان
اداب المـــنصورههاجر عوض محمد جمال السيد576391
تربية ابتدائي بنى سويفمـــنى مجدى على قطب68527
29315oتجاره عين شمسنورهان جمال محمود عبدالوهاب
46o9o3تخطيط عمرانى القاهرهساره صبرى برهامى محمد حموده
هندسة الزقازيقمحمد رضا ابراهيم رشوان517526
تجاره انتساب موجه قاهرهعلى محمد حسين محمد محمد29431
8o7748طب سوهاجهند على عبد العال فهمى
تربية اسيوطرحمه كمال محمد سعيد794148
هندسة طنطامحمد الصابرى السيد طه486363
صيدلة اسيوطوداد محمد مـــنتصر محمد سليمان744869
تجاره بنى سويفمعتز صالح عبدالمـــنعم محمد718873
تربية حلوانسفيان شعبان طه هاشم242544
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء جمال ابو الحديد ابو الحديد155196
72929oتربية المـــنياروحيه ناجى عبد الحكيم مدكور
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد والء عبد الخالق ثروت23487
صيدله حلوانيارا هشــام صابر حسن على118212
2o253اداب انتساب موجه القاهرهمصطفى محسن فاروق محمد
تجاره االسكندريهأميرة محمد دسوقى محمد سليمان341245
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةايه محمد سعيد ابراهيم على585495
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كليةاسمجلوس
36o275طب طنطاايناس حازم محمد ابوزيد
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفلبنى عبدالعزيز مـــنصور الشيوى494199
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد محمد نعمان محمد زعيتر262174
515o11تجاره الزقازيقامـــنيه عصام السيد محمد سليمان
تجاره كفر الشيخأسامة حسين مصطفى حسين384931
15o7oهندسة الفيوملينه عاصم النبوى محمد
94o78هندسة بني سويفعبد هللا شــامخ احمد بدوي
684o7هندسة بني سويفوالء عبد الوهاب ربيع راضي
هندسة كفر الشيخاحمد جمال رزق ابو الفتوح الفقي376294
تربية كفر الشيخاحمد جمال محمد محمد سعيد371248
حقوق القاهرهحسن مجدي حسن كامل محمود الشــامى118413
تربية االسماعيليهفاطمه سيد محمد عبدالحكيم655974
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةنورهان محمد متولى سيد118751
فنون جميله فنون حلوانهنا مدحت مصطفى احمد المـــناديلي123411
نوعية بنهافادي ماهر فكري عازر276383
72591oتربية ابتدائي المـــنياعمر عبدالتواب احمد عبدالتواب
صيدله طنطاالشيماء احمد السعودى ابراهيم مغربيه364769
تجارة قنا ج جنوب الواديسعاد عادل عياد رزق هللا743961
هندسة االسكندريهأسماء أحمد حسين محمد ابو زيد457771
هندسة المطريه جامعة حلوانطارق احمد فؤاد يونس636451
27o19oتجاره انتساب موجه  عين شمسعبدالرحمـــن محمد مجدى يمانى محمد
نوعية فنيه الفيوممروه على مطاوع عبد العال74377
السن عين شمسعلى ممدوح على محمد الفرماوى126911
2962o4اداب عين شمسمحمد عبدالنبى شحات سيد احمد رجب
7961o4طب بيطرى اسيوطحسام حسن محمد حسن
5o1465اداب جامعة دمياطرنا محمود ابراهيم العواد
57o348صيدله المـــنصورههبه رضا محمد ثابت
كلية طب أسوانمارك ميشيل صبرى سفين742139
6653o7صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمد على محمد غيط
السن عين شمسايات رمضان موسى بيومى34916
734o72تربية قنا ج جنوب الوادىاحمد يحى محمد احمد
تربية االسماعيليهامير جمال عبد الجواد عبد الرحمـــن654755
هندسة االسكندريهعمرو ابراهيم عبد العزيز عبدالرحيم العفيفي414592
هندسة االسماعيليةابرام عامر فكرى فتح هللا636228
كلية اآلثار باالقصرمحمد فايز محمد احمد572654
4586o7هندسة االسكندريههادى رضا ابراهيم عبد الغنى  الحشــاش
اداب المـــنصورهتحيه السيد البدوى صالح محمد كسبه569693
269o94هندسة عين شمساحمد نبيل محمد نورالدين
تجاره القاهرهعبد السالم عارف عبد السالم سعيد51313
عالج طبيعى ج كفر الشيخأحمد ماجد احمد عبدالمـــنعم379787
8o6116تربية طفوله سوهاج طالباتاسراء مدحت رشــاد عارف
42895oتربية ابتدائي دمـــنهورمـــنى احمد محمد احمد عامر
تجاره بنهامصطفى وليد شكرى عبدالعزيز مصطفى276431
اداب االسكندريهفاطمة محمد جابر ادريس عبدالاله348179
طب الزقازيقمحمد مسعد الشــافعى شريف588744
3o2922اداب بنهااسماء رضا احمد حلفاوى حسنين
1244ooهندسة القاهرهمونيكا نشــات بطرس حكيم
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمروه ناجى احمد فؤاد35135
حقوق القاهرهاسماء مسعد عبد المحسن مـــنجود54852
22o943تربية ابتدائي الساداتخلود خالد السيد محمد
فنون جميله عماره ج االسكندريهنادين محمد اسامة على مبروك شعوط454345
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةامـــنية صبرى احمد ابو ضيف همام417323
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كليةاسمجلوس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرامي ناجي هنري ميخائيل16458
تجاره عين شمساحمد مصطفى السيد اسماعيل281243
اداب القاهرهرضوى محمد عبد الفتاح محمد124175
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفرحيق طارق محمد نسيم156226
اداب عين شمسمحمد عبدالسالم صالح الدين عبدالسالم194593
646o3طب بنى سويفريم ماجد محمد محمد
حقوق بنى سويفمصطفى محمود احمد محمود73499
تربية المـــنصورهنورهان محمد السيد محمد السيد591879
3o1541اداب عين شمسايه باسل فايز عباس
رياض اطفال بنى سويفاميره طلعت احمد سيد65346
7817oاداب الفيومايمان عبد الرحمـــن عبد التواب عبد الرحمـــن
437o81طب بيطرى االسكندريهاحمد عاطف ابراهيم على
اداب جامعة دمياطحسام عاطف عبدالوهاب زغلول499854
7858o5تجاره اسيوطمحمود عبد السالم ابراهيم محمد
5o5291تربية جامعة دمياطايه على المغاورى مسعد نواره
طب القاهرههشــام عبدالرسول عبدالراضى القللى375916
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد اسام ابواليزيد زيدان212246
8oo955نوعية فنيه اسيوطاميره حامد محمد عبد الرحمـــن
تربية ابتدائي شبين الكومعالء على السباعى على على223389
هندسة المـــنصورهحازم عماد محمد عبد اللطيف عبد هللا البلتاجى562477
هندسة شبرا بنهااحمد سمير غريب السيد297791
حقوق عين شمسدينا رجب عبدالتواب حفناوي274219
هندسة اسيوطرأفت صديق عبدالعال نصار371752
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسهند احمد عبد الفتاح فتوح653384
حقوق حلوانرانيا احمد عبد الحميد احمد153727
صيدله القاهرهايه السيد عبد الفتاح على24879
صيدله حلوانايه ابراهيم ربيع جبل713792
6417o8نوعية الزقازيقاحمد عبد الفتاح عبد الفتاح محمد
اداب الزقازيقمحمود رضا محمود عقل محمد638822
تربية كفر الشيخصفاء إبراهيم على حسن المكاوى374697
اداب المـــنياايمان صابر عثمان موسى719418
تجاره الزقازيقعبد هللا شكرى بدوى عبد القادر643486
طب اسنان القاهرههاجر حمدى نصرالدين محمد196643
كلية البنات آداب عين شمساسراء عبد الغفار فرماوي عبد الغفار21493
58418oتجاره المـــنصورهياسر رمضان محمد محمد عبد هللا حميده
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد وائل السيد عبدالفتاح656793
31oooنوعية عباسيهندى احمد محمود عبد الرحيم محمود
تربية دمـــنهورشــادية رمزى عبد الجواد عبد الحميدالحفناوى429432
عالج طبيعى ج كفر الشيخفاطمه السعيد حسن الحلفاوي359936
284oo8صيدله عين شمساميره عيد عبدالمـــنعم احمد
157o4تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء محمد محمد الدفراوى
3627o1طب بنهامحمد ياسر محمد حالوة
296o24طب اسنان عين شمسعبدهللا فرج عنتر عبدالرحمـــن
حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسماريز بهجت مـــنير نافع بخيت663648
صيدله االسكندريهشدى محمد عبد المـــنعم محمد خفاجي359537
اداب بنى سويفريهام حسنى عبد العظيم احمدالفيومى66815
نوعية الزقازيقامل لطفى عبد الصادق عبد الشــافى643669
5o7o5oتجاره جامعة دمياطمصطفى ناصر أبو خليل نعمان رمضان
52323oطب االسماعيليه ج قناة السويساحمد عبدالمـــنعم محمود عبدالحميد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةأية حمدي عبد هللا على754338
5o39o4تربية جامعة دمياطاسراء أحمد طلعت محمد فرحات
35oo25فنون جميله فنون المـــنياروضة باهى فوزى بهى الدين فخر الدين
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كليةاسمجلوس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء محروس نبوى الحبشي214216
291o59تخطيط عمرانى القاهرهمحمد حسام الدين محمد اسماعيل
5o3139هندسة بور سعيداحمد ماهر عبد الحميد ابو الفتوح موسى
تربية رياضيه بنين حلواناحمد يوسف سيد متولى76832
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسبسمه سعيد احمد هالوى44456
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشريف مـــندور احمد قدح212155
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف ايمـــن سليمان سليمان بكار15549
26472oتجاره انتساب موجه  عين شمسسلمى جمال محمد عبدالرحمـــن
هندسة القاهرهاحمد عبد اللطيف على عزوز43151
هندسة القاهرهمحمد عادل ممدوح غريب121715
تربية ابتدائي قنا ج الواديعلياء عبدالحميد احمد رضوان738314
صيدله طنطامحمد صابر محمد ابو عوف213316
تربية الفيومحسام حمدى محي الدين محمد81313
تجاره انتساب موجه االسكندريهعماد سامى حبيب فرج هللا424824
طب طنطانورهان ماجد احمد فؤاد الجنيدى359642
2o7628تجاره عين شمسميريت عادل وهبه ميخائيل
طب االسكندريهمحمد أيمـــن أحمد فتح الباب368879
هندسة الزقازيقآيه جمال محمد حسونه515563
8o991تربية الفيوماحمد عزت رمضان عطوه
تجاره انتساب موجه  عين شمسشريف سامى محمد ابراهيم115642
اداب القاهرهرحيل عبد الرؤف عبد الوهاب ابراهيم31748
صيدله القاهرهدافيد سامح حليم حبيب117448
اداب الزقازيقدعاء جمال ابراهيم مصطفى حجازى512693
2o92ooتجاره انتساب موجه حلوانمحمود مهدى سليمان مهدى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانصفيه مراد اسماعيل احمد133946
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورليلى محمود محمد فهيم كرشه448459
تجاره طنطاصبرى احمد على عبد هللا فايد586744
اداب طنطامحمود عادل محمود جاد الكريم358125
طب عين شمسمحمد صالح الحسينى محمد اسماعيل الشيخة443332
تجاره جامعة دمياطمحمد عبد اللطيف لطفى عبد اللطيف بدوى568675
65o243تجاره الزقازيقمـــنار فرج محمد عبدالجواد
تجاره االسكندريهنادر ربيع مصطفي عبده ابو المعاطى421152
تجاره االسكندريهخالد فرج عبدالمـــنعم محمد344693
8o361oطب اسنان جنوب الوادىمصطفى حسين حسن محمد
56562oتجاره المـــنصورهطارق ابراهيم الدسوقى على الشربيني
5o1742هندسة المـــنصورهصالح توكل صالح المجدى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشيماء محمد عويس محمد68517
صيدله الزقازيقايمان أحمد مصطفى محمد عبدهللا521618
دار العلوم ج القاهرهسميحه سعيد محمود عبدالفتاح264988
1146o4هندسة عين شمسمحمد عصام عبد الفتاح محمد
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورايمان اسامه محمد يوسف عبد العليم353716
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانكاترين لويس عبد السيد غطاس134755
81436oتربية سوهاجكنوز يوسف اعظم طاهر
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسالم عادل خليل قاسم282144
3oo89oتجاره بنهامحمود ابراهيم سليمان ابراهيم
رياض اطفال المـــنصورههاجر ابراهيم محمد محمود648484
تربية جامعة السويسعبدالرحمـــن عربى ابراهيم هنداوى656817
كلية األلسن ج أسوانغاده نافع محمد رياض67836
كلية البنات آداب عين شمسمريم هانى على زين العابدين16575
2171o1هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهانى هشــام هانىء حسين
8o4332حاسبات ومعلومات االقصر ج جنوب الوادىاحمد محمد ناصر ابو العال
65o827نوعية الزقازيقفاطمه السيد ابراهيم سليمان
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كليةاسمجلوس
حقوق عين شمسالرا احمد محمود عزالدين262892
42o885تجاره االسكندريهاحمد على ابراهيم خليل ابراهيم
79167oتربية اسيوطاوليفر مخلص فهمى اسكاروس
23o611علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن احمد عبدالعليم كامل صقر
3o717هندسة القاهرهمحمد طارق محمد محروس
2118o9تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانارزاق رجب يوسف مـــنصور
تجاره اسيوطامـــنيه اشرف اسماعيل ابراهيم828212
طب بيطرى كفر الشيخندى عبد المجيد محمد محمد فنون356479
تجاره دمـــنهوراحمد محمد قطب عبدالمجيد شــاهين426797
666o76صيدله االسماعيليه ج قناة السويسايه محمد محمود محمد الكحيل
22oo4تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره على ذكى شــاكر
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةراندا محمد عبدالالة احمد652829
صيدله االسكندريهمريم جرجس رياض سليمان435181
8o6377صيدله حلوانريهام عاطف عبد العزيز سعيد
اداب طنطامحمد سامي عبد الجليل السيد صديق366575
23o533تربية الساداتاحمد فكيه عبدالسميع عبد الملك تركى 
طب عين شمساميره صبحى عبدالعال عاشور293849
56o25oطب اسنان المـــنصورهمريم خالد محمد عبد القادر الدياسطى
8o6524تربية سوهاجاحمد عبد الفتاح عبده جيالنى
72567oتربية المـــنياوالء احمد محمد عبد الرازق
كلية هندسة بنهامحمد اسامه كمال عبدالعظيم279532
57o997تجاره المـــنصورهكريم شوقى عبد الحافظ الحسانين
41791oتربية اسكندريةوفاء خالد محمد احمد  محمد سليمان
طب المـــنصورهامير شكرى هالل جاد عبيد573492
تجاره القاهرهكريم عز الدين حموده حسين32733
447o17طب اسنان طنطاآيه ناصر على عوده
3o4445اداب انتساب موجه حلوانميار على فهمى فرحات محمد
51o7o4نوعية موسيقيه الزقازيقاسراء اشرف حسن احمد
تمريض المـــنصورة عماد الدين طاهر صالح صالح الهريدى569243
نوعية موسيقيه كفر الشيخاالء احمد محمدعبد المحسن الشعراوى374126
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسلوجين عمرو زكى حميد احمد636568
7992o3تربية ابتدائي اسيوطمحمد مصطفى عبد العليم فراج
صيدله حلوانسارة عصام محمد يحى دردير749113
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد زكريا محمد651585
تجاره انتساب موجه االسكندريهدينا خالد محمد فهمى حسن424278
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتنبيلة عبيد سالم عبدالباقي741672
59171oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمود السعيد عباس محمد السيد
7378o2صيدلة اسيوطهاجر جمال صادق صديق
هندسة االسكندريهميرنا محمد مصطفى اسماعيل مصطفى346643
اداب انتساب موجه القاهرهميرنا محمد محمد السعيد عبد العزيز123394
1918o2حقوق عين شمساكرم على محمد على
هندسة المـــنيامحمود محمد عبداللطيف احمد716217
كلية فنون جميلة فنون اسيوطمحمد عادل محمد سمير رمضان345743
رياض اطفال االسكندريه طالباتهند محمد عبدالواحد عبدالرحمـــن417283
تجاره المـــنصورهحسام جمال احمد عبد الباقى571966
2o9569صيدله حلوانايهاب سيد عويس محمد
تجاره بنى سويفمحمد عوض عبود على65719
58o879تربية رياضيه بنين المـــنصورهاحمد محمد السعيد مصطفى ناصف
تربية الفيومايه عويس جمعه حسن72669
تربية ابتدائي كفر الشيخمصطفى كمال مصطفى شحاته حطب379782
طب بيطرى القاهرهماريا فوزى فرح بولس158782
644o27تربية الزقازيقاسراء مجدى فتحى ابو عجوة

Page 1012 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
36o852صيدله طنطامـــنى سمير ابراهيم الكافورى
266oo8تجاره عين شمسسعاد اشرف فتحى حافظ
تربية ابتدائي قنا ج الواديسارة رجب سيد محمد745981
حقوق عين شمسمـــنه شهاب الدين محمد فوقى659123
419o25اداب االسكندريهمحمود حسن ابراهيم حسن شعبان
تجاره المـــنصورهجهاد رضا مصطفى ابراهيم حليمه593771
السن عين شمسرنا مجدى احمد محمد على262578
56o325هندسة المـــنصورهعمر محمد حسين حافظ
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةوالء عبدالكريم الدسوقى النعمانى216843
3488o9اداب االسكندريهاسراء السيد رمضان سيد درويش
تربية ابتدائي دمـــنهورعال السيد على البنا429613
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابانوب عياد نصيف روفائيل196721
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسخالد محمد ابراهيم محمد666419
اداب المـــنياأسماء عيد محمد حسين716523
حقوق جامعة الساداتطارق عبدالمرضى عبدالعليم حسن223893
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةاميره حسن مصطفى مصطفى شحاته586198
1283o2كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانساره محمد ابراهيم محمد
تربية المـــنصورهعفاف معوض عبد العظيم محمود النجار564683
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخساره مجدى محمد ندا الشــاعر377459
صيدلة المـــنياامـــنه على عبدالحكيم عبدالنبى723681
هندسة الزقازيقاحمد عبدالحميد عبدالحميد محمد512539
طب الزقازيقاحمد قطب السيد فريد السيد588373
اداب حلوانشيماء ناجى عبده محمد148874
صيدله طنطاعبدالعظيم هشــام عبدالعظيم القاضى276897
49263oصيدله طنطااسراء محمد رضا عبد الجليل محمد البحيرى
تربية المـــنصورهايمان العزب ابو زيد العزب593763
6632oتجاره بنى سويفكيرلس اشرف فوزى فرج
هندسة المـــنيااحمد جمال محمود اسماعيل711881
هندسة عين شمسهشــام رجب محمد عبد الوهاب47367
طب طنطامحمد أحمد عبد هللا عبد الوهاب الشنديدى442497
تربية المـــنياخلود جمال محمد عبدالجواد723271
هندسة بور سعيدالسيد محمود حسين ابراهيم591226
فنون جميله فنون حلوانرضوى محمد رجب محمود عبده278378
2o93o9طب القاهرهنصار فوزى احمد جاد
128o13طب عين شمسفاطمه محمود احمد محمود
هندسة حلوانمحمد عايد عبد البديع على121378
4o6o1كلية البنات آداب عين شمسنورهان محمد سليمان بيومى
تجاره القاهرهكريم عماد محمد محمد حسان55837
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتوفاء احمد عبدالعزيز يونس219137
298o19كلية البنات تربية عين شمسريناد عصام السيد احمد نادي
82o6o6عالج طبيعى قنااحمد سيد ابوبكر مغربى
4o781حقوق القاهرهمحمد جمال محمد محمد
2o5273هندسة عين شمساسالم عادل جابر جاد ابراهيم
36o14oاداب طنطاسمر ممدوح شعبان عطيه سرحان
تجاره عين شمسمحمد عوض علي عوض125958
هندسة القاهرهاحمد محسن عبد السالم محمد41931
عالج طبيعى ج كفر الشيخعمر اشرف فتحى مسعد493592
طب اسيوطمـــنى مجدى حلمى حسين748136
كلية البنات تربية عين شمسرحمه محمد رضا محمد على شــاهين293135
صيدله حلوانميار عبد النبي محمد عبد النبي128511
هندسة المـــنياندى خالد فتحى حسن636298
تجاره انتساب موجه  عين شمسباهر صفوت موريس زكي125122
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كليةاسمجلوس
اداب حلوانرضوى صبرى محمد حسن275165
هندسة القاهرهمحمد جمال عشري محمد24163
كلية تجارة ج أسوانعبد الرحمـــن مجدى محمد عبد هللا819775
56oo6oهندسة المـــنصورهاحمد ياسر احمد الشربينى
583o18تجاره الزقازيقمحمد ممدوح همام عواد
تربية اسيوطوالء حمدى على شيمى796318
3oo136اداب بنهااميره محمد عاطف يوسف طنطاوى
3o3335طب بيطرى بنهافاطمه محمد طه محمد الليثى
44o748طب بيطرى دمـــنهوراحمد سعيد محمد موسى عالم
تربية كفر الشيخمحمود حسين مصطفى حسين كامل375832
56o3o9هندسة المـــنصورهحسام احمد محمد احمد عبد هللا
7966o7طب اسيوطاحمد خضر نادى عبد العزيز
375o44طب القاهرهمحمود عبد الحميد محمد محمود بلتاجى
تربية حلوانسلمى حامد اسماعيل عبد العال31127
32o12هندسة عين شمساحمد عماد عبد العال حسن
هندسة المـــنصورهمجدى اشرف محمد عبد الرحمـــن عماره579621
تجاره بور سعيدمحمد محمود سعد محمد مـــناع579979
2641o7تجاره عين شمسمحمد حسن محمد عطية
تربية بنهااسماء محمود السيد محمد284831
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد موسى محمد حسانى139194
تربية طنطامحمد نبيل حسن ابراهيم شلبى361617
2716o8السن عين شمساسراء عصام عشرى ابوالليل
تربية ابتدائي دمـــنهورهند أحمد صبحي مـــنصورعطوه431249
صيدله القاهرهنانسى افرايم لطفى القمص117621
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسسيد خالد محمود ابراهيم656259
هندسة الزقازيقعبد هللا محمد عبد هللا مصطفى644515
طب الزقازيقعادل عمر عبدالعزيز مـــنصور525254
71983oتجاره بنى سويفنجاح محمود عبدالعظيم ابراهيم
29119oنوعية عباسيهزينب وحيد حامد عبدالمجيد سرحان
اداب القاهرهوالء ايهاب عبدهللا الجوهرى عثمان193151
كلية البنات تربية عين شمساسراء حامد حامد حسان294378
22939oتربية شبين الكوماسماء محمد فرج ابراهيم
كلية حقوق المـــنيااميره عبد الحكيم محمد رجب عبد الحكيم729942
574o2هندسة المطريه جامعة حلوانسليمان محمد سليمان عبد اللطيف
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود خالد على عبدالعال217734
فنون جميله فنون حلوانسوزى مدحت ثروت شكر هللا67818
57o6ooحقوق المـــنصورهاحمد اسامه جوده اسماعيل جوده
دار العلوم ج القاهرهاحمد محمد مصطفى محمد51273
79245oتربية اسيوطريموندا مرزق بطرس اسحق
تجاره المـــنصورهاحمد محمد احمد عبد العال بركات572914
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةوسام خالد عبدالسالم مـــنصور232776
22o39oكلية هندسة بنهااسراء اسامه احمد عبدالبارى
اثار الفيوماسراء ايمـــن جابر السيد ابوالعز261538
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرحاب هانى عبد الغنى خلف719888
19o762تجارة قنا ج جنوب الواديتتسيانا رفيق رفعت عوض
7129o5اداب المـــنيانعمه محمد مختار طه عبد الحكيم
2736o8هندسة القاهرهاحمد محمد سيد حسان
صيدله االسكندريهنورهان حسام اسعد حسنين سعيد413311
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةناديه وحيد يحى عبد هللا155245
تجاره القاهرهمحمد محسن يمـــنى حسن147647
تربية الفيومايه حسين كامل عبد السميع76637
اعالم القاهرهانجى اشرف حسين زكى بركات262584
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3616o8اداب طنطامحمد كامل مصطفى يس
2o6977هندسة المطريه جامعة حلواننوران محمد جمال حمدان محمود
تجاره عين شمسايه ابراهيم السيد محمود علي198277
هندسة القاهرهمحمد احمد ثابت عبد الرحيم حسين16425
هندسة الزقازيقمصطفى محمد عبده محمد516337
429o39اداب دمـــنهورنعمة رشــاد السيد السيد محمد
57923oطب المـــنصورهمحمد محمود محمد عبد هللا االجدر
اداب قنا ج جنوب الوادىايه احمد بخيت عبد اللة732768
اداب انتساب موجه عين شمسامـــنيه احمد محمد عبد الحميد االشول121525
45127oطب االسكندريهنوران محمد إبراهيم نصر هللا بالل
1885o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمايسه ممدوح محمد عبد المـــنعم حمدتو
تربية ابتدائي الزقازيقمحمود ابراهيم السيد محمد669622
هندسة اسيوطمصطفى محمد محمود عبد هللا116455
3oo869كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةابراهيم مصطفى ابراهيم توفيق
49213oتربية ابتدائي طنطااسراء طارق محمد المغنى
52oo7الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاميره كمال حسن زيادة
2979o7اعالم القاهرهاالء حمدى السيد بيومى حجازي
152o82هندسة عين شمسندى محمد كامل محمد زغلول كامل
52381oتربية الزقازيقايه عثمان عبد الحليم على
طب بنهاشيماء صفوت عبدالستار األفندى222872
طب اسنان طنطااالء احمد محمد رضوان حشــاد353919
طب اسنان عين شمسسلمى ايمـــن عبد المحسن زكى121655
3o1614تجاره بنهاهدير عبدالحميد عبدالفضيل محمود
752o47هندسة المـــنياخالد احمد محمود عبد الباقى
تربية طفوله شبين الكومرنا مليجى السيد مليجى دويدار236433
1542o5اداب حلوانانجي مسعود جرجس عبد المالك
3oo444هندسة حلوانمحمد احمد محمد مسعود
هندسة المـــنيارحيق عمرو محمود رشــاد16729
حقوق بنى سويفمصطفى عادل محمد عبدالفتاح724961
5734o4تربية ابتدائي المـــنصورهاسماء ابراهيم غريب احمد على
تربية ابتدائي طنطامحمد حماده محمد الشرقاوى352812
اداب القاهرهرنيم محمد رياض سيد21992
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد هشــام محمد الشربينى حسين سالم575889
563o66تربية ابتدائي المـــنصورهدميانه عادل لبيب فهمى ابراهيم
صيدله القاهرهعبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن محمود139361
33745oتربية رياضيه بنين االسكندريهعبد الرحمـــن طارق عبد المتعال السيد
3534o2هندسة طنطاالسيد علي محمد عبدالقادر الفقي
اداب القاهرهاحمد عبد الغفار عبد الرحيم حسن43673
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسيد سعد سعيد حسن78568
هندسة شبرا بنهامهند محمد عبدالجواد محمد227425
19o45صيدله القاهرهحبيبه هشــام عبد الفتاح مرسى
5o22o9تجاره جامعة دمياطعمرو عبده علي حسان
14926oهندسة القاهرهياسمين ناصر عبد العال محمود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا مدحت موسي غالي118374
هندسة القاهرهاحمد مصطفى احمد عبدالعزيز263662
اداب فرع الوادى الجديداحمد محمد نصر الدين محمد749372
اداب االسكندريهمازن شعبان السيد شعبان عاشور343765
تجاره االسكندريهالبير يوسف زكى شحاته يوسف418719
حقوق القاهرهمعاذ عبد الناصر عبد الفتاح ابو شعلة54335
هندسة طنطامحمد طلعت محمود المصرى491294
21776oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعمرو عالء عبدالفضيل الطباخ
32o91تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد هشــام السيد ابراهيم احمد خطاب
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تربية ابتدائي قنا ج الوادينهي عبدالرؤف حسن يوسف745359
تجاره انتساب موجه  عين شمسشروق اسامه محمود عبد الحليم ابو المجد144854
نوعية طنطاجالل أشرف فتحى أبو زيد النحراوى355528
تجاره الزقازيقمحمد عادل هالل السيد517293
5o7731تجاره جامعة دمياطامانى سمير بالل ابراهيم عبدالرحمـــن
هندسة الزقازيقمحمد السيد محمد السيد الطيب513721
تربية ابتدائي الفيومرحمه دياب قرنى احمد72684
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن عصام كامل اسماعيل نصار13771
صيدله طنطامـــنة هللا ابراهيم محمد ندا485634
نوعية الزقازيقاسراء فكرى عبدالرحمـــن موسى518263
665o73هندسة اسيوطمحمد هيثم محمد محمود
58o383تجاره طنطااحمد السيد محمد على
64422oهندسة الزقازيقعماد على عواد عبد هللا جهاد
2o7199تربية عين شمسمى حازم عبدالحميد احمد
219oo2كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمـــنه هللا عبدالحكيم محمد طاحون
115o46اداب عين شمسسلمى عصام عبد الهادي عبد الهادي
طب المـــنصورهساره محمد عبد الخالق محمد572712
51823oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةدعاء محمد محمد عبدالرووف
طب كفر الشيخعمر عيد عزمى يوسف الخطيب384848
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانادهم عثمان احمد محمد136489
طب بيطرى القاهرهسيلفيا يسرى كامل مجلى116687
56o516هندسة المـــنصورههشــام احمد حسن هلهول
376o75تجاره كفر الشيخاحمد سعد مصطفى يوسف
25o1oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهند محمد محمد طنطاوي
اداب اسيوطرحاب كامل حسن احمد795664
كلية البنات تربية عين شمسناريمان احمد كامل عبد اللطيف147381
تربية عين شمسشريف اشرف الصاوي محمود137111
75894oهندسة اسوانامين محمد امين محمدعبدالجليل
تربية بنهاجيهان محمد فوزى محمد اسماعيل495765
هندسة طنطامحمد علي عبد القادرابو العزم الشين366329
2o6353كلية البنات آداب عين شمسايه حسن محمد محمود
نوعية قنافاطمة احمد حسين معبد742293
تربية قنا ج جنوب الوادىصفاء مـــنصور صادق بربرى742287
طب كفر الشيخاحمد سمير شعبان عبد هللا ابوسمرة373793
صيدله المـــنصورهايمان مـــنصور محمود محمد احمد داود565124
صيدله االسكندريهشيماء عبدالحميد محمد الفقى222943
11759oفنون جميله فنون حلوانملك محمد عباس مـــندور
تربية ابتدائي قنا ج الوادينجوى عبدالجليل سعيد عبدالجليل742535
اداب القاهرهياره مدحت سيد عبد الحميد22957
تجاره طنطاندى اشرف عبد المـــنعم ناصف486883
2846o2كلية هندسة بنهاابراهيم عبدالرازق محمد ابراهيم
حقوق بنهامحمد عبدالباسط عبدهللا محمد276887
تجاره المـــنصورهمحمد رضا السعيد محمد البسيونى561995
3o3192كلية هندسة بنهاعبدالمعز عبدالمقصود معز عبدالمقصود بحيري
28232oاداب عين شمسندى ايمـــن محمد محمد عرفات
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد خيرى عبد العزيز عامر373565
15383oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر متولى محروس حسن
22o337كلية الصيدلة ج المـــنوفيةرويدا سالم عبدالستار نوير
صيدله طنطااحمد محمود محمد ابوالنصر الشنشوري353618
1342o8اداب حلوانملوك رشدى سليمان محمد
اداب المـــنصورهعبد الرحمـــن على السيد محمد علي561751
طب بورسعيدتوفيق على توفيق العدوى583678
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4256o6كلية األلسن سوهاجمحمد صالح خلف أحمد حامد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد على محمد على محمد651442
تجاره الزقازيقسمير رزق هللا يونان وهبه517238
اثار الفيومسعاد محمد محمد علي حجازي368185
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنانسى ابراهيم عجايبي جندي128396
نوعية بنهاهاجر محمد السيد محمد الجندى496262
تربية كفر الشيخمحمد رفعت احمد علي المتيت373774
تجاره بنهايسرا السيد عبدالقوى السيد277833
54o53تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم احمد محمد محمد عبده
طب المـــنصورهدعاء ماهر محمد عامر عبد النبى579445
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمـــنة هللا سمير الطوخي عواد15838
تجاره كفر الشيخاسالم ناصر احمد محمد عزب373515
اثار القاهرههدير عبد الغني علي عبد الغني126298
4167o9تجاره االسكندريهمروان مجدى شوقى عبد الجواد
طب بيطرى القاهرهمريم حسين طنطاوى ابراهيم153923
356o63اداب طنطاشروق على حسن عسل
تخطيط عمرانى القاهرهمحمد سامى مصطفى العشماوى527212
تجاره عين شمسمحمد على محمد حسين267394
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةبسنت محمد عبد هللا محمد62269
تربية اسكندريةخلود محمد محمود محمد على جاد348149
صيدلة اسيوطخالد حسين سيد حسين787238
487oo8طب اسنان المـــنصورهامـــنيه محمد احمد مصطفى يوسف
اداب القاهرهرنا سيد حسن سيد صالح37293
هندسة القاهرهفاطمة الزهراء مرزوق جابر محمد احمد149238
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسراء محمد فتوح الشــاذلى295465
فنون جميله فنون ج االسكندريهشروق احمد محمد عبد الحميد ناصر411637
صيدله الزقازيقاحمد رفيق ذكى عبدالمقصود299783
3o4656طب بنهامحمد اشرف عبدالمـــنصف محمد سيد احمد
تجاره القاهرهحسام محمود عبد الفتاح عبد المجيد54599
اداب سوهاجنرمين رفعت محمد عبد هللا818417
2758o9كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد دسوقى عبدالعزيز السيد حسانين
23o4o8تربية ابتدائي بنهااحمد محمد رياض الهبيرى
تربية عين شمسيوسف عبد الرحمـــن سيد ابراهيم43956
تجاره الزقازيقعمر خالد عبد الوهاب ابراهيم الحنجور586175
اداب االسكندريهطارق هانى سالم عبدربه العزب344698
29oo81تجاره بنهاسالم خالد سالم فايد سالم الجمل
588o86طب بنهاليلى عباس حامد عباس السمان
تجاره عين شمسعبد هللا محمود احمد محمد19796
664o64تجاره بور سعيدمحمود محمد محمود فهمي سالم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى سامى محمد عبدالجواد224486
اداب االسكندريهاسماء سليمان محمد سليمان337796
588o45رياض اطفال المـــنصورهدنيا طارق محمد رمضان مصطفى السمان
371o7التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةبسنت طاهر محمد كامل محمد لبيب
تربية أساسي اسكندريةبسنت محمد حسن على جميعى423129
15o247تجاره عين شمسيوسف ابراهيم حفنى ابراهيم
تجاره بنى سويفاحمد توفيق الحكيم محمد احمد94342
كلية البنات تربية عين شمسشروق مجدي رجب سيد116458
اداب القاهرهفرح اشرف فهمى صميدة42335
تربية ابتدائي طنطاجهاد عطيه محمد عطيه عبد الغني498186
34o986هندسة كفر الشيخمحمد مصطفى محمد قناوى خليل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد طارق محمد حسن13785
حقوق الزقازيقاحمد ابراهيم متولى محمد المرشدى518727
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طب سوهاججورج عماد انور عبد المسيح811692
72oo69كلية حقوق المـــنيارغدة رضا محمد احمد
64o88oصيدله عين شمسايه السيد محمد عبده التهامى
علوم القاهرهاسراء عوض هللا طه على121649
تجاره القاهرهكيرلس عماد بسيط ايوب126916
15211oكلية البنات آداب عين شمسامـــنية فكرى سيد احمد
صيدله عين شمساسماء ايهاب سيد عبدالمؤمـــن296133
هندسة عين شمسمى عبد الجواد احمد عبد الجواد الخشــاب134167
12o188تجاره انتساب موجه  عين شمسساره محمد مصطفى عباس
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسراء سيد محمود عبد الغنى68486
57o465اداب المـــنصورهاميره رزق عبد المعطى عبد الوهاب
تجاره الزقازيقسحر خالد عبدالباسط ابراهيم643564
655o54تجاره االسماعيليه ج قناة السويسايه فهمي محمد على
اداب عين شمسريتا رؤوف كامل زكريا114758
اداب القاهرهايات مصطفى عبد الرحمـــن مصطفى47472
اداب طنطامحمد جابر حسنين ابوالنور366394
هندسة حلوانميرنا صبحي رياض بشــاي45194
نوعية بنهاسمر مسعد محمد صابر محمد285969
تجاره بنهااالء احمد سليمان سالم277195
2o47o2اداب القاهرهكيرلس رفعت فانوس جرجس
اداب المـــنيااسراء على عيد محمد754869
تجاره عين شمساسراء اسامه صالح الدين محمد الليثي268554
21956oصيدله طنطاايه كرم سالم ابو سويه
اداب القاهرهمصطفى خيرى عبد العظيم عبد المقصود125196
هندسة اسيوطاحمد مصطفى سلطان على عبد العال344219
51297oهندسة الزقازيقمحمد ناصر السيد احمد ابراهيم
طب اسنان كفر الشيخمحمود عطيه محمد السيد الميليجى373628
51o237اداب الزقازيقهند محمد ابراهيم محمد عبدالجليل
تجاره بنى سويفحسام سامي زيدان فاضل78265
5o7558تجاره جامعة دمياطعاصم محسن عبده حجاج
تربية عين شمساميره مصطفى عبد الفتاح الجبالي53461
تجاره بنى سويفاحمد ربيع عبدالفتاح خليل722381
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتصفاء احمد محمد الصغير مصطفى761875
تخطيط عمرانى القاهرهمصطفى محمد فتوح عبدالحميد635911
3o242oتجاره عين شمسمارى رزق حبشى يوسف
نوعية الزقازيقريم محسن عبدالسميع مرعى645531
421o63اداب دمـــنهورحمدى احمد عبد الوهاب جاد قنديل
تربية رياضية بنين بنهاعماد حمدى عبدالعظيم صالح286797
طب بنى سويفاحمد خميس مساعد احمد63699
كلية األلسن كفر الشيخاالء ياسر احمد حسين مرسى419649
تجاره عين شمسمحمد حسين رمضان محمد187787
طب بنهااالء محمد محمد محمد286294
تمريض طنطا أمانى الدسوقى فهيم سقيرق493282
6367o2تجاره بور سعيدنادين محمود درويش يوسف عيش
تربية ابتدائي سوهاجساره خيرى احمد محمد817921
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعبدهللا ايهاب عبدهللا عبدالمـــنعم261738
12ooooصيدله عين شمسلوجين احمد السيد محمد الجندى
تجاره كفر الشيخمحمد مصباح على ابراهيم كمون385718
72995oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاية عادل عبد العليم عبد الغنى
151o19هندسة عين شمساحمد مصطفى الديساوي مصطفى
هندسة حلوانماجد نصر احمد محمد مصطفى145673
هندسة االسكندريهمحمد على ابراهيم على محمود343514
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كليةاسمجلوس
7577oعلوم الفيومفاطمه احمد على عبد المجيد
اداب القاهرهمريم محمد حسن عبد النعيم128369
724o1تربية الفيومهاجر سلطان سلطان خضير
7411ooبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمينا محارب رومانى ميخائيل
طب بيطرى دمـــنهورإسالم محمود عبد السالم عبد الحليم عباده442797
285oo3نوعية بنهانورهان السيد رجب بيومى
2o4o63طب بيطرى القاهرهمـــنه هللا وحيد محمود عبداللطيف
اداب حلوانمـــنة هللا احمد محمود احمد راشد115461
8o58o4تجاره سوهاجاسالم محمد محمد عمران
5oo945طب بورسعيدسلمى حسام درويش ابو جاد هللا
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويساحمد طارق احمد محمد رزق518826
تجاره عين شمسحسام خالد حسين سيد شلبى136495
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةغاده عبدالسالم ابوبكر محمد راجح232599
نوعية الزقازيقهند يوسف جودة محمد644573
431o21تربية دمـــنهورجهاد السيد محمد مصطفى الجالى
5247o7هندسة الزقازيقهبه عيد رشــاد عبد العاطى دسوقى
نوعية طنطاأميره عمر محمود الجندى363759
2o84o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمالك محمد خليل الرفاعى
نوعية اشموناميره خالد محمد الصيفى225538
191oo6اداب حلوانتقى سامى السيد بيومى الخولي
تجاره اسيوطمحمود ابراهيم حلمى يوسف792947
447o62كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورزهراء محمود ابراهيم عبدالال
235o85تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالعاطى رضا ناصف احمد النجار
2oo25oفنون جميله عماره ج حلوانساره كريم سمير عبدالعظيم احمد رشوان
49471oتربية طنطامها خالد حافظ شريف
هندسة االسكندريهأحمد عبدالفتاح عبدربه شندى نوار455913
6o5ooحاسبات ومعلومات القاهرهعالء عبد البارى محمد احمد
335o67اداب االسكندريهإنجى أشرف رفيق عبد المجيد ابو الحسن
6434o7كلية هندسة بنهااحمد مظهر قيس عبد هللا
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمحمد رفاعى عمر سيد749515
طب المـــنصورهضحى حامد حسن عبد الهادى البيومى584629
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ناجى زكى شحاته عبد هللا235591
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن عادل مـــنصور احمد المسلمانى593263
4497o1صيدله طنطانهى رمضان مهدى امين مهدى
14651oالسن عين شمسريم محمد محمد سيد
49oo55طب اسنان المـــنصورهنهال عباس محفوظ عباس البيلى
اداب االسكندريهسمر محمد سعد عبد المـــنعم محمد348945
رياض اطفال المـــنصورهشيرين احمد احمد االمام574717
19o198كلية البنات آداب عين شمسشروق محمد محمد مصطفى
2o85o6هندسة عين شمسمحمد جمعه على محمد عثمان
تربية الزقازيقعلى احمد على محمد سالم517257
هندسة الفيومامير حجاج يوسف حسن احمد74159
اداب القاهرهزكرى عبد الناصر عباس امين136142
تربية طنطاهاني ابو المعاطى وحيد ابو المعاطى493894
4928oاداب انتساب موجه القاهرهسمر جمال عطيه عبدربه شقره
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامل يسرى سعيد زايد234157
هندسة حلوانيوسف احمد المهدى محمد عزيز الخطيب193334
56o3o1هندسة المـــنصورهاحمد مختار محمد مختار النجار
طب اسنان كفر الشيخاية عصام يوسف عاشور377868
طب المـــنصورهايه صبحى السيد احمد581512
هندسة شبرا بنهازهير ابراهيم زهير عبدالمـــنعم295447
التكنولوجي العالي 1o رمضان إدارة أعمالامـــنيه سمير مصطفى محروس نوح639891
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كليةاسمجلوس
اداب انتساب موجه حلوانمحمد على محمد على حماده273382
تجاره القاهرهاسراء عبد هللا محمد عبد هللا153518
تربية ابتدائي دمـــنهورهالة محمد فتحي دهشــان429817
2o3o16فنون جميله فنون المـــنياميار مصطفى عيد مصطفى
156o77عالج طبيعى القاهرهجهاد مصطفى عيد محمد
اداب المـــنصورهغاده اشرف فتحى محمود محمد578276
14862oاداب القاهرهامـــنية موسى عبد السالم موسى
تجاره القاهرهرنا عالء محمد ابو سريع36977
فنون جميله فنون حلوانوعد سعيد فارس عبد الحليم145997
52o493صيدله الزقازيقاميره اسامة محمود محمد عبدالباقى
حقوق طنطاحسين ايهاب سعد الخياط361429
3o5848طب اسنان عين شمساسماء اشرف رمضان عبدالحميد حسن
اداب الزقازيقاسماء الشحات ابراهيم بحيري ابراهيم514849
هندسة عين شمسنادين محمد ابراهيم محمد128137
5721o9اداب المـــنصورهايات سمير السعيد عبد المقصود محمود
تربية الزقازيقنيره السيد غنيمى السيد غنيمى638625
35791oطب اسنان طنطاعمرو احمد محمد جابر
طب االسكندريهبسمه شحاته عبد المـــنعم حلقها444577
22188oتربية رياضيه بنين جامعة الساداتاسالم محمد عبدالخالق حالوة
طب االسكندريهيارا محمد جابر عبد الحميد فريج446731
563o37تربية ابتدائي المـــنصورهامال ابراهيم الششتاوى ابو العطا
5949ooاداب المـــنصورهاسماء حمدى احمد الشــاعر
73553oاداب قنا ج جنوب الوادىمحمد عبداللطيف ابوالفضل حسين
طب بيطري المـــنيارندا رجب خلف محمد755665
37976oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفرشــاد جابر رشــاد جابر السيد
57o991تجاره طنطاخالد السيد عبد العزيز السيد
تربية ابتدائي دمـــنهوردينا طارق كمال ربعة429683
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدى ابراهيم جاد المولى حسن148797
علوم القاهرهيوسف عبد الكريم عبد هللا محمد ضيف هللا14722
تجاره انتساب موجه االسكندريهمـــنى اشرف محمد بدرى حسنين423684
تخطيط عمرانى القاهرهيوسف محمود رمضان محمود مـــنصور114751
اداب دمـــنهورمـــنار ياسين امين القاضى348321
صيدلة بورسعيدمحمد غالى محمد عثمان هالل569259
559ooتربية حلوانعبد الرحمـــن محمد عبد هللا محمود زيدان
حقوق عين شمسريهام حامد محمود رياض على149627
6368o5هندسة بور سعيدعمر سامى سعد احمد الطرابيلى
28o236تربية ابتدائي بنهاساره عادل احمد الطوخى
649ooهندسة بني سويفمالك جمال انور جرجس
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد حسني عيد سليم29846
صيدله حلوانمارك مجدي مـــنولي يعقوب114291
اداب قنا ج جنوب الوادىورده راضي جرجس خليل747716
اثار قنا جنوب الواديمحمد سيد شــاذلى مكاوى43876
صيدله االسكندريهرقية صالح محمود السيد الشــاعر349554
3o1989تربية ابتدائي بنهاجرجس مجدى خليل ابراهيم
صيدله القاهرهلبني سعيد احمد محمود القصراوي18277
82oo98هندسة اسوانبيشوى مراد امين جاد هللا
19168oهندسة اسيوطيوسف اسماعيل محمد اسماعيل سالم
تجاره االسكندريهاحمد متولى محمد عبدالرازق421863
38oo36تربية طفوله كفر الشيخشيماء عبدالاله السعيد زيد
2o7437كلية البنات آداب عين شمساالء محمد الدبركي احمد
اعالم القاهرهغاده ايهاب عثمان معوض35116
حقوق طنطاأسماء حسن محمد الصعيدى363752
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1363o3تجاره عين شمسكمال محمد كمال الدين عرفة
اداب عين شمساسماء سمير انور مهدى267914
3827o2كلية اآلثار باالقصرنيفين السيد عبد هللا السعيد محمود
اداب االسكندريهنانسي أمين حسنين عوض الكحكي349336
67o992طب االسماعيليه ج قناة السويسمياده سليمان عبدالرؤف محمد سالمه
هندسة بني سويفنسرين سالمه ابوالخير حسين روبى64616
تجاره القاهرهامانى نبيل حسنين محمد27934
5o145oاداب جامعة دمياطآيه محمود زكى عبده سرور
كلية التجارة ج العريشرنا رياض حمدي احمد666343
سياحه وفنادق الفيومايه مصطفي محمد عبد المقصود76929
15132oاداب عين شمسنورهان محمد سيد عبد المقصود
هندسة القاهرهاحمد ممدوح عثمان هريدى15667
28oo23تربية بنهاياسمين عيد حمدين حمد محمود
72422oاداب المـــنيادعاء على اسماعيل على
1252o9تجاره عين شمسيوسف ايمـــن السيد على
8o83o1صيدلة سوهاجسالم احمد مهدى احمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةسلمى رافع احمد كامل شريف215357
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود وليد محمد جروين221717
تربية أساسي اسكندريةيمـــنى عبدالعزيز عبدالهادي حسن محمد346689
79o873نوعية اسيوطياسمين عبد هللا فاروق على
366o93الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفحسام جمال طه فاخر
صيدله طنطاامل محمد حامد الششتاوى عبد هللا489757
تجاره بنى سويففوزى حناوى فوزى حناوى717933
صيدله االسكندريهاسالم شحاته على عبد هللا محمد441318
661oo5كلية أداب بورسعيدهدى خالد عبد القادر صابر عبد القادر
5o8981طب الزقازيقاشرقت فوزى السيد محمد
11783oحقوق عين شمسامال حاتم حمدى حافظ فوده
8o6583فنون جميله فنون االقصرمارى سمير اديب فهمى
طب بيطرى الزقازيقخلود ابراهيم على محمد على643919
اداب حلواندعاء خالد حسين مرسي58965
2o9184اداب القاهرهماهر رشــاد محمد محمد حسين
طب بنهااسالم عبدهللا محمد عفيفى ابو عجم226893
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد شريف محمد احمد رفاعى187773
اثار القاهرهنيفين جالل على مرق222286
34279oعلوم االسكندريهاحمد عادل عبد العليم على عوض
اداب اسيوطايمان ابراهيم على محمد786452
هندسة طنطاانس ماهر عبدالوهاب احمد رضوان486468
تجاره القاهرهيارا خالد فؤاد ابراهيم على17711
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن بركات عبد العزيز عبد الرازق19752
تربية اسكندريةمريم مجدى ابراهيم عطيه عبده411342
هندسة عين شمسروان احمد عمر الفاروق احمد37749
تربية اسكندريةايمان رضا عمر ابوالفتوح مكى419532
هندسة االسماعيليةسعد عبد القادر سعيد عيد قنديل664979
اداب انتساب موجه القاهرهبسنت نبيل حليم رمسيس34562
تجاره الزقازيقمحمد احمد محمد عبد العال649151
7218o9صيدله حلوانايمان احمد عبد النعيم احمد محمد
2o1783تجاره القاهرهابراهيم احمد مغربى محمد احمد
تجاره االسكندريهعبدالسميع عبدالنبي عياد عوض336549
اداب المـــنياغاده حجازى محمد عبدالعزيز723619
2o3o26تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانندى سعيد محمد محمد محمد محمود
653o25تربية االسماعيليهناديه اشرف فؤاد بسنتى
137o82اداب انتساب موجه القاهرهمحمد ايمـــن رمضان محمد حسن
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815oo4كلية اآلثار سوهاجاميره جاد محمد احمد
63595oكلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىفرونيكا اسحاق اسحاق حبيب بطرس
2o38o6تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانريهام احمد رفاعى محمد عنتر
تجاره االسكندريهاحمد السيد احمد بكر مسعود344671
حقوق حلوانفرح وليد عبد الرؤوف عبد السميع17936
51829oاداب الزقازيقايه جميل توفيق عبد الستار
5o1595تجاره جامعة دمياطاحمد محسوب عبده يوسف البيسي
22o323طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةبسمه مسعد سعد سمكه
السن عين شمسندا نادر ابراهيم الدسوقى مصطفى119815
حقوق عين شمسمحمد ايهاب محمد عزت122557
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفوالء شعبان جمعه عبد الوهاب71342
642o7تربية بنى سويفنورهان حسين عبد العظيم احمد
7467o1صيدلة اسيوطنرمين جمال لبيب مـــنصور
تجاره طنطاحسين ماجد على السيد عطيوى361431
هندسة الفيومخالد صادق رمضان صادق75351
تربية حلوانندى محمد عبد الحميد محمد يوسف56975
تربية ابتدائي كفر الشيخهاجر نبيل عبد المـــنعم يوسف372158
طب المـــنياحسام على سيد احمد755544
اداب القاهرهمادونا محفوظ فرج انيس145986
تجاره عين شمسنور سيد سيد محمد ابو زيد117596
8o5959هندسة قنامحمد خالد صبره عبد  الاله
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةجيهان صالح عبدالخالق عبدالجليل231937
8o2o74حقوق اسيوطمحمد عبد الحق محمود حسين
819o15تربية ابتدائي اسوانرحاب اصولى عبد الجواد على
تربية ابتدائي الزقازيقاميرة احمد حسن محمد العمرى514858
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالحميد محمود محمد محمود حما213369
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروان حسين احمد حسن123885
6611o8تربية ابتدائي بور سعيدندى جالل محمد خيرى
18852oاداب عين شمسداليا محمد نجيب شــاكر دغيدي
7112ooطب االسنان المـــنياهاجر حمدى خلف هللا أمين
82o123كلية طب أسوانجهاد سمير جالل على
747o7طب الفيومنادين روبي عبد القادر ابو اليزيد علي
71o168عالج طبيعى قنامارك مدحت جريس مسعود
تجاره االسكندريهاحمد حسن عبده احمد شحاتة343747
11431oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانماجى اسامه سيد عبد الحميد
طب اسنان عين شمسيوستينا يوسف ابراهيم ميخائيل116723
حقوق عين شمسيوسف محمد فايق نصر الدين حسن مرعى119662
نوعية المـــنيايامـــنه محمد سيد سلمان719985
19o47صيدله القاهرهياسمين محسن اسماعيل حنفي على
هندسة المـــنصورهباسم محمد فاروق على عبد الهادى593661
هندسة المـــنياحسام محمد مصطفى محمد125421
اداب سوهاجبهاء الدين احمد يوسف محمد811238
73947oتربية ابتدائي قنا ج الواديمريم عبد الناصر بدوي علي
تربية المـــنياكريمان ابراهيم اسماعيل على752752
7915o7كلية رياض االطفال اسيوطسماح على محمد محمود
282o61هندسة شبرا بنهامحمد اشرف سليمان السيد عبدالفتاح
اداب المـــنياشرين محيى الدين فتحى نور715649
اداب الزقازيقامـــنيه محمد عبد الحميد ابو الفتوح عبد الباري584467
18843oطب عين شمسرحمه احمد مصطفى محمد
اداب عين شمسهبه احمد مـــنصور محمد كساب127923
تجاره عين شمسمحمد نهاد عبدالعال السيد رجب191565
كلية البنات آداب عين شمسفاطمه محمد سليم على298972
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حقوق الزقازيقندى ابراهيم محمد السيد635963
اداب اسيوطمحمود زين سراج احمد799383
اداب عين شمسنعمه عبدالمجيد فراج عبدالمجيد293352
نوعية كفر الشيخرويدا رجب الشــاملى احمد الغندور374691
8o2132تربية رياضيه بنين اسيوطابراهيم ممتاز ابراهيم احمد
اداب بنهااسراء هشــام سعيد عليمي286923
6632o3تجاره بور سعيدعمر عبده رجب الشيمى
72o322هندسة المـــنياسيمون سامي عزيز شخلول
57597oصيدلة بورسعيدحسام ابراهيم حربى ابراهيم عبد السالم
3o4516طب اسنان عين شمسغاده عبدهللا مصطفى على السبع
صيدله طنطاياسمين ابراهيم عبد القادر ابو العزم367938
اداب حلواناسراء ابراهيم ماهر ابراهيم134185
طب اسنان طنطااحمد طلعت مليجى عبدالجليل234973
4274o2تجارة جامعة الساداتمحمد رمضان علي محمد المراكبي
647o96هندسة المطريه جامعة حلوانبيشوى عاطف فوزى عبدالسيد
هندسة حلوانهاجر احمد طه الصاوى شبانه154194
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسالم مصطفي كامل احمد ابراهيم144757
5o35ooتجاره جامعة دمياطريهام اسماعيل مـــنصور الهوارى
اداب المـــنصورهايه ابراهيم مصباح السيد التلبانى567778
تربية ابتدائي شبين الكومامينه محمد عبدالعظيم عبدالظاهر232171
كلية الخدمة االجتماعية التنموية بنى سويفرحاب جمال حسن سيد67799
2755o9اداب انتساب موجه عين شمسرضوى ابراهيم على محمد
8o7691تربية سوهاجريهام شحاته محمد حماده
نوعية المـــنصورهنورا هانى رأفت على حسن581694
تجاره المـــنصورهخالد ابراهيم ابراهيم العوض بسيونى577116
حاسبات ومعلومات عين شمسابراهيم عبدالغنى مـــنصور عبدالحليم عمر295921
8o473oاداب سوهاجمارينا عجايبي فخري عجايبي
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمود صبري امين عفيفي427772
صيدله االسكندريهاميرة فتحي رجب احمد445195
3oo73oهندسة شبرا بنهامصطفى احمد متوكل حسين احمد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخندى عبد هللا على احمد573786
51o494طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسساره سامى حسن عبدالفتاح عمران
تربية رياضيه بنين بور سعيدمروان وسيم السيد عبد الجواد663694
5o8897طب بنهاامانى عادل الحسينى عبدالسيد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآيه صالح حسن عامر447978
حقوق القاهرهحسين محمد حسين عبد المولى46957
3585o4صيدله طنطامحمود عاطف عبد الحق زكريا زياده
تجاره الزقازيقالسيد عطيه احمد السيد642167
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد سيد محمد شحاته739156
تجاره بنى سويفمينا رضا ايليا ذكى718875
طب كفر الشيخماريو مدحت هنري خله خليل375411
اداب الفيومسماح فوزى سيد ابراهيم78817
3739o1اداب كفر الشيخاسالم رضا ذكى على الحارون
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسام احمد محمد محمد261215
37o212صيدله االسكندريههشــام عبد هللا عبد الستار ابو العيد
41o677تجاره االسكندريهاحمد كمال الدين عبد الغفار جنيدى
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمـــنه هللا محمد بهاء الدين محمد كامل الحوفى446925
تربية ابتدائي بنى سويفاميره جمال احمد بدوى68263
صيدله طنطااسماء فتحى احمد محمد رضوان354462
السن عين شمسندى عصام محمد عطا35186
سياحة وفنادق المـــنيادعاء احمد عبدالواحد احمد723983
هندسة االسماعيليةاسالم محمد راشد مصبح666627
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تربية اسكندريةشروق هريدى امبابى ابو الحسن امبابى348876
682ooطب بنى سويفمحمد حسين سيد محمد
تجاره الزقازيقياسر عبد اللطيف محمد على محمد البحر641839
64386oنوعية فنيه الزقازيقساره نعيم عبد المـــنعم محمد
5o4232طب اسنان المـــنصورهخالد عبدة عبدة محمد الشربينى
اداب االسكندريهدينا محمد سعيد عبد العزيز335864
19o585هندسة طنطايوسف صالح سالم عبد المطلب عيطه
حقوق اسيوطمحمد عبد المـــنعم داخلى محمد792211
هندسة طنطاباهر محمد محمد عبد الغنى عيد576935
5o4524هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةسعيد إبراهيم أبو الفتوح عبد السالم الليثى
هندسة عين شمسمحمد حسام فوزى شحاتة711782
تجاره عين شمسنادين احمد معتز ياقوت133954
22o9o7تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتغاده حمدى عمر مرق
57833oصيدله المـــنصورهاميره ابراهيم فتحى محمد السيد
5o6417تجاره جامعة دمياطساره عالء مصطفى ابو العز
3oo922كلية هندسة بنهااسالم محمد رضا ابومسلم محمود
فنون جميله فنون المـــنياميادة عبد الحكيم احمد مـــنير دردير429788
44o787طب االسكندريهاشرف محمد هنداوي سليمان ابراهيم
56o356هندسة المـــنصورهنهال عوض اسماعيل احمد سالمه
 تربية الساداتمحمد احمد عامر زايد221888
27o247تجاره عين شمسمحمد خالد محمد امين الشرقاوى
6o267تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد اسماعيل مهدى خطاب
423o13اداب االسكندريهاية احمد حسن رجب
24o5o8تجاره بنهاعلى فؤاد محمد على البدوى
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةنعمات ضياء الدين فاروق الشــافعي216818
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف عبدالمجيد السيد على هاشم191769
79o585اداب اسيوطاحمد عبد العزيز كامل محمد
صيدله بنى سويفمـــنة طه عباس ابراهيم67141
هندسة القاهرهريهام محمد ابوالحسن سعيد268331
تجاره المـــنصورهمحمد السيد عرفات عبد القادر السيد572983
هندسة كفر الشيخعمرو عبد المجيد صالح فوده562537
496o1oطب طنطاعلى حمدى على محمد شحاته
تربية طفوله كفر الشيخمـــنى محمد حامد أبوسعده374567
كلية اآلثار سوهاجضحى صبرى احمد زين الدين22897
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود خالد عبد الحميد عبده سالم562751
6o641تجاره عين شمسضحي احمد عبد الكريم عبد الوهاب
13o5ooاداب انتساب موجه القاهرهمريم سمير حنا جرجس
تجاره االسكندريهرحمة رمزى محمد مـــندور شعيشع369284
تجاره عين شمسايمان عاطف محمد سيد137828
اداب طنطاعلى وائل محمد السيد خليفه361482
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكرستين صموئيل موريس صادق36339
5o5925صيدله المـــنصورهعمرو ابراهيم ابراهيم محمد بدوى
65o478كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةوسام مـــنصور محمد مـــنصور
72664oاداب المـــنيااسماء امام طه بدوى
اداب الزقازيقوسام عبد الوهاب السعيد امين الفقى585849
582o57طب المـــنصورهنورا الجنيدى المحمدى ابو الفتوح
تربية ابتدائي دمـــنهورايمان اسماعيل عبد الجواد غانم428286
1169o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشــادى محمد مـــنجد اسماعيل بيومى
14573oاداب انتساب موجه القاهرهربيع محمد ربيع عطيه
2o1816تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماعيل اكرم زيدان محمد
تجاره المـــنصورهمحمود عزت محمد احمد حبيب579897
2722oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانايات عالء الدين احمد محمود
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299o14اداب انتساب موجه عين شمسندى جمال سالم فرحان
3o21o4عالج طبيعى القاهرهاسالم محمود حماد السيد
كلية هندسة بنهامحمد حسن عبدالوارث سالمان233635
36o194تربية طفوله طنطاهاجر طارق حافظ خليل السيد
تجاره القاهرهمروه سامى محمود احمد عبد المحسن35132
اثار القاهرهمحمود خالد محمد السيد اسماعيل213795
1147o3هندسة عين شمسحسين هنائى حسين ابراهيم
512o13صيدله الزقازيقمحمد عبدالحليم حلمي عبدالحليم
اثار القاهرهضحى ماجد ابراهيم محمد الدرينى577141
51717oهندسة الزقازيقمصطفى مجدى ابراهيم محمود
اداب القاهرهاشرقت احمد على محمود188884
تربية حلواناميره صالح يونس كرم271735
تخطيط عمرانى القاهرهمحمد فوزى سامى عبد هللا148264
هندسة عين شمسكريم اشرف حاتم الطائى عبدالرحمـــن191666
فنون جميله فنون ج االسكندريهاالء مسعود عبد العاطى مسعود علي438834
اداب كفر الشيخصبرى خالد راغب عبدالحميد عاشور379761
طب اسنان المـــنصورهنادين شوقى عصمت جعفر494954
56666oاداب المـــنصورهدينا مصطفى حامد مصطفى
6o299تجاره بنهايوسف مكرم عبد المالك غبلایر
2749o1اداب عين شمسوفاء محمد احمد احمد
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتفاطمه شعبان عباس حسين54949
تجاره عين شمسمارينا شفيق كامل كندس132726
تجاره القاهرهتسنيم مجدى ابراهيم ابراهيم128259
هندسة االسماعيليةفاطمه محمد محمود محمد شلبى652782
41o115فنون جميله فنون ج االسكندريهكالرا ناجي نجيب مـــنصور
22799oصيدله طنطااحمد ايمـــن عبدالعزيز التهامى الشنوانى
661o61تجاره بور سعيدروان هانى محمد على ابوحشيش
طب الزقازيقاسراء احمد محمد حسين عرفه643894
7o387كلية اآلثار سوهاجحسناء سامى زكريا جنيدى
6376o2حقوق الزقازيقفاطمه علوان محمد عبدالعزيز
تجاره بنى سويفناجى مجدى ناجى عزيز61511
كلية الطب بقنااحمد حسن عبده احمد744928
تجاره عين شمسمارك ايهاب سمير فريد139919
اعالم القاهرهكريم يحيى كامل على حسن284184
14392oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعائشه عمر عبد العزيز احمد
5232o8هندسة الزقازيقوسيم محمد عبداللطيف ابراهيم
طب اسيوطمينا سمير مسعد سعد748852
5o7156هندسة المـــنصورهمحمد ابراهيم عبد العزيز الدسوقى سليم
حقوق االسكندريهمـــنار محمد احمد سالم سلية423239
طب اسنان طنطاايه السيد احمد محمد286716
29111oنوعية عباسيهخلود سمير محجوب محمود
648oo7تربية الزقازيقايه جمال على اسماعيل
اداب عين شمساسماء سعيد يعقوب احمد عبد التواب639975
66168oكلية أداب بورسعيداالء على محمد محمد الطوال
صيدله القاهرههبة محمد عوض هللا موسى27571
هندسة اسيوطمحمد عماد الدين محمد عبد السالم788326
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفندى مصطفى فتحى على سيد احمد جويله585318
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان محمد حسين عبد العزيز34972
هندسة طنطاعاصم حمدي مرسى محمد مرسى357624
3o216oهندسة شبرا بنهامصطفى فتحى محمد مصطفى
42113oاداب االسكندريهمحمد محمود محمد عبد القادر
5o2886هندسة اسيوطعمرو عصام صالح جوهر
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7234o7تجاره بنى سويفشيرين عزت عياد عزيز
طب طنطانجوى عبدهللا عبدالمجيد بسيونى حموده485638
3o7o37تجاره عين شمسامير خالد قناوى مصلحى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةزينب محمد عمر عمر رزق517773
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت صابر عبد العاطي امام سيد59453
8oo5oتجاره بنى سويفمصطفي احمد سعيد دسوقي
طب اسيوطمريم حبيب ابراهيم خليل788949
طب طنطانادين مسعد كامل زيادة367714
طب بيطرى القاهرهميرنا عادل محمد مـــنير16927
497o23هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبد هللا عفيفى السيد عفيفى الغزولى
431o82تربية ابتدائي دمـــنهورحسناء عبد الفتاح أبو سيف عبدالفتاح
طب اسنان القاهرهنادين جورج مسعد رؤوف118395
65371oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةنرمين يحيي متى مسعود غبلایر
هندسة عين شمسخالد عاطف عبد العزيز مـــنصور122485
تربية ابتدائي عين شمسدعاء عثمان صالح عثمان127829
هندسة االسماعيليةمينا مجدى اسرائيل رزق651385
تربية اسوانالشيماء محمد عبد العزيز بدرى822992
اداب عين شمسبسنت نجيب عبد الجليل محمد39598
تجارة جامعة الساداتمصطفى رمضان عبدالباقى رضوان224229
هندسة المـــنيافاتن محمد رمضان احمد عفيفي644733
اداب المـــنياريهام اشرف محمد عالم723829
361o94نوعية طنطااميره احمد محمد القدح
2o8127اداب عين شمسهدير هشــام محمد عبد السالم المهندس
3oo87oتربية بنهااحمد ابراهيم عبدالعظيم دسوقى
اداب عين شمسرانيا جمال امين سعيد127833
268o94اداب عين شمسندى عالءالدين حسين عبدالحميد
هندسة القاهرهاحمد ايهاب عبد المـــنعم يس العجان353175
تربية شبين الكوممحمد عطيه الدسوقى سالم عنيو234958
912o1هندسة الفيوممصطفى مـــنصور السيد عبد الحميد
نوعية المـــنيامى زهران جمعه على724136
38o273تربية كفر الشيخوالء مبروك عبد الفتاح ابوزيد
تجاره بنى سويفاحمد جمال احمد حسن66578
صيدله الزقازيقاميره ابراهيم محمد ابراهيم512832
295o35كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةخلود طارق محمد عبدالعال
573oo8تجاره المـــنصورهمحمود احمد محمد عبد السالم احمد
143o4تجاره القاهرهيوسف مجدى عبد الفتاح عبد القوى ندا
43o49صيدله القاهرهفاطمه خليل لطفى عبد اللطيف
هندسة المـــنصورهاسالم امين ابراهيم محمد ابراهيم572861
تربية الزقازيقداليا خالد محمد عطيه511971
السن عين شمسراوية محمد عزت عبد العزيز133874
السن عين شمسهاله محمد عبد العزيز محمود ابو العطا422999
نوعية بنهادنيا سعيد مسلم حسن285558
اداب سوهاجهند عزالدين محمد محمد814793
تجاره القاهرهمحمد عبد الحكيم محمد عبد الغفار129642
نوعية المـــنياشيماء صالح حسين محمد719435
2o6789تجاره عين شمسامينه شريف ابراهيم محمد
تربية طنطامحمود جمال سعيد سعد السودانى357465
نوعية قنالمياء محمود احمد ابراهيم739564
81oo29تجاره سوهاجحماده كامل بخيت احمد
هندسة كفر الشيخكريم محمد احمد ابراهيم البيلى381539
اداب طنطااحمد محمد احمد عبد الرسول411383
5o5184سياحه وفنادق المـــنصورةهاجر مصطفى مصطفى السيد حجاز
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3o2o28تجاره عين شمسمحمد جمال فؤاد محمد
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفكرستينا فضل مكرم جاد795467
هندسة االسكندريهاحمد عبد المحسن محمد محمود موسى453988
كلية طب االسنان جامعة أسيوطاسراء عصام السيد محمد788758
طب بنى سويفر مضان صفوت سيد عباس65264
تربية االسماعيليهاميره يسرى صالح عبدالرازق656299
هندسة االسماعيليةعمر عبده السيد عبد الكريم666326
هندسة المـــنياكيرلس امير يوسف اسحق726279
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىفاطمه فؤاد محمد عثمان احمد238236
تربية عين شمسهاله عبد الواحد ابراهيم عبد الواحد155892
285o37إعالم ج جنوب الوادىياسمين صالح محمد على حسين الفخرانى
كلية البنات آداب عين شمسايه صالح احمد محمد31483
كلية اآلثار سوهاجمحمود محمد سعد احمد مطر578823
اداب المـــنيامحمود محمد على احمد712277
35o582فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم محمد عبده حجازى
صيدله المـــنصورهمحمد احمد محمد محمود ابو المعاطى562166
هندسة حلوانحاتم شعبان محمد الدغيدى18483
5ooo35طب المـــنصورهعمر ايمـــن مرسي السنباري
3631o9تربية طفوله طنطاداليا ابراهيم على الطوخى
28o555تربية بنهامصطفى مجدى عمر عثمان
صيدله طنطاناديه محمد يونس علي بريشه354772
اداب كفر الشيخايه عبد الحكيم ابو المجد محمد شــاهين385118
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواننورهان طارق محمود محمد141187
تربية بنهارضا محمد عبدالحميد توفيق299527
طب المـــنصورههشــام عبد الحميد الدسوقى عبيد495281
426o34تجاره دمـــنهورمحمود صبحى محمود محمد عبد المـــنعم
تربية دمـــنهورنجالء عبدالفتاح عبدالسميع عبدالعزيز428756
تربية اسكندريةاية عبد ه شطورى على339462
تربية ابتدائي طنطابسنت ابراهيم محمد المرسى367743
3o35o5الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفلبنى فرج محمد ابوالخير فرج
4498o4طب اسنان طنطااسراء عبد اللطيف محمد عبد العال قنديل
72224oرياض اطفال المـــنيا طالباتنهال ثابت االزهرى محمد
5o381كلية البنات آداب عين شمسشــاهنده احمد محمد احمد
صيدله عين شمساسراء محمد سليم محمود عبد الجواد195171
تربية اسيوطانجي عادل حلمي يوسف798139
71oo77صيدلة المـــنيارنا احمد محمد توني
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمصطفى رفاعى عبدالعزيز الجناينى223536
اداب قنا ج جنوب الوادىسمية محمد حامد مصطفى739548
هندسة اسيوطمروة عمر ابو الوفا احمد739752
662o94تربية ابتدائي بور سعيدهبه اشرف صادق السيد سيد احمد
كلية حقوق المـــنياأحمد ضياء الدين مختار راغب728369
هندسة القاهرهمحمد ماجد خليل محمد136924
نوعية المـــنصورهاحمد كمال السيد عبد العزيز577627
فنون جميله فنون ج االسكندريهريهام حمدى ابراهيم عبد الحليم411299
645o5oطب اسنان االسماعيليه ج قناة السويساسراء محمد عبدالرحمـــن على حسين
اداب القاهرهاميره علي محمد محمود عثمان53459
56oo63هندسة المـــنصورهسامر اسماعيل يحيى اسماعيل ابراهيم القبانى
تجاره المـــنصورهمعتز ياسر كمال عبد الرازق البيلى575911
21292oكلية الصيدلة ج الساداتمحمد صالح السيد النحاس
تجاره المـــنصورهسمر على على على عبد العال589877
طب بيطرى القاهرهاسماء مصطفى على حسين بغدادى197641
تجاره القاهرهشهاب الدين نصر احمد شهاب الدين امين145732
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كلية البنات آداب عين شمساسراء امين محمد محمد خليف289287
18o54صيدله القاهرهجوزيف ابراهيم حسنى هابيل
اداب المـــنصورهسها زين عبد الفتاح محمد عمر592821
تجاره القاهرهكريم عاصم فاروق السيد126877
2947ooحقوق عين شمساحمد يحيى زكريا ابراهيم
تجاره المـــنصورهكريم محمد احمد سليمان حمادة575844
48577oطب بنهارنا رفعت خليل احمد ربيع
1487o1تجاره القاهرهصفاء على عمر على مـــنصور
3o3555عالج طبيعى القاهرهوالء فتوح صابر محمد
عالج طبيعى القاهرهعمر احمد شريف مسعد احمد136793
226o17صيدله القاهرهمى ايمـــن قطب ابوعمر
723o8oطب القاهرهغاده عادل محمود عبدالعليم
هندسة طنطاسامح المتولي سميح عثمان498666
تجاره كفر الشيخمحمد احمد حسن دياب368735
صيدلة اسيوطفاطمه الزهراء محمد على محمد788174
8o292oتربية اسيوطفاطمه الزهراء شعبان عبد المجيد همام
56712oطب اسنان المـــنصورهسمر محمد يحى عبد اللطيف اللقانى
طب بنهاعبدهللا محمد عبدالسميع سعيد عوض هللا279851
هندسة اسيوطحمدى بليغ حمدى السيد على588527
6379o3نوعية الزقازيقساره سعد حسين سليمان العرايشى
صيدلة اسيوطادهم محمد حسين احمد733364
تربية المـــنيااسراء سمهان شعراوى عبدالرحمـــن727526
طب طنطاأمانى عادل هندى احمد ابوعلفه449392
8o459تجاره وإدارة أعمال ج حلواندينا محمد سيد مرسى
27o639اداب عين شمسرانا سامح فاروق محمد
8o3724تربية ابتدائي سوهاجوالء محمود عبد الاله عبد الجواد
طب القاهرهعمرو ابراهيم جمال عبد الوهاب499569
اداب االسكندريهمريم مصطفى محمد احمد الشيخ349321
صيدله الزقازيقمحمد محمود خيرى محجوب299622
191o4oالسن عين شمسنهله نصر عباس بدر حسن
35586oتجاره طنطامحمد صالح طه محمد عالم
تربية حلوانمحمد امين احمد امين57591
3o4511طب عين شمسسلمى السيد عفيفى حامد
صيدلة الفيومامل شعبان محمود خليفه78194
35698oحاسبات ومعلومات شبين الكوممحمد محفوظ عبد الصمد محمد ابو علي
كلية الطب بقنااسماء رمضان احمد الضوي741689
655o47تربية االسماعيليهاالء سليم عبد الهادي عبد هللا
7561o1صيدلة اسيوطاحمد عامر عبد الرحيم مرسى
تربية طفوله اإلسكندريةامل محمد ابراهيم عباس ابو طالب339766
57oo88تربية ابتدائي المـــنصورهعال عنتر طه احمد عبد الشــافى
3549o3تربية ابتدائي طنطاهيام احمد محمد خضر غازي
تربية ابتدائي اسيوطمارينا كميل نخلة غطاس796955
صيدله طنطامحمد ربيع حسن معوض الجزار442524
صيدلة المـــنياتحية عبد الهادى على احمد755657
5246o5عالج طبيعى القاهرهندا ايمـــن سعيد إبراهيم
6644ooهندسة بور سعيدابراهيم محمود احمد عبد الخالق الخطيب
3398o3تجاره االسكندريهمى جمال مرسى محمد شــادى
تجاره القاهرهيمـــنى مصطفى محمد طه عبد الجواد31247
تجاره القاهرهايه احمد ابراهيم محمد مصطفى العطفى49254
اداب طنطامياده محمد السيد خضر359767
اداب اسيوطادهم جمال سيد احمد799453
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسيمون كرم هللا سناده سدراك37178

Page 1028 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
هندسة طنطامحمد عبداللطيف محمد عبد اللطيف يحى352794
هندسة كفر الشيخاحمد مصطفي عبدالشفيع النمكى373921
اداب دمـــنهوراحمد سعد سعد السنور426149
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةبسنت جمال عبدالنبى احمد موج368176
تربية طفوله كفر الشيخامانى عامر ابراهيم حامد مكاوى385365
طب عين شمسعمرو مصطفى عبدالرحمـــن على سعد294861
تجاره القاهرهساره سيد ابو رواش عبد المعطي45787
3735oاداب القاهرهرضوى محمد السيد خليل
57o753صيدله المـــنصورهجمعه محمد ماهر عطيه جمعه
هندسة المـــنياعلى اشرف على حسن واكد592728
2449oهندسة القاهرهايهاب محمد احمد محمد
طب بيطري المـــنيامارينا عايد غالى فرج هللا728729
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود عدلى يوسف احمد294562
224o94هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود ربيع عبدهللا سالم
1882o5اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةتقى عمرو حسن السيد الطنطاوي
تربية طفوله شبين الكومنعمه السيد محمد عثمان214863
اداب الفيوماحمد على احمد مصطفى78964
طب بيطري المـــنياوالء محمد االنور محمود محمد723166
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد حسن سيد احمد رفاعى187676
تربية شبين الكومزينب قطب كمال عثمان225138
34o86oتجاره انتساب موجه االسكندريهمازن رمضان طه طه السيد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةحنان احمد عطاهللا موافى524198
هندسة االسكندريهعمرو جمال الدين مرسى العبد415144
8oo79oتربية رياضيه بنين اسيوطعبد الحافظ سيد عبد الحافظ محمد
طب بنهامحمود عالء السيد احمد محمد239921
29121oتربية عين شمسندى ممدوح احمد سالم ابوالعطا
7175ooتجاره بنى سويفمحمود على عبدالعظيم احمد
266o87تجاره عين شمسندى محمد السيد احمد
45oo47طب طنطاامل ابراهيم مصطفي عبد العزيز
8o6948طب بيطرى سوهاجمروه نصر عبد العزيز مصطفى
اثار الفيوممصطفى جمال شبل محمود زغلول358425
72o1o7رياض اطفال الفيوم طالباتمـــنى مجدي محمود علي
هندسة االسكندريهمهند ايهاب حسن على بركات455156
8o44o8تربية سوهاجمايكل بشــاى ماهر زكرى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد سيد رياض294546
تخطيط عمرانى القاهرهنعم محمد عبدهللا احمد659523
تمريض  بني سويفايمان سعد عالم احمد71168
فنون جميله فنون حلوانسوزى اشرف محمد محمود مصطفى188236
طب الفيوممارفى رؤوف ملك سيرافيم خله74664
اداب القاهرهدعاء السيد احمد محمد يوسف152131
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبدالرحمـــن محمد عبدالرؤف على656588
13o471اداب القاهرهشروق محمد غازى محمد
تربية شبين الكومنعيمه عبده محمد عشماوى222638
تجاره بنى سويفمـــنار مصطفى حسن مرسى63131
صيدله طنطااسماء جمال الدين محمد خضر234146
599o1تربية عين شمسمروه علي موسى عبد الوهاب
722o72طب المـــنيارحاب محمد محمد محمود
29122oكلية البنات تربية عين شمسهند ياسر محمد سليمان حجاب
28295oاداب بنهانورهان محمد رزق احمد
تجاره المـــنصورهابراهيم الغريب جابر الشهاوى493454
11768oإعالم بنى سويفماهيار اشرف محمد مـــنير االنصاري
طب اسيوطزينب صالح محمود احمد795831
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298o88السن عين شمسمارينا صبحى نعيم غطاس
طب اسنان االسكندريهامـــنيه احمد فتحى خميس محمود341732
تربية الزقازيقتسنيم احمد حسن صيام645526
صيدله القاهرهتبارك محمد محمد بركات59944
حقوق بنى سويفهدير حسن طلبه حسين69688
هندسة عين شمسكارول مدحت ميخائيل دانيال جبرائيل114344
اداب دمـــنهورهاجر مجدى فتحى سليمان429777
السن عين شمسسعاد ماهر صالح الدين عبدهللا رويحل291546
هندسة اسيوطوالء السيد الحلبى محمد عبد الخالق569985
طب طنطااسالم مصطفى على محمد عطيه373716
7269oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانروان عويس عبد الغنى احمد
5o7172هندسة المـــنصورهمصطفى مروان إبراهيم محمد عبد العزيز
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد مـــنصور حسن سليمان731522
اداب قنا ج جنوب الوادىرانيا مصطفى محمد احمد732836
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد طلعت سيد محمد135741
22o5o8طب بيطرى جامعة الساداتعبدالرحمـــن محمد حسن سليمان
15o468حاسبات ومعلومات القاهرهعز الدين اسعد سعد حسن
2o3227صيدله القاهرهناريمان على خليل ابراهيم
تجاره القاهرهريم اسامه محمد حسين14517
هندسة المـــنياعزت جمال محمد حسن717438
علوم االسكندريهعبدالرحمـــن عبدالفتاح محمد عبدالمطلب436931
صيدلة المـــنيااالء عادل شوقى محمد756157
414o14هندسة االسكندريهحازم مصطفى محمد محمد مصطفى
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحامانى اسماعيل محمد على عسل296472
8o6292إعالم ج جنوب الوادىساندى جبره نعيم جبره
13742oتربية حلوانتغريد عواد عبد المحسن ابراهيم
هندسة االسكندريهاحمد اشرف عبد العزيز باشــا عبد الرحمـــن345559
198o69تجاره القاهرهمصطفى محمد خلف عبدالعال
7557o5هندسة المـــنياداليا محمد مكاوى عبد هللا
اداب اسوانروضه جمعه بشير عبدربه238827
تجاره عين شمسماريان عادل ابراهيم نصر129885
طب بنهااحمد سعيد محمد عبدالعزيز الزهار299785
اداب حلوانوفاء محمد جالل اسماعيل39493
56o138طب المـــنصورهاحمد هانئ محمد عبد المجيد السيد القال
كلية البنات آداب عين شمسناديه طه السيد مبروك52367
هندسة المـــنصورهكمال محمد وهبه حماد493416
تربية اسكندريةيمـــنى عادل صالح السيد صالح341259
اداب الزقازيقمـــنى يحى يحى عبدالقادر648498
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد محمود مصطفى محمد محمود خاطر425749
39292oتربية ابتدائي كفر الشيخمى بركات السيد محمد الزيات
صيدله حلواناحمد عامر عبدالفتاح عامر366666
5169o2تجاره الزقازيقاحمد محمد حمدى محمد حفنى
تجاره بنى سويفمحمد زين العابدين محمد على66631
تجاره المـــنصورهدنيا سليمان السيد نور487741
تجاره انتساب موجه قاهرهسيد محمد طالل محمود43759
هندسة الزقازيقمحمود عبد المطلب محمد عبد المطلب الواعى587814
3oo892تربية بنهامحمود طارق عالم محمد
23o423تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن عبدالقوى السيد عبدالقوى
رياض اطفال المـــنصورهاالء السيد عبد الحليم عبد الحميد عجيزة578242
اداب المـــنيانانسى مجدى صدقى سمعان717277
6oo63حقوق القاهرهمحمد وضاح ابراهيم فضل
هندسة عين شمسابانوب سامى مسعد عياد639772

Page 1030 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
73621oصيدلة سوهاجاحمد محمد فتحى عبدالحليم
اداب االسكندريهشوهنده عبدالمخلف احمد سويداحمد417155
445o14طب االسكندريهعبير محمود محمد  ابراهيم البراوى
14o45oتجاره عين شمسجهاد صبرى فكرى عويس
35o137تربية طفوله اإلسكندريةسارة رؤف محمد حسن عبد الغنى
4615oاداب انتساب موجه القاهرهسمر محمد حسن سيد
56481oتجاره بور سعيدصابر احمد ابراهيم عبد الرازق سالمه
صيدلة اسيوطنسرين صمويل شوقى بساليوس797841
هندسة طنطااحمد سعيد عبد القادر عبدالرحمـــن شلبى فايد485938
36o697صيدله طنطامـــنة هللا مصطفى احمد على الصريطى
2o4339تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى احمد محمد خليل
3o4141حقوق عين شمسمحمد عاطف صالح طه احمد
674o3رياض اطفال بنى سويفميرفت ربيع ابوغنيمة احمد
طب بيطرى المـــنصورهاحمد عادل عبد هللا احمد582538
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسماء اشرف مصطفى محمد ابو الخير115473
 تربية الساداتريهام محمود مصطفى درغام219672
تجاره بنى سويفمحمد خالد محمد محمد718223
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندرية/رياضةعبد الرحمـــن عالء الدين موسي محمد شهاب الدين457428
49811oهندسة طنطامحمود رجب عبدالمحسن محمود زكرهللا
24o199كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةشيماء محسن السادات سليمان سليمان العزبى
5118o9اداب الزقازيقرحاب عبدالمولى محمد مصلحى عوض هللا
8o19oتربية ابتدائي الفيومنداء جمال صالح ميزار
83o861هندسة اسيوطعبد هللا محمد محمد مسلم
تربية ابتدائي بنى سويفهناء محمد كساب عبد الحميد69987
هندسة الزقازيقيحيى خالد عبدالفتاح خرخاش637569
اداب انتساب موجه االسكندريهمحمد حامد عبد العال مصطفى محمود422135
طب القاهرهاحمد محمد توفيق على118688
56o995تربية المـــنصورهنورا ابراهيم متولى محمد على
7139o1نوعية المـــنياسالى اسحق ابراهيم بحر
اثار القاهرهبسام خالد سالم عودة645934
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسنورهان احمد محمد خليل268522
8o8784هندسة قنامعاذ كمال المهدى سيد على
24o3o3تربية الساداتاحمد عبدالمجيد محمود عبدالعزيز 
377o61طب اسنان كفر الشيخياسمين محمد صالح السيد حسين
السن عين شمسلمياء محمود عبدالرحيم دسوقى284975
46o1o1هندسة االسكندريهزكى أبو زيد زكى حمد
تربية ابتدائي كفر الشيخسلمى السيد صابر الصعيدى369298
صيدله االسكندريهأميره ابراهيم محمد محمد ابوعصر444695
هندسة القاهرهمحمد محمود عبد الحميد رفاعى125614
4138o1هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن جابر محمد بيومى عبدهللا
تربية قنا ج جنوب الوادىرانيا امين حسني امين745973
2363o7اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنجوى محمد هشــام حسين بيومى حماد
2844o2هندسة شبرا بنهاكريم مصطفى ذكى امام النحال
2754o7اداب القاهرهمريم وجيه سعد صليب
طب بيطرى المـــنصورهكريم اشرف عبد الحى خليل495246
هندسة االسكندريهمحمد اسماعيل احمد اسماعيل456185
هندسة القاهرهابراهيم السيد ابراهيم محمد153275
حقوق الزقازيقيمـــنى صالح فؤاد محمد مكاوى515194
382o4oاداب كفر الشيخقدرية رضا يوسف محمد ابو المجد
تربية بور سعيدايه السيد محمد سعد عبد السالم662671
طب طنطاموده هنداوى السيد احمد ابراهيم كريمه236527
22o897تربية ابتدائي الساداتسلمى عبدالفتاح عبدالحفيظ فضل
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8o342تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد رجب يوسف عبد الغنى
اداب االسكندريهسلمى طارق زين الدين عبد الحميد الشيمى419285
هندسة اسيوطيوسف محمد عبدالال يوسف381597
8258o5طب اسيوطشروق مسلم احمد خلف
269o96هندسة عين شمسباسم عزت عبدالعزيز سالم
13oo34كلية البنات آداب عين شمسهدير سمير عبد اللطيف السيد
اداب طنطاأمل خالد ابو المعاطى مصطفى شــادى496386
طب طنطاايه عبدالوهاب حامد عيسي ابراهيم367542
هندسة المـــنصورهجاسر ايمـــن ابراهيم محمد البرامونى566273
35o526طب االسكندريهامـــنية محمد عبد المجيد عبد الرحمـــن سرحان
16o53هندسة بني سويفيوسف محمد سعيد على سحيم
تجاره عين شمسعبد الرحمـــن عزمى محمود عبد العزيز141833
34294oاداب دمـــنهوريوسف سعيد عبد العزيز ابراهيم
تربية ابتدائي دمـــنهوراحمد سعد محمد ابراهيم هارون426791
عالج طبيعى القاهرهنوران محمد على محمد البابلى521363
56o31oهندسة بور سعيدزياد حسن احمد حسن
طب الزقازيقاسماء السيد فوزى محمد غبور578314
تربية ابتدائي طنطاامـــنة محمود اسماعيل محمود اسماعيل364558
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد حسن احمد49974
تربية ابتدائى فرع وادى جديداحمد خضر ايوب محمد748173
صيدله عين شمسمحمد عالء صالح رياض133249
3o1768عالج طبيعى القاهرهنورهان محمد اسماعيل على هالل
3721o7نوعية كفر الشيخفاطمة محمد محمد ابراهيم نيبر
38477oحقوق االسكندريهمحمد صبرى احمد احمد  عطيه عبدالعاطى
اداب الزقازيقاحمد حسن فاروق محمد سعد287513
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانسلوى محمد حسن عبد العظيم63111
نوعية اشمونايه ناصر محمد عبدالمقصود225541
71o8o5هندسة المـــنيااسماء السيد رياض محمد
36883oهندسة المطريه جامعة حلوانطارق محمد محمد غنيم
تجاره عين شمسبوال يحيى الفريد ينى114645
5o1898كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةندى محمد على االمام
السن عين شمسندى عمر محمد عبد الحفيظ18588
صيدله حلوانمعاذ محمد ناصر محمد سيد احمد شعبان587977
تجاره الزقازيقسماح ابراهيم محمد محمد646298
حقوق المـــنصورهندى االسمر نظير مسعد صبح594417
3o4562فنون تطبيقيه حلوانايمان سعيد عبدالحميد عبدهللا
5922o4 تجاره بور سعيداحمد على محمد على محمد
3911oحقوق القاهرهمصطفى سيد على احمد
3o5976تجاره عين شمسعبدالرحمـــن ماهر محمود محمد
صيدله الزقازيقمحمد عاطف ابراهيم ابراهيم علي522526
طب االسماعيليه ج قناة السويسايمان جاد طة جاد665879
8o9727تربية سوهاجروحية محمد محمود حسين
228oo5صيدله طنطااحمد عماد حامد السيد دغيدى
7o4o3تربية ابتدائي بنى سويفرحاب كمال محمد حمزه
هندسة المطريه جامعة حلواناسامه نادر عبدالعزيز محمد651327
طب طنطاعبد الرحمـــن محمد محمود محمد شرف575995
2879o1كلية البنات آداب عين شمسحبيبه محمد محمد مصطفى جزر
طب بنهافاطمه كمال الدين عيسوي عيسوي عفيفي354971
25o61هندسة القاهرهساره ابراهيم محمد عمران
تربية ابتدائي دمـــنهورخالد رضا السيد الصماد426184
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتزينب حموده طه مسعود742458
23o726اداب انتساب موجه بنهااحمد نبيل محمد ابو حسين
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اداب االسكندريهرقيه محمد جابر مرسي السحت411265
3o2814طب بنهامحمد سعدالدين عبدالعزيز عاشور
8o1722اداب اسيوطاحمد زين العابدين عبد العال محمد
اداب عين شمسهند ابوالحجاج عبدهللا محمد275419
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسايهاب رجالتى عبدالحليم ابراهيم523753
اداب القاهرهعمر ياسر حنفى مرسى محمد148362
44oo77كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد اسامه عبدالحميد على العريان
146o3صيدله القاهرهندى طلعت محمود فراج
كلية البنات تربية عين شمسمروه طه مصطفى بركات283894
5o53o3صيدله المـــنصورهمحمد السيد جاب هللا رجب ابو زيد
262o44تربية ابتدائي بنهاندى محمد الحسينى فاروق
45o671صيدله االسكندريهأمانى توفيق احمد الضبع
8135oتربية الفيوماسماء مراد محمد مراد
كلية البنات آداب عين شمسفاطمه محمد مصطفى سيد39742
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفضحى رمضان عبدمـــناف ابوبكر69318
42575oاداب دمـــنهورمحمود ابراهيم محمد ابراهيم
19541oالسن عين شمسمروى هشــام محمد االمام ابو الخير
تربية الفيومابراهيم محمد السيد فيصل77122
تربية الفيوميارا محمود ابراهيم علي74431
71o966هندسة المـــنياأحمد ابوبكر علي سليمان
26263oهندسة عين شمسبسنت عادل عبدالسميع حامد
4o984اداب حلوانمحمد شعبان عبد المرضى عبد النبى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسناء سعيد كمال على231724
5117oهندسة القاهرهاحمد فوزى العربى محمد ابراهيم
طب بيطرى بنى سويفاسماء محمد عبد القادر طه69241
63652oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسمريم خالد عبدالسالم عبد المعطي
طب المـــنياابرام سليمان عوض سليمان714419
طب االسكندريهمحمود محمد محمود محمد الحداد443497
56o384صيدلة بورسعيدمى وليد ابراهيم العدروسى محمد
361o97اداب طنطااميره عبدهللا عثمان النادى
تربية بنهاامـــنيه ايمـــن محمد عبدالفتاح ابوزيد284847
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاحمد كريم على حسين826113
تربية ابتدائي طنطاهدير فايز عبدالفتاح موسى486681
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد السيد رمضان15399
طب القاهرهروان مصطفى محمود حمدى17615
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةخالد جمعه عبدالرؤف على جادهللا211994
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عمر محمود عيد117389
هندسة بور سعيداحمد محمود محمد عثمان636399
هندسة المـــنيامحمد رجب محمد جمعه715878
646o7oاداب الزقازيقهدير محمد عطيه عبد الحميد
هندسة االسكندريهعمر محمد غانم علي حسين338921
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد احمد سعيد محمد بدر235184
هندسة طنطامحمود اشرف بسيونى احمد الحفناوى353281
طب بيطرى دمـــنهوراميرة ماهر صابر مهران445196
5o4741تربية جامعة دمياطاميره اشرف مسعد الحمادي
398o8اثار الفيومندى جمال الدين عبد النعيم احمد
عالج طبيعى القاهرهمحمد بيومي ابراهيم عبد الحميد عيسي141622
طب اسنان طنطاحمدى حسن عبدالمقصود حبيب233688
صيدله حلواناسماء رمضان محمد حسن724574
18722oتجاره عين شمسحسين احمد حسين ابو زيد احمد
تجاره الزقازيقصبرى عبد هللا عبد المطلب سليمان649278
5o242oتجاره جامعة دمياطخالد علي محمد طبنجات
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51o827طب بيطرى الزقازيقمحمود صالح طه محمد خليل
56o237طب اسنان المـــنصورهساره محمد السيد عوض النجار
حقوق االسكندريهاسالم جمال ابراهيم يوسف157542
تجاره طنطارضوه سعد ابراهيم زيدان359173
3538ooكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةفاطمة ابراهيم حسنى محمد محمد عمر
تجاره كفر الشيخضياء أشرف عباس عبدالغنى الحداد384731
35ooo6رياض اطفال االسكندريه طالباتدنيا محمد احمد لطفى محمد
صيدله القاهرهاشرقت سمير عبدالفتاح فارس219739
45185oطب االسكندريهندى يوسف على قريطم
79oo28صيدلة اسيوطماريو مجدى مـــنير اديب
2993oدار العلوم ج القاهرهمحمود محسن شعبان محمد
تجاره عين شمسمحمد اشرف سيد عبدالعليم288939
تربية عين شمساميرة السيد ابراهيم يسن271732
4139o2هندسة االسكندريهعمر محمد عبد الرحمـــن احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندينا اسماعيل زكى محمد117949
تربية طفوله شبين الكومبسنت نور عبدالعظيم ابراهيم225189
3o1531اداب عين شمساسراء وليد حنفى محمود الجندى
789o81تجاره اسيوطساره رشــاد يعقوب عبد المالك
نوعية الزقازيقايمان سمير محمد على النجيحي647245
تجاره بور سعيدميرا جرجس سعد غطاس663775
هندسة اسيوطاحمد محمد هانى عبد الرحمـــن سعد342681
46o945هندسة المـــنياايمان أشرف محمد محمد الجمسى
طب الزقازيقاسماء محمد حسن حداد641435
تربية ابتدائي سوهاجراندا عبده نصيف درياس817914
2o4462تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريستوف عاطف بطرس فهيم
5oo799تجاره جامعة دمياطنورهان هشــام على علوش
طب اسنان طنطاوسام أحمد عبد الظاهر احمد زعير356681
هندسة بني سويفاحمد حسين احمد مصطفى63711
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسبسنت عبدالعزيز عبدالمحسن على على643177
تربية أساسي اسكندريةخلود السيد بسيونى واصل بركات419535
هندسة حلوانمحمد احمد عبد الرازق عبد هللا89158
تجاره انتساب موجه قاهرهاالء عبد الاله جاد الكريم احمد36133
اداب المـــنصورهاحمد محمد محمود سليم565541
صيدله الزقازيقاسراء ممدوح محمود عبدالعظيم512463
27926oنوعية بنهااسماء السعيد بكرى دسوقي
2828ooاداب عين شمسامل احمد محمود على
تربية المـــنصورهنور عالء لطفى عبد القادر شكور571597
هندسة المـــنصورهياسر باسم عبدالرازق حامد خيره488975
353o11طب طنطااحمد شكري عبدالموجود السيسي
هندسة اسيوطالسيد محمد عبد الرازق مـــنصور السيد337261
طب المـــنصورهاحمد هانى على مصطفى عمر499553
231o13كلية هندسة بنهامحمد حسين السيد الجوهرى
36o45oكلية هندسة بنهاشروق محمد عبد الغفار عبد ربه
تربية ابتدائي بور سعيدمروه العربى محمد سالم درويش661591
صيدله االسكندريهآيه عبدالحميد نصر عبدربه لبزه444714
226o83نوعية اشمونشيماء عبدالمـــنعم اسماعيل يوسف
496o4oطب طنطامـــنه هللا ابوالمجد محمد غريب
تربية كفر الشيخياسمين محمد عبدالحميد عبد السالم دياب372923
تجاره بنى سويفندى جمعه ابراهيم محمد63597
5o6847طب بورسعيدأمـــنيه عرفه فايز الدسوقى مجاهد
تجاره المـــنصورهعوض محمد عوض عبد الواحد ربيع488596
6474o2صيدله الزقازيقاروى مصطفى حافظ مصطفى ابراهيم
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كلية هندسة بنهامحمد سالم رضوان عزب محروس276645
رياض اطفال المـــنصورههدير نصر الدين يونس السنوسى عطية492186
73o134صيدلة المـــنيازينب طارق عبد الفتاح محمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود على محمد سلطح233227
اداب القاهرهندى مـــنصور محي الدين مـــنصور149322
صيدله القاهرهاحمد عبد الوهاب صابر راشد23832
هندسة االسكندريهمـــنة هللا أشرف عبدالحميد علي414344
اداب قنا ج جنوب الوادىهند مـــنشــاوى سعيد أبوبكر739474
طب بيطرى دمـــنهورمـــنار عبد الرحمـــن عبد الزين حموده451245
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةتسنيم طارق السيد عبد الحميد فرهود662325
44o64oطب االسكندريهيوسف الشحات خميس محمد الكحيلى
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةهدير سليمان فتوح ابراهيم جعفر579762
اداب المـــنيانجيب صالح نجيب جيد725984
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمرام خالد محمد فرج هللا152232
اداب حلوانمريم محمد عبد الرحيم محمد127744
12o926طب عين شمسنورهان ابراهيم السيد محمد يوسف
هندسة حلوانميار نور الدين حسن احمد124775
15114oاداب حلواناسراء احمد عبد الراضى شحاتة
738o78تربية قنا ج جنوب الوادىاحمد عبدالراضى عبدالفتاح عبدالراضى
42o663حقوق االسكندريهاحمد محمد صالح محمد ابراهيم
56o464طب المـــنصورههنا وليد عبد العزيز فرج
29714oهندسة شبرا بنهاشهاب شوقى الشحات الخلوى
14944oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدير طارق سالم ابو سريع
48945oتجاره المـــنصورهندى خالد محمد عمر
تجاره طنطااحمد صافى طه ابو الفتوح353336
2o8134تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانمارى مسعد ايوب ابراهيم
8oo513نوعية اسيوطايمان عربى بخيت بكر
298o15اداب انتساب موجه عين شمسرنا محمد احمد ابراهيم
78883oكلية رياض االطفال اسيوطاسراء شعبان محمد حسنين
348o92هندسة االسكندريهمها اسماعيل المحمدى ابراهيم اسماعيل
حاسبات ومعلومات بنهامحمد دسوقى سعيد الدسوقى299854
صيدله طنطاخلود حمدى السيد احمد محمد354649
طب االسكندريهعمار محمد عبدالستار ابراهيم443967
8o8149تربية طفوله سوهاج طالباتشيماء عمران محمد سيد
اعالم القاهرهايه محمود احمد عبد السالم146334
تربية طنطاانجى محمد احمد ابوشهبه359138
651o59كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةهادى اسماعيل ابو السعود احمد
اداب دمـــنهورمارينا عدلي جميل هندي429457
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره ايهاب وصفى اسحق74453
674o1تربية ابتدائي بنى سويفمـــنال لويس شــاكر حنين
367o13رياض اطفال المـــنصورهنورهان محمد عبدهللا مـــندور
تجاره انتساب موجه قاهرهندي احمد مصطفي عبد الكريم25373
نوعية اشمونصفاء سليمان عبدالفتاح سليمان225559
طب طنطامحمد الدسوقى محمد شحاته366439
26269oاداب القاهرهسلمى يسرى كمال الدين عبدالمجيد
7277o3تربية ابتدائي المـــنيامريم عادل صليب سوس
هندسة المـــنصورهاسالم محمد احمد احمد الدسوقى589571
5o3918تربية جامعة دمياطريهام جالل محمد محمد علي
49o825اداب المـــنصورهمحمود أحمد عبد المـــنصف شلبى
37o448تربية طفوله كفر الشيخياسمين العربى حمزه ابراهيم زقزوق
34263oتجاره االسكندريهزياد زهدى عبد هللا احمد عبد هللا
249o7صيدله القاهرهغاده علي محمد اسماعيل
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2786ooطب بنهاغاده محمد سمير عبدالحليم
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويستيسير محمود حسين حسن649543
طب طنطايارا طارق احمد زايد223318
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسخلود فيصل عبدالبارى حسين حسان296284
صيدله بنى سويفحامد عباس انور عبد الدايم75652
219o85هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمى سمير متولى السيد الحداد
حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسعمار على على فؤاد بحيري654351
2o5997هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف عصام عبدالعاطى ابراهيم اسماعيل
5o43o9طب المـــنصورهريم مجدى متولى احمد نواره
65647oتربية ابتدائي االسماعيليهدينا خالد محمود محمد حسن
تربية طنطانورا سعيد عبد المجيد ابولمون356423
583o2oرياض اطفال المـــنصورهاسراء عالء الدين محمود متولى
5o5248اداب جامعة دمياطشروق رضا الحسيني وطر
تربية المـــنيانرمين محمد احمد محمد724138
23o9o7طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهانى محمدى بكرى الحصرى
657o2oهندسة بور سعيدمحمد سعيد محمود السيد على
817o75تجاره سوهاجنشــات صبرى احمد فرغل
اداب اسيوطاميره محمود فرغلى عبد النظير793726
تربية الزقازيقبوسى حسين احمد عيد يوسف643178
79436oصيدلة اسيوطحنان زهجر شلبى ميخائيل
3853o3تربية كفر الشيخوالء جمال حسن حسن عاشور
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عاطف محمد الحبيبى212352
طب االسماعيليه ج قناة السويسسعاد احمد مصطفى صالح524536
تربية المـــنصورهايه ايهاب مصطفى الحلواني578837
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتجهاد محمود محمد عثمان733267
12983oاداب حلوانايرينى عادل شوقي شــاروبيم
تربية دمـــنهورآيه محمد عبدالسالم بهنسى العبد428429
طب عين شمسابتهال محمد صالح محمد295187
3381o3صيدله االسكندريهنجالء ماجد عبد القادر عبد العال
نوعية المـــنيااحمد حسن محمد حسن727197
21o733طب بيطرى القاهرهعبدالتواب صالح عبدالتواب ليثى حسن
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمصطفى خالد محمد على عبدالعزيز287181
هندسة القاهرهنهى احمد عبد العزيز احمد115376
صيدله القاهرهاسماء حماده صالح ياسين486557
373o2تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادين ايهاب يحيى كامل
2o4118هندسة المطريه جامعة حلواناسراء احمد صالح محمود صالح
صيدله بنى سويفايه عماد محمد رياض74527
37oo84هندسة االسكندريهمحمود حسن عبدالغنى حسن وداعه
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسايناس سراج الدين عبد هللا ختمى635986
411oo5فنون جميله فنون االقصرلؤه سعيد أحمد محمد سليمان
13o4o9كلية البنات آداب عين شمساميره انور فتحي محمد
هندسة اسيوطمصطفى محمد احمد جوده637558
طب كفر الشيخمحمود عبدالمعطي عبداللطيف عبدالمعطي378687
195o48ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامساالء جمال رمضان محمد
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىجهاد محمد حسين خلف هللا758462
6489oهندسة حلوانمحمود عصام الدين عبد العال عبد الغفار
تجاره االسكندريهسلمى سالم عبدالسالم عامر  سعده348166
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر اشرف صالح احمد السيد262684
4574o8هندسة االسكندريهمصطفي نبيل محمد سيد احمد مصطفي
7287oصيدلة الفيومميرنا احمد رجب محمود
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد جابر أحمد حسن745234
تربية ابتدائي عين شمسمـــنى محمد عبدالفتاح محمد296113
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اداب بنهاشيماء عمر عبدالعزيز فايد278396
27427oتربية عين شمسامـــنيه محمد ابراهيم عدلى
5oo966عالج طبيعى ج كفر الشيخفاطمه الزهراء احمد احمد غانم غانم
اداب حلواننوران ياسر السيد محمد126488
564o3oتجاره المـــنصورهاحمد محمد عوض حمدان كسبه
كلية األلسن ج أسوانتقى محمد حسن محمد سعيد123628
تربية المـــنصورهرحاب ايمـــن محمد احمد الحبشى563623
تربية نوعية فنية اسوانايمان عامر ثابت ابوالمجد822998
8o47o7تربية سوهاجاميره خالد صديق الضبع
تربية قنا ج جنوب الوادىاسراء محمد عبدالباقى قنديل735645
حقوق القاهرهعمر رشدى فوزى رشدى23374
هندسة االسكندريهمحمد محمود محمود بيومى459684
8o1784تجاره اسيوطايه رعد عالم احمد
اداب الزقازيقمصطفى محمد مصطفى سالم محمد637193
اثار الفيومياسمين يحى اسماعيل حسن298199
8o9393اداب سوهاجرحاب يحى احمد حسن
66o691تجاره بور سعيدعبد الرحمـــن احمد احمد النوسانى
هندسة عين شمسميرنا سامح عبدالمسيح سيدهم193693
حقوق طنطامعتز عادل عبد العزيز أحمد السويفى426125
اداب انتساب موجه القاهرهشهاب فتحي عبد العال ابو بكر33286
هندسة المطريه جامعة حلوانمريم عبد الحميد محمد عبد الكريم156146
3766o8تربية طفوله كفر الشيخسامية سمير السعيد عبدالرازق بلتاجى
4695oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد صبحى عبد العزيز عماره
تجاره عين شمسياسمين عاطف سمير توفيق122275
اداب المـــنصورهحازم السعيد زكى راشد487254
5o8736طب الزقازيقمصطفى ماجد سعد الدين محمد
374o41تجاره كفر الشيخاحمد السيد بركات ابراهيم البسيوني
8o5o16هندسة قنااحمد صفوت محمود عليان
667o4هندسة حلوانعبد التواب حسن محمود عبد التواب
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان اشرف ابراهيم محمد214532
564o58تجاره المـــنصورهخليل محمد محمود خليل عبود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود سمير محمود احمد125188
طب المـــنصورهمحمد محمود ابراهيم المهدى583691
74o315تربية ابتدائي قنا ج الواديسماح محمد قاسم يس
66o87oكلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةايه اسامه احمد محمد عبدالواحد
هندسة الزقازيقمحمد ابراهيم احمد عزب ابراهيم517137
هندسة االسماعيليةعمرو محمد على محمد653459
تجاره القاهرهيوسف عمرو اسماعيل محمد ابراهيم17822
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىامل كمال ابو زيد ابراهيم747598
نوعية الزقازيقعلي طارق علي مصطفي علي515963
سياحة وفنادق المـــنياساره موسى الصادق موسى نوفل289787
اداب بنى سويفاحمد شكرى على ابراهيم65912
اداب عين شمسثريا بخيت عيد بخيت22246
نوعية فنيه الزقازيقعلياء اسماعيل محمد على محمد العجمى517786
هندسة المـــنصورهمحمد على على عبد العليم الوندى571926
226o38تربية ابتدائي الساداتاالء محمد احمد سالم
اداب سوهاجسعاد عبد الناصر محمود حافظ812238
تربية بنهاامـــنيه ممدوح حسين سالمان279943
هندسة عين شمسبيشوي سمير عبد هللا ابو السعد117917
هندسة سوهاجمحمود جمال الدين محمد الراوى817886
41975oاداب االسكندريهضحى محمد محمد محمد السيد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسماء عبدالصمد محمد رضوان656294
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هندسة حلواناندرو نجيب عطيه ابراهيم48214
45128oطب االسكندريههند حمدي محمد إبراهيم عبدالرحيم
5853o9سياحه وفنادق المـــنصورةمـــنى عاصم محمد حافظ الجوهرى
تجاره الزقازيقمحمد جمال عبد الجليل عبد هللا522364
صيدله طنطامصطفى اشرف عبدالرحيم ابوشنب233555
5126o3تجاره الزقازيقاحمد ناصف سالم مرسى مصطفى
كلية البنات تربية عين شمسايمان محمد عبدهللا احمد عبدهللا274287
38345oصيدله االسكندريهعمر أحمد الرفاعى إبراهيم
43o542تربية طفوله ج دمـــنهوردينا امل عبد المقصود عاشور
6464ooصيدله الزقازيقهبه سمير السيد محمد
37o511طب عين شمسشيماء حسن احمد ابو النضر
79338oنوعية فنيه اسيوطساره عصام الدين محمد حامد
هندسة عين شمسليلى محمود محمد اسماعيل محمد17563
تربية رياضيه بنين المـــنيااحمد خلف صالح حسن714533
2287o6تربية بنهاصفيه بركات حسن الزيات
اداب المـــنصورهندى عصام عبد المطلب السعيد581685
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتمـــنى كرم على محمد758243
تربية ابتدائي طنطابسنت نصر الدمرداش خميس487735
تربية االسماعيليههدير اسماعيل محمد عطيه654915
اداب عين شمستسنيم وائل حمدى امين639996
218o7oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد فتح هللا عبدالحميد خليل
اداب طنطاياسمين محمد عبدهللا مشعل354797
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد على زين العابدين محمد227684
424o84تربية أساسي اسكندريةبسمة رضا محمود ابراهيم على
اداب بنهانرمين ابراهيم كمال محمد عبدالال محمد277343
طب االسكندريهالهام محمد مامون االعصر447276
288o38طب بيطرى بنهاايه حسين محمد سليمان العماوى
51256oهندسة الزقازيقمحمد احمد السيد محمد السيد
حقوق القاهرهعاطف سليمان محمد سليمان المـــنصورى149578
دار العلوم ج القاهرهعمر مصطفى احمد حسن قاسم418676
79o42oطب اسيوطمريم ايليا سعيد صالح
تربية أساسي اسكندريةنورهان محمود كامل حسين عثمان417548
362o7oصيدله طنطايوسف حنفى محمد ابو العطا محمد
59oo18هندسة طنطاعمرو صابر الغريب حسن عبد هللا
5o9185طب الزقازيقآالء ابراهيم محمد محمد محمد
تربية المـــنصورهندا محمد ابراهيم عبد الفتاح ابو العال579999
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنار عماد احمد مصطفى على152169
9o461تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم فتحي احمد محمد
تجاره الزقازيقحسين عبد هللا حسين محمد الحضرى644127
تجارة قنا ج جنوب الواديهدير عبدالباسط عبدالحميد النجار238117
كلية األلسن بنى سويفعادل السيد التابعى الصاوى عبد الخالق579541
2214o8تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عبدالعليم عبدالعليم خليل
هندسة حلواناحمد عاطف عبد النبى عيد مصطفى جاد هللا49728
اداب المـــنصورهاسماء احمد احمد عبد الفتاح النجار581268
8o4457طب سوهاجعمر محمود احمد عمر
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسلمى كرم احمد عبد هللا43559
2o2743تربية حلوانشيماء عادل على عبدالفتاح
طب بورسعيداالء محمد محمد كمال حسن حماد662932
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد صابر محمد عبد المتجلى ابراهيم358582
5o2645تربية جامعة دمياطايات محمد محمود الزكى
56o62oطب المـــنصورهندى صالح محمد ابراهيم بدر
7o767تربية بنى سويفمحمد احمد فرزى عبد هللا
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373oo6رياض اطفال االسكندريه طالباتسلسبيل هاني محمد عبدالواحد
تجاره اسيوطريمون عادل عبده بطرس794619
هندسة االسكندريهكريم كمال ابراهيم على ابو طالب456159
8o8o95صيدلة سوهاجعامر محمد السيد احمد
هندسة طنطاشريف الحسين محمد محمد الهنداوى566298
طب اسنان المـــنصورهايه احمد سعد ابو حسن578197
حقوق المـــنصورهاية حسين محمد مـــنصور  محمد376543
صيدلة بورسعيدريم محمد امين شبانه566876
5o35o1تربية جامعة دمياطريهام عادل السعيد عوف
علوم الفيومشيماء محمد عبد الحميد محمد77385
هندسة اسيوطالسيد ابراهيم السيد توفيق محمد357243
2442o5كلية الصيدلة ج المـــنوفيةشيماء حمدى محمد نصر
تجاره بنهامحمد احمد محمد عبدالمجيد ابوعزيز276298
تربية ابتدائي اسيوطبسام عاطف رياض جاد796525
تربية اسوانهدير صالح حسين مصطفى822284
8o7743صيدلة سوهاجندى كامل احمد حسن
41o664حقوق االسكندريهمصطفي محمود امين محمود امين على
هندسة االسكندريهعبدالحميد سعيد عبدالحميد اغا337374
3oo993طب بيطرى بنهاالشيماء محمد محمود محمد دياب
كلية حقوق المـــنيااحمد رضا محيى محمد محمد718283
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانرحمه السيد عبدالسميع عبدالقادر282627
تجاره عين شمسجلوريا جورج عوض ابراهيم114358
هندسة شبرا بنهااندرو باسم نبيه اسكندر117467
عالج طبيعى ج كفر الشيخماجد عالء فاروق احمد البهنسى219926
29o9o6تجاره بنهااحمد على محمد على خليل
تجاره االسكندريهرامى محمود محمد كيالنى342147
طب القاهرهمحمد فتحى السيد عبد العزيز121486
22o438تجارة جامعة الساداتمحمد عبدالكريم السيد دسوقى حسين
اداب اسوانمها عبد الغفور عوض عبد هللا819134
214o34هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنادر احمد محمد مليجى االقرع
صيدله االسكندريهايمان رضا مرسي عبده451163
هندسة حلوانعمرو عصام عبد الوهاب نصر الوكيل143284
8162o3تربية طفوله سوهاج طالباتسماح سالم أبو العال عبد الرحيم
تجاره بور سعيدميريهان محمد محمود احمد الحطاب663778
12o361حاسبات ومعلومات عين شمسعمرو عبد الفتاح حسن حافظ
حقوق سوهاجفاروق حمدان على محمود818132
تجاره القاهرهكريم مدحت حلمى احمد136521
صيدلة بورسعيدساره طه عبد السالم طه ابراهيم662937
26898oكلية البنات آداب عين شمسندى يحى فوزى عبدالسالم
2858o4نوعية بنهامحمد مختار السيد محمد موسي
 تربية الساداتهاجر على فتح الباب  علي226756
كلية هندسة بنهاساره سالم عبدالباسط على277522
اعالم القاهرهشهد اكرم احمد عصام الدين الصاوى193464
3o1533تربية ابتدائي عين شمساالء رضا كمال عثمان
5o953تجاره القاهرهيحى سليمان يحى سليمان
2o6339تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانيارا عماد حسنى مـــنصور
تربية ابتدائي سوهاجرشــاد محمد يحيي محمد818562
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد رضا محمد عبدهللا213574
تربية كفر الشيخنهى اسعد عبد العزيز سالمه الجزايرلى385146
دار العلوم ج القاهرهمحمد عادل محمد جبر مصباح522837
طب االسكندريهمهند محمود مـــنير قمره441999
336o17طب االسكندريهخلود مسعد ذكريا سليمان
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صيدله االسكندريهفداء محمود فاروق عثمان341624
64935oاداب الزقازيقامل جالل محمد ابراهيم
حقوق بنى سويفاحمد محمد عزيز عبد اللطيف719321
 تربية الساداتساره عبدالستار ابراهيم محمد حبشي216574
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماريو رافت ميالد تامر124245
السن المـــنيامحمود محمد عبد المـــنعم عبد السالم717961
2999o1نوعية بنهاايمان رضا ابو العنين محمد هندى
حقوق عين شمسايهاب احمد على عبدالرحمـــن294713
صيدلة بورسعيداسماء عبد السالم عطوه عبد السالم582915
82o452كلية تجارة ج أسواناحمد محمود فؤاد شلبى
تربية ابتدائي قنا ج الوادينورا محمود عبدالكريم اسماعيل737224
788oo5كلية اآلثار سوهاجمصطفى محمد مصطفى هاشم
5649ooطب الزقازيقمحمد عبد السالم الرفاعى درويش الرفاعى
37o72تجاره القاهرهاسماء احمد سيد احمد عبد القادر
هندسة عين شمسيحيى عماد الدين عبد المعطى ابراهيم143176
1769oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةريهام حسام الدين سامي عبده محمود
5885o5حاسبات ومعلومات المـــنصورهاحمد ياسر عبد الرؤف محمود عمر
كلية هندسة بنهااميره طارىء عبدالهادى محمد على643371
19817oهندسة القاهرهاسالم محمود على محمود
طب بيطرى اسيوطبافلى القس جورجيوس حلمى جيد785294
طب الزقازيقاسراء محمد على احمد514622
تربية اسيوطهيثم صابر عبد الكريم حسين792966
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويففاطمه سعيد سيد على797828
إعالم بنى سويفمصطفى حسن عبدالخالق يوسف درغام223991
5882o8هندسة الزقازيقاحمد محمد ابراهيم المكاوى نصر الشــاذلى
هندسة المطريه جامعة حلوانغاده محمد فهمي برعي48919
هندسة االسماعيليةعبد الرحمـــن السيد موسى حسين666499
تربية قنا ج جنوب الوادىنسمه محمد على رفاعى733155
2o5823طب بيطرى القاهرهمصطفى احمد محمود محمد
2337o5كلية الصيدلة ج المـــنوفيةيونس عبدالحميد يونس عزام
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى خالد محمد سيد135949
اداب القاهرههايدى عمر جالل حسن هريدي114446
هندسة القاهرهمحمد عماد حمدى حسن القطان192811
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود احمد عبدالمحسن الصاوى سالم224736
تجاره االسكندريهحبيبة مجدي عبد الحميد محمد المصرى348843
تجاره كفر الشيخنهال إبراهيم محمد أحمد جلو385297
559o8اداب انتساب موجه القاهرهعمر محسن محمود عبد هللا شــافعى
تجاره بنى سويفمصطفى راوى ابواليزيد محمد714968
تجاره طنطااحمد عالءالدين عبدالمـــنعم قنديل361356
3o3252تربية ابتدائي بنهاايناس جمال حسن حافظ ياسين
14o492تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره طارق احمد احمد حسن
علوم رياضة االسكندريةبهاء الدين محمود حسن حسن محمود414649
اداب الزقازيقندى احمد فكري الهادي516547
5o141تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنار عبد الحليم سعيد على
نوعية فنيه الزقازيقخلود محمد سعيد ابراهيم على521596
2o6949صيدله عين شمسمـــنار مدحت فتحى فرج احمد
حقوق عين شمسحنان مـــنصور عبده محمد فضل هللا261455
صيدلة اسيوطنشــات سعد اسحق بشــاى827622
41o831كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمود محمد محمود محفوظ الكفراوى
تربية ابتدائي الزقازيقأسماء يحيى عبدالفتاح أحمد514518
تجاره بنى سويفمصطفى وحيد رضوان محمد719829
3561o7اداب طنطاهدى حسين حسين ابوزيد الصعيدى
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661oooحقوق المـــنصورههاجر عبد هللا محمد عبده عبد العزيز
تجاره انتساب موجه قاهرهندى احمد سعد احمد على57958
سياحه وفنادق االسكندريهحازم احمد سيد احمد عبدهللا421887
1898o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر مجدى عبدالعزيز احمد حسن
22o955كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاروى المهدى محمد المهدى المسلمانى
هندسة اسواناحمد محمد متولي محمود744376
8o5o95تربية ابتدائي سوهاجنورا عالء حسان خلف
126o56معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتاحمد سيد فضل السيد
هندسة بني سويفشروق حمدى عبد العظيم احمد68115
5o1727صيدلة بورسعيدريم عالم عالم السبع
824o64صيدلة اسيوطمحمود محمد محمود حسن
2246o8تجارة جامعة الساداتمحمد جمال السيد محمد
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد مـــنصور خالف مراد799617
338o4oاداب كفر الشيخهاجر عمر عبد السميع محمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد حسن سعد حسن الدماصى223634
83o54oتربية ابتدائي سوهاجسمير ايمـــن سمير صبحى
اداب بنى سويفهبة عزت احمد حسين94188
كلية البنات آداب عين شمسدعاء احمد عبد هللا السيد138819
27198oاداب عين شمسياسمين احمد طه حسانين
اداب االسكندريهحبيبة محمد على عبيد خميس348619
15o242تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهشــام احمد خيرى الطاهر
2o8649اداب حلوانسامر نادر مختار مسعد عبد الشهيد
79638oتربية ابتدائي اسيوطعلى سيد على احمد
اداب الزقازيقمحمد صالح عبد الهادى غنيم643755
42o786تجاره االسكندريهمحمد اسامه فؤاد حسن ابراهيم طلبه
57629oتربية ابتدائي المـــنصورهبسمه جالل فتحى احمد سماحه
اداب طنطاعمرو السيد حسين السيد الجندى352724
12oo52هندسة عين شمسنورين على عبد العزيز حسانين
كلية البنات آداب عين شمسنور بهاءالدين على البزار191974
5o5822هندسة المـــنصورهمحمد محمد عبد الفتاح علي يوسف
48761oهندسة المـــنصورهاحمد محمد اسماعيل عابدين سرحان
7357o1اداب قنا ج جنوب الوادىندى محمود ابوالمجد محمود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين حسين حا فظ السرجاني188515
تربية طفوله كفر الشيخشيماء صالح علي علي جمعه382792
كلية البنات آداب عين شمساسيل السيد على عبد الحافظ639979
591o57هندسة المـــنصورهمحمود محسن عبد الحميد احمد
2o3567اداب حلواننورا خالد محمود عبدالموجود
382o66تربية ابتدائي كفر الشيخهدى المحمدى محمد الدسوقى عبد هللا
23o854طب اسنان طنطااسالم سامى عبدالفتاح مـــنير جاب هللا
السن عين شمسمى جمال شحات حسن شحات295119
هندسة االسكندريهندى مجدى على خلف هللا454435
583o42تربية المـــنصورهعزه محمود على عبد السالم البيومى
74o387تربية ابتدائي قنا ج الواديوالء مـــنصور على احمد
طب اسنان جنوب الوادىلبني عبد الحميد محمد سالم741585
علوم رياضة االسكندريةاسالم أبو العباس ابراهيم عبد الرحمـــن455959
229o17طب بنهاايه عبدالرحمـــن عطيه عبدالرحمـــن
هندسة سوهاجمرقص يوحنا سيف هابيل817889
تجاره بنى سويفشيماء سيف ربيع سيف75718
49o916طب بيطرى المـــنصورهخالد طارق عبد الحميد هواش
اعالم القاهرهنوران ايهاب محمد يحي عبد الحميد حمدي188895
اعالم القاهرهندى هشــام عز الدين محمود27775
اداب المـــنيامينا ناجى عبد هللا صادق721264
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57o876هندسة المـــنصورهسيف الدين محمد عبد اللطيف عبد المجيد العيوطى
تربية العريشسماء اشرف مصطفى سالم665433
تربية دمـــنهورآية نصر سعد أبو مغربة429846
نوعية الزقازيقاحمد محمد السعيد عبدالفتاح حجازى668699
35oo88اداب االسكندريهندى حمدى ابراهيم احمد موسى
هندسة المـــنصورهمحمد عالء الدين فتح هللا شعبان562737
فنون جميله فنون حلوانعلياء ماهر فهد محمد149276
تجاره القاهرهساره محمد ثابت زهرى36271
تربية طفوله طنطااميره ايمـــن مراد جازيه354783
8o5598صيدلة سوهاجايه حمدي مصطفى عثمان
صيدله القاهرهايه عبد الغنى محمود احمد ابراهيم46534
كلية أداب بورسعيدجيهان سمير شكرى نبات رزق662773
نوعية الزقازيقالزهراء محمد احمد عبدالحميد646272
رياض اطفال المـــنصورهسلمى السيد محى الدين السيد565296
755o7كلية طب أسنان الفيومياسمين رفعت محمود طلبه عثمان
7894o2صيدلة اسيوطصفاء صالح محمد حسين
صيدله طنطاعمرو حامد محمد عبد الحليم باشه498247
اداب حلواندميانه عجيب عجبان عياد268592
29o116تجاره عين شمسمحمود محمد متولى السيد اسماعيل
كلية طب أسوانزينب محمد موسى على819299
فنون جميله فنون حلوانمارينا سليمان موريس سليمان128957
تجاره بور سعيدرحمه السيد طه عباس البدرى663356
هندسة الفيوممحمود محمد عبد المجيد السيد غنيم459836
45344oهندسة االسكندريهمحمد ابراهيم ابوالمعاطى ابراهيم
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوروالء رفيق محمد شهاب446729
طب بنهاامـــنيه عالء محمد عبدالوهاب214469
هندسة الفيوماحمد محمد عبد العزيز حسن61847
29o978طب عين شمسعلى احمد صالح محمود السعودى
57ooo1تربية المـــنصورهامانى ابراهيم احمد ابراهيم فوده
2o6673هندسة عين شمسايه محمد عيد فرحات ابراهيم
تجاره المـــنصورهنهال محمد محمد سعفان578854
صيدلة سوهاجاالء ايمـــن محمد حسن812927
81oo48تربية رياضية بنين سوهاجمحمد عبد الناصر السيد محمد
51o59اداب القاهرهمينا صابر صدقى نصيف
تجاره دمـــنهوراحمد محمد على محمد السيد426439
تربية ابتدائي بنهاحياه احمد سعيد حسن284897
صيدلة بورسعيدمـــنى محمد محمود حسنى محمد الزهار661234
حاسبات ومعلومات عين شمسندى خالد محمد محمد128783
36739oاداب طنطاامانى السيد زين العابدين عوض
37o656تربية ابتدائي كفر الشيخايه حسن عرجاوى الصاوى المعداوى
اداب االسكندريهمروان السيد عبد الفتاح عبد المجيد343994
اداب طنطااشرقت خالد محمد محمد عبد الوهاب363755
58o9o6تجاره الزقازيقمصطفى نبيل محمد رشــاد الزعبالوي
طب اسنان طنطامريم ايمـــن عبدالحكيم على جعفر219593
3448o6اداب االسكندريهمحمد على عبدالرسول عبدالغفارالفقى
تربية اسكندريةايمان محمد محمد حموده الجمال347349
حقوق قنا جنوب الواديمحمد نصر محمد محمود238559
تربية ابتدائي طنطاشــادى كريم السيد كريم الديب357851
73o799تجاره بنى سويفاحمد مصطفى انور محمد
تربية اسيوطايه عبد الرحيم كمال حسين797787
تربية رياضيه / بنات بورسعيداالء بهاء الدين على زين العابدين حسن شحاته662652
36o179تربية ابتدائي طنطاندا عيد المغاورى ابراهيم رمضان
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كليةاسمجلوس
تجاره عين شمساحمد خير سيد ابوالعرب269224
هندسة االسكندريهسعد السيد محمود مصطفى السيد457283
722o3oكلية حقوق المـــنيافاطمة محمد عبداللطيف الخولى
7496o7تربية ابتدائى فرع وادى جديدآيه صالح مـــنصور بيومى
716o82سياحة وفنادق المـــنياعبدالرحمـــن رجب حسن محمد
تجاره الزقازيقمحمود صابر حسين محمد قشقش584169
8o7363تربية طفوله سوهاج طالباتايه عبد الوهاب جابر حسانين
3o6o63تجاره بنهااحمد مجدى عبدالقادر المهدى
8o7865صيدله حلوانناديه عبد الرحمـــن على عبد الرحمـــن
طب بيطرى بنهاساره عصام على فضل دراج278248
58o35oهندسة المـــنصورهمصطفى ايمـــن المتولى راغب طوبار
كلية الطب بقنااسراء عالء الدين كمال عبد الستار746921
تربية حلوانلمياء علي حسين ابراهيم37199
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةامجد السيد مكين سيف الدين221961
6547o3تربية ابتدائي االسماعيليهنورا السيد محمد احمد
هندسة الزقازيقمحمود شوقى شــاهين العدوى583751
نوعية الزقازيقاسراء محمد عبد الغنى عبد الدايم519594
طب بيطرى الزقازيقامل يوسف احمد السيد الشرقاوى496575
هندسة اسيوطهدى محمود حفنى محمد37733
فنون جميله فنون حلوانمحمد عطيه عبد المـــنعم عطيه133186
نوعية المـــنيانورهان توفيق محمد توفيق713953
طب القاهرهملك عادل فاروق اباظة16925
تجاره بنهامحمد عبدالمـــنعم احمد محمد جمعة275969
هندسة عين شمساسراء سيد فؤاد احمد266482
3863oتجاره انتساب موجه قاهرهنورالدين عصام ابراهيم احمد
74883oطب اسيوطمحمد سنوسى سالم آدم
23o514هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد مصطفى صالح عبدالمقصود
37753oطب اسنان كفر الشيخنداء احمد على السيد على
تجاره القاهرهمحمود جمال محمد خليل المـــنياوى57361
43o239تربية دمـــنهورريهام عصام عبد هللا عبد العاطى محمود سرحان
51o969اداب الزقازيقدعاء عطية حسن أحمد
تجاره سوهاجمحمود محمد احمد سليم811661
269o82طب القاهرهمصطفى فهمى فهيم السيد
تربية ابتدائي الزقازيقاسماء محمد عبدالال محمد643324
فنون جميله فنون المـــنيانوران ايهاب صالح محمد123642
اداب المـــنصورهنعمه هللا البسيونى محمود البيومى البسيوني572185
2213o1طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحالم صابر جمعه السيد عبدهللا
2o6168اثار قنا جنوب الواديرنا محمد السيد دسوقى
هندسة الفيومميرنا الفونس صبحي عوض75514
663o17تربية رياضيه بنين بور سعيدعمرو محمود محمود محمد جبر
تجاره سوهاجاالمير محمد االمير محمد814928
تربية طنطامها نبيل وجيه سعد493988
صيدله حلوانداليا عبد المـــنعم محمد محمد718456
تجاره القاهرهياسمين طارق رجائى احمد27412
3752o8تجاره كفر الشيخمحمد فوزي علي سالم احمد عرب
16oo64صيدله القاهرهرحاب جابر احمد حسانين
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةريموندا رومانى شحات عطا هللا283485
37o142صيدله االسكندريهابراهيم محمد مصطفى محمد غانم
اداب اسيوطجمال عبد الناصر زهجر فايق793864
رياض اطفال االسكندريه طالباتورده مصطفى صديق مصطفى825182
تربية ابتدائي شبين الكومنسرين عبدالرؤف محمد القاضى222282
نوعية قناغاده محمد صديق محمود736887
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51465oطب الزقازيقاروى اشرف محمد فهمى عبيد
4143o5هندسة اسيوطهنا هشــام احمد محمود حسن
4211o3اداب االسكندريهمحمد اسماعيل شحاتة السيد ابراهيم
اداب االسكندريهعبدالرحمـــن احمد يسرى عبدالنبى نجم الدين421532
إعالم بنى سويفاسراء جابر محمد محمد64182
تجاره انتساب موجه قاهرهضحى عامر عبد العال عبد العاطى39721
طب اسيوطنرفانا نصرت حبيب عبد المالك794541
هندسة المـــنيامريم اسحق عطية رزق717236
كلية الطب بقناسمر عبدالباسط محمد احمد739295
116o78حاسبات ومعلومات القاهرهمريم عادل مينا برسوم
هندسة بني سويفطارق احمد انور عبد الهادى61939
اداب انتساب موجه عين شمسيارا بدرى عبد الحميد تونى119269
44912oعالج طبيعى ج كفر الشيخسهر زكريا محمود ابراهيم الشرنوبى
هندسة حلواناسماء زكريا مصطفى محمد عويد339714
66o166حقوق المـــنصورهمحمد على احمد محمود ابو حديد
36918oتجاره االسكندريهمريم مجدى مبروك أبوجنديه
6497o1نوعية الزقازيقمحمد السيد محمد احمد حسن شعالن
اداب عين شمسمـــنار حجاج حافظ عبدالهادي295526
السن عين شمسمحمد عبد الحميد مصطفى محمد محمد رزق137236
صيدله الزقازيقفيفى عوف محمد محمد ابراهيم587675
42742oتجارة جامعة الساداتعبد الرحمـــن محمد عبد الهادي عبد الرسول طبلية
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسماء عماد حسن احمد السيد655275
صيدله المـــنصورهمصطفى عبد الرحيم مصطفى محمد رضوان562228
374o4oتجاره كفر الشيخابراهيم داود كمال ابراهيم عيسى
51175oهندسة الزقازيقاسامه السيد احمد برعى
رياض اطفال المـــنصورهاسراء محمد حسن باز محمد582692
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر اشرف محمد احمد محمد26516
تربية ابتدائي بنى سويفيوسف محمد اسماعيل عبد المطلب65644
هندسة الفيوماياد عالء احمد مختار عبد الرازق بريقع194275
هندسة الزقازيقاحمد طارق سيد احمد عبد الفتاح584899
126o58هندسة الفيوماحمد محمد خلف عبد الموجود
5o1345تجاره جامعة دمياطمهند ياسر مصطفى ابو العنين
تربية/رياضه عين شمسيارا محمود سيد البرنس146141
هندسة المطريه جامعة حلوانعلى جمال يوسف محمد مـــنصور136995
تجاره الزقازيقخالد السيد محمد محمد646692
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمينا نسيم عطيه نسيم213895
هندسة شبرا بنهااحمد محى الدين صالح عثمان289977
3o19o3تجاره عين شمسبيتر عزت ندير فارس
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورناهد سعيد حبيب حبيب451297
السن عين شمسشيماء محمد سيد عبدالسميع293518
664o29تجاره بور سعيدشهاب عمرو عبد اللطيف ابراهيم الجوهرى
تربية ابتدائي بور سعيدهدى جمال محمد عبده السيد662756
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةادهم عبد العاطي حماده عبد العاطي142845
هندسة طنطاخالد احمد عبد الرؤف الجوهرى357621
تربية ابتدائي الزقازيقسماح محمد سعيد حسن محمود646299
طب اسنان جنوب الوادىوسيم جورج صبرى رياض816692
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشهاب الدين ربيع فوزى محمد شهاب231357
اداب الزقازيقايه طارق هاشم رمضان643673
طب بيطرى المـــنصورهالسيد عادل ابراهيم عكاشه361816
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباترحاب محمد شعبان ابوحسين226434
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه هللا سامى سماح السيد عبدالرحمـــن188145
241o93تربية طفوله شبين الكوماسراء حمدى فتوح علي عبد الرحمـــن
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صيدله الزقازيقمحمد زغلول سعد محمد فرج522522
تجاره المـــنصورهمحمود عبد العظيم صالح عبد العظيم محمود564137
تجاره القاهرهخلود عيد محمد الصادق قرنى57888
35o42تجاره عين شمسبسنت نسيم زكى بولس
نوعية الزقازيقدنيا سامي عبدهللا الشحات لكشه512694
8o6989صيدلة اسيوطياسمين على عبد الغنى فرغلى
2o2924اداب انتساب موجه القاهرهايه على شلبى محمد
تربية أساسي اسكندريةمحمد احمد سمير عبد القادرياقوت عبدالقادر416319
تربية بنى سويفعلي لطفي سيد احمد علي63687
18o27تجاره القاهرهبتول سامي دانيال حبيش
صيدلة المـــنيامينا مالك يوسف عبدالسيد723228
سياحه وفنادق االسكندريهمحمد احمد انور احمد محمد سالم411519
29o673تربية بنهاسهام شعبان حفنى محمد حسن
طب الزقازيقعبدالرحمـــن محمد السيد عبدالحميد محمود522486
تربية ابتدائي قنا ج الواديدميانه راسم تاوضروس أ قال ديوس744977
طب بيطرى الزقازيقهدير طارق احمد رضوان عطيه587923
44o25اداب انتساب موجه القاهرهعبد العدل محمد عبد العدل السيد محمد
نوعية المـــنيامحمد جمال الدين محمد عبدالعليم751968
هندسة المطريه جامعة حلوانسمر عالء عبدالمـــنعم محمد درويش265624
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتآالء محمد محمد حسن على746262
222o83طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد برعى ربيع نصار
تربية ابتدائي المـــنصورهوفاء محمد معاطى ابراهيم563884
هندسة القاهرهيوسف صابر زهران محمود24485
صيدلة بورسعيدساندى هانى عبد هللا على563495
اثار القاهرهإسراء فتح هللا على على زلط429244
56369oتربية ابتدائي المـــنصورهيمـــنى على حسن على القاضى
هندسة االسكندريهحسام السيد محمد علي الوحش414937
تربية كفر الشيخمحمد ايهاب محمد حلمى صبح381275
تربية حلوانعماد جوده محمد جوده56475
15465oكلية األلسن ج أسوانمحمد احمد محمد عبد الحميد
اعالم القاهرهكيرلس نشــات نجيب غالى غبلایر23993
356o64كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةشمس سعيد عبد الونيس ناجي عيسى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمارتينا مجدى شفيق فهيم226387
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمريم محمد فخر الدين على665777
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه صالح عطيه عماره222772
تجاره المـــنصورهبراء محمود عبد اللطيف ابراهيم العفيفى487253
57o7o1تربية المـــنصورهمحمود عاطف عبد اللطيف عبد الرازق جالله
725o55اداب المـــنياشيماء شعبان عبدالمعتمد صادق
تجاره القاهرهحسين مصطفى محمد فتحي وحيش147938
تربية المـــنيازينا فراج عمار عمران754939
65437oطب االسماعيليه ج قناة السويسجهاد محمد غريب ابوالرجال
تربية ابتدائي جامعة السويسشروق محمد عبدالعال على658642
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتاسراء صالح حسن عبدالساتر274256
حقوق المـــنصورهميرنا وليد محمود محجوب محمد566577
اداب القاهرهنادين محمد السعيد ابراهيم ابو حايس149941
صيدله االسكندريهسارة خالد عبد الجواد صهوان448219
هندسة المـــنصورهمحمد اشرف صابر الدسوقى ابراهيم587522
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمعتز عزايم محمود سيد715456
تجاره بنهارمضان عبدالمقصود رمضان عبدالمقصود سعفان311555
معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتاحمد عالء امام عواد187862
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسسوزان حسين احمد صالح الدين محمود طنطاوى115457
تجاره دمـــنهورمحمود حربى عبدالعزيز عبداللطيف425752
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هندسة االسكندريهمحمد على محمد حسن حراز342835
تربية المـــنياداليا رضا على بردهونى714831
495o27هندسة طنطااحمد حماده السعيد البزاوى
تجاره بنهانرمين مصيلحى ابراهيم عبدالدايم232411
7478o8صيدلة سوهاجنجوى عبد الفتاح محمد حسن
تجاره كفر الشيخسارة على إبراهيم على فودة374694
هندسة القاهرهعامر سامى حسنى عبدالوهاب188777
تجاره اسيوطعالء صبرى على خلف792671
نوعية موسيقيه المـــنياديفيد امير ميشيل حنين726521
طب بورسعيدناهد سامح احمد حبيب582886
187o6oحقوق عين شمسبيجاد على عبدالمـــنعم على جودة
تربية طفوله اإلسكندريةمارتينا رافت شوقى صليب مرجان423225
اداب سوهاجاسماء حسنى محمود عبد اللطيف814776
كلية فنون جميلة فنون اسيوطاشراق خالد فتحى عبد الحميد الهياتمى191934
64132oطب بيطرى الزقازيقمحمود احمد محمدى مهدى محمد
صيدله االسكندريهندى جابر عبدالخالق على االدهم347978
فنون جميله فنون حلوانعبير احمد حسين حجاجي116465
صيدله بنى سويفمينا عادل وليم مـــنقريوس714489
72o227طب االسنان المـــنياساندي عصام فهمي جرجس
1263o3طب اسنان القاهرهاالء خالد حسن احمد
8o1818تربية اسيوطفاطمه محمود ماهر احمد
3oo774طب بنهااسراء فارس رمضان طلبه متولى
حاسبات ومعلومات القاهرهعبد الرحمـــن على عبد العال فراج143251
كلية هندسة بنهاحسام حمدى حماد الصعيدى212447
نوعية موسيقيه المـــنيااسراء فتحي محمد حمدي726637
تربية طفوله الزقازيقأميرة توفيق عبدالفتاح أحمد521591
تربية ابتدائي عين شمسمارينا زهجر فتحى خليل199499
7o13oالعالي للغات 6 اكتوبرمحمود فراج اسماعيل دياب
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويفعصام عبد العال محمد سيد69952
حقوق القاهرهمريم وليد السيد احمد27893
هندسة بني سويفطه مهدى طه حسن61614
اداب اسيوطايمان ابوسديره يونس سيف792437
حقوق بنى سويفكريم صفوت محمد رشدي محمد ربيع718818
هندسة طنطاعمر محمد مصطفى كمال سعد366312
5o7219طب المـــنصورهأمير اشرف الحناوي عبده الحناوي
صيدله االسكندريهاالء عبد الحفيظ موسى عبد الحفيظ339571
تربية ابتدائي اسيوطافرايم عيسي لطفي فرج هللا787682
تربية االسماعيليهعبد العزيز محمد عبد العزيز اسماعيل651414
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن احمد15754
218o11صيدله طنطاعبدالعزيز جمعه عبدالعزيز الغرابلى
5oo623هندسة المـــنصورهمريم ابراهيم راغب مختار محمد عامر
3oo244طب بنهااميره عماد طلعت عبدالحميد الشحات
2o237اداب انتساب موجه القاهرهمحمود نعمان احمد نعمان
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةيوسف محمد محمود عبدهللا ابراهيم212991
34o833تجاره االسكندريهاحمد اسماعيل ابراهيم اسماعيل
تربية ابتدائي عين شمسبسنت محمد محمد احمد267741
79914oحقوق اسيوطمحمد فراج محمد محمد
هندسة المطريه جامعة حلوانطه عادل طه عبد الظاهر محمد339143
تجاره االسكندريهميار احمد شحاتة محمد الصياد348657
44o387صيدله االسكندريهالسيد محمد السيد محمد نايل
تربية طفوله شبين الكومنهال معوض حسن ابو خضرة216885
طب القاهرههاجر جمال عبدالمريد احمد732981
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51o935تجاره الزقازيقأحمد محمد أحمد على سالم
1481o9هندسة القاهرهحسام حسن سعد حمدان
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةطارق ابوالفتح محمد عبدالعظيم233666
698o2تجاره بنى سويفبسمه اسعد سعيد سعد
طب عين شمسامل احمد سعد شبراوى عبدالعال288541
تربية ابتدائي المـــنصورهحنان ابو الحسن ابو الحسن الزالط594919
تربية ابتدائي بنى سويفدعاء سيد عبد الحميد على69147
64914oنوعية الزقازيقاحمد محمد محمد عبد الحى
5o3o47تجاره جامعة دمياطاحمد اسماعيل على اسماعيل الحنفى
حقوق االسكندريهيوسف محمود يوسف محمد ابراهيم421611
تجاره القاهرهشيماء صديق على احمد25329
تجاره عين شمسسندس عبدالحميد السيد سيد احمد299132
تجاره بنى سويفبيشوي جمال كامل حنا729133
4984o9هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد صالح عبدالمقصود رجب
2982ooكلية البنات آداب عين شمسيوستينا صفوت صابر سليمان
طب القاهرهنرمين سالمان صدقي فرغلي797255
35468oهندسة طنطاايه نبيل محمد ابو الفتوح الديب
طب اسيوطمحمود حسن انور على796722
114o25تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوستينا عماد نجيب جرجس
64565oتجاره الزقازيقعبد هللا صبرى سعد محمد
5884o4طب المـــنصورهطارق عبد الخالق السيد احمد عبد الخالق
تربية ابتدائي طنطاايمان جمال حمودة حمودة367233
15o853هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى محمد قرنى محمد احمد
تربية االسماعيليهاسماء عماد الدين محمد سعد سالم653932
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد خلف عبد العظيم محمد152993
تربية قنا ج جنوب الوادىشيماء محمد سعدالدين صالح743971
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىندي احمد محمد النادى746188
علوم طنطاندى ربيع مصطفى فهمى البرقى449686
هندسة عين شمساحمد خالد احمد همام24223
طب بيطرى كفر الشيخاسماء رأفت محمد جمعه بتن354913
823o85برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانزينب عبد الناصر محمد حسنين
هندسة عين شمسعاصم ماهر عبد الظاهر محمد24132
اداب المـــنياهند سيد عبدالهادى عبدالستار729488
اداب دمـــنهورعالء ناجح عبدالرحمـــن عبدهللا426969
هندسة شبرا بنهامحمود احمد محمود سيد احمد خليل295728
هندسة كفر الشيخشريف السعيد شعيشع عبدالستار العساسى381513
كلية األلسن ج أسوانلورنزو عاطف وهيب زكى116923
تربية شبين الكومهاجر مجدى محمود محمد السيد216584
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد السعيد مسعد على المتبولي577168
8o3629طب سوهاجعمرو ناصر فهمى محمد
صيدله الزقازيقشيماء صبرى عبده امام519489
تربية رياضيه بنين شبين الكومعاصم جالل محمود عبدالسالم224681
اداب االسكندريهياسمين ابراهيم محمود ابراهيم على339979
212o6oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةباسم السيد عبدالرحيم عيد
تربية عين شمسيوسف سرور فرج سمعان296743
تجاره طنطامحمد يسرى عبد الرحمـــن عرفان497484
تربية طنطاايمان السعيد السيد العميه364339
36945oاداب كفر الشيخدينا محمد محمد درويش
661o69رياض اطفال بورسعيدساره محمد محمد مـــنصور عبد هللا
2o42o4اثار قنا جنوب الواديميرنا مالك وليم نجيب
كلية حقوق المـــنيازينه رمضان سيد عبدالنبي725587
4166o8تجاره االسكندريهعبد هللا احمد حسن محمود احمد
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السن عين شمسشروق خالد عبد السالم رضوان143789
طب سوهاجكيرلس مجدى بشرى جاب هللا816366
طب القاهرهانتونى سمير جورج حبيب743434
حقوق بنى سويفمؤمـــن محمد خليل محمود75825
تجاره القاهرهمصطفى شهدى شحاته احمد114867
2o9745تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد سيد ابراهيم محمد حسنين
اداب دمـــنهورمحمود سعيد محمود جبريل425463
4498ooصيدله طنطاابتسام محمد كمال الصيفي
كلية هندسة بنهامحمد حسن عبدالعزيز امين جمعه261828
4522ooطب بيطرى دمـــنهورهدير حمدى عبد العاطى عطا
هندسة حلوانمحمود احمد ابراهيم حسن احمد588614
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد محمد فؤاد جالله221671
8o9o34تربية سوهاجوفاء طه ابو الفضل محمد
49o3oتجاره القاهرهاسالم عادل عبد الفتاح عبد الغفار
تربية ابتدائي طنطاسمر شعبان محمد ابوالعنين ندا354743
فنون جميله فنون ج االسكندريهساندرا سمير رمزي فرج  سولایر437791
41o865تجاره كفر الشيخمحمد ابراهيم محمد قاسم
8228o2تربية اسوانعلياء صادق عبد هللا صادق
اداب بنهااسراء احمد عبدالغنى احمد229273
5o12o5تجاره جامعة دمياطمهاب رمزى احمد العواد
هندسة اسيوطمحمد خالد الديب درويش ابراهيم345471
51379oهندسة الزقازيقناجى فؤاد جرجس حنا زغلول
تجاره عين شمسيوسف محمد كرم هللا عبدالرحمـــن294817
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسام ابراهيم سنهابى مـــنشــاوى78718
تربية طنطارضوى توفيق عبد المجيد النجار367971
148o42هندسة المطريه جامعة حلواناحمد هانى محمد سليمان
193o91ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسنورهان ابراهيم على بدوى
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان زكى زكى الشربينى حجازى589389
352o2اداب انتساب موجه القاهرههاجر عبد التواب عرابى مطاوع
8o7533تربية ابتدائي سوهاجسوزى عبد العظيم محمد عزوز
تجارة قنا ج جنوب الواديلمياء حسنى حسين على744992
اداب اسيوطهاله محمد سيد فرغلي798197
572oo8تجاره المـــنصورهاحمد رجائى عبد الحى ابراهيم
تربية ابتدائي طنطاهاجر صالح احمد عالم492411
265o56تربية عين شمسمارينا سمير ابراهيم بشــاى
هندسة شبرا بنهاسالم صالح سالم السيد276134
تجاره القاهرهميار محمد فرغلى هاشم31192
7234o9تربية المـــنياصفاء خالد جمال احمد
حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمد عباس طلبه عباس فرج587126
52o973كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمحمود احمد السيد محمد عوضين
السن عين شمسهند محمد شحات مصطفى عبدالباقى293367
3oo429هندسة حلواناحمد ياسر احمد ابوالعال
64o86oطب عين شمسمحمد مجدى المتولى على موسى
63643oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسحمزه محمد عباس ابراهيم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد وحيد عبدالعزيز محمد227133
هندسة طنطااحمد محمد حسن الوكيل486126
هندسة شبرا بنهاثراء محمد محمد حسين116841
اداب دمـــنهوروالي وليد وجيه محمود غنيم343999
5118o2تربية الزقازيقاسراء عليوه محمد عبد هللا عليوه
هندسة القاهرهاحمد محمد احمد الصباحي124826
58o375هندسة اسيوطهدى ابراهيم احمد عبد ربه طه
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره عمر جودة السيد151752
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تربية ابتدائي دمـــنهورنرمين أحمد نعيم محمد عبدالحليم431237
2842ooنوعية بنهامحمد رضا عبدالفتاح السيد محمد
كلية اآلثار سوهاجايه هللا محمود اسماعيل عبدهللا274295
علوم القاهرهدعاء سيد فهمي حسن123845
72o569تجاره بنى سويفابانوب جميل وليم كامل
كلية الصيدلة ج الساداتشيماء محسن ابراهيم محمد على221317
344oo8تربية رياضيه بنين االسكندريهاحمد محمد عبد الرازق ابراهيم عبد الحارس
423oo6اداب االسكندريهياسمين اشرف ابراهيم ابو المعاطى
طب اسنان طنطااحمد يسرى ابراهيم ابراهيم275989
اداب المـــنصورههاجر سعد الدين عبد الحميد احمد خطاب563141
هندسة القاهرهابانوب سامى موسى رياض125374
السن عين شمسموندينا اشرف فخرى جريس114499
هندسة عين شمساحمد محمود يوسف الصيرفى121927
192o98تجاره عين شمسفاطمه هشــام صالح حسن
3472ooهندسة االسكندريهسلمى ناصر سالم عبدالسالم حنفى
تجاره انتساب موجه قاهرهنورهان مسعد مصطفى محمد ابراهيم115731
74961oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفزهراء هاشم عبد هللا خضر
8oo843تربية رياضيه بنين اسيوطمصطفى عزت محمد فرغلى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد مرضى عبدالعال شحاته233145
19o18المعهد الكندى العالى لالدارة  6 اكتوبرهانيا هشــام اسامه انور
طب اسنان جنوب الوادىشيرين احمد حسين ابراهيم821268
اداب طنطامصطفى إبراهيم عبده إبراهيم487291
8o5854تربية ابتدائي سوهاجارميا خزيم ناشد خزيم
هندسة طنطاهادى عبدالرحمـــن محمود الحسب محمد498427
644o33اداب الزقازيقاميرة عصام زكريا عبد العليم طه
587o24تجاره الزقازيقبالل عماد شعبان ابراهيم اسماعيل
تجاره المـــنصورهعمرو محمود السيد محمد حجازى565456
29473oتجاره عين شمسسعيد حسن حسن علي
كلية البنات آداب عين شمسياسمين هاني سيد سالمه عبداللطيف293121
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم شعبان محمد على211137
اداب عين شمسفرح اشرف فكرى محمد فؤاد114614
كلية حقوق المـــنياايناس اشرف عثمان عبد الرحمـــن713876
44o1o1صيدله االسكندريهمحمد حسين عبدالجواد عيسى سليمان
تجاره القاهرهعلى احمد عباس احمد32151
نوعية الزقازيقندى اشرف محمد طاهر محمود االكيابى642641
4999ooتربية جامعة دمياطكريم اسامة يوسف العشماوي
هندسة كفر الشيخهبه رمضان جاب هللا غلمش378128
1492ooهندسة اسيوطاسماء صالح ابراهيم محمد رضوان
رياض اطفال بنى سويفشيماء نادى على قطب68518
تربية ابتدائي الفيوماسراء عادل حسين احمد72644
هندسة بور سعيدمحمود على رزق عرفات654657
34o7o3تربية رياضيه بنين االسكندريهعز الدين اشرف حسن السيد علي
4866o4طب طنطانورهان عباس السيد األقور
5o1681اداب جامعة دمياطمحمد شلبى أحمد الفار
طب عين شمستقى جمال محمد عبدالحميد علي295227
414o2oهندسة االسكندريهزياد طالل محمد شكرى محرم
حقوق اسوانعبد الرحيم محمد ابو المجد كامل743335
41o821تجاره االسكندريهعمر اسامة اسماعيل محمد بيومى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنورهان مصطفى مصطفى حامد293559
5o8749هندسة الزقازيقحسين احمد عبد المـــنصف محمود عبد الفتاح
5o9885اداب الزقازيقنجوى حسن حامد سليم ابراهيم عزارى
7954ooاداب اسيوطعبير نجاح محمد علوان
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هندسة عين شمسميسون خالد جمعه سليمان188336
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود عصام عنتر ابراهيم284438
8oo269تجاره اسيوطمصطفى جمال احمد محمد
هندسة عين شمساقدام عمر عبدالعزيز رشدي عامر187278
هندسة االسكندريهمحمود سامح مصطفى العوضى مصطفى455146
تجاره عين شمساحمد ماهر ابراهيم العطاري288961
اداب الزقازيقشروق شعبان محمد طنطاوي649196
هندسة شبرا بنهااحمد ابراهيم محمد سليمان297783
تربية اسكندريةاسراء مرسى جبر مرسى424126
454o69هندسة االسكندريهعز الدين ابراهيم طه ابراهيم موسى
هندسة اسيوطعبد هللا عمر سعد محمد788542
تجاره عين شمسعبدهللا محمود محمد عبدهللا294821
صيدلة اسيوطمريم مجدى سعيد مشرقى787969
اداب الزقازيقامانى محمد عبد هللا عبد الرحمـــن محمد585551
447o53صيدله االسكندريهرندا عالء السعيد احمد عوده
تجاره القاهرهمصطفى ماجد محمد حفنى272618
14322oهندسة عين شمسباسم محمد يسرى حافظ
اداب عين شمسمـــنه هللا شريف زاهر ابراهيم295529
64139oتربية الزقازيقدعاء السيد محمد عبد الفتاح حسين
189o73تجاره عين شمسمى اشرف عبدالحميد ابراهيم
هندسة اسيوطمحمد محمود زكي عبدالفتاح عبدالحافظ496371
صيدله طنطاجهاد مصطفى عبدالمرضى بدر219441
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمياده ياسر عبدالصمد مصطفى شريف525646
38254oتربية ابتدائي كفر الشيخميريهان عادل شوقى احمد محمد
علوم االسماعيليه ج قناة السويساسراء هشــام محمد سالم656372
تجاره بنى سويفعمر ربيع سليم محمود729511
تربية طفوله اإلسكندريةميرنا اشرف شفيق صادق عوض 423437
نوعية كفر الشيخسميه رمضان على حسانين377993
كلية فنون جميلة فنون اسيوطنادين شوقى محمد محمد قريطم431234
كلية هندسة بنهاعبدالعال طلعت عبدالعال محمد227737
صيدله الزقازيقاحمد سمير عبد الاله ابراهيم العطار512731
تربية الفيومليلى صبرى عبد الصمد عوده76366
799o65نوعية اسيوطياسمين عبد الرحمـــن رزق حسن
83o796صيدلة سوهاجيوسف امجد صبحى ناشد
8218o3تربية ابتدائي اسوانفايزة قاسم ابراهيم محمد
22o861تربية ابتدائي الساداتاميره صبرى لبيب يعقوب
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد صابر عيد البنا212348
34oo1حاسبات ومعلومات القاهرهمحمود محمد خيرى عبد الحسيب محمد
كلية البنات آداب عين شمسميرنا مختار الصديق محمد188165
تجاره انتساب موجه  عين شمسعبير احمد موسى عبدالوارث264634
57o17تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامال رضا جعفر حسن السعودى
3o5822هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمصطفى هانى عبدالعال سيد
تربية رياضية بنين سوهاجعبد المـــنعم مـــنصور الديب ابراهيم817224
هندسة عين شمسمها محمود عبدهللا محمود268793
صيدله القاهرهشريف اشرف احمد احمد59765
56o12oالسن عين شمسهايدى حسام محمد توفيق حسين توفيق
2o9559تجاره القاهرهمصطفى سالم محمد ربيع
هندسة االسماعيليةماريو سامي عزيز بخيت651295
اداب كفر الشيخحسن سعد حسن دحدوح375126
صيدلة المـــنياغادة محمود احمد رياض715144
29o741اداب بنهافاطمه اشرف محمد فتح هللا
هندسة كفر الشيخمحمد جمال محمد المحروقى سيد احمد طلبه371772
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8o9583تربية سوهاجطارق عمر محمود محمد
19117oهندسة عين شمساشرقت احمد يوسف حفنى
اثار القاهرهمحمد اسامه ابراهيم عواد294764
حقوق القاهرهرؤيا عبد الحفيظ محمد يعقوب24835
889o7هندسة حلوانمحمود احمد سالم مصطفى
646o27صيدله الزقازيقعمار محمد محمود السيد
فنون جميله فنون حلوانمارى صبرى عبد الملك ارمانى عبد الملك114434
1488o9اداب حلوانياسمين احمد جمعه الباز محمد
سياحة وفنادق المـــنيايوستينا ناصف ابراهيم عبد المسيح725674
تربية طنطامحمد محي محمود محمد عيد352962
تربية سوهاجعزه عبد النبى يوسف عبد العاطى815239
717o67طب المـــنيافاطمه عبد الحكيم جبريل اسماعيل
تمريض طنطا والء عبدربه السيد الشنواني363479
344o7اثار القاهرهفاطمه محمود محمد عبد الجواد
تربية ابتدائي الساداتامانى على مرزوق على231692
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانراندا صبرى عبدالتواب عبدالسالم211534
تجاره القاهرهمحمد خالد جميل مرسي21127
2798o3تربية بنهامحمد خالد عبدالعزيز محمد الشلف
تربية ابتدائي دمـــنهورسعديه محمد عيد حامد الحيوى429987
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصراسماء ياسر نبيل عبد الحميد124835
هندسة االسماعيليةاحمد خالد حسين حسين651721
43o668تربية الساداتاروة محروس عيد محروس الغمراوى 
1335o8هندسة اسيوطكريم ابراهيم عبد الفتاح عبد المقصود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حسين توفيق ابراهيم59713
تجاره المـــنصورهالهادى الهادى محمد حسن احمد الزيني594469
تربية المـــنياراندا على محمد فرحات723274
2974o1معهد فني صحى امبابةمينا اسكندر داود متري
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد عادل فوقى خليل موسى418917
تجاره الزقازيقايمان محمود شــافعى احمد637591
382o18نوعية كفر الشيخسمية مصطفى عبدالحى ابراهيم الوصيف
6392o6علوم الزقازيقياسمين جودة سليمان حسين
192o7هندسة القاهرهايمـــن عبد النبي فضل محمد
2o3761اداب عين شمسسلمى اسامه ابراهيم حسين
اداب الزقازيقتريزه جورج نجيب رزق صالح585253
دار العلوم المـــنيانوره مهني عبدالوهاب خليفة716294
تربية طنطاأالء ابراهيم عفيفى المـــنشلينى486648
573o47طب المـــنصورهاحمد عالء عبد الفتاح على ابوالوفا
83o2o3هندسة قناخالد جمال محمد عبد العال
صيدلة بورسعيدعاصم محمد أحمد احمد دقماق355836
3594o3طب اسنان طنطااالء محمد احمد الشناوى
41oo4اداب حلوانمصطفى احمد مصيلحي بيومي مصيلحي
تربية طفوله طنطانوران السيد السيد محمد حمص353853
سياحة وفنادق جامعة الساداتمحمود كمال عبدالصادق محمدالنجار227346
طب طنطامحمد عادل عبد الحميد محمد خليفه366788
تجاره عين شمسشيماء مصطفى رمضان على151238
اداب انتساب موجه عين شمساسماء بندارى عبد الحميد سالم146176
تربية بنى سويفايناس فتحى عبد الجيد محمد65533
حقوق قنا جنوب الواديامير اينال يوسف مـــنقريوس743315
43o374تربية دمـــنهورماريانه اسكندر عبده اسكندر سعد
طب االسكندريهمروان هشــام احمد احمد مصطفى436374
تجاره عين شمسمروان جمال طلعت السعيد139213
39o33تجاره القاهرهعمرو جمال فاروق محمد
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كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد فايق عوضين محمد تحفه189189
729o69نوعية المـــنيازينب جابر فؤاد مرسي
2835o8كلية البنات آداب عين شمسماجده محمد جالل السيد
44o911طب بيطرى دمـــنهورمحمود طه علي محمد القصاص
اداب بنى سويفعرفة احمد محمود عبد الجواد71488
646o8طب بنى سويفمـــنة هللا خالد السيد عبد المقصود فتح الباب
السن عين شمساحمد على ضاحى اسماعيل294689
123o84هندسة القاهرهاسامه على توفيق على
اداب الزقازيقمهدى مـــنصور مهدى امام637196
تربية ابتدائي المـــنيااحمد سيد عمر علي721149
5196ooتجاره الزقازيقمـــنار محمد مجدى حسن اسماعيل
اداب انتساب موجه القاهرهاحمد هشــام فتحى محمد فوزى33284
42625oتجاره دمـــنهورمحمد عالء السيد العربي مرسي ولي الدين
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةزينب محمد محمد حسن سراج215659
طب سوهاجاسامه سعيد فاروق   احمد818157
تربية رياضية بنين بنهامحمود عفيفى فرج عفيفى286133
211o59هندسة القاهرهطه رزق طه عبدالظاهر
2o63o9كلية البنات آداب عين شمسنسرين اسامه السيد عبداللطيف
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمود ماهر محمد ابوالريش جاد421458
2968ooاداب بنهامحمد اسامه عفيفى السيد
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمها محمود فتحي احمد62744
طب الزقازيقاحمد سعيد خيرى ابراهيم645446
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنرمين مسعد عمر البكرى292262
صيدله القاهرهرقيه احمد محمد مراد35572
نوعية الزقازيقهند محمد فوزى محمد ابوزيد639349
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةمحمد احمد حامد عبد اللطيف حماد515734
694o8تربية بنى سويفعالء عبد النبي قرني احمد
6o369تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناميره ابراهيم محمود عثمان
3oo697كلية هندسة بنهاالسيد صبرى السيد عبدالعزيز مدين
279o23كلية هندسة بنهامصطفى محمود عبدالمـــنعم محمد صبيح الدوله
49o239تجاره المـــنصورهكريم سمير السيد نصار احمد
اداب بنهااسراء عاطف جابر عيسى299882
تربية االسماعيليهناردين خالد ابواليمين فهيم656364
هندسة االسكندريهمحمد صابر محمد عبد النبي ابراهيم453872
كلية طب أسنان الفيومحسناء سيد عبد الحميد حامد91273
291oo4كلية هندسة بنهااحمد يسرى نبراوى الحسينى البحري
198oo4كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفساجد احمد محمد احمد نوار
424o29فنون جميله فنون االقصرندى محمد احمد كامل احمد العمراوى
رياض اطفال االسكندريه طالباتساندى عادل عزيز حبيب تادرس422944
حقوق اسيوطمحمود احمد عبد المـــنعم امين795157
5o773تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمصطفى خميس مفتاح فولى
اداب الزقازيقرانيا نبيل خضر الشوادفى649895
نوعية اشمونعبدهللا هانى مصباح عامر223515
2223o8صيدله طنطاايه فتحى محمد ابو عوف
تربية ابتدائي االسماعيليهساره فتحى سالمة سليمان655675
اثار الفيومريم احمد سيف النصر عمران15256
صيدلة سوهاجاسماء نوبي سيد احمد محمد746927
279o74صيدله الزقازيقالشيماء محمد محمد محمد على شــاهين
هندسة قنامحمود صبرى عبد هللا محمود734531
تربية عين شمساحمد محمد محمد الهادى263333
السن عين شمسروان محمد عبد العزيز على423927
56o698حقوق المـــنصورهاسراء عصام احمد مصطفى
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36158oاداب طنطامحمد سليمان فهمى احمد حسن شلبى
هندسة حلوانمصطفى سيد خليفه ابو سريع65799
368o7oطب طنطافاطمة السيد عبد السالم احمد
تجاره الزقازيقعبد هللا محمد مختار علي512331
265o3تجاره القاهرهعبد الرحمـــن على عبد الغنى ابو الحسن
تربية ابتدائي كفر الشيخليلى على سعيد سليمان رزق372561
طب المـــنصورهفاطمه حسن شحاته حسن العدوى571313
379o9تجاره القاهرهساره حسين عباس احمد
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد احمد محمد غنيم احمد572978
56845oصيدلة بورسعيدمحمد ماهر رجب الشرقاوى
تجاره الزقازيقميار حسين محمد حسين647332
58o371حاسبات ومعلومات المـــنصورهساره مصطفى ابراهيم محمد فودة
هندسة المـــنيامصطفى محمد احمد عبدالحليم727378
تربية طفوله طنطاايه عبد الغفار عبد الحميد السمادونى359149
تربية عين شمساسراء السيد محمد مصطفى ابراهيم288412
تجاره عين شمسعاليا ادهم عبد المـــنعم محمد114763
صيدله االسكندريهليلى السيد احمد على فراج437441
اداب القاهرهشيرين مجدى محمد على بسيونى22292
تربية طنطاساره السيد مصطفى الدسوقي االحول485377
تربية شبين الكوممى حمدى حامد ناصف228925
حقوق اسيوطغاده مجدى عبد السميع على793146
27o84oكلية األلسن سوهاجشهد سيد مـــنجود عبده على
5o35o6كلية األلسن كفر الشيخساره مـــنصور مـــنصور الهوارى
هندسة شبرا بنهاايه محفوظ سعيد محمد283717
تخطيط عمرانى القاهرهداليا اشرف عبد الرحيم على36919
228o48طب بنهامايكل جورج فرج رزق هللا
28o147كلية االثار ج اسواناحمد محمد صالح عربى عطيه
عالج طبيعى القاهرهمريم طلعت شوقى سيف116978
27o772كلية البنات آداب عين شمسدنيا حسين ابراهيم مصطفى
4998o9تجاره جامعة دمياطاحمد احمد يحيي الحويلي
هندسة بني سويفاسراء قرني رمضان محمد64325
8oo949اداب اسيوطاالء احمد عبد الحليم همام
215o76اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحنين يحيى عبدالستار ابو ريه
كلية الطب بقناايرينى صفوت زكرى دميان816384
حقوق عين شمسرانيا عصام سيد عيد عثمان293792
نوعية الزقازيقاماني ناصر أحمد حسين516374
21265oتربية ابتدائي الساداتمحمد موسى عبدالرحيم ابراهيم ناصف
3825o9تربية ابتدائي كفر الشيخآيه المرسى السيد على المرسي احمد
459o97هندسة االسكندريهمحمود ايهاب محمود ابو دغيدي
صيدله الزقازيقاسيه بهاء الدين بسيونى الشحات524397
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمعاذ على جالل دنيا243677
188o65طب بيطرى القاهرهتقى محمد سعيد حسن حسن
اداب طنطاايمان محمد حسن ابو العنين حسن353721
5o3o61تجاره جامعة دمياطمحمود على السيد احمد عبد القادر العزبى
اداب بنى سويفليلى عثمان فتحى زناتى64975
اداب كفر الشيخيوسف محمد السيد محمد مصطفى416441
2ooo59تجاره القاهرهريم يوسف محمود يوسف
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد شوكت محمد المتولى عيسى565723
78711oطب اسيوطياسمين عبده محمد احمد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةفاطمه مجدى عبد المـــنعم عبد العزيز حسن15464
4562o2هندسة االسكندريهمحمد خالد السيد احمد عبده خليل
3o661تخطيط عمرانى القاهرهعمر يوسف عبد الرحيم شــاكر
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4418ooكلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد سمير السيد القط
كلية حقوق المـــنيالميس عالء عبدالرحمـــن عبدالقادر726764
46o233هندسة االسكندريهمحمد نبيل فرج على مدين
نوعية الزقازيقهدير عبدالكريم السيد عبدالغفار521791
طب القاهرهاحمد ايمـــن فايق فهمى18376
74o526صيدلة المـــنيافاطمه يحيى محمد محمد
237o36صيدلة اسيوطعبدالرحمـــن مجدى بشير محمد
33o6oتجاره انتساب موجه قاهرههشــام حنفى حامد الحنفى
السن عين شمسمحمود محمد العربى محمد رشــاد محمد موسى517326
5791o1هندسة طنطامحمد المحمدى مصطفى كامل الغمراوي
تخطيط عمرانى القاهرهاحمد عبدالنبى السيد احمد286173
طب بيطرى بنى سويففادى صموئيل حليم واصف69579
تجاره طنطاامـــنيه محمود عبد اللطيف محمد359133
اداب بنهازينب مصطفى عبدالمجيد احمد314437
هندسة شبرا بنهامحمد سعيد شــاهين محمد286196
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسيد عاشور سيد محمد135123
اداب القاهرهساره سامى تهامى ابوطالب151782
حقوق عين شمسعالءالدين محمد محمد عواد191359
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالحليم عبد الغنى محمد عطا هللا213835
3682o2اداب طنطاهند سامي عبد الفتاح البشالوي
19o221اداب عين شمسميرا اشرف رمزى عبدالشهيد
5857o3هندسة اسيوطالسيد محمد السيد محمد محمود عنان
كلية أداب بورسعيدمحمد خيرى قطب ابو السعود قداده662596
تربية كفر الشيخسعد فيصل محمد أبوعمر368844
كلية البنات آداب عين شمسشيماء شعبان خلف على291549
طب عين شمسبسنت مصطفى محمود الجيزاوى265421
طب الزقازيقدنيا محمد عبد هللا ابراهيم511382
تجاره المـــنصورهمحمد عماد عبد الرحيم احمد العربى588332
طب بورسعيدندى العيسوى عبد العزيز عبد العاطى563189
اداب المـــنيامارى اشرف كمال كامل723838
2o447oتجاره عين شمسمحمد نبيل عباس جعفر
5ooo32طب طنطاعمر احمد عطيه البرش
طب كفر الشيخزينب جمال عبدالعظيم ذكى383945
3oo175تربية ابتدائي بنهاشيماء رضا على احمد جودة
تجاره القاهرهاحمد محمد عثمان عبد الخالق عمر135398
42639oإعالم ج جنوب الوادىعبد المالك القذافي عبد المالك عبد المولي
تربية طفوله شبين الكومايه سعيد شوقى ابو اليزيد المكاوى236664
8o3876اداب سوهاجنرمين احمد محمد احمد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمينا عياد عوض لبيب722988
2o9865كلية البنات آداب عين شمسدعاء ماجد محمود عبد الرحمـــن زايد
51169oاداب الزقازيقمها صبرى محمد على محمود
19oo8oتجاره القاهرهاحمد سعيد رجب محمد
تجاره انتساب موجه الزقازيقاحمد وحيد احمد محمد سالم523921
8o7813تجاره سوهاجحازم محمد كمال الدين مصدق خليفه محمد
حقوق القاهرهاحمد سيد احمد احمد136475
752o64رياض اطفال المـــنيا طالباترغدة محمد محمدناجى محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايناس عبدهللا محمد محمد218662
232o13طب بنهاخلود عطا عبدهللا عبدالحى
ع.دولى اعالم مدينةالشروقساره جابر عبدالفتاح عبدالصمد بحيرى292229
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةكمال اشرف كمال الدين مختار224682
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن محمد صالح عبد العزيز عبد الفتاح638932
هندسة المـــنيامحمد احمد حسن البدوي459814
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كليةاسمجلوس
اثار القاهرهحسن عادل حسن محمد43528
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين هشــام صابر عواد188357
هندسة القاهرهعلي عادل جاد على مصباح58437
123o86هندسة عين شمسمحمد حسن حامد حسين نعمه هللا
اداب الفيومايه عبد هللا عبد المـــنعم عبد الهادى81174
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد محمد حسن على443472
كلية اآلثار سوهاجمـــنى عبد الراضى توفيق محمد748449
28o718اداب عين شمساسالم شوقى عبدالرافع محمد
طب عين شمسعبدهللا اشرف محمود على ابراهيم189965
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةشيماء حمدى على ابوشــادى218627
صيدله القاهرهاحمد عاطف احمد محمد41114
تربية عين شمسيوسف عبد الحميد سيد الوسيمى139346
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساسامه خميس عثمان على795548
تربية ابتدائي اسيوطايمان محمود عبد الرازق عبد المجيد788388
نوعية المـــنياصباح رضا عبدالمـــنعم رشدان714851
تجاره بنى سويفدعاء هشــام محمد جاد الرب65537
36664oنوعية طنطاجمال طارق عبدالعزيز على احمد البيدق
اداب حلوانشروق مجدى عبد الحميد حسنين25326
دار العلوم الفيومهند على طلعت متولى76683
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتهالة حمدي احمد الطاهر742468
هندسة المطريه جامعة حلوانحازم فوزى عبد العظيم على53428
63o44صيدله بنى سويفمـــنى على فتحى عبد الفتاح
358o99تجاره طنطامحمد توفيق مصطفى رجب
تجاره بنى سويفعبد هللا حسان جمعه حسان711428
8o5477تربية طفوله سوهاج طالباتايه عبد المـــنعم محمود عطيه
41o933اداب االسكندريهروان محمد اشرف محمد النعمانى
8o2652نوعية اسيوطهاله محمد محمد سيد
2o6782تجاره عين شمساسراء محمد زيدان محمد
تجاره اسيوطمصطفى يوسف عبد العليم حافظ729743
صيدله حلوانايه ناصر محمد سند149478
نوعية الزقازيقحامد صبري على عليوه644471
232o32صيدله الزقازيقساره خالد رجب عبدالفتاح
كلية األلسن سوهاجاكرم امين سيدهم ميخائيل817785
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسشهد محمد مصطفى محمد636488
صيدله عين شمساالء عامر عامر حسن هالل295785
اداب عين شمساسالم فايز حسين عبدالمطلب292474
5oo683تجاره جامعة دمياطدنيا عادل على الشناوى
حقوق اسيوطمينا ايهاب حشمت صموئيل785163
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاالء الوردانى اسماعيل ابراهيم811431
تربية رياضيه بنين المـــنصورهاحمد اسماعيل الباز عبده565252
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشروق زكريا عبدالسميع حجازى218345
81o856تربية ابتدائي سوهاجصفاء محمد محمد ابراهيم
تربية اسيوطشيماء سيد عبد الحكم احمد828156
تجاره الزقازيقاحمد حسينى على عبد الحميد رزق517182
5o927تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم عاطف السيد البدوي عبد هللا
3o5338حاسبات ومعلومات بنهامحمد محسن محمد لبيب احمد
276o5oطب بنهااحمد رافت محمد سعيد احمد
565oooتجاره المـــنصورهاسراء احمد السيد احمد يوسف عبد الـلـه
21298oطب بيطرى جامعة الساداتنادر محمد صالح الطنبداوي
767o9صيدله بنى سويفاسماء محمد خالد تحيف
اداب االسكندريهنوال ابراهيم محمد ابراهيم ابو العال417538
15o9oحقوق حلوانيوسف احمد الحسيني محمد الشرقاوي
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كليةاسمجلوس
كلية فنون جميلة فنون اسيوطنورهان عبد الناصر حسن حسين على787493
7277o2اداب المـــنيافاطمه مخيمر عبد الرازق احمد
طب بيطرى المـــنصورهخالد محمد على احمد لطف577723
144o51تجاره عين شمسبسنت اكرم شهدى درويش
صيدله االسكندريهامونيوس عادل مشرقى حنا ابو الخير468546
اداب انتساب موجه القاهرهدعاء حامد بيومي احمد حامد27712
هندسة القاهرهاحمد مجدى عبد المؤمـــن محمود دوام16668
3o3129تجاره بنهامصطفى رمضان محمد على
تجاره اسيوطشــاهندة محمود معتصم محمود798519
كلية البنات تربية عين شمسمريم حسن محمود حسن273956
5o4551حقوق المـــنصورهعالء الدين محمود فكري عبد الغني محمد
اداب الفيومهدير سعداوي سعد عبد هللا76377
تربية اسيوطمحمد رأفت عبد العليم امين797877
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةتريزه اشرف فوزى نبيه656311
1966o5تربية ابتدائي عين شمسنورهان عبدهللا رياض احمد محمد
طب اسنان القاهرهندا مصطفى هاشم عبد الفتاح46656
نوعية اشموندعاء محمد على السيد داود214452
8o1994تجاره اسيوطسلوى سلطان فتحى السيد
تجاره بور سعيدمحمد عبدالحميد عباس شريف663963
21218oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود محمد ابراهيم على فايد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد عبد العظيم عبدالرحيم غانم497831
75253oطب المـــنيانيرة عماد عبدالحميد عثمان
طب القاهرهمحمد راشد كمال على دياب55979
5919o5صيدلة بورسعيدممدوح محمد ابوالعطا محمد السيد عرابى
6oo68تجاره انتساب موجه قاهرههشــام عيسى رياض عيسى
تجاره االسكندريهاسماء حسام عبد الرزاق محمد البدرى348692
طب المـــنصورهفاطمه هشــام رشدى عبد الرؤف574291
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةفايزه محمد ابراهيم محمد282287
7o45oتربية ابتدائي بنى سويفنورهان سعيد سيد ابوبكر
طب اسنان جنوب الوادىاكرام عزمي عبدالاله شكلي741696
63oooرياض اطفال بنى سويفوسام علي محمد فضالي
كلية اآلثار سوهاجنورهان احمد انور احمد على133846
اثار الفيومزينب فرحات حسن عبدالهادى284929
8o1473تربية رياضيه بنين اسيوطحسن كمال محمد محمد
385o51صيدله االسكندريهمحمود مصطفى محمد محمد الزغبى
29379oاثار القاهرهدينا بدر اسماعيل محمد بدر
هندسة اسيوطبسمه ناصر عبد الخالق سيد احمد58239
إعالم ج جنوب الوادىايفون ساويرس عطيه ساويرس282989
اداب بنهامروه وحيد عرفات محمد289285
1216o5هندسة عين شمسعمرو السيد احمد السيد
66o982تربية بور سعيدندى محمد السيد السيد راشد حمود
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء مجدى مصطفى عبد هللا93736
تربية االسماعيليهندا فتحي محمد احمد656491
نوعية اسيوطاسراء صادق عبد السالم محمد797685
صيدلة المـــنيااحمد رضا نصر عبداللطيف754314
صيدلة اسيوطفيرينا ماهر رياض ابراهيم819337
23o581تربية ابتدائي الساداتمحمد وليد محمد عبد الفتاح الصاوى
5822o3رياض اطفال المـــنصورهاالء ناصر اسماعيل رياض عبد المجيد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد احمد سالم محمد651694
2o4349طب القاهرهمصطفى سيد امين حسن سعيد
طب بيطرى دمـــنهورمحمود محمد حسنين عبد هللا443245
صيدله المـــنصورهنهى مـــنير رمضان زهران591194
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كليةاسمجلوس
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمد محمود حنفى محمود محمد294946
هندسة بور سعيدرنيم ايمـــن حسن عبدالحميد البوالقى661431
تجاره الزقازيقاحمد بدرباسم محمد محمود515724
هندسة كفر الشيخمحمد سميح محمد كريم375599
3614oاداب عين شمسامانى عادل عنتر عبد العلى
19o763اداب المـــنيارشــا وائل محمد رشــاد رجب ابوزيد
2717o9تربية ابتدائي عين شمساسراء حسن شحاته نوبى
تربية الفيومفاطمه رجب امين عبد القوي79312
43o423تربية طفوله ج دمـــنهورعبير ماهر عسران السيد مكرم
38554oطب بيطرى كفر الشيخعلياء سامى عبد الكريم على العباسى
صيدله القاهرهاحمد ربيع محمود فهمى131128
71o587فنون جميله فنون المـــنياندى عصام عمر ياسين
تربية بنى سويفدعاء شعبان علي فهيم69651
هندسة المـــنصورهاحمد محمد عبد الحكيم محمد562441
8o2217تجاره اسيوطاحمد جمال محمد عبد الاله الشلح
9679oتجاره انتساب موجه قاهرهعاليا حمدى كمال محمد
كلية هندسة بنهاهشــام سيد رمضان بدوى224861
4854o8اثار قنا جنوب الواديمشيرة محمود عبد الفتاح محمد الهيتى
5o171صيدله القاهرهاسماء رأفت احمد عبد الرازق
5642o5طب المـــنصورهعبد الرحمـــن نادر احمد عطيه ربيع
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةليلى عبدهللا خليل عبد هللا االتربى191179
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسروحيه السيد حسن حسن666524
2o8173اداب عين شمسسمر سمير يوسف عبدهللا طوبجى
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىعالء محمد سيد محمد154642
كلية األلسن كفر الشيخأسماء محمد شكرى فتح هللا محمد385467
طب اسنان كفر الشيخايمان عبد العزيز فتحى عبد الوهاب المرشدى377386
22964oتربية شبين الكومايمان محمد حسانين السيد راشد
51914oهندسة اسوانمحمود وائل يوسف محمد عبد الحميد
6187oهندسة بني سويفخالد محمد امين حميده
اداب عين شمسوالء محمد عبدالقادر احمد شعالن292173
تربية ابتدائي دمـــنهوراالء فوزى محمد حجاب428676
اداب المـــنيامورا مروان عازر نصيب728689
اداب االسكندريهأميرة الهم عمر محمد اسماعيل347548
هندسة المـــنياايه محمود محمد محمود721983
اداب الزقازيقمحمد حسين عبدالظاهر سالمه639236
صيدله عين شمساسراء مجدى محمدى بيومى عمر الديب261915
تجاره االسكندريهمحمد قبارى على احمد خالف421579
كلية الطب بقنامـــنى محمد عمر احمد732283
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايه عزت عبد  اللطيف عماره219559
4195o5تربية أساسي اسكندريةاسراء ابراهيم محمد على حسن
3ooo19طب بيطرى بنهاساره خالد محمد حفناوى
65o615اثار قنا جنوب الواديروضه ابراهيم السيد عبده
517o94حاسبات ومعلومات الزقازيقاحمد عزت شحته ابراهيم
تجاره المـــنصورهايه عثمان محمد سعد الدين565291
73o131صيدلة اسيوطريهام رجب لقى شحات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمونيكا رفعت اسحاق فهمى114773
إعالم ج جنوب الوادىوليد قرني فاروق قرني68965
هندسة حلواناحمد على بدوى عيسوى153393
44179oطب االسكندريهاحمد الشحات رجب محمد احمد
22217oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عادل محمد عبدالشــافى
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسعمرو عونى احمد محمد عاشور646177
تجاره االسكندريهاحمد شوقى السيد عبدربه نعيم344376
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كليةاسمجلوس
هندسة المـــنيامحمد ايمـــن حسن السيد محمد ابوالوفا641348
تجاره بنى سويفاحمد ابراهيم سيد عبدالعزيز721138
2o75o9اداب انتساب موجه القاهرهرنيم سيد امام محمد
2oo92الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفبوال عادلى شنوده رزق هللا
57o596تربية ابتدائي المـــنصورهابراهيم السيد ابراهيم السيد موسى
29353oكلية البنات آداب عين شمسفاطمه سالمه سمير مرسى
طب بيطرى الزقازيقمحمد احمد محمد عطيه عمار497234
هندسة االسكندريهاحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز عماره459284
2375o1تربية الغردقة جنوب الواديايمان على احمد محمد
طب بيطرى االسكندريهدينا محمد عادل محمود العسيلي412468
اداب االسكندريهمريم محمد حسن محمد على423237
41o919اداب انتساب موجه االسكندريهاميمه عبد هللا السيد محمود الشيخ
اداب القاهرهشنوده مرقص جرجس حنا193562
تجاره المـــنصورهفتحى محمد احمد العوضي564359
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمان فتحى عبد الرازق عبد الحافظ152118
562o32اداب المـــنصورهمصطفى احمد الشحات احمد سيد احمد
498oo7طب اسنان طنطاايمان مصطفى محمد قشير
4998o4تربية جامعة دمياطابو بكر محمد محمد رشــاد ابو الوفا
24481oصيدلة سوهاجميار محمد على ابوطالب
تجاره بنى سويفكريم سيد قرنى على69411
صيدله القاهرهامـــنيه اشرف على محمود عبد النبى35713
صيدله المـــنصورهمحمد ايمـــن احمد عبد الحليم جمعه591372
تجاره دمـــنهورايمان رضا مـــنصور الصاوي429919
63o96حقوق بنى سويفخلود خالد جمال محمد
57o39تجاره القاهرهريهام اشرف فاروق محمد سيد
طب بيطرى المـــنصورهمحسن مصطفى محمد مقبل الموجى582732
3o2285كلية البنات تربية عين شمسمريم عزت راضى جيد
اداب الزقازيقمصطفى انور ابو الفتوح محمود النادى513168
تجاره عين شمسحبيبه رافت رمضان هديه128263
82o5o2كلية تجارة ج أسواناحمد حسين محمود محمد
اداب بنهاانطون سميح سامى يوسف276358
663ooحقوق بنى سويفطارق يحى جالل محمد
اداب قنا ج جنوب الوادىدعاء محمد عبدهللا احمد745971
هندسة عين شمسيوسف ناصر ابراهيم مصطفى على114752
52o653طب الزقازيقمحمد عبدالرازق حسن فرج
هندسة الفيوممصطفى فتحى محمد فضالى61948
819o96تربية طفولة أسوانرضوه احمد على شحات
7187o4تجاره بنى سويفايه ابراهيم عبدالجواد ابراهيم
513o44اداب الزقازيقاحمد محمد على بخيت بدوى
تربية طنطابسنت محمد ايمـــن عبد الحكيم رزق367647
صيدله االسكندريهندى شعبان يونس محمد عبد الرازق433825
35o82اداب انتساب موجه القاهرهريهام حسام الدين عبد الستار احمد عشماوى
13o655هندسة المطريه جامعة حلواناسراء محمد احمد عبد الغنى
تجاره عين شمسمـــنى محمود السيد مصطفى سليم635559
فنون جميله عماره ج االسكندريهمحمد اشرف سمير عبد العاطى454845
اداب انتساب موجه القاهرهميرنا زكريا حسين محمد شريف31697
341o36تجاره االسكندريهكريم محمود محمد السيدالبصراتى
هندسة القاهرههاجر محمد عبد الحى السيد المالح46392
7557o4هندسة المـــنياحسناء اشرف عدلي عبد الجواد
اداب عين شمسداليا سمير امين محمد بحيرى292126
671o7كلية طب االسنان ج بنى سويفصابرين صالح محمود على
اداب القاهرهندا محمود احمد عبد الحميد136151
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2o3934تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان نصر محمد حسن
تجاره عين شمسشعبان جالل شعبان جاد126984
3o5267تربية رياضية بنين بنهاعبدالرحمـــن ايمـــن عبدالرحمـــن محمد قرطام
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةمحمد احمد ابراهيم عبدالعاطي272969
هندسة اسيوطعاطف جمال ابراهيم ابراهيم المـــنوفي373653
اثار القاهرهمحمد جمال عبدالظاهر كمال امام289148
اداب المـــنصورهابرار ابراهيم احمد ابراهيم قنديل571599
81746oهندسة سوهاجعماد احمد عبد العظيم محمد
8o1o8هندسة بترول وتعدين جامعة السويسحسين صالح سمهود حسين
65o6o3تربية طفوله الزقازيقامـــنيه محمد احمد عبد هللا محمد
29o3o9تجاره عين شمسابتسام صبرى السيد احمد بخيت
29o46oتربية ابتدائي عين شمسنورهان عصام محمد مصطفى سالم
تربية بنهاهاجر لطفى عفيفى محمد عفيفى علما277594
هندسة عين شمسمحمد خالد رشــاد محمد133522
تجاره المـــنصورهابراهيم مجدى عبد التواب رجب565487
رياض اطفال االسكندريه طالباتآيه أحمد سالمه الشرقاوى369197
هندسة االسكندريهنورهان مصطفى ابراهيم على الشرقاوى457986
اعالم القاهرهمحمود محمد عبدالحميد احمد294798
اداب الفيوماحمد ربيع بكرى خميس73651
حاسبات ومعلومات الزقازيقايه مصطفى احمد عبدالحافظ مراد638265
تجاره بور سعيدماجد طارق عباس شلبى محمود663932
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنجاح قطب يوسف قطب35177
56o943اداب المـــنصورهشــاهنده محمد القطب محمود
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسايمـــن عزالدين محمد محمد عطيه646124
2o449oتجاره انتساب موجه  عين شمساحمد على السيد على
3712o3هندسة كفر الشيخمحمد رزق محمد عبد الجواد مصطفى
تربية طفوله اإلسكندريةوالء رمضان محمد سعد رحال347674
تجاره كفر الشيخمحمد اسماعيل الشناوى سالمه375799
تربية المـــنصورههاجر محمد الحسن محمود سالم567859
صيدله المـــنصورهاسراء محمد السيد محمد عبد الهادى568463
طب اسيوطداليا ايهاب ماهر محمود793226
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخنهاد كامل ابراهيم احمد سالم374469
تجاره انتساب موجه االسكندريهالسيد ابراهيم السيد الشمـــندى338415
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء سيد شعبان عواد293576
هندسة الفيومشروق احمد مفرح احمد75453
45o282طب اسنان طنطانوران شعبان محمود على مرسى
تربية ابتدائي دمـــنهوراحمد جابر محمد عوض427816
1543o9اداب حلوانايه محمود علي محمود
رياض اطفال المـــنيا طالباتدميانه نصحى حبيب حنا722174
نوعية عباسيهامـــنيه اسامه محمود فهمى265815
66653oتربية العريشعبله سليم سويلم زايد
تربية حلوانهاجر محمد احمد عبدهللا267886
هندسة الفيوممحمد محمود محمد حسن يوسف72247
طب الزقازيقجمال السعيد محمد محمد المرشدي579224
طب المـــنصورهفاطمه الزهراء احمد ابو الخير احمد الجيار585423
2o5886هندسة عين شمسعبدالرحمـــن موسى محمد موسى العرابى
اثار قنا جنوب الواديجورج عماد خلف ساويرس124949
اداب المـــنياندى محمود مصطفى محمود726799
355oooهندسة طنطامـــنى ابراهيم عبد الرحيم دياب
تجاره اسيوطابانوب عطيه مليكة نخيلة799176
اثار القاهرهسجود مصطفي حسين عيسى144234
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء اشرف حسين سيد115436
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52oo93نوعية فنيه الزقازيقسامية اسماعيل محمد الحسينى
3o3447هندسة شبرا بنهامحمد شريف محمد عبدالصمد مطر
هندسة المـــنصورهاحمد فوزى ابراهيم السعيد طالب587766
تربية طنطامياده عبدالقادر عبدالقادر الرخاوى487761
نوعية عباسيهمحمد طه محمد مرسى293924
طب بيطرى بنهاهدير احمد عبدالفتاح ابراهيم بحالو293445
تجاره انتساب موجه قاهرهندا سيد حلمى عطا44852
56o9o3اداب المـــنصورهخلود ايهاب محمد مصطفى الدسوقى سالمة
تجاره بنى سويفنورة غرباوى عازر ميخائيل716853
تربية طفوله شبين الكوماسراء مـــنعم عثمان على215253
22o534طب بيطرى جامعة الساداتمحمد ماهر محمد عبدالعال الشيخ
صيدله المـــنصورهعبد الحليم هشــام عبد الحليم عطيه مـــنصور581365
3844o3كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخإيمان محمد شوقي السيد حسن
تجاره المـــنصورهاحمد محمود احمد محمد588656
تربية حلواناحمد ماهر محمد عبد السميع32342
191o26اداب القاهرهمريم ماهر شنوده سعد
3ooo62صيدله الزقازيقمى محمد نجيب محمود فهمى عطاهللا
2161o4تربية رياضيه بنات شبين الكومسجده حسن محمد العبد
طب المـــنياساره محمد عبد الصبور حسانين712974
27117oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاميمه شرقاوى نظير راوى
1251o7تربية عين شمساحمد عواد محمد عواد
تجاره االسكندريهادهم حسين عبد العزيز يوسف الجندي411488
طب بنى سويفحسام محمد عبد التواب حسين63867
طب الزقازيقاروى خالد محمد محمد ابراهيم عبد هللا635743
58o794هندسة الزقازيقهشــام عبد هللا السيد هاشم عبده على
صيدلة الفيومهبة محمود قرنى السيد79584
21o983هندسة القاهرهمحمود فرج حسن صالح
حقوق القاهرهيارا شريف مصطفى محمد ابو نصار51759
49996oتجاره جامعة دمياطيوسف محمد صبرى يوسف ربيع
7768oتربية رياضيه بنين حلوانخالد عبد المـــنعم روبى عبد المولى
73214oاداب قنا ج جنوب الوادىندى محمد احمد محمد مسعود
2o9578صيدله القاهرهمحمد عيد محمد غانم
تجاره طنطاساره محمد عبدالمـــنعم ابراهيم سكر368143
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةيوسف عبدالناصر السيد ابراهيم279825
تربية ابتدائي شبين الكومياسمين مصطفى عبدالعزيز احمد موسى222566
تربية شبين الكومساره مجدى محمد داود232425
هندسة بني سويفبالل شعبان محمد احمد16162
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى عادل فهمى اسماعيل26575
تجاره انتساب موجه  عين شمسشريف عصام على برى117348
3772o1تربية طفوله كفر الشيخريهام ابراهيم مصطفي أبوالنصر
تجاره طنطاعبدالعظيم مسعد عبدالعظيم نجا491838
8o7172صيدلة اسيوطعمر احمد بهاءالسيد محمداحمد كريم
5775o1هندسة المـــنصورهمحمد محمود فتحى عبد الحق
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد حسام السيد محمد عبدالمـــنعم213659
19882oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود اسماعيل محمود احمد
تربية رياضية بنين سوهاجايمـــن مـــنصور هاشم عبد الرحمـــن817734
طب المـــنصورهيمـــنى عبد الوهاب محمد عبد النبى494612
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن كمال عبد هللا محمد عيد123784
4o786تجاره القاهرهسلمى ياسر فتحى على مصطفى
792o2oكلية األلسن سوهاجايه اشرف خليفه مراد
هندسة حلوانمؤمـــن مصطفى مصطفي حسانين الشــاذلي526142
صيدله القاهرهعمرو حسين عبد الحميد عبد المولى26884
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82973oطب بيطرى سوهاجاماني عبد العاطي عبد العظيم عبد الكريم
5o92o4هندسة الزقازيقمصطفى ابراهيم السيد ابراهيم عسكوره
7296oتربية الفيوممحمود محمد على سلطان
299o28اعالم القاهرهنهى حسين مصطفى بلح
752o2oصيدله بنى سويفمحمد احمد فهمى اسماعيل محمد
طب الزقازيقندى اشرف محمد عسل516299
صيدله االسكندريهأميره محمد مصطفى احمد البهنساوي412755
فنون جميله عماره ج حلوانمحمد حسام السيد ابو هاشم البنا191287
تربية اسيوطمينا ابراهيم كامل ابراهيم794645
56456oحاسبات ومعلومات المـــنصورهاميره السيد محمود احمد الباز
19293oحاسبات ومعلومات عين شمسابراهيم احمد يحيى سالمه
5o368oتربية جامعة دمياطآالء عماد الدين سامى بحيرى
كلية األلسن سوهاجشروق محمد المكاوى عبد هللا المكاوى578168
صيدله القاهرهراندا اشرف محمد ابراهيم121443
3o455oهندسة المطريه جامعة حلوانامـــنيه اشرف صالح احمد جالب
8oo394صيدلة اسيوطاحمد حمدى محمد سيد
تجاره الزقازيقتقى مصطفى اسماعيل يسرى يوسف637594
اداب الزقازيقمحمود احمد محمد عبدهللا بندارى641833
5o9o58هندسة الزقازيقيوسف أشرف محمد نصر رفاعى
19o941فنون جميله عماره ج حلوانجون مجدى زكى نسيم
44521oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاية احمد عبد الباسط محمد البيومي
صيدله طنطاامـــنيه عبدالناصر يوسف عامر228633
تجاره جامعة دمياطفايز عبد المعطى فوده عبد السالم573857
هندسة الزقازيقاحمد السيد امين امين صبور513472
اداب الزقازيقساره السيد مصطفى محمد الحماره637596
طب االسكندريهاسماء احمد فاروق زغلول محمد زغلول446891
27582oتربية ابتدائي بنهااحمد محمد عبدهللا محمد فرج
تربية ابتدائي بنى سويفايمان عبد اللطيف محمد توفيق عبد اللطيف64934
صيدله المـــنصورهمـــنار عبد الهادى عبد الهادى محمود ابوجازيه572353
تربية كفر الشيخمحمد يوسف محمد بسيونى يوسف371164
اثار قنا جنوب الوادياسراء احمد ابوالحسن احمد657859
رياض اطفال المـــنصورهزهراء محمد محمد عبدالسالم644973
هندسة االسكندريهمحمد ابراهيم عبد الحفيظ هارون456497
445o59عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء عبد الناصر احمد عبد الحميد عبد العزيز
5o1457اداب جامعة دمياطدنيا مجدي محمد مختار الحديدى
هندسة المـــنصورهمـــنة هللا اشرف عساف نور محمد على568136
41oo87تجاره انتساب موجه االسكندريهسوزان مالك تادرس مسعد غطاس
787o25طب اسيوطايه محمود عبد المـــنعم محمود
اداب حلوانمريم عبد الواحد عبد الواحد محمد134929
14352oاداب حلواناسالم خالد عبد الغنى محمد الكومى
تربية رياضيه بنين المـــنيامحمد ابراهيم محمد عبدالرافع752626
41o5o6اداب االسكندريهاحمد الشوربجى احمد محمد محمد
هندسة االسكندريهكريم عبدالسالم حسن محمد الدال344969
تجاره االسكندريهاحمد محمد احمد عبد المجيد خضير416532
2159o1صيدله القاهرهاسماء محمد سليمان محمد رزق
اداب المـــنصورهمى اسامه احمد محمد شريف567532
تربية االسماعيليهعزه غريب محمد مصطفى655972
طب بيطرى جامعة الساداتامير مصطفى سعيد سلومه221523
اداب االسكندريهمحمود سالمه محمود عبد ربه421291
تخطيط عمرانى القاهرهمحمود وحيد طلعت عبد الواحد يوسف487681
رياض اطفال بنى سويفاسماء عيد عبد المـــنعم سيد69112
28o63oتجاره عين شمسابراهيم امام عباس محمد
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266o47اداب حلوانمادونا خلف راغب صالح
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمونيكا بهجت مـــنير نبيه636497
هندسة بور سعيدنورهان احمد محمد احمد الصعيدى576774
22o842كلية هندسة بنهامحمود احمد محمود حسن عامر
اداب انتساب موجه االسكندريهمريم محمد احمد عيسى خليل417261
طب بيطري المـــنياهدى احمد عبد هللا احمد718487
3776o5طب بيطرى كفر الشيخياسمين السيد عوض على فولة
صيدله المـــنصورههاجر عطيه محمد محمد عبده568553
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشيماء احمد توفيق حمد222712
هندسة طنطاشيماء عادل رشــاد عبد العال367948
تربية اسوانعماد اسعد عبد المالك مغريوس821397
طب القاهرهعلياء محمود عبد الواحد محمود البحراوي154128
نوعية الزقازيقريهام عبد المـــنعم عبد النبى عبد النبى على648448
14o217هندسة المطريه جامعة حلوانهشــام صبحى واصل حسن
73o335تربية المـــنياجهاد ايهاب محمد محمد
3o3o97اداب بنهاعبدالخالق خالد عبدالخالق عفيفي
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناسماء محمود محمد محمود سليمان57995
1886o4طب عين شمسمـــنه هللا وليد محمد عبد الحى محمد الثعلباوى
اداب حلوانندى عزالدين طه احمد47569
اداب بنى سويفعماد محب سمير نصر هللا68929
حقوق عين شمسهنادى محسن فريد محمود117693
كلية طب أسوانمـــنه هللا احمد فؤاد اسماعيل819356
46o29تجاره القاهرهعمرو عصام سالم عبد الظاهر
71oo69طب المـــنياتسنيم اشرف عبد المـــنعم خلف
58161oتربية ابتدائي المـــنصورهداليا سامى عبد الفتاح حسنين حسن
صيدله االسكندريهفاطمة محمد مصطفى محمود محمد348357
82o253تربية ابتدائي اسوانايه عبادى محمد احمد
هندسة قنانادر رياض داود حنا811912
طب اسنان المـــنصورهاحمد حسين صالح الشوبكى637218
282o2اداب انتساب موجه القاهرهايه محمد عيسى الروبى
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةمريم جمال عبد الرؤف عبد اللطيف586965
سياحه وفنادق االسكندريهخالد السيد محمد السيد عبد النعيم338583
اداب الفيومساره محمد رشــاد مصطفى79292
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىعمر محمد نصارى احمد731727
طب المـــنياعبد الرحمـــن اشرف ابو العزايم عرفات722353
صيدله حلواناحمد جمال فيصل محمد91128
هندسة كفر الشيخمحمود على على جمعه حسن رجب حلبى393334
36o363طب اسنان طنطامها عاطف عبدالحق زكريا زياده
اداب انتساب موجه القاهرهنورهان عصام عبد الصبور محمد57963
السن المـــنيااسماء علي حسن صادق64295
تربية المـــنصورهسامح السيد عبد المعطى محمد574665
اداب قنا ج جنوب الوادىمصطفى جمال محمد حسين733938
اداب القاهرهايه محمد سيد عرابى بخيت34279
تربية رياضية بنين بنهامحمد صبرى الشحات السيد بربرى286411
8o761هندسة الفيوممحمد احمد عبد العزيز على
طب المـــنصورهمحمد عماد حسن فهمى حسن القط562196
2o7141كلية البنات آداب عين شمسايه عيسى على عيسى
سياحه وفنادق االسكندريهحسام السيد عناني مصطفى فضة415436
السن عين شمس/رياضةيمـــنى وليد محمد سليمان محمد188485
هندسة سوهاجاسراء فرج عبد الرحمـــن عبد الرحيم815712
طب اسنان كفر الشيخشيري ظريف عبدالشهيد جرجس389214
تربية رياضيه بنين االسكندريهبدر عبد النبى سعد عبد النبى مفتاح341122
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طب المـــنيانشــات عماد عياد عبد المسيح715862
5o6467طب اسنان المـــنصورهدينا حسن عبد الرحمـــن محمد البرعى
3ooo76طب بنهانورهان انيس محمود انيس غريب
4239ooاداب انتساب موجه االسكندريهتريزه فرويز صدقى الكسان
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمحمد السيد عبدالمحسن السيد عبد هللا231142
طب المـــنصورهاحمد الدسوقى ابراهيم ابو العنين578756
هندسة عين شمسكرستين عطا فرحات غطاس192774
هندسة االسكندريهطارق محمود محمد عبدالقوي459168
81o137تربية سوهاجهناء سعد الدين يوسف محمد
تربية ابتدائي طنطاإسراء كامل سعد أبو هرجه494651
52o232هندسة الزقازيقاحمد رضا محمد محمد حسين
طب بيطرى القاهرهمـــنة هللا طارق كمال الدين الزيات18555
صيدله االسكندريهآالء سالم مصطفى رمضان السيد433917
اداب الزقازيقياسمين محمود احمد محمد القللى512728
296o43حاسبات ومعلومات عين شمساحمد محمد سعيد على
272o92صيدله القاهرهبيترا سمير كمال سعد عوض هللا
تربية طنطاليالى محمد عماد الدين عثمان493124
تجاره سوهاجفارس حمدي محمد معاذ818584
تربية قنا ج جنوب الوادىابوبكر ابوالحجاج حسب هللا احمد744675
تجاره االسكندريهمحمود محمد محمد زايد شحاته342926
اداب عين شمسبسنت عبد الحكيم عبد القادر مرزوق13213
5o3482تربية جامعة دمياطامل محرم احمد عوف
تربية الغردقة جنوب الواديوالء محمود عبدالعليم محمود محمد238122
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسلمى عطيه ابراهيم عطيه فرج283811
24o538اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد طلعت العزب ابوالقاسم
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسماء عطيه محمد حسن282789
57726oتربية ابتدائي المـــنصورهايه محمد عوض عوض السايح
تجاره القاهرهسلمى احمد مصطفى عبد المطلب151725
اداب عين شمسمريم ايهاب عبد النعيم الزكى149771
هندسة حلوانجينا ممدوح غالى خليل117737
طب طنطامصطفى صديق محمد محمد ابو فدان358684
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد رضا محمد قاسم212347
8o4169تربية رياضية بنين سوهاجعلى الدين احمد على محمود
تربية عين شمساحمد فتحى احمد ابراهيم296588
285o48طب بنهاهند احمد سعيد محمد
48543oتربية طنطانهال النميرى عبدالمجيد متولى
تربية ابتدائي المـــنياناريمان خلف مـــنيسي محمد716546
اداب المـــنصورهنوال جمال محمد السيد المسيرى563132
5o6572تربية رياضيه بنين جامعة دمياطعماد خالدالمـــندوه المـــندوه شهاب الدين
تجاره كفر الشيخعبدالرحمـــن تحسين ابراهيم محمد383221
4935o9حقوق المـــنصورهمحمد ياسر محمد شــاهين
5827o1تربية ابتدائي المـــنصورهحنين عزت احمد على احمد
51698oتجاره الزقازيقيوسف على احمد جمال الدين عبد الرحمـــن
3o3o41طب بنهاشروق عبدالفتاح محمد محمود عبدالفتاح
تجاره الزقازيقمحمود جمال عبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن522399
رياضيه بنات الزقازيقرانيا ابراهيم حسيني ابراهيم515623
صيدله طنطااحمد جمال جابر على سعفان212745
44542oصيدله االسكندريهزينب علي عبد العزيز محمد نوفل
تجاره بنى سويفجيهان ناصر شعبان رفعت721663
48o4oصيدله القاهرهحبيبه عبد الباسط عبد الواحد عوض
اداب المـــنيافاطمه عبدالعزيز بدران مصطفى723622
38o285طب اسنان كفر الشيخاسراء محمد عبد السميع محمد
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تربية اسكندريةنوران رضا احمد على417541
1366o9حقوق حلوانساهر مجدى عبد المـــنعم الششتاوى
223o17اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرندا مجدى عيد عريان
35o492تجاره االسكندريهندى احمد خميس مؤمـــن فضل هللا
71oo9رياض اطفال بنى سويفرحمه سمير كمال محمود
8o8169تربية ابتدائي سوهاجنهله محمود عبد العزيز عبد الغفار
صيدله المـــنصورهمـــنة هللا فطيم فتحى العشرى عسكر566891
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسراء محمود ابرهيم الدسوقى جاد228748
2332o7تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد فتحى ابراهيم الشــاذلى
تربية اسيوطلمياء نبيل محمود مقبول793152
7965o9تربية ابتدائي اسيوطاحمد حماده على فراج
تربية رياضيه بنين حلوانعلي محمد رجب شحات79892
8o7365تربية طفوله سوهاج طالباتحسناء جابر حسن محمود
طب الزقازيقنوران عادل عطيه عبدالمـــنعم عبدالرحمـــن518154
46o249هندسة االسكندريهأسامة محمد فتحى محمد اسماعيل
تربية حلوانجهاد محمود عبدالفتاح عبدالرحمـــن271788
336o74صيدله االسكندريهشيماء عبد الباسط فرحات على
هندسة الزقازيقاحمد اسماعيل محمد حسن عامر647173
19283oهندسة حلوانحسن هشــام حسن الداخلى
اداب طنطافؤاد مصطفى ابراهيم محمد357862
تربية ابتدائي الفيومايه محمد صابر عطيه75881
347oo3فنون جميله فنون ج االسكندريهمياده مجدى اسماعيل عبد العزيز فتوح
تربية ابتدائي اسيوطكيرلس محسن موسى شنده791598
اداب انتساب موجه القاهرهايه عبد الرازق السيد رمضان34556
صيدله الزقازيقفاطمه محمد على كامل حسن خليل638778
656o19طب االسماعيليه ج قناة السويسرحمه عبدالباسط حسن عبدالباسط
تجاره عين شمسمحمود ماجد محمود بيومى119548
29o22oحاسبات ومعلومات عين شمسعبدالعزيز سعيد عبدالعزيز على ابوصلحة
تجاره عين شمسكريستين هاني شحاته جرجس115275
رياض اطفال بورسعيداسماء سامى السيد السيد مصطفى661456
5o5416تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتمهتاب ماهر كمال محمد غنيم
5o4471تربية جامعة دمياطسارة محمود محمود الكفراوى
طب االسكندريهاية عبد الرحمـــن محمد السيد شميس446258
هندسة شبرا بنهاحسام على الرفاعى على محمد261886
56o431طب الزقازيقايمان سمير عبد المعطى ابو النجا
اداب حلوانجهاد شعبان احمد اسماعيل54899
58o7o6هندسة الزقازيقتوماس مكرم سليمان متري
46o885هندسة االسكندريهاالء محمد ابراهيم خليل صهوان
293o54السن عين شمساسراء احمد عباس صديق هنيدى
هندسة طنطااحمد خالد احمد احمد محشيه353543
71oo23حقوق بنى سويفمحمد عصام عبد العزيز طه
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان سعد حسن الشــافعى225728
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد وائل عبدالمـــنعم السقا217218
5o1466اداب جامعة دمياطروان يوسف ابراهيم الشهاوى
هندسة طنطاكريم ياسر عبد الرحيم محمد357736
21o824حقوق القاهرهمحمد محمود عبوده محمود على
اداب االسكندريهندى عالء فهيم على احمد411648
صيدله طنطامحمود كامل محمد عمر قابيل214143
21994oصيدله طنطامحمد عبدالمحسن ابراهيم ابو غزاله
16o4oهندسة بني سويفطة عادل شعبان سليمان
2644o8هندسة شبرا بنهااسامه رجب محمود عبدالحميد
طب اسنان المـــنصورهندى الشربينى ابراهيم ابراهيم الشواف568924
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652o97كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةليلى رأفت محمد عبد السالم
تربية الزقازيقضحى النبوي عبد الفتاح محمد643687
48944oكلية األلسن كفر الشيخميرا اسحاق دانيال جاد هللا
43o39oتربية ابتدائي دمـــنهورنورهان محمد بسيونى على عبد العزيز
اداب عين شمسمارينا ماجد عدلى ابراهيم132728
3o149oتربية عين شمسزينب يوسف حسن عطية
36o163اداب طنطامريم ربيع محمود شرف شعالن
اداب القاهرهنورهان مدحت سالمه عثمان85878
تربية كفر الشيخخالد احمد عبدالمطلب الديب373524
57oo83تربية ابتدائي المـــنصورهشروق محمد شعبان عبد الحى علي
5o589oتجاره جامعة دمياطوئام محمد ابو الوفا على على
562oo2تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد عبد البديع محمد المهدى عبده محمد
59455oتربية ابتدائي المـــنصورهيوسف حامد مصطفى على سالمه
1369o7هندسة حلوانعمر ماهر محمود محمد
3o2453تجاره عين شمسنهى نعيم حمام عبدهللا
443o86صيدله االسكندريهشعبان فوزي محمد عبد اللطيف الزرقا
1311o1تربية ابتدائي عين شمسمحمد عماد على اسماعيل شهاب الدين
6622o9هندسة بور سعيدجهاد محمد نصر السيد الفالح
تربية عين شمسايه مصطفى اسماعيل سعيد39318
تربية شبين الكوماسماء عماد السيد ابراهيم225673
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةابراهيم محمد عبدهللا موسى235241
صيدله طنطادينا الدسوقى السيد محمد شبل364852
42o77هندسة حلوانعبد الرحمـــن احمد محمد رمضان
هندسة المـــنيااسالم محمد الزهيرى احمد العجمى381488
648o42صيدله االسماعيليه ج قناة السويسايناس احمد فؤاد احمد
تجاره جامعة السويسصالح الدين محمد صالح قاسم241147
42397oتجاره االسكندريهعال حاتم مهران متولى مهران
2679o1كلية البنات آداب عين شمسوفاء طلعت اسماعيل حسن
صيدله عين شمسمارك جورج اميل غالى114958
كلية البنات تربية عين شمسامـــنية موسى عبد الحميد موسى148925
صيدله حلوانعمرو مجدي فهمي اسماعيل84489
591o39هندسة بور سعيدعبد الحميد محمود عبد الحميد احمد
35729oتربية ابتدائي طنطاابراهيم حمدى ابراهيم احمد غانم
64989oنوعية الزقازيقدنيا صالح محمد على
7544o8اداب المـــنياوالء عبدالعليم محمد عبدالعليم
8o7423صيدلة اسيوطيوستينا ابراهيم صالح ابراهيم
8o8153اداب سوهاجعبير احمد سليمان عمران
طب طنطافاطمه الزهراء عماد طه أحمد الشــاذلى214627
517o92هندسة الزقازيقاحمد عبد المـــنعم كيالنى قطب
5o3999تربية جامعة دمياطابراهيم خالد ابراهيم عبد السالم عطا
تربية الزقازيقمحمود على محمد على بيومى517323
637o72تجاره بنهاسعيد عبدالعزيز سعيد العيان ابو حسن
49375oطب المـــنصورهاحمد عبد الوهاب حمدان الشحات عبدالوهاب
2o746هندسة حلوانعمر احمد عبد المـــنعم محمد احمد
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسراء عبدالحكيم مصطفى رشيدى645518
كلية طب االسنان جامعة أسيوطباهى فتحى عبد الجواد عبد الحميد795212
56o763كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةريم صالح الدين مصطفى عبد الحميد
تربية حلواناحمد محمد صابر راشد54568
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمر خضر متولى على طه حمادة651423
5oo454تجاره جامعة دمياطنادين حسن عوض محمد الديك
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء حربي محمد سالمة128172
السن المـــنياعالء محمد سيد خليفة796542
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73592oاداب قنا ج جنوب الوادىعال عبدهللا علي محمد
هندسة المـــنيااسراء محمد احمد حمزه237584
هندسة القاهرهكريم نصر لطفى محمد198141
تربية بنهاهاجر صابر محمد خضير283867
هندسة االسكندريهأحمد نبيل أحمد عيسوى459294
تربية طنطامـــنة هللا سامى سالم نصر هللا االخرس354426
السن عين شمس/رياضةراندا رفيق رشدى بدروس114786
نوعية كفر الشيخمحمد عصام الدين السيد طه بدر الشناوى373545
هندسة عين شمسيسرا عادل احمد السعيد114354
3oo677صيدله الزقازيقمـــنير ناصر رياض هنداوى
هندسة الزقازيقمحمد خالد محمد حسين عبد هللا سعد644227
تربية طفوله اإلسكندريةهاجر أشرف فتحى السيد الشــامى422899
حاسبات ومعلومات عين شمساميره عصام الدين ابراهيم ابراهيم134175
2o6851طب عين شمسنانسى على طه محمد الصباغ
تربية ابتدائي بنى سويفشيماء محمد ابراهيم على66853
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد ماجد ابراهيم الخولى221791
58581oاثار القاهرهاميره محمد على على السيد حرب
تجاره االسكندريهأسماء رضا أحمد عبدهللا خضر422832
اداب انتساب موجه القاهرههالل محمد هالل دسوقى29985
748o43اداب فرع الوادى الجديدشــاهندة حسن حداد محمد
هندسة المـــنصورهرحاب هالل محمد محمد جادو585972
هندسة عين شمسميريام شكرى فؤاد صموئيل114251
صيدله المـــنصورهسلمى محمد عبد اللطيف محمد سرحان563519
41938oتربية أساسي اسكندريةزينب جابر عبد الحميد حسن محمد
تربية أساسي اسكندريةمى عبدالاله احمد عبد الرحمـــن339522
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن هشــام انور مصطفى كذلك584357
صيدله طنطامهاد جامع احمدهاشم الرفاعى215797
3469o5هندسة االسكندريهرنا سامح حسن محمد مرسى
صيدلة المـــنياسارة نصحي لطفي يواقيم723523
تمريض شبين الكوم المـــنوفيةاحمد محمد عبدالفتاح عبدالمقصود222118
36o193اداب طنطانورهان محروس عبد العزيز كشك
نوعية الزقازيقبريز عيسى الشحات عيسى514335
8o9499تربية طفوله سوهاج طالباتايه عابدين عالم عبد العظيم
تربية ابتدائي دمـــنهورنورهان جمال عبد العزيز شعبان429492
تربية كفر الشيخاريج رأفت عبدالحميد على خميس376548
3o3245تربية ابتدائي بنهااميره سيد حسن على السيد الزيبق
382o36تربية كفر الشيخفاطمة محمود ابو اليزيد ناصف
تربية طفوله االسماعيليهرغده احسان محمد احمد652377
تجاره بنهاتقى محمد رشدى محمد عبدهللا282213
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسراء جمال حسن عبد الحافظ423846
29oo75تجاره انتساب موجه  عين شمسحسام عمر عبدهللا احمد
اداب حلوانندى حسن عبدالدايم سليمان ابراهيم275193
1392o5تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمود سيد صاوى ضاحى
السن عين شمسزينب محمد هاشم عبد المقصود348734
تربية المـــنصورهمى سعد الدين ابراهيم محمد566766
كلية أداب بورسعيدفاطمه السيد جاد عبد المجيد غازى661724
تجاره سوهاجمصطفى شعبان احمد البيومى عبد الموجود816578
4o842اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبد الرحمـــن الحوشي محمد عبد الرحمـــن
طب الزقازيقمحمد الحسينى اسماعيل ابو المعاطى عمر593164
2o1751تجاره انتساب موجه قاهرهحسين محمد ابراهيم حسين
295o54كلية فنون جميلة فنون اسيوطريهام احمد محمد عبدهللا
كلية األلسن كفر الشيخايمان احمد محمد احمد غانم419371
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كليةاسمجلوس
266o36اداب عين شمسفاطمه احمد عيد سنوسي
اداب فرع الوادى الجديدميار محمود محمد وهبة748454
صيدلة اسيوطيوستينا عصام وسلى حبيب787612
هندسة القاهرهشــادى ماجد احمد ابراهيم155811
586o74هندسة الزقازيقاحمد حسين شرف عبد العزيز ناصف
2ooo62تجاره القاهرهسلمى ايهاب على عبدالعظيم
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن يسرى محمد عبد المعطى الحلوانى414661
513oooتربية ابتدائي الزقازيقاحمد مجدى فتحى بيومى عمر
كلية األلسن كفر الشيخناهد محمد امين السخاوى364685
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود عبد المـــنعم عبد الحميد محمد116131
كلية البنات آداب عين شمسنورا محمد جاد الكريم عثمان283538
طب عين شمسمـــنى مصطفى عبدالعال مصطفى هزاع289497
198o48كلية األلسن سوهاجمحمد االمير حماده محمد عبدالحفيظ
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحمدى هشــام حمدى الديب213333
اداب الزقازيقاسماء رضا احمد عبد هللا على637579
74o25طب بيطرى بنى سويفمحمد صادق عطيه صادق الروبى
طب بيطرى الزقازيقمـــنار محسن محمد عبد القادر643467
تجاره عين شمساميره مصطفى محمد احمد146482
7129o2رياض اطفال بنى سويفميرنا ممتاز امين سدراك
تربية ابتدائي الساداتشروق عبدالوهاب السيد عبدالجليل229958
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةلمياء محمد احمد خلف هللا216657
اداب اسيوطحسام محمد احمد عبد الحى793868
8o1312تربية ابتدائي اسيوطرانيا عبد الناصر محمد احمد
5oo277هندسة بور سعيدمحمد اسعد شوقي عبد العزيز
كلية الطب بقنافارس عطاهللا احمد عجمي741179
52o548تجاره الزقازيقأبانوب يوسف حلمى رزق هللا
8oo81oتربية رياضيه بنين اسيوطمايكل زكريا حليم نسيم
2195o5طب بنهاياسمين محمد عبدالحميد الشــاذلى
طب طنطاآيه احمد كمال الدين عبد الونيس بحيرى449464
اداب القاهرهاميره محمد علي خيرهللا153537
64233oهندسة المـــنيامعتز هشــام عباس احمد
8o9935تربية ابتدائي سوهاجسماح عطيه محمود جيالني
3628o4تربية طنطامحمود مـــنجى احمد خميس
تربية ابتدائي اسيوطريمون مسعد شفيق مسعد793526
8o9618حقوق سوهاجمصطفى محمود محمد ابراهيم
طب بيطري المـــنياحسن عصام حسن عبد الرحيم751851
تربية حلواندينا محمد محمد رفاعى39623
7288o3تجاره بنى سويفاحمد وفيق كمال عبدالحافظ
71o184طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىسلفانا عماد وليم بولس
6679ooتجاره انتساب موجه الزقازيقايمان احمد محمد محمد حجازى
صيدله طنطاايمان محمد محمد عبد العاطى ابو عيشه449452
هندسة كفر الشيخريهام فائق حسن محمد حسن382669
اداب عين شمسمصطفى احمد عبد العزيز رفاعى142915
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاسالم محمد ابراهيم يوسف ابراهيم418812
صيدله طنطاايه احمد مرعي محمد بطور449466
طب بيطرى دمـــنهوراسراء اشرف محمد عبدالونيس الشــافعى448279
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد نبيل محمود سامى14191
3oo972تربية ابتدائي بنهانيره طارق عبدالعزيز محمود ابوزيد
تجاره القاهرهحسين اشرف عبد الغفار عبد الحق57546
تجاره اسيوطكيرلس رؤف امبارك بولس793663
اداب كفر الشيخاميره على ابراهيم عبدالبارى377967
اداب حلوانزينب عبدالعزيز محمود اسماعيل268141
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علوم طنطاعبدالرحمـــن صالح محمد امين صالح361872
اداب االسكندريهدعاء محمود ابراهيم احمد حسن422855
حقوق طنطاالسعيد عبدالناصر العطوى السيد427896
6457o5طب الزقازيقعبدالرحمـــن السيد محمد السيد
إعالم بنى سويفنعمات صالح محمود سيد716846
حقوق طنطااحمد سامى احمد الطيار357389
نوعية بنهاهاجر عيد كرمانى سليمان294426
تجاره انتساب موجه المـــنصورهسلمى طارق مصطفى ابراهيم الشربيني568161
261o1تجاره القاهرهكريم وليد زينهم حافظ
نوعية المـــنيااسراء جمال عبد الحميد محمد725148
356o59اداب طنطاسمر محمود محمد محمد الحالج
نوعية موسيقيه الزقازيقعلياء عالء محمد السيد668597
هندسة القاهرهمروان محمد عبده وحيد الدين136937
صيدلة اسيوطجهاد صالح رميح جبالى796484
تجاره الزقازيقايمان محمود محمود محمد سيخه637592
5788o4تجاره طنطاعبد هللا سلطان عبد هللا البيسي
51o262تجاره الزقازيقمرام حمدى على شحاته السيد
5127o2تجاره الزقازيقرحمه السيد عبدهللا السيد جاب هللا
8o6316تربية ابتدائي سوهاجهبه محمود محمد احمد
اداب انتساب موجه عين شمسسلمى ناجى محمود احمد261626
تربية ابتدائي دمـــنهورشيماء عاطف محمد احمد االمام429992
اداب انتساب موجه االسكندريهعمر محمد عثمان حسن ابراهيم418839
7443oتربية الفيوموسام محمد على محمد
5o1696تربية جامعة دمياطعبير عادل عبد الحافظ عوض
78956oتربية اسيوطمحمود عبد الكريم جابر حسانين
14774oتجاره القاهرهعبد الرحمـــن مؤمـــن شعراوي محمد
نوعية عباسيهاسماء ممدوح طاهر موسى146177
36166oاداب طنطامصطفى خالد مصطفى محمود الفش
حاسبات ومعلومات شبين الكوممحمد خالد عبدالرحمـــن شعبان221682
حقوق القاهرهعمر نبيل احمد عبد المقصود49642
45114oطب االسكندريهأميرة سعيد فتحى عمر خطاب
8o1782تربية اسيوطايمان عطيه خليفه ابراهيم
اداب القاهرهمها كامل عبد هللا حسين93725
2936o3كلية البنات آداب عين شمسساره خالد حسنى مصطفى جبر
تجاره القاهرههدير احمد عبد الفتاح محمود احمد بدران56997
56178oتجاره المـــنصورهكريم حامد عباس عبد هللا عبد هللا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانابراهيم مالك يوسف جرجس642152
71o974هندسة المـــنيامحمود فتحي خليل قاسم
اداب الزقازيقمصطفى محمد رشدى امام279823
تجاره عين شمسشنوده جيد يعقوب سعد294736
اداب حلوانشــاهنده محمد محمد حسين محمد42316
اداب انتساب موجه االسكندريهرانا رومانى عطيه قوشــا415852
هندسة االسكندريهزياد محمد انس الوجود عبد الحكيم خضر345366
6426ooنوعية الزقازيقزهراء صالح عراقى محمد صالح
تجاره القاهرهامـــنيه رمضان عبد الوارث محمد126494
هندسة الفيومعبد الحميد سميح عبد السالم ابراهيم عرفه573231
تربية ابتدائي كفر الشيخزينب عيد احمد سحالي372798
492o31طب بيطرى المـــنصورهأحمد محمد عطيه الروينى
هندسة القاهرهيارا وائل عصام الدين على16949
تربية ابتدائي طنطامحمود محمد محمد طاهر محمد البندارى358126
صيدلة بورسعيداالء محمد انسى محمد النحاس661151
تربية سوهاجالمروه عادل صابر عبد الحق812367
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2332o6اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عاطف محمد دغيش
هندسة المـــنصورهنورهان السيد احمد ابراهيم عبد اللطيف591694
صيدله حلوانندى محمد محمود احمد عبد الهادى188185
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمود على محمد على125111
79o851اداب اسيوطايه عبد الحميد محمد عبد العزيز
3544ooاداب طنطاامال محمد عبد المجيد عبدالجواد دغيم
هندسة المـــنياعبدالرحمـــن كرم محمد عبدالرحمـــن262798
578o82طب المـــنصورهتغريد بهاء الدين محمود احمد عوض هللا
66o428تربية رياضيه بنين بور سعيداحمد سامح احمد محمد الجالد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاحمد محمود محمد محمد على النقلى342642
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةساره محمد محمد مريقه234393
تربية ابتدائي طنطاحامد صالح صالح بركات366774
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد احمد عبد الالهى احمد733875
تجاره االسكندريهسيف الدين عصام السيد توفيق شيبت الحمد345656
فنون جميله فنون المـــنيامـــنار خالد ابو العيون محمد713432
667o2oتجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد مرضي عطوه
65o641نوعية الزقازيقنورهان احمد صالح حسن حجازى
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد محمد السعيد محمد الروينى378448
13256oاداب حلوانرغده ابراهيم محمد ابراهيم
15o241تجاره انتساب موجه قاهرهمينا هانى سعيد جورجى
تجاره المـــنصورهمحمود خالد عبده هالل561824
5o9242هندسة الزقازيقعمر اسامه فوزى مرسى محمد
صيدله طنطامحمد طارق عبدالصمد السيد سالم235413
طب بيطرى المـــنصورهأحمد السيد شوقى السيد الدسوقى491759
41o7o6تجاره االسكندريهمحمود عبد الناصر سعيد السيد حسن
اداب المـــنياصابرين محمود غالب محمد721695
15o2o1تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد السيد عبد الرؤف اسماعيل
نوعية كفر الشيخمحمد محمود شلبى بركات368861
2813o7تربية بنهامايكل سامى ابراهيم شحات
هندسة اسيوطاحمد عاطف شحاته موسى787478
تجاره كفر الشيخمحمود خالد عوض محمود سرايه381141
تجاره كفر الشيخآيه محمد طه مصطفى الدسوقى376547
عالج طبيعى ج كفر الشيخمـــنة هللا اسالم كمال عبد الفتاح561452
تربية اسيوطرغدة ممدوح عبد االمام احمد796939
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره محمد بدراوى عبدالجواد المـــنوفى236498
72234oتربية المـــنيامحمد على خليفه على
1362o8كلية األلسن ج أسوانامجد مصطفى احمد مصطفى
حقوق اسيوطاحمد عبد العزيز عبد الحميد اسعد794747
4321o1فنون جميله فنون ج االسكندريهعهد عادل عبد الجواد ابو جاموس
تربية ابتدائي الزقازيقاسراء حمدي السيد عبدالعال524879
حقوق طنطامحمد احمد عبدالوهاب عطيه غنيم488828
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانايمان سعيد مـــنتصر مصطفى153541
اثار القاهرهميرنا مظهر وهيب ابراهيم271111
213oo9هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد احمد ابراهيم زيدان
139o12تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمصطفى عبد هللا محمد عبد الغفار
4193o5فنون جميله فنون االقصرهايدى نور جابر نور
صيدلة الفيومفاطمه كمال احمد عبد الوهاب75415
تربية ابتدائي قنا ج الواديندى حجاج احمد محمد737374
كلية البنات تربية عين شمسيارا طارق عبد الفتاح على145965
1552ooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانامل كمال عبد الباسط احمد
هندسة سوهاجمصطفى محمد هاشم عبد المجيد785356
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانزينب جمال عزت عبدالعظيم278895
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كليةاسمجلوس
عالج طبيعى ج كفر الشيخأميرة رزق السعيد عيد378986
تربية ابتدائي المـــنصورهمروه محمد حسن عبده حسن591866
طب الزقازيقأحمد عبدهللا جوده محمد عليان قاعود641931
صيدله المـــنصورهمحمد رضا مـــنصور ابوالسعود494155
طب المـــنصورهالرا مختار عبد الفتاح عبد الرحمـــن حسين489614
تجاره عين شمسفاطمه عبد المـــنعم يونس يونس142134
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةيوسف وديع وليم سيدهم212993
6o155اداب حلوانمـــنار محمد علي محمد
طب اسنان جنوب الوادىاحمد ابو بكر محمود الطيرى745272
4299oحقوق القاهرهياسمين اشرف مصطفى سيد عمران
رياض اطفال المـــنصورهحنان احمد عبد الغفار احمد573984
5o9467اداب الزقازيقحسن سعيد حسن محمد خطاب
اداب دمـــنهوربيشوى صليب حسب هللا جرجس416193
716o34اداب المـــنياوفــــاء خــلــف عبداللطيف محمد
كلية الفنون التطبيقية بنى سويفنور على محمود على نصر19285
71456oصيدلة المـــنياعمرو محمدنورالدين وهيدي سيد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد حلمى عيد السيد217624
647oo8طب الزقازيقاحمد ايهاب محمد احمد
طب القاهرهاالء محمد احمد سليمان15711
اداب حلوانهدوه طارق على عبدالهادى196219
طب بنهاامال محمود محمد محمود بدر278548
تربية ابتدائي شبين الكوماسماء السيد صابر الريفى218656
اداب انتساب موجه االسكندريهمحمد ابوزيد احمد ابوزيد سالمه418844
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةبدر حسن ابراهيم بدر212549
3116o6طب بنهاريهام على السيد احمد
49o516تخطيط عمرانى القاهرهاحمد محمد محمد قابل
8o423هندسة الفيوممصطفى احمد عبد الرافع توفيق
66o715تجاره بور سعيدمحمد طارق السيد محمد صبح
2o23o5هندسة حلوانمحمود على عبدالحميد محمد حسن
تجاره المـــنصورهحسام محمد احمد الحسانين حسون588115
اداب القاهرههنا اسامه عبد الفتاح على114513
3422oحقوق القاهرهاسراء عمرو محمد محمد سرور
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه عالء عبدالجواد زيدان226713
طب اسنان المـــنصورهفاطمه مصباح السيد محمد عبد هللا564755
تجاره االسكندريهاحمد محمد ابراهيم محمد عيسى416529
طب القاهرههند اشرف محمد عزالدين امين35482
هندسة االسكندريهبالل مجدى مهدى عبدالهادى414892
اداب عين شمسمـــنه هللا ايمـــن احمد عبده عبدالمجيد195392
تجارة قنا ج جنوب الواديسماء طارق محمد الحسينى جمال الدين238369
هندسة طنطامحمد محمد عبد الحميد الفقى485995
اداب حلوانندى حمدى عبد العظيم عبد الملك21447
3o1987تربية عين شمسبالل عبدالحليم السيد عبدالحليم
تجاره بنى سويفمراد رأفت يعقوب وهبه721246
34244oهندسة االسكندريهكريم ابراهيم حسين حسن قاروصة
تربية ابتدائي االسماعيليههبه مسعد محمود عبد هللا653721
تربية ابتدائي الزقازيقنهله محمد احمد عبدالحليم516559
صيدله عين شمساحمد محمد عبد الفتاح مصطفى139428
2o3796اداب حلوانجهاد محمد على على
3o292oدار العلوم ج القاهرهابتسام رجب عطيه محمود باطة
اعالم القاهرهروان عادل مرزوق سيد47899
15423oحقوق حلوانزينب احمد عبد السالم احمد
حقوق عين شمساحمد وجيه احمد حسن المعداوي189926

Page 1070 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي بنى سويفوفاء خالد محمد عبد العزيز65382
اداب انتساب موجه القاهرهحسن سعيد حسن عبد الرحمـــن148297
صيدله طنطاعمر شعبان الظاهر شعبان357211
1212o8اداب عين شمسكالرا صفوت صبحى فريد زقلمه
إعالم ج جنوب الوادىامانى فليب فهمى بشــاره732367
تجاره االسكندريهامـــنية سعد محمد علي عبدالمعطي349251
5o1289طب المـــنصورهرانيا احمد عبد السالم عبد السالم الغرباوى
24o4o3اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةجهاد عادل احمد محمد غنيمه
2963o2كلية البنات تربية عين شمسنيره سيد عبدالفتاح رمضان
هندسة عين شمسايمـــن جمال عبد الباسط خير هللا54145
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحهدي حموده سالم حميده336625
تجاره بنى سويفمحمود حسين عبد السالم محمود711472
صيدله طنطامحمد مدحت السعيد محمد العقاد353133
هندسة االسكندريهندي طارق حسن احمد حسن454316
271o47تجاره عين شمسسلمى طارق محمد محمد سليمان
29o674كلية البنات آداب عين شمسشيماء قطب محمد محمد احمد
11799oحقوق عين شمسزياد عمرو محمد جمال الدين المهدى
اداب المـــنصورهايه محمد عثمان عبد الهادى581439
56o7ooرياض اطفال المـــنصورهاالء ابراهيم السعيد محمد ابراهيم
كلية هندسة بنهامازن مختار مرسى بديره235293
18721oحاسبات ومعلومات عين شمسهشــام محمد عبدالحميد علي الدسوقى
7o346هندسة بني سويفمصطفى محمود يحيى محمود
121oo7صيدله عين شمسندى وائل شعبان توفيق
تجاره القاهرهرنا محمد كمال زغلول محمد123211
طب القاهرهايه ابراهيم عبد هللا احمد13662
اداب المـــنيامرفين يوسف اسحق بطرس718656
اداب االسكندريهمحاسن محمد حسن على الجميل423991
2228o9صيدله طنطاطاهره بشير احمد عسكرى
 تربية الساداتهايدى احمد حسن السمادونى226579
229o14عالج طبيعى القاهرهايه ايمـــن عبدالفتاح موسى
هندسة اسيوطمصطفى عالء الدين احمد الشين587541
نوعية بنهاايمان حسنى الشحات ابراهيم277686
اداب اسيوطايه رأفت عزمى على787511
هندسة االسكندريهمحمد جابر شحاته وهبه368796
تربية ابتدائي المـــنيارضوه محمد شعبان سيد اسماعيل752465
هندسة حلوانكيرلس مرقس حنا تادرس148161
طب بيطرى بنى سويفريهام محمد سيد لطيف69298
تربية اسيوطساره سامح زكى فرج791724
حقوق القاهرههدير صبحى احمد شــاهين189626
طب بنى سويفرميساء محمد ابراهيم عبد الحافظ64563
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن هشــام هاشم موسى شوادة459433
اعالم القاهرهجهاد رفعت احمد محمود حسن278358
تربية بنى سويفمريم جمال صوفي محمد63762
طب اسنان المـــنصورهاسماء فتحى نصر رضوان518447
صيدله المـــنصورهاالء رضا صالح الرشيدى488319
طب طنطامحمد السيد ابراهيم شــامة366697
طب طنطامـــنار محمود عبد الحميد محمد عيد354159
حقوق القاهرههبه هللا احمد سيد محمد267888
51o549صيدله الزقازيقمهيتاب محمد محمد على
722o29رياض اطفال المـــنيا طالباتفاطمة جمال احمد ابوسمرة
تربية ابتدائي عين شمسمحمد محمود محمد محمود الدميرى292546
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننيره فوزى طه عبد هللا سليم34199

Page 1071 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
تربية قنا ج جنوب الوادىياسمين احمد محمد مصطفى732824
تجاره االسكندريهناهد مسعود محمود ابراهيم422793
716o3oرياض اطفال الفيوم طالباتدنــيــا مصطفى احمد عبدالحليم
اداب القاهرهنهى اشرف عبد العزيز محمد37242
21o297تربية حلوانوسام عادل عبدالمـــنعم عبدالرحمـــن
44157oصيدله االسكندريهمصطفي هاني محمد العصار
صيدلة اسيوطمحمد رمضان عبد المـــنعم محمد748829
طب االسنان المـــنيامحمد احمد رمضان احمد719855
6621o4نوعية بور سعيدامـــنيه محمد فاروق ابراهيم النهرى
4142o4هندسة المـــنياطارق اسامة علي محمد عمر
تربية بنى سويفهاجر فتحى سيد سليمان64211
حقوق طنطامحمد رأفت عبد العظيم احمد مرزوق357455
تجاره المـــنصورهعبد هللا جمال يحى عبد الحميد عيد565638
1331o5تربية عين شمسعمر ايمـــن طه الشحات مـــنصور
تجاره انتساب موجه  عين شمسمصطفى سامى مصطفى على عيشه139337
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد خميس عبدهللا عبدالهادى عموره439794
673o4علوم بنى سويفهدير محمد عبد الفتاح عبد التواب
تخطيط عمرانى القاهرهايمان زكريا محمد عبدالرحيم655453
79o8ooاداب اسيوطابراهيم محمد محمد سويف
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن السيد محمد السيد محمود418665
كلية البنات آداب عين شمسهدير حميد عوده حميد268542
اداب االسكندريهمريم شعبان احمد السيد البشوتى348767
اداب عين شمسميرنا ماجد عدلى ابراهيم مسيحه132743
3o1589كلية البنات تربية عين شمسكريمان عماد محمود كمال الدين
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسمحمد فهمى محمد على جاد الحق649714
عالج طبيعى ج كفر الشيخروان ناصر محمد أحمد نصر438411
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود احمد خليفة شحات734123
هندسة عين شمسزياد محمد عبدهللا محمد اسماعيل193575
تجاره االسكندريهمحمد عبد الناصر محمد على418537
7197o8تربية ابتدائي المـــنيارضوى خليل عبد هللا خليل
792oo9كلية رياض االطفال اسيوطاسماء نمر حسين توفيق
تجاره عين شمساسراء صفوت مصطفى السيد131987
تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةدينا صبرى فتوح محمد السيد591847
5o7118هندسة طنطااحمد حسام نعيم محمد مأمون
2o3786اداب انتساب موجه القاهرهامل محمد احمد عبدالحليم
عالج طبيعى القاهرهياسمين محمد الدسوقى محمد ابو اسماعيل661292
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعمار سامى السيد محمد خليل235547
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةروميساء فتحى محمد الجنتيرى663536
طب بنى سويفياسمين عادل محمد جنيدى62932
هندسة المـــنياعبد الرحمـــن بدر محمد محمد711743
49161oكلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمحمد عاطف سعد فوده
13199oاداب عين شمساسماء حازم عبد الرحيم حجاج
265o91اداب عين شمسمـــنه هللا محمد عبدالفتاح عبدالباقى
اداب الزقازيقاحمد على عبد الحميد اسماعيل516897
3265oتجاره انتساب موجه قاهرهعمر ايمـــن عطوه عجمى
علوم عين شمسجهاد مصطفى ابوالفتوح محمد294241
56o814رياض اطفال المـــنصورهندا احمد حامد احمد جانو
38o467طب بيطرى كفر الشيخهند محمد احمد عبد الحميد
262oo6تجاره عين شمسعلى ماهر محمد جاد جادو
تربية بنى سويفناهد سيد عويس احمد65663
149o88طب اسنان القاهرهندا محمد صالح الدين محمد
21o27oحقوق حلوانداليا سمير ابراهيم محمد سالم
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كليةاسمجلوس
2o5822عالج طبيعى القاهرهمحى الدين ممدوح حسن محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمد عبد الوهاب ابراهيم38998
صيدله الزقازيقايمان عبد المـــنعم عمر حبشى489783
5697o8تربية ابتدائي المـــنصورهشيماء السيد محمد شبانة
اداب دمـــنهورشيماء مجاهد السيد ابو النضر عبدالعاطى428447
5o1458تجاره جامعة دمياطدنيا مسعد مسعد الجنيدى
اداب القاهرهمحمود احمد رجب حسين54669
كلية طب أسوانهانى محمد االمير حفنى762382
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفايه اسامه محمد احمد94644
هندسة االسماعيليةمريم عصام الدين طه احمد652324
2267o7تربية الساداتايمان اسامه حمودة احمد 
طب االسكندريهاشرف احمد بسيونى عبدالمجيد عبد الكريم373578
44o49تجاره القاهرهمحمد اشرف عبد المعز ابراهيم
تربية المـــنياميار احمد حمدى محمد725224
اداب االسكندريهقمر اشرف البدرى محمدعلى339943
2o7465تجاره عين شمسبسنت احمد صالح الدين احمد
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفامـــنيه تامر بدير على72286
22366oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةهشــام مجدى عبدالمـــنعم الصفراوى
تربية موسيقيه حلوانمحمد ابراهيم مصطفي علي غزالن375796
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد وائل عبد الفضيل جادالمولى45355
نوعية بنهاريم ناصر سالمه جمعه سالمه285394
طب االسكندريهمـــنصور عبدالرحمـــن مـــنصور عبد الرحمـــن خليل442937
132ooاداب انتساب موجه عين شمساسالم احمد رشــاد عبده
هندسة بور سعيدسمر اشرف عبد العزيز الجوهرى636297
تربية ابتدائي بنهازينب محمد سالمه ابراهيم293324
صيدله القاهرهخالد بيومي ابراهيم بيومي59764
755o6طب الفيومهنا حاتم محمد عبد الغفار
هندسة االسكندريهمصطفى احمد نصر الدين احمد نصر414122
51o361اداب الزقازيقياسمين مصطفى وحيد محمد محمود
648o93تربية الزقازيقمحمود احمد محمدالشوادفى عبد الجواد
66o458نوعية بور سعيدعبد هللا السيد صديق احمد موسى
هندسة عين شمسعمر محمود سيد سليمان148148
هندسة اسيوطرائد محمد رمضان احمد مصطفى287419
71411oطب المـــنياساندى ابراهيم السيد ابراهيم
طب طنطاشيماء سامي عبدالغفار راضي356577
5oo127هندسة بور سعيداياد اسالم االمام العنانى
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمود سامى عبد العزيز زهران427288
هندسة طنطاإبراهيم أسامة إبراهيم داود498646
تربية المـــنياوالء خاطر عبدالتواب محمد728868
42326oاداب انتساب موجه االسكندريهنانسى خميس حسين عبد الباسط على
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةنرمينا محمد عفيفي البدوي652413
تربية طنطارانا حسن حسن ابراهيم شرف364598
عالج طبيعى ج كفر الشيخمينا عماد نجيب صليب عبد المالك488736
تربية كفر الشيخفداء محمد سعد على374562
تربية ابتدائي المـــنياايفلين نادى خليل مالك722153
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد حسن صابر عبدالحميد عطيه295654
تربية شبين الكومايمان عادل فتحى ابواليزيد222623
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر محمد السيد جمعه219994
صيدله القاهرهايه فوزى الصياد احمد236188
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتدعاء فراج محمد البكرى747625
تربية ابتدائي اسوانمـــنال محمد فتح هللا محمد822554
278o96كلية هندسة بنهامـــنى خالد صبحى عبدالهادى
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اداب القاهرهصالح هشــام عبد الرحمـــن صالح سيد عبد الغني16638
48571oكلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاميره محمد مصطفى الشــاعر
38o527تربية كفر الشيخنهى رمضان محمد ابراهيم
كلية أداب بورسعيدايه فهمي عباس شلبي الجندى662679
صيدلة المـــنيامحمود عثمان قطب حسن723223
هندسة اسيوطديفيد فايز مترى داود797467
تجاره اسيوطمصطفى هاشم احمد عبد الحميد792538
تربية المـــنصورهامل محمد محمود المتولى الجندى566559
فنون تطبيقيه حلوانساره اشرف محمد سليمان43112
تربية ابتدائي المـــنصورهسماح عبوده عبد الحليم المتولى الشين593349
صيدله القاهرهاسماء اسامه السيد عفيفى128549
45o336طب االسكندريهدينا عماد اسماعيل على البدرى
تجاره القاهرهندى ضياء محمد حسن حافظ17326
2o2926اثار القاهرهبسمله اشرف صبرى حسين
نوعية طنطااشرقت مسعد وصيف الشوبكي487723
58o536طب المـــنصورهاحمد ياسر ذكى احمد العزب
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسنجم الدين مصطفى محمد حسن المالح644187
نوعية المـــنيارنا محمد على محمود715642
اداب انتساب موجه القاهرههمسة حسن طه حسن25394
هندسة عين شمساندرو جورج نظمى ميخائيل114693
اثار قنا جنوب الواديمحمود عزت رجب البنا426265
تربية اسيوطمريانا نصار بهيج ذكي795412
كلية البنات تربية عين شمسدعاء اشرف محمد احمد تاج الدين292127
تربية كفر الشيخمـــنار محمود محمد بهوت385424
حقوق بنى سويفعفاف سالم علي عبد الجواد66864
4389o5حقوق االسكندريهلمياء عبد الحفيظ عبد الحميد علي زهران
هندسة كفر الشيخكمال محمد رمضان محمد مـــنفي حسين459957
تجاره اسيوطاحمد مصطفى خراشي احمد748691
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود عاطف محمود على ابوللـه213694
صيدله القاهرهزينب خالد محمد طلعت توفيق سيد احمد148951
تجاره القاهرهمـــنال على محمد احمد44596
اداب بنهانورهان اشرف رفعت عوض282946
هندسة كفر الشيخمحمد خالد محمد فريد سعد371932
اداب القاهرهمـــنرفا ايمـــن سمير ذكي132736
71156oصيدلة المـــنياشهاب الدين همام جمال ابوبكر
هندسة كفر الشيخخلود سعد مصطفى سعد مصطفى جاهين372698
صيدلة بورسعيدبسمه صبرى عبد المجيد صالح عماشه568866
637o92الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعبد هللا عبد الناصر جبر عبد الناصر جبر
798o46اداب اسيوطيوسف شعبان سيد بخيت
74o968تربية ابتدائي قنا ج الواديابراهيم احمد جادهللا احمد
رياض اطفال المـــنصورههند السيد احمد احمد578858
35446oكلية الطب البيطرى المـــنوفيةاسراء مصطفى سليمان على على الجرف
51o566صيدله الزقازيقندى عالءالدين محمد امين مصطفى النادى
8o4o48كلية األلسن سوهاجبسمه محمد ابراهيم محمد
طب بيطرى بنى سويفايه نبيل عبد العظيم احمد67962
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةصفاء عز الدين عبد الحميد حسين154963
5o3o67اداب جامعة دمياطبسمه جمال عبد عبد الدايم حسن
تربية اسيوطندا هالل عبد الحكيم احمد797716
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد ياسر محمد سعيد عبد النبي188942
طب بيطرى كفر الشيخاسماء رجب اسماعيل اسماعيل عباديه356193
تربية ابتدائي طنطاتقى صابر السيد امين ابو زيده359156
35o88تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةساندى عصام حلمى مـــنصور
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22o3ooاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورا مصطفى محمد خليفه
نوعية المـــنياايه مفتاح سعد عبد التواب721661
تجاره عين شمسدنيا حسن صالح حسن132335
كلية رياض االطفال اسيوطسهيله عبد المجيد كمال صديق797571
36oo28صيدله طنطاايه عبدالعزيز السيد الربوه
65o759تربية الزقازيقهيام جمعة اسماعيل الصانط
هندسة شبرا بنهامحمود محمد محمد الميرغنى محمد غنيم287488
51944oتربية ابتدائي الزقازيقايه ابراهيم عبد هللا رمضان
656o64تجاره االسماعيليه ج قناة السويسخالد وليد فوزى محمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى جمال عثمان هدايه223945
21551oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةاالء حافظ السيد عالم
744o9اداب الفيومنورا حسن محروس احمد
حقوق جامعة الساداتأحمد سعيد احمد عبدالقوى البندارى427366
2o5661تربية حلوانسيد ابوالوفا الحسينى ابراهيم
هندسة االسكندريهمحمد أحمد محمد محمد االعصر459747
تجاره عين شمساالء عماد حمدى احمد271614
794o7oتربية اسيوطاسماء عبد الناصر حمدى عبد المـــنعم
حقوق بنى سويفامين مصطفى محمد رشدى سيد61975
27316oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود عبدالرحيم سيد مرزوق
3o2951تربية بنهانور الهدى سمير كمال محمد عبدالرازق
58651oاداب الزقازيقندى طاهر نعيم الطنطاوى ابراهيم
2o88o6تجاره عين شمسسلسبيل عالءالدين عبدالرحمـــن محمد
66344oاداب انتساب موجه بورسعيديارا احمد ابو المعاطى احمد ابراهيم
طب سوهاجاحمد أبوالبد احمد موسى811278
7496o3تربية ابتدائى فرع وادى جديدامل احمد خلف هللا حسن
41o968اداب انتساب موجه االسكندريهيارا حسام محمد احمد االبيض
28o935تجاره عين شمسمصطفى ابراهيم حسين احمد صالح
212o81اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم سعيد محمد عبدهللا
46o252هندسة االسكندريهعالء عبد الحميد محمد محمد ابوعجيله
6427o8صيدله الزقازيقايمان شــاكر عطيه عبدالواحد
1494o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروه حسين عبد الرحيم عبد الفتاح
رياض اطفال المـــنيا طالباترحاب على ضرار محمد721675
تربية طنطاساره محمد مصطفى محمد فرج359192
نوعية المـــنيامحمد جمال محمد محمد ترياق721218
تربية ابتدائي شبين الكوممياده محمد محمود رمضان222719
43766oصيدله االسكندريهايه جمال محمد عبد العال الدالى
طب عين شمسحسام عالء السيد الصافورى195685
22o231عالج طبيعى ج كفر الشيخنهله بهى الدين مصطفى ابوالمجد الجمال
2o4381صيدله حلوانبتول صالح ابراهيم احمدي الشلبى
اداب بنهاعبدهللا مسعد عبدهللا صديق278829
36778oتربية ابتدائي طنطانهاد طلعت احمد محمد شلبايه
تربية ابتدائي الزقازيقمحمود ناصر جمعه محمد مصطفى638824
هندسة االسماعيليةعبدالرحمـــن محمد عبدالرحيم عبد هللا659421
تجاره بنهااحمد طارق إسماعيل ابوزيد643611
اداب انتساب موجه عين شمسامينه سيد مـــنصور سيد282986
8o4546تربية سوهاجريهام أبو الفتوح احمد عبد هللا
علوم المـــنصورهايه عزيز فكرى المـــندوه571779
صيدله االسكندريهندى السيد احمد عبده ابراهيم435468
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشــاهنده عجبان سيد احمد132526
349o8هندسة القاهرههيلين رجائى سعيد سمعان
صيدله الزقازيقاحمد محمد السيد فرج السيد521213
فنون تطبيقيه حلوانسلمى على محمد عبدالعظيم188374
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3627o8طب اسنان طنطامحمود محمد السيد محمد الجميل
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةرامى محمد فتحى سعيد218223
تجاره المـــنصورهنور عمرو محمد رضا العشرى عفيفى565796
5oo35oتربية جامعة دمياطاميره جمال مسعد بربر
تجاره بنهاعبدالحكيم عامر محمد الطوخى286118
طب اسنان القاهرهيارا سامي محمد السيد153933
28492oتربية ابتدائي بنهارشــا على حسن عبدالفتاح
هندسة االسماعيليةميرنا حمدى احمد حسن659522
تربية اسواناسماء صابر حراجى حسن823776
صيدله االسكندريهزياد احمد حسن محمد دويدار342797
هندسة القاهرهنادين مصطفى سامى ابراهيم114536
تربية بنهادنيا نبيل زكى عبدالغفار279568
كلية هندسة بنهااسراء عبد المـــنعم عبد الحميد السيد الهباش354267
4433ooطب بيطرى دمـــنهوراحمد سعيد عبدالعزيز عبدالغني الخياط
64349oتجاره الزقازيقمحمد اشرف محمد محمود
هندسة اسيوطاحمد حسن محمود احمد827447
72931oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمريان اشرف يوسف رياض
اثار قنا جنوب الواديمـــنار محمود احمد محمد45714
57631oاداب المـــنصورهرغده رضا محمد احمد حسين
44612oطب االسكندريهرحمه فخرى عبد المولي ابوزيد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسراء محمد احمد عتمان محمد235899
21o442برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنار محمود محمد على اسماعيل
262o16طب بيطرى بنهااحمد ايمـــن عبدالفتاح محمد محمد
صيدله الزقازيقايمان عصام الجميل عبدالخير288161
تربية رياضيه / بنات جامعة الساداتندى السيد محمود الشــاذلى225977
3413o2اداب االسكندريهآالء عصام حنفى محمود على التونى
6456o6طب الزقازيقمى عماد محمود ابراهيم
5o3932تربية جامعة دمياطنورا عبد الباسط رمضان االمام  موسى
تربية ابتدائي اسيوطمرثا شلبى زاخر شلبى793583
56o424صيدله الزقازيقمحمد على محمود احمد شومه
تجاره االسكندريهحسن محمد شعبان ابوالوفا السمان343264
14o318كلية البنات آداب عين شمسرنا نبيل مصطفى محمد بيومى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنورهان عماد الدين حسن عبد الرحمـــن مسعود659357
3o84o5تجاره بنهازاهر ممدوح مصطفى عبدالوهاب
عالج طبيعى قناناردين بشرى واصف قالده746181
صيدله االسكندريهخالد محمد محمد طه الشرقاوى436567
صيدله الزقازيقمحمد محمد رضا محمد رشــاد علي514398
81556oصيدلة المـــنيااالء حمدى عبد العزيز احمد
تربية ابتدائي طنطااسراء محمد السعيد طاليع489258
نوعية بنهاشروق شكرى محمد شندى فوده231726
هندسة شبرا بنهااحمد وفائى شحات محمد281813
نوعية بور سعيداسماء محمد ابراهيم خليل حجاج661679
تجاره عين شمسابراهيم محمد محمود عواد خليفه287554
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسكريم عبد الستار عودة خليل651623
طب الزقازيقعمر احمد احمد محمود الشيخ577738
هندسة القاهرهاحمد ناصر قرني حميده15238
هندسة شبرا بنهانيره وحيد رمضان يوسف حسانين288366
4147o4هندسة االسكندريهاحمد حماد احمد القبارى حماد
6o358السن عين شمساسماء سعيد شــاكر عبد التواب
تجاره طنطافرج إسماعيل أسماعيل يوسف فايد352922
طب الزقازيقفوزيه ممدوح السيد امين خليل641682
رياض اطفال المـــنصورهسمر سمير توفيق محمد احمد585282
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هندسة الفيومثابت عبدالسالم ثابت عبدالسالم656631
تربية بنهاامانى عبدالودود بيومى عبدالخالق286929
تجاره القاهرهدينا سعد كامل حليم34325
691o7كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسراء عيد احمد محمد
صيدله طنطاابراهيم محمد احمد محمد عبيد353313
اعالم القاهرهشيماء عبد الحميد البطايحى على142311
24o37oطب بنهااسراء عبدالمجيد ابراهيم الشيخ
639o1oاداب الزقازيقريهام ماهر عبد الخالق محمد الصغير
65o216اداب الزقازيقايمان على ذكريا طنطاوى
تربية ابتدائي شبين الكومهاجر ايمـــن ابراهيم شريف نقحه231954
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء احمد على احمد حسين739217
662o33رياض اطفال بورسعيدامينه احمد عبد الفتاح مصطفى العراقى
هندسة القاهرهمحمد خالد خلف محمد عثمان223849
446o76طب االسكندريهايمان محمد يوسف عبد الهادي يوسف هويدي
السن المـــنيامحمد احمد السيد عجمى54637
تربية ابتدائي دمـــنهورايمـــن على عبدالعاطي برغش426595
تربية شبين الكومعمر فوزى على شرف الدين212593
116o82هندسة القاهرهنورا كامل عبد العزيز محمد
26669oتجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد احمد السيد ابراهيم
هندسة القاهرهعادل امام مصلحى شبايك51464
19o348تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه محمد عبدالعال عبدالحميد
تجاره عين شمسشريف يوسف محمد عبد العزيز121794
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمود السيد الوكيل213526
اداب اسوانايهاب حسن بخيت محمود731843
431o25تربية ابتدائي دمـــنهورشيماء عبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز
8o4331هندسة سوهاجاحمد محمد محمود محمد
تربية طنطارامى احمد احمد قنديل357849
تربية الفيوماسراء اشرف فتحى محمد76178
طب االسكندريهعبد الرحمـــن عمرو السيد السيد محمود345243
8o37o1تربية ابتدائي سوهاجاسراء رجب محمود عكاشة
تجاره القاهرهمريم احمد محمد عاشور28237
42737oتربية ابتدائي دمـــنهورإسالم عبد الونيس الدسوقى محمود البندارى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى عبدالعزيز الحسينى ابراهيم عبدالوهاب235341
36o2o9تربية ابتدائي طنطايمـــنى حسن فتحى عبد النبى محمود
46o625هندسة االسكندريههاجر سالمة محمد ابوقفص
تجاره الزقازيقمها محمد عبدالمعطي ابراهيم السيد لعبوطه522139
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو عبدالحميد رجب النشــار233492
56o654طب المـــنصورههدير ماجد حامد محمد على حسن عبد الوهاب
27o16هندسة حلوانبيتر اميل صرابمون ابراهيم
هندسة عين شمسمصطفى احمد محمد محمد عبد اللطيف192924
اداب بنى سويفهبة حسن عبد اللطيف عثمان67294
تجاره بنهاعلياء السيد محمد السيد299934
36963oتربية كفر الشيخمرفت محمد طاهر عبدالمجيد
79311oاداب اسيوطايمان ناصر شوقى سيف
حقوق طنطانجاة احمد احمد محمود359273
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء محمود ابو خلف احمد151361
صيدله بنى سويفاحمد مصطفى محمد على754254
8o45ooهندسة سوهاجمصطفى عفت صابر محمد
365o8تربية حلوانتقى على محمد احمد
صيدلة اسيوطايرينى عصام عبد المالك ميخائيل787556
342o12فنون جميله فنون ج االسكندريهيوسف محمد السيد علي عزب محمد عثمان
نوعية الزقازيقاحمد محمد السيد عطيه645632
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كليةاسمجلوس
تربية دمـــنهورآية عاشور محمد الرزافى429263
تجاره الزقازيقمؤمـــن سمير السيد محمد523295
صيدله الزقازيقاحمد سمير كمال محمد عبد ربه291941
هندسة كفر الشيخمصطفى السعيد عبدالسميع على عبدالواحد381587
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقهبه السيد عبد اللطيف السيد648166
تجاره االسكندريهنوران اشرف محمد محمد على الحبشى389189
19o985هندسة القاهرهفريده هانى عبدالحميد محمود الجندي
نوعية كفر الشيخامل السعيد بسيوني طه376569
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويفحمدى محمود عبد المـــنعم محمد71382
اداب حلوانمى وليد محمد شعبان21439
7436o3هندسة اسوانكريم حمدي حسن الشــاذلي
5o17o3طب المـــنصورهاحمد فاروق شلبى عبد الغنى
هندسة الفيومعمر ايهاب محمود محمد رستم191624
اداب انتساب موجه عين شمسهبه عادل عبدالرحمـــن ماجد293561
588o46اداب الزقازيقريهام رضا على عبد المجيد جنينة
طب بيطرى المـــنصورهنجاه صبرى عبد الحى الغمراوى495568
طب الزقازيقمحمد ابراهيم عبد المولى محمد سيد احمد591731
تربية ابتدائي الساداتباسم السيد محمد شــاهين224274
3o2433اداب انتساب موجه عين شمسمريم سامى فوزى بطرس
تربية جامعة السويساحمد توفيق حسن شلبى656782
4853o4تربية طنطانرمين عطا محمد عطا العيارى
صيدلة بورسعيدهبه يحيى درويش السيد احمد663599
فنون جميله فنون المـــنياروان ياسر محمد عباس قنديل348862
1355o7صيدله حلوانمصطفى عبد هللا ابراهيم عبد الرحيم مـــنصور
صيدلة المـــنيامصطفى محمود دسوقى محمد723224
23o64oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةابراهيم احمد محمد محمد خليل
2934o1صيدله عين شمسايه محمود عبدالمؤمـــن محمود
كلية األلسن بنى سويفميالتيني فرج وليم عزيز74398
تربية كفر الشيخسحر عبد الرءوف محمد خير369294
3o2914تربية بنهاهبه مختار على محمد الخلفى
5o3916تربية جامعة دمياطدينا محمد ابو النور القدرى
46o691هندسة االسكندريهياسمين على السيد محمد صالح
56o552طب المـــنصورهمروان هشــام مصطفى السيد المورلى
هندسة المـــنيامحمد محمود ابراهيم محمد718154
تربية رياضيه بنين المـــنيامحمود مصطفى هارون عبدالعال711269
تربية طنطانهال القطب عيد ابوقحف363148
تجاره المـــنصورهدعاء صالح ابراهيم ابراهيم568377
اداب انتساب موجه القاهرهغاده عبدالحميد ابراهيم السيد ربيع275398
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد مجدي علي عمارة441182
5oo471تربية جامعة دمياطنورهان عالء خليل النماس
اداب المـــنيااية محمد عبد الرازق حسان715226
اداب االسكندريهاسالم ايمـــن عبدالبصير عزالعرب طه344282
نوعية بنهاسلسبيل عبدهللا عبدالدايم احمد277569
هندسة عين شمساالء صبحى محمد عبداللطيف262518
7293ooكلية التربية الفنية ج المـــنياعهد علي عفيفي محمد
اداب سوهاجاحمد عبد هللا محمد محمد813869
7934o4تربية اسيوطكاميليا سارى حنين رزق هللا
94o5oصيدله بنى سويفمصطفى هشــام عبد المـــنعم عبد القادر
7212ooتجاره بنى سويفعمار محمد فتحى ابراهيم
تربية ابتدائي قنا ج الواديياسمين ابوالحجاج كامل عبدالحكيم743736
2841o4كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاحمد عبدالسميع محمد مصطفى نصار
هندسة االسكندريهعادل حسن محمد محمد عبد الغني414745
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كليةاسمجلوس
اداب انتساب موجه القاهرهنادين ايهاب ابراهيم العشماوى25689
طب المـــنيامحمد صالح هاشم محمد718983
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود سمير بدوي محمد ابوفايد212135
تربية حلواننسمه رمضان محمود على134279
3o2386اداب عين شمسايه محمد صبحى عوده
هندسة المـــنصورهمحمود اسماعيل ابراهيم احمد ابراهيم573299
اثار قنا جنوب الواديرحاب ابو بكر على احمد748416
صيدلة سوهاجندا خالد رشيدى حسنين821294
صيدله عين شمسمارينا ظريف نخيل غالى نخله283176
266o25اداب انتساب موجه عين شمسسيمون عماد ابراهيم صادق
4o967تجاره انتساب موجه حلوانكمال حامد سيد شريف
تربية رياضيه بنين المـــنياحماده محمد ابراهيم محمد715299
تربية ابتدائي جامعة السويسرانيا محمد السيد علوان667258
292o34هندسة شبرا بنهامحمود هانى محمود عبدالرحمـــن
83159oتربية ابتدائي سوهاجماريان مراد مسعد متياس
طب بيطرى بنهامصطفى محمد محمد حسن عامر287312
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعبد اللة احمد عبد اللة محمد654398
تربية ابتدائي الساداتاسماء شعبان مشحوت ابراهيم225355
اداب حلوانميار ماهر عبد الصادق احمد35172
اداب القاهرهاسماء عبد الستار سلطان احمد36124
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسلمى احمد محمد محمود جاد424374
3449o2هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن احمد السيد احمدعبدهللا
كلية األلسن بنى سويفياسمين خالد عبد اللطيف عبد اللطيف156256
اداب المـــنصورهاميره محمد مـــنيب السيد الديب492233
2744o1تربية حلوانمريان جمال زكرى مهنى
صيدلة اسيوطعبد هللا احمد محمد مبارك796667
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانساره عادل جابر ابراهيم64193
هندسة الفيوماحمد محمود احمد عبد اللطيف أحمد342223
اداب القاهرهعبد الهادى احمد عبد الهادى حسن19798
49241oرياض اطفال المـــنصورههاجر زكريا المرغني محمد رجب
2676ooهندسة عين شمسمحمد مجدى عبدالسيد حسين
طب طنطاايه محمد الشناوي السيد سالم368415
295o86اداب انتساب موجه بنهافاتن محمد ابراهيم درويش
عالج طبيعى ج كفر الشيخبسنت كامل عبدهللا على222776
تجاره القاهرهميرنا خالد ابواليزيد البسطانى راغب16576
2667o4حقوق عين شمسمحمد محمدين السيد جاب هللا
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسايه احمد محمد على658155
57o899هندسة المـــنصورهعمار ياسر محمد محمد عمر
اداب االسكندريهمحمود احمد نعمان عبد الحميد السمان342914
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهيثم على محروس محمد زايد235543
142o74هندسة عين شمسعمر مجدى عبد التواب محمد
217o82طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى احمد محمود خليل
كلية البنات آداب عين شمساسراء محمد رضا عمر275216
5o4o39تربية جامعة دمياطسارة على حامد حامد أبو شمه
اداب حلوانعلياء حمدى احمد البدرى محمد189296
تجاره كفر الشيخخالد نبيه خليل عابدين375976
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةزينب عصام احمد لطفى بغدادى652478
تربية ابتدائي بنى سويفمحمد سالمه فاضل عبد الرحمـــن69418
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانزياد عز الدين حسن سليمان154633
272o8تجاره انتساب موجه قاهرهاسماء عادل حنفى حبيب محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف روماني يوسف جاب هللا125213
36o366طب طنطامى ربيع مختار عبد الحميد يوسف
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كليةاسمجلوس
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةوسام سيد احمد الحسينى السيد خميس228566
اداب كفر الشيخابراهيم السيد علي متولي383484
حقوق الزقازيقعبد الرحمـــن عاطف محمد سليمان المسيري516932
طب المـــنصورهامل فؤاد محمد فرحات الشــال563211
تجاره القاهرهايمـــن جمال عبدالحق عبدالصادق197995
تجاره القاهرهيارا شــاهين على حداد13965
تجاره عين شمسمحمد احمد حسن احمد علي273344
72566oنوعية موسيقيه المـــنيانورهان جرجس عزت جرجس
طب اسيوطشيماء عبدالرحمـــن سيف النصر ابراهيم748565
تجاره اسيوطعلى عيد عليان احمد793661
اداب القاهرهمهرائيل يسرى جاد عزيز واصف118376
تجاره الزقازيقمحمد ناصر محمد محمد احمد635418
تربية بنهااحمد محمد عبدالفتاح محمد227545
اداب انتساب موجه القاهرههدى سيد فارس محمد42393
6o417كلية البنات آداب عين شمسنرمين محمود سالم عبد اللطيف
117o92فنون جميله فنون حلواننورهان مرسى محمود مرسى البحراوى
اداب طنطامحمود محمد محمد زكى مـــنصور488645
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفهدير جمال محمود احمد74424
صيدله الزقازيقمروة احمد السيد محمد521353
9o576هندسة الفيوماحمد حسين محمد معوض
154o48تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانفاطمه يحيى صالح محمد ابو طالب
اعالم القاهرهماران عاطف فهمى عزيز133825
تجاره عين شمسليليان ماهر ارميا غطاس271882
16o86هندسة الفيومرنا اسامه احمد ابراهيم عبد الرحيم
هندسة عين شمسندى عالء صالح اسماعيل117245
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسعاد فاروق فتحى غازى222421
5241o4هندسة حلوانمحمد السيد محمد شبانه
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورهان محمد محمد الطحان231631
3o2763تجاره بنهاكريم عبدهللا محمد ابراهيم رضوان
نوعية كفر الشيخجهاد السيد البيلى ابو غنام محمد381986
371o63تجاره كفر الشيخإبراهيم محمد بسيوني إبراهيم عبدهللا
تجاره بور سعيدمحمد مدحت محمد ابراهيم عوض663976
اداب عين شمسمـــنة هللا مجدي محمود محمد115176
65o1o8اداب الزقازيقاسماء محمد محمد عبدالسالم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشــادى محمد عبدالرحيم بدر219873
رياض اطفال بنى سويفمورين ماجد محروس ساويرس66898
اثار قنا جنوب الواديمحمد شريف عبد المـــنعم عارف مصطفي375192
8oo422اداب اسيوطسماح جمال مصطفى حسين
تربية اسكندريةأمـــنيه محمد فؤاد ابراهيم زعزع411235
3o3529طب بنهامـــنه هللا سالمه عبدالرحمـــن عبدالهادى
721o16رياض اطفال المـــنيا طالباتاسماء شعبان عبد المـــنعم عبد المعبود
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن حمدى محمد حسن115679
كلية هندسة بنهااحمد اكرم عبدالرحمـــن السيد276195
56o981تربية ابتدائي المـــنصورهنانسى عماد برهوم ميخائيل
19o9o8السن عين شمسمحمد سيد محمد حسن مرسى
كلية البنات آداب عين شمسايه حمدى السيد سالمة289669
رياض اطفال المـــنصورهاسماء طارق محمد احمد مؤمـــن569674
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمحمد مبارك محمد احمد734121
46o912هندسة االسكندريهنسمة انور محمد محمد احمد الروبى
21924oتربية شعبه طفوله م. السادات طالباتهبه هللا رمضان فريد أحمد عيش
رياض اطفال الفيوم طالباتاسماء حسين محمد سالمه67757
صيدله طنطاشيماء ربيع محمد شنيشن486585
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كليةاسمجلوس
كلية البنات آداب عين شمسامـــنيه فريد ابراهيم عبدالمطلب291514
58o716تخطيط عمرانى القاهرهخالد اشرف عباس السعيد عبد الدايم
2o4925صيدله القاهرهتيموثاوس نسيم لبيب اقالديوس
تربية ابتدائي قنا ج الواديخلود عبد الراضى حمدان على737679
طب المـــنصورهامانى محمد المتولى محمد الدغيدى594146
45ooo8تمريض دمـــنهورآية محمد مصطفى عبدالجواد نده
اداب الزقازيقايه عادل عبدالرؤف السيد هندام647255
هندسة المـــنياسامى القس يواقيم سامى امين713315
طب االسكندريهمروان عالء احمد محمد عبد الحميد345274
27o841تجاره انتساب موجه  عين شمسشيرين مصطفى فؤاد محمد
اداب بنى سويفاحمد محمد فتحى عبد المقصود64688
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمريم رفعت محمد علي داود377755
5631o2تربية ابتدائي المـــنصورهمريم اسماعيل يوسف على
رياض اطفال الفيوم طالباتعصمت حمدي جمعه علي714677
اداب االسكندريهمحمود ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم جاد421132
3o4364هندسة عين شمسهاجر وليد سعد متولى الدسوقي
8o5263إعالم ج جنوب الوادىمـــنه هللا محمدرفعت كمال الدين احمد
طب طنطامـــنه هللا عبدالرحمـــن محمود عبدالرحمـــن492561
طب القاهرهعلى كامل حنفى كامل39139
4143o3هندسة المطريه جامعة حلوانهاجر نور علي محمد بركات
8158o3تربية سوهاجاسالم طلعت محمود عبد الرحيم
36923oصيدله االسكندريهساره محمد سعد عرجاوى حماد
اداب حلوانمحمد رمضان حسين حجازى266699
طب بنهاهاجر اشرف عواد محمد حلمى261855
8o3638طب سوهاجمحمود صبرى محمود محمد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن رمضان فهمى نيبر212837
8197o4هندسة اسواناميره احمد ابراهيم احمد
نوعية اشموندعاء حمدى فتحى جاب هللا222419
هندسة كفر الشيخشهاب سعد بسيوني محمد ابو حطب373984
3o7517تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهند سيد محمد عبدالعال
هندسة عين شمساحمد وحيد طه السنهوتى47133
طب بنهااسماء محمد عطيه قطب سليمان516627
اداب اسوانمى محمود محمد مصطفى محمد237187
رياض اطفال بنى سويفايه خالد صالح الدين شعبان68843
كلية البنات آداب عين شمسندا ناجى محمد محمد283528
تجاره عين شمسياسمين محمود احمد محمد محمود141211
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان احمد قرنى السيد721649
129o4oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروه عبد العزيز فهمي عبد الخالق حسن
كلية البنات تربية عين شمسنوران محمد بخيت عبدالرحيم261395
تجاره دمـــنهورمحمد رضا حسين طبلية426234
هندسة المـــنصورهمحمد سعيد العدل محمد588464
السن المـــنياعمر احمد عبد النبي احمد148357
تخطيط عمرانى القاهرهاميره جمال رشيد سلوم228521
56o955تربية المـــنصورهفاطمه الزهراء فؤاد سعد الدين محمد السعيد
اداب الزقازيقعزه ممدوح عبدالخالق محمد644692
تجاره بنى سويفوالء عثمان فرج بيومى69226
تجاره بنهااحمد عادل محمود يوسف نصرالدين294287
تجاره عين شمسكريم محيي الدين احمد بهيج119417
فنون جميله فنون ج االسكندريهايناس محمد احمد هاشم337853
711o63تربية ابتدائي المـــنيافاطمه محمدالطويل محمد على
تربية ابتدائي قنا ج الواديشيماء محمود على محمد745986
73835oتجارة قنا ج جنوب الواديهبة حسن محمد على
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كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانانجى ايمـــن متولى احمد السعيد192165
تجاره الزقازيقبسنت عبدالحكيم راشد غنيمى سالم642446
1227o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو ايمـــن مبروك رحيم
3456o9هندسة االسكندريهعمر عبد الفتاح محمد المصري
تربية ابتدائي المـــنياياسمين محمد عمر اسماعيل714868
تجاره عين شمسزينا هشــام عبد العزيز محمد116636
196o42كلية البنات آداب عين شمسنهى مصطفى ابراهيم الشريف محمد
7355ooحقوق قنا جنوب الواديحامد عبدالفتاح حامد عبدالوهاب
تربية ابتدائي كفر الشيخمروه محمد عبد الرحمـــن محمد زرزورة374564
هندسة الزقازيقاحمد السيد السيد حسن العقاد513558
14565oهندسة القاهرهمحمد هشــام محمد ابراهيم
اداب االسكندريهعمرو مؤمـــن عبد الحميد موسى فرج416295
طب بيطرى الزقازيقنانسى سمير عبدالمسيح قسطنطين645182
هندسة القاهرهعبد هللا ياسر مهدى حامد149727
اداب المـــنصورهفرج هللا سامى زهران ابراهيم الطنانى564667
434o36طب االسكندريهريم ممدوح محمد السيد الفولى
طب الزقازيقامير احمد عيد احمد ابراهيم حموده568753
8o9581تربية سوهاجصفوت عبد الباسط عبد الاله محمد
37o582تربية كفر الشيخأميره أحمد بهى الدين بركات
هندسة حلوانماريو حنا فوزى معوض636461
تجاره بور سعيداحمد امجد السيد البدوى العراقى663169
2o4569تجاره عين شمساحمد خيرى سعيد عبدالرحمـــن الجندى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالباسط صابر سالمه شــاهين235531
حاسبات ومعلومات عين شمسعبدهللا احمد محمد عوض هللا191661
8o5977تربية ابتدائي سوهاجابانوب مرزوق موسى رزق
تربية ابتدائي عين شمسباهى سالمه مهنى سالمه294493
33o13تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى عبد المـــنعم حسين عبد الرحمـــن
علوم رياضة االسكندريةيوسف محمد عباس محمد ابراهيم جويدة415297
تربية ابتدائي قنا ج الواديمـــنى فتحى يوسف احمد732111
65o417تجاره الزقازيقمحمد محمد عبدالباسط احمد سليم
تجاره اسيوطهند محمد ابراهيم مهنى793427
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالعال نصرالدين شحاته221936
57686oتربية ابتدائي المـــنصورهمروه احمد احمد محمد عبد الهادي
8o9o21تربية طفوله سوهاج طالباتمها على حزين عطيه
36o44اداب القاهرهعنان عادل محمد محمد ابو النيل
صيدله االسكندريهمونيكا سمير صادق يعقوب437469
729o25كلية حقوق المـــنيامحمد انور حسانين عبدالرحيم
صيدله بنى سويفحنان رضا شعبان عبد الحميد716979
تربية ابتدائي اسيوطوالء اشرف عزيزالدين احمد797232
5o771oتجاره جامعة دمياطاحمد ايمـــن عصمت االسطى
8o1o48نوعية اسيوطمحاسن جمال محمد احمد
تجاره الزقازيقاحمد اسامه المجلى احمد الصادي522238
تربية سوهاجليزا فوزى حنا مرجان811978
3o18o7صيدله عين شمسسلمى عمرو محمد اسماعيل
إعالم بنى سويفمحمود مجدى عبدالقوى عبدالعزيز292563
تربية الزقازيقاالء أحمد صدقى عبد اللطيف514974
تجاره االسكندريهاحمد محمد مصطفى بدر421163
صيدلة اسيوطابرام فارس مرعى امين754249
5o718oتجاره جامعة دمياطاحمد شــاكر أبوالمعاطى محمد الحديدى
 تربية الساداتعبدالفتاح كرم عبدالفتاح السيوفى223878
445o17طب بنهانورهان صالح محمد أبويونس
اداب عين شمسهند عواد السيد عواد195127
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تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود محمد احمد عبد المجيد153156
8o2169تربية اسيوطايناس عصام تغيان على
45o278طب االسكندريهنهلة ابراهيم عوض موسي
اداب بنى سويفوالء محمود عبد العظيم محمود82255
44o293طب االسكندريهاشرف حمدي عبد القادر مصطفي الخطيب
238o33تجارة قنا ج جنوب الواديديانا نبيل ميخائيل عبدالمالك
8o9o43تربية ابتدائي سوهاجسوميه عصام احمد عبد الرؤوف
56o862تربية ابتدائي المـــنصورهسلمى حاتم محمد المتولى فرج
295o24اداب انتساب موجه عين شمسايه ياسر صبحى محمد علي
2o559oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حمدى محمد احمد يوسف
3o2745تجاره بنهااحمد فوزى عبدالوهاب طه عاشور
269o5oطب القاهرهابانوب عماد عزيز امين
تجاره كفر الشيخعزه ابراهيم رمضان فراج385412
تربية ابتدائي كفر الشيخإيمان خالد عزت احمد عبدالواحد378894
صيدله الزقازيقميسون مجدي على عبدالرحمـــن524874
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود رضا مصطفي صديق محمد121233
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىحسام على موسى احمد733218
15o678صيدله القاهرهرمضان سعد رمضان حسان
اداب القاهرهايمان ماهر محمود محمود55758
تربية رياضيه بنين كفر الشيخحسام عبدالعزيز حسان عبد العزيز حسان373755
حقوق القاهرههدير ابراهيم حسنى ابراهيم153814
تربية رياضيه بنين اسيوطعبد الساتر حسن عبد الساتر حسين791156
صيدله االسكندريهاماني محمد علي محمد الدمراوى 437982
رياض اطفال المـــنيا طالباتزينب محمد ربيع عبدالحكيم723278
هندسة الزقازيقمحمد مصطفى احمد يوسف جمعه519124
تربية ابتدائي المـــنصورهيارا رضا ابراهيم عبد الفتاح579764
تجاره عين شمسسلمى حسين عبد الفتاح محمد114218
تجاره االسكندريههايدى مدحت عبد اللطيف ابراهيم419436
تجاره دمـــنهورنهى احمد محمد محمد الديب349347
6o462طب القاهرهمياده سيد عبد الرؤف سيد
هندسة شبرا بنهااحمد جمال محمد سعيد عطيه الجوهرى262796
طب بيطرى الزقازيقبرديس خالد احمد عبد الوهاب الجوهرى514692
تربية طنطاصموئيل شهدى جرجس قسطى361453
5o7537تجاره جامعة دمياطاحمد صبرى احمد رزق عربانو
تجاره القاهرهفادى صابر سيف النصر فرج53383
تربية ابتدائي طنطاايمان على مصطفى االسطى367355
هندسة قنامحمود محمد عبدالحليم حسن759853
5124o3اداب الزقازيقنرمين الهادي امين محمد ابراهيم
5o9449تجاره الزقازيقالسيد ابراهيم السيد عبدالحى مرسى
هندسة االسكندريهاحمد ابراهيم عبد الفتاح حسن حزيمة459113
3o583oحقوق عين شمسدنيا مجدى اسماعيل جنيدى
تجاره القاهرهنورا خالد مصطفى حسن37245
صيدله الزقازيقاحمد جمال موسى المحسناوى366838
تجاره االسكندريهعمرو ايهاب مصطفى محمد344712
طب الزقازيقايه السيد حسين على642715
اداب عين شمسندى شريف محمد عبدالرحمـــن274434
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهايه سعيد عبدالحليم عبدالعاطى224971
268o76إعالم بنى سويفشروق ابراهيم احمد فتحى
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد احمد الدردير حسين745743
34873oتربية اسكندريةروان محمد عمرو حسني محمود ابراهيم
6545o5تربية االسماعيليهساره ناصر عزت محمود
12o7o8هندسة عين شمسمحمود اشرف محمود حسن
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كلية البنات آداب عين شمسنسرين سالمه ابوضيف محمد سليمان196237
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاية جمال رمضان مصطفى الزلعاوي339461
تربية ابتدائي عين شمسبسمه مـــنير حسن سنوسى264866
429o5اداب عين شمساالء محمد زكى امين
58oo1تربية عين شمسامل كمال توفيق احمد
3oo895الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمصطفى محمد عبدالرحمـــن محمد
1898o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن شكرى تونسى شعراوى
21oo43صيدله القاهرهمـــنى عبدالحليم محروس زين العابدين
حقوق بنى سويفمصطفى جمال محمد مصطفى73497
تربية رياضيه بنات االسكندريهندا محمد نصرالدولة عبد القادر ابراهيم337843
اداب عين شمسوالء وحيد السيد احمد جنيدي196566
طب بنهامحمود محمد عبدالرحيم عبدالحليم القناوي276987
23161oسياحة وفنادق جامعة الساداتروان كرم امين شرشر
223o48كلية االثار ج اسواننورهان عثمان عبدالمـــنعم عبدالغفار
5oo135هندسة بور سعيدابراهيم على طه العدوى
65392oهندسة االسماعيليةسلمى ياسر محمود محمد
2o2311هندسة حلوانمصطفى احمد السيد احمد
2o7835فنون تطبيقيه حلوانداليا طارق مصطفى محمد امين
هندسة اسيوطمصطفى احمد حسن احمد788654
صيدله القاهرهسميه على حسن عبد التواب57485
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسامح نبوى عبدهللا سالم224725
تجاره سوهاجطه شــاكر ثابت شــاكر811621
تربية بنهاايه شــاكر زكريا احمد289318
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو محمود حسن محمد91231
صيدله الزقازيقايمان عبدالحميد السيد عبدالحميد عيد525632
صيدله حلواناسراء محمد صابر حسن266217
3691o4تجاره االسكندريهممدوح محمد ممدوح مرعى
59447oسياحه وفنادق المـــنصورةامير مخيمر ابراهيم ابراهيم
اداب بنهاامـــنيه مسعد توفيق محمد حسن278448
اداب الزقازيقهدى احمد محمد ابراهيم مصطفى سيد االهل586515
تجاره القاهرهاحمد محمد محمد محمد59214
3514o9اداب االسكندريهعال عبد الجواد السيد دردير
كلية هندسة الطاقة بأسوانعبد الرحمـــن ممدوح محمد عبـيد813412
73o747تجاره اسيوطابتسام عادل محمود عبد العال
5o6263تربية جامعة دمياطمـــنار االسالم خالد ابراهيم عبد الرحيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانملك هشــام عبد الرءوف محمد114885
21o7o1تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى عويس عبدالعاطى اسماعيل سيد
صيدله القاهرهايناس ممدوح عوض كرمي135971
تربية المـــنصورهمـــنار وصال راغب احمد عبد الـلـه563872
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفامـــنيه احمد عبد العظيم على62352
هندسة طنطااحمد ابراهيم كمال ابراهيم سعد352784
57o798طب المـــنصورهمحمود االلفى عبد اللطيف االلفى المرسى
3758o2تجاره كفر الشيخمحمد بركات خفاجى احمد عتلم
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد خالد مسعود عبدالهادى الشرقاوى235192
8o4614تربية ابتدائي سوهاجسماح حسن عبد الاله هريدى
فنون جميله فنون المـــنياعبد الرحمـــن احمد سامر محمد عبد الكريم رشوان343912
3464o9تجاره االسكندريهفرح محمد عبد اللطيف احمد ناجى
صيدله الزقازيقشــاهنده السيد ابراهيم عوض صالح582782
4978o5تربية ابتدائي طنطاالسعيد صبحى سند عبدالغفار ابوالعطا
تربية ابتدائي طنطابسنت عبدالحميد محمد صبحى بركات367237
5o1256تربية جامعة دمياطديانا السيد عبده مصطفى الصياد
7124o1نوعية المـــنيااسماء عيسي عبدالعزيز فهمي
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إعالم ج جنوب الوادىاسماء ابوزيد محمد ابوزيد734287
نوعية االسكندريهغرام عبد الخالق على عبدالخالق على422765
طب القاهرهرحاب زكريا عبد الاله محمد54223
رياض اطفال المـــنيا طالباتصفاء محمود صادق احمد716269
حاسبات ومعلومات عين شمسيسرا يسرى احمد محمد درويش132782
اعالم القاهرهروان احمد ابراهيم احمد فرج119476
اداب الزقازيقدينا عبدهللا يوسف يوسف519547
2o4721تجاره عين شمسمحمد امام على امام
822o18تربية ابتدائي اسوانانجى صبحى عريان هالل
8o4615تربية ابتدائي سوهاجشرين رجب قدرى على
5o2758تجاره جامعة دمياطرنيم محمود توفيق مظهر
58o836تجاره المـــنصورهمحمد حسن محمد مصطفى المهدى
نوعية المـــنيامريم صموئيل يوسف مينا725641
586o16تجاره بنهامحمد احمد محمد محمد السروى
34397oتجاره انتساب موجه االسكندريهعبد اللة عادل عبد العظيم على
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه عبد الهادى عبد الفتاح محمد128245
حقوق بنهاحسين عبدالمـــنعم عبدالعزيز عبدالمجيد299525
تربية ابتدائي كفر الشيختهانى السيد احمد عبدالمـــنعم ابراهيم384137
تربية عين شمسمـــنار عبدالنبى السيد يوسف287964
تجاره المـــنصورهاكمل عادل موسى عبد الرحمـــن ابراهيم572929
14o6o1كلية البنات آداب عين شمسنورهان حسن سيد عبده
74ooooكلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىحسن عيسى جادالرب إبراهيم
2238o2طب طنطااحمد محمد عبداللطيف سالم
72oo82رياض اطفال بنى سويفسمر علي عيد شعبان
صيدله طنطامحمد عفيفى محمد عفيفى سليمان357925
تربية الزقازيقهبه محمد جابر محمد محمد646551
طب المـــنصورهمـــنار محمود محمد على مطاوع563789
كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديداهداء عبدالرحمـــن يوسف ابوالحمد748381
تجاره المـــنصورهاسالم صابر المتولى محمد574942
5o4223صيدله المـــنصورهأحمد وفيق صديق أحمد علي األخوص
2326o2اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةفرح رجب عبدالفتاح الصاوى
81o185صيدلة اسيوطعبير احمد عبد العظيم احمد
2178o9هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد عبدالرسول على
طب طنطااالء رضا الالشي ابراهيم363181
تجاره كفر الشيخاحمد ذكى سعدهللا مصطفى درويش375754
تجاره انتساب موجه قاهرهفاطمه محمد احمد حسن31669
19o327هندسة عين شمسهبه جمال طلعت ابراهيم
415o2تجاره عين شمسسليمان يحيى سليمان حسن
224o34كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد عبدالقادر امين حبيب
6o229تجاره القاهرهاحمد حمدى عبد هللا سيد
هندسة عين شمسرنا محمد امين نور الدين261486
تجاره المـــنصورهاحمد فخرى جعفر حماد فوده بكر572647
هندسة قنادعاء ثروت عبد الرحيم احمد758499
اداب حلوانسهيله السيد حسن موسى133812
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفايه محمود على محمد يوسف576994
22191oصيدله طنطاحاتم محمد احمد طراد
اداب عين شمسغاده سالم سعد سالم282283
تجاره بنى سويفمينا سامي شحاتة حنا67338
5o2275اداب جامعة دمياطهادى عصام السيد دحروج
8o7646تربية ابتدائي سوهاجمصطفى حمدى على عثمان
اداب بنى سويفجمال عبد الناصر قرنى عبد الناصر65925
5oo746تجاره جامعة دمياطمـــنار مصطفى السعيد المصرى
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تربية حلوانمـــنى جمال عبد الوهاب ابراهيم152173
3614o4حقوق طنطاامين محمود محمد امين خليفه
صيدله عين شمسنورهان مجدى مصطفى عبده282479
4115o6تجاره كفر الشيخعبدهللا سعد على درويش على
5o892تجاره القاهرهابراهيم على ابراهيم اسماعيل
تربية كفر الشيخنسرين حموده محمد عبدالفتاح عابدين369638
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفرحاب محمد احمد ابو يوسف221127
نوعية الزقازيقايه خالد عبده محمود راشد512369
268o82تجاره عين شمسمريم محمد على عبدالرحمـــن
اداب عين شمسكريمه مـــنصور محمود ابراهيم134272
58596oطب المـــنصورهيارا محمد المرسى محمد خليل
صيدله الزقازيقياسمين رمضان حنضل السيد اغا228878
49156oتجاره المـــنصورهعلى بهجت عبد الحميد عمر
تربية شبين الكومفيبى سامح امين مسيحه239999
تربية حلوانايه احمد سنارى خليفة28693
65795oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسهدير صالح محمود عبدالرحيم
طب اسنان عين شمسرشــاد حمدى رشــاد محمود133282
اداب حلوانريهام خالد ماهر جيوشى154229
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن محمد ابراهيم محمد ابراهيم342494
234o58طب بيطرى جامعة الساداتنورهان جمال محمد فتح هللا رباص
تجاره انتساب موجه قاهرهسماح احمد عبد العزيز محمد22282
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتايمان جبريل محمود عثمان155859
صيدلة بورسعيدساره عبد اللطيف محمد عبد اللطيف583535
تجاره بنى سويفمصطفى خالد سعد محمود61216
تجاره انتساب موجه الزقازيقمحمد حلمى ابراهيم بدوى519665
تربية ابتدائي الزقازيقرحاب عادل شحاتة دسوقى517765
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاحمد محمد سيد جودة89975
كلية البنات تربية عين شمسنرمين عبدالمعطى محمد عبدالمعطى295135
تجاره االسكندريهعبد هللا محمد فتحى عبد الرحمـــن بردان369937
هندسة االسكندريهنسمة عاطف محمد احمد غانم349852
8o6742تربية ابتدائي سوهاجدينا سعدون عبد العال فراج
3o1623حقوق عين شمساسراء عاطف سعد حسن
عالج طبيعى ج كفر الشيخترحيب سامى سويدان توفيق سويدان الخريبى594188
3853o9كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخآالء طارق محمد ابو شــادى السبيعي
138o14تربية حلوانايه عجمي حسن محمد
66o148كلية أداب بورسعيدمحمد السيد السيد محمد مـــنصور
5oo919طب المـــنصورهروان عبد الحميد مسعد نور
66o69تجاره بنى سويفرجب محمد محمد الدمرداش
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانباسم كرم ابراهيم عطيه32429
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى محمد فهيم حماد23735
8o4743تربية طفوله سوهاج طالباتياسمين حماده على عباس
3251oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانشريف صالح احمد يوسف السحترى
2oo16oصيدله القاهرهفاطمه محمد عبدالعظيم عبدالهادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبيتر جرجس فوزى ثابت193589
تجاره المـــنصورهزهراء خالد احمد السحت494127
142o27هندسة عين شمساحمد عبد المؤمـــن محمد على
586o13تربية ابتدائي الزقازيقعمرو حسن حسن سالمه حسن
تربية ابتدائي بنى سويفنورا محمد يوسف محمد65376
34869oتجاره االسكندريهاسراء ناصر حسين رمضان حسن
نوعية اشمونمـــنه هللا احمد السيد مرسى225154
تربية اسكندريةامـــنيه فتحى السيد احمد موسى341376
هندسة االسكندريهحنين أحمد محمود علي عبدالمجيد347193
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تجاره عين شمسعلى سيد مصطفى على292893
18817oالسن عين شمسوالء عبدالعظيم محمد لقمة
كلية البنات آداب عين شمسهبه رمضان ابراهيم حامد291538
66962oتجاره الزقازيقمحمد جهاد محمد ابو العنين
السن عين شمساسماء طارق حسن مسعود27792
591o23طب المـــنصورههند ابراهيم يوسف احمد
تربية طنطااسالم محمد ابراهيم محمد ضبش489259
7o744كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد حموده عبد هللا محمد
هندسة حلوانعلى احمد على علي حسين198188
صيدله طنطاوداد على عبد الستار زيد363286
5o6265تربية جامعة دمياطميرنا حسن على صبح الخضرى
صيدله طنطاامـــنيه محمد أبواليزيد طه خاطر363624
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد صابر محمد البهنسى213787
3497o1صيدله االسكندريهتسنيم محمد شعبان محمد حبيبة
2865o8طب بنهاايمان ابراهيم عواد ابراهيم غنيمى
43o823تربية الساداتاالء طلعت جاد على 
كلية البنات آداب عين شمسهاجر محمد احمد احمد داود117214
8o6693طب سوهاجشيماء فرج حسانين زهرى
79o866اداب اسيوطمياده انور محمد جميل
662o58كلية أداب بورسعيدسلمى تامر محمود محمد  ابراهيم الشناوى
تربية ابتدائي الساداتسلمى سعيد على احمد226732
7494o4كلية علوم الوادى الجديدأحمد سعد محمد حسين
5o5421تربية جامعة دمياطنهال فتحى الشحات احمد جبل
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد سعيد محمد على  ابراهيم411522
تربية بنى سويفاسماء احمد عبد الرحمـــن عبد الهادى67756
3o531oصيدله طنطامصطفى محمود مصطفى عبدالفتاح فرج
8o6314تربية ابتدائي سوهاجنهى صديق محمد عبد الفتاح
229o83تربية طفوله شبين الكومايمان محمد زكى السيد خميس
41o915تجاره االسكندريهاالء اشرف محمد جابر بسيونى
3538o4تربية طنطافاطمه الزهراء محمد محمود احمد الشورى
3o5784صيدله عين شمساحمد يسرى ابراهيم ابراهيم
نوعية الزقازيقندى احمد سعيد محمود كمال احمد عوض515137
7441oتجاره بنى سويفنوران احمد محمد محمد
تجاره بنهامازن رمضان عبدالحميد عبدالجواد276391
طب بيطرى بنهاعمر جمال فتحى عبدالجواد262366
296o83كلية البنات تربية عين شمسايه احمد عيد احمد
494o3تجاره وإدارة أعمال ج حلواننهى احمد عبد السالم محمود عبد السالم
6587ooاآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسياسمين طارق الضوى ابراهيم
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسسارة محسن يحى السيد288826
5794o7تربية ابتدائي المـــنصورههند رفعت احمد على عقيل
اداب االسكندريهزينب سميرطه عبد الجابر محمد422739
4914o6هندسة كفر الشيخعادل ماهر يوسف حرحيرة
6997oتربية ابتدائي بنى سويفاسراء شريف محمود شعبان
497o84تربية ابتدائي طنطاعبد المـــنعم طارق عبد المـــنعم احمد المكاوى
66729oصيدله االسماعيليه ج قناة السويساسماء محمد عكاشة محمد
هندسة بني سويفمحمد يوسف شــامل يوسف فرج64645
6o15oاداب انتساب موجه القاهرهفاطمه عوض ابراهيم عثمان
56o699رياض اطفال المـــنصورهاسيل عادل الوهيدى على السروي
138o31تجاره القاهرهمريم اكرم محمد محمد محمد كسر
اداب دمـــنهورهاجر شعبان عبد المـــنعم عبد السالم ابوعوف429311
7437o3تربية ابتدائي قنا ج الواديصالحه عبد الحميد فتح هللا عجمى
حاسبات ومعلومات عين شمسابرام ممدوح فرج سيدهم117461
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اداب طنطاسماء عادل عبدالقادر شلبى367759
كلية هندسة بنهااحمد فتحى السيد اسماعيل درويش276538
فنون جميله فنون حلوانندى ابراهيم العشرى الجزار114538
تربية ابتدائي بور سعيديارا ياسر احمد احمد حماد661656
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن محمد سعيد عبدالقادر219988
طب اسنان المـــنصورهمـــنة هللا عبدالرحمـــن رمضان محمد ابوراضى489996
تجاره االسكندريهأشرقت ياسر حسن على جاد351373
تربية العريششريف فؤاد عيد على665143
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن محمد قطب سيف89581
3725o6تربية كفر الشيخياسمين سعد رمضان يحي فايد
تربية شبين الكوماميره عبدالحليم محمد رضوان214824
3117oاداب القاهرهمارتينا رؤوف حليم فهمى
هندسة شبرا بنهامحمود حامد سعد حامد عبدالحليم295729
فنون جميله عماره ج االسكندريهمحمد محمود عبدالسالم عبدالرؤف رضوان457148
فنون جميله فنون ج االسكندريهندى ايمـــن عبدالنبى عبدهللا346219
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاميره عبد الرحمـــن احمد ابراهيم646279
347o6oهندسة الفيومهدى السيد محمد يوسف
صيدله القاهرهامانى محمد البدرى عبد العزيز59934
تربية ابتدائي بنى سويفايه عرفة فتحى عبد العزيز62967
طب عين شمسالبتول اسامه عبد هللا حامد116311
58o757هندسة المـــنصورهمحمد حمدى حسين الغريب سالم
4952o4تربية رياضيه بنين طنطامصطفى سامح فوزى احمد قبطان
تجاره االسكندريهمحمد عادل محمد مصطفى338321
تجاره المـــنصورهعلى السيد رفعت حامد السعدنى577523
2953o5طب بيطرى بنهاساره عبدالناصر ابراهيم محمود
صيدله عين شمسفاطمه على عنتر محمد266257
كلية البنات آداب عين شمسريهام احمد عبدالمـــنعم السيد زيدان295177
هندسة كفر الشيختسنيم مصطفى عبد العال السيد الشــاميه578469
تجاره الزقازيقالحسناء هشــام عثمان احمد عثمان521649
8o8453تربية رياضية بنين سوهاجاحمد محمد سالمة ابراهيم
14643oصيدله القاهرهياسمين حسن محمد عقرب
هندسة اسيوطاحمد محمد مخيمر عبد العال791217
تجاره عين شمسهدى اشرف محمد طلعت عبداللطيف268941
صيدله حلواندنيا حازم عبدالهادى محمد تركى228431
تجاره الزقازيقاحمد ماهر ابوعرب احمد588112
تربية ابتدائي شبين الكومهاجر كمال حسنى ابراهيم225392
تجاره عين شمسساره طارق عبدالحكيم محمد عطا هللا188216
طب بنهانوران اشرف عبدالعال محمد البرماوي356353
طب عين شمساحمد عمرو محمد مـــنير18616
43o958اداب دمـــنهورنها نبيل عباس عبده شحاته
طب اسنان المـــنصورههند عالء رشدى العوضي576714
36o121اداب طنطارضوى ايمـــن محمد عبد الفتاح محمد حمدى
تربية بور سعيدندى حسن بسيونى احمد بسيونى661622
فنون جميله فنون حلوانروضه اشرف عبدالواحد خضر218936
5o4245طب المـــنصورهمحمد احمد عبد الحليم احمد النجار
صيدله المـــنصورهشــاهيناز اشرف مـــنصور محمد الغضبان499723
حقوق بنهامحمد كمال عبدالفتاح احمد يونس279469
766o4هندسة الفيوممحمد اسامه احمد فرحات
طب اسنان عين شمسعبد الرحمـــن مصطفى محمد عبد القوى119336
تربية ابتدائي كفر الشيخعماد حمدى السيد غنيم368852
هندسة المطريه جامعة حلوانايه اسماعيل حسن امام115996
صيدله االسكندريهمحمود احمد عبدالهادى الجندى375729
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578o17تجاره المـــنصورهريهام محمد محمد عبد هللا العشرى
رياض اطفال الفيوم طالباتشرين جابر احمد سيف751683
اداب المـــنيامحمود خلف عبدالكريم عبدالحليم712271
طب طنطاهاله عادل محمد محمود مصطفى عبد هللا368365
3o2217كلية هندسة بنهااحمد وائل عنتر محروس الدالى
57oo26رياض اطفال المـــنصورهايه جابر احمد سيد
كلية األلسن ج أسوانمحمد محمد وليد جمال جالل787165
381o97تجاره كفر الشيخالمغازي طارق صبحي أحمد
حقوق عين شمسميرنا محمد عبد الواحد احمد122544
كلية األلسن سوهاجمـــنه محمد عبدالفتاح مرسى احمد635956
56346oطب المـــنصورهاحمد عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن عبد هللا
819o13فنون جميله فنون االقصردارين احمد رمضان فضل هللا
صيدله عين شمسعمرو اشرف عبد الكريم طه محمد125253
اداب المـــنيامروة السيد محمد البكرى715927
صيدله عين شمساسراء اشرف عبد العزيز هوارى127963
اداب كفر الشيخمصطفى احمد رفاعى ابراهيم335598
49626oتجاره طنطاميادة عادل ابراهيم محمد حسن
هندسة طنطاكريم عبد الناصر سيد احمد ابراهيم طبق366314
64891oتجاره الزقازيقدينا عبد هللا السيد سيد احمد
فنون جميله فنون ج االسكندريهندى شعبان محمود شعبان محمد346426
اداب انتساب موجه االسكندريهابراهيم فكرى مرقص دوس تاوضروس338531
217o75كلية الصيدلة ج المـــنوفيةكريم احمد علي على فراج
تجاره القاهرهنهى عبد الرؤوف عبد القادر عبد هللا24771
سياحه وفنادق االسكندريهحبيبه بركات عباس عبد هللا بركات417596
2368o2اثار القاهرهعائشه اشرف ابوالعزم مصطفى أبوالعزم
5o92o2هندسة الزقازيقمحمد سعيد جمعه عليوه
هندسة طنطااحمد اشرف محمد زكى الغندور362148
5o4115هندسة المـــنصورهمحمد المتولى محمد عبد الوهاب عبد هللا
صيدله القاهرهرضوى احمد ابراهيم الدسوقى35733
هندسة االسكندريهرنا عنتر محمد محمد البسيوني457852
اداب طنطااية احمد فتحى رضوان364562
دار العلوم ج القاهرهسميه سيد عبده احمد153749
صيدله القاهرهساره هشــام احمد ابراهيم137675
تربية ابتدائي المـــنصورهاحالم اشرف بدوى سعد579715
هندسة شبرا بنهامحمد عبد الغنى احمد سيد الفتيانى127686
اثار قنا جنوب الواديايه حازم شحات عبد الهادي42443
تربية ابتدائي شبين الكومهاجر حسن محمود راشد229423
5o1812تربية جامعة دمياطحنان عبد الناصر حسن الدراكسى
189o12اثار قنا جنوب الواديداليا ياسين محمد شرف الدين
صيدله االسكندريهسمير السيد مصطفى بشــارة441354
515o93نوعية الزقازيقسلمى خيرى احمد كامل ابراهيم
إعالم ج جنوب الوادىروحيه ابوالقاسم عباس محمود732397
سياحة وفنادق جامعة الساداتمصطفى طارق سعد حنوت212678
هندسة االسكندريهعمر محروس محمد موسى السيد414557
علوم رياضة االسكندريةمحمد عالء شفيق ابراهيم مـــنصور345633
5o4461اداب جامعة دمياطمحمد السيد عبد الكريم عبده الغيطانى
كلية البنات آداب عين شمسوالء سمير البكري غنيم146849
اداب كفر الشيخنهلة هشــام عبد الواحد ابراهيم غانم372146
اثار القاهرهرانا احمد وفيق محمد الحفناوى486759
تجاره القاهرهانجى محمد يوسف حمدي118493
السن عين شمسنوال هشــام صابر عثمان31711
1578o4فنون جميله عماره ج االسكندريهناهد مجدى يسرى عبد الحميد

Page 1089 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد59566
23o131طب بنهاهبه محمد عبدالسالم حسين محمد
268o73تربية حلواندنيا عاطف عبدالعال محمد
حقوق القاهرهاحمد عادل محمد محمد امام48444
هندسة كفر الشيخمحمد اشرف محمد احمد القطب381541
35o789كلية األلسن كفر الشيخرضوى احمد ابراهيم محمد السيد
3593o1تجاره طنطانورين مجدي علي محمد البغدادى
5o2123تربية جامعة دمياطاحمد ثروت احمد فؤاد السعيد
طب عين شمسامـــنيه صالح احمد خليل268189
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ابراهيم عبد الفتاح روبى77862
تربية طفوله كفر الشيخماجدة سامى على فراج الجمسى372562
تربية دمـــنهورنورهان محمد جمعة على ابو النجاه429497
417o67فنون جميله فنون المـــنياريم وائل محمد على محمد
طب بيطرى جامعة الساداتمريم عدلى مسعود أسعد مـــنصور234575
587o33السن عين شمسعلى اشرف معوض عبد الفتاح
هندسة سوهاجبدر كساب خلف هللا النادى831162
اداب بنهااحسان محمد عباس درويش286918
صيدله المـــنصورهعلياء محمد عبد الجواد سالم ابراهيم581956
هندسة عين شمسرفيق يسرى سعد فهيم شحاته117486
تجاره بنى سويفاسماء زناتى ناجى سالم72649
نوعية طنطامحمد خالد السيد فتوح حسين366762
511o74صيدله الزقازيقيمـــني عالء الدين علي عبد المطلب
81o19اثار الفيومميالد ماهر عزمى مصباح
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحمديه فتحى سيد احمد عبدالمحسن221253
تجاره بنهارنا اشرف طه عويس262478
27836oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةجهاد محمد حسن عبدهللا حسن
1953o4إعالم بنى سويفيمـــنى ايمـــن عبدالفتاح الشــاهد
753o65تجاره بنى سويفسمر محمود محمد احمد
تربية رياضيه / بنات بورسعيدسما ايمـــن السعيد خليل خليل663773
هندسة طنطامحمد طارق عبد الحميد محمد سيد احمد572434
هندسة المـــنيااحمد ماندوه محمود رمضان568583
3oo485نوعية بنهاايه ياسر سعدالدين عبدالال
صيدله حلوانمحمود فتح هللا احمد المتولي488454
3o1145تجاره عين شمسمحمد توفيق محمد عبدهللا خليل
تربية رياضيه بنين المـــنيامحمود عبدالعزيز على حسين722521
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانيارا اسماعيل محمود اسماعيل647361
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد رضا محمد البدوى221741
رياض اطفال المـــنصورهمى مصطفى محمد أحمد ابو شحاته489437
حاسبات ومعلومات المـــنصورهاحمد حسن السيد عرفه579294
نوعية موسيقيه كفر الشيخهناء رشــاد السيد عبد الحفيظ374231
144o88إعالم بنى سويفمـــنة هللا سامح هالل برعى
228o8هندسة حلواننورهان مصطفى عبد الجابر حسن
صيدلة بورسعيدمـــنى السعيد سليمان برهام موسى569139
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانانس محمد خيري عبد الحكيم حسن77133
طب بيطرى االسكندريهيمـــني متولي السيد أحمد مهران435292
اداب طنطاايمان جمال عبد الحميد محمد الفقى356616
7321o1تجارة قنا ج جنوب الواديفدوى فوزى احمد محمد يسن
7188o5كلية حقوق المـــنياعالء مصطفي كامل محمد
23o795تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةيوسف اسالم عبدالغفار عفيفى شعيب
اداب االسكندريهمـــنة هللا محمد احمد محمد سعفان348896
تجاره الزقازيقفريد محمد ياسين احمد الشقر641288
تربية طفوله طنطامريم رفعت ابراهيم القطب363825
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22o293اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةدعاء سامى السيد عبد الحميد األبشيهى
اداب االسكندريهمحمد ماهر محمد محمود باشــا424816
5658o9صيدله المـــنصورهابانوب رغيد جرجس كامل ميخائيل
طب طنطاروال عصام محمد محمد عبد العزيز البحيري354834
8o3554طب سوهاجسلمى محمد اسماعيل احمد
5799o3تربية المـــنصورهنجاه السيد ذكى محمود يونس
13388oاداب عين شمسساره صالح محمد عبد المجيد
7482o8اداب فرع الوادى الجديدمحمد رأفت عبد الفتاح شريعى
اداب القاهرهمـــنة هللا جمال راضى سليمان37299
تربية طفوله ج دمـــنهورتقى عبد اللطيف أحمد حميدة429575
تجاره المـــنصورهمحمود عبد العزيز فوزى حسن بدوى593481
كلية البنات آداب عين شمسعلياء محمد اسماعيل ابراهيم34395
565o2oاداب المـــنصورهايه عبد الحميد عبد الـلـه شريف عوضين
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحسام الدين محمد عبدالستار البتانونى221942
تجاره بنى سويفروبرتو هانى حكيم اديب713252
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةياسمين مأمون عبدالحميد هيكل232358
اداب انتساب موجه القاهرههدى خالد عبد هللا اسماعيل84127
اداب المـــنصورهاميره عبد الحافظ رجب سالم576261
صيدلة سوهاجمريم عادل يوسف محمد746166
تجاره القاهرهاحمد عبده احمد دويدار55814
تجاره عين شمسروماريو مدحت فهمى عبد المسيح115641
طب القاهرهمحمد رمضان عبد الهادي محمد23876
58o2o9تجاره المـــنصورهمحمود هشــام سامى فخر زاهر
656o9طب بنى سويفهبة هللا سعد عبد الحميد حسن
تربية المـــنصورهمصطفى العدوى محمد سليم محمد577685
35o467اداب االسكندريههبة هللا احمد محمد احمد صفيه
34318oتربية اسكندريةكريم محمد ابراهيم محمد فراج
طب القاهرهنرمين السعيد محمد على47648
58o68oهندسة المـــنصورهاحمد عابد سعد الدين البنداري
هندسة كفر الشيخمحمد ايمـــن ابو مسلم المعداوى381546
49o316صيدله المـــنصورهروان حسن محمد حسن حمزه الحداد
56434oتجاره المـــنصورهاحمد السيد عبد السالم فهمى غازى
طب االسكندريهسارة رمزى نعيم قدسى عوض435164
424o38اداب االسكندريهنورهان طارق الليثى موسى احمد
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتشيماء عبدهللا محمد هيكل234255
تجاره االسكندريهمصطفى محمد عبد العزيز احمد عباس418866
تجاره بور سعيداحمد محمد عبد الحميد عبدالمـــنعم662974
تربية اسكندريةشيماء سمير العفيفي محمد337865
46o657هندسة االسكندريهجوسيان جورج صليب ناشد بطرس
213o69هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد ناصر محمد سعيد نمره
3o5347هندسة شبرا بنهانورالدين اشرف محمد نعيم نصار
حقوق القاهرهمحمد عادل عبد المـــنعم محمد فرج135353
صيدله االسكندريهامـــنيه يوسف يوسف سالم489527
اداب الزقازيقسمر انور اسماعيل غريب اسماعيل647294
2o8732طب القاهرهمينا موريس توفيق ابوالسعد
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةامين سامى امين محمد البصناوى368549
37o295طب االسكندريهمحمد يحيى عبد الحميد شرشير
تجاره القاهرهحسام محمود شعبان ابراهيم211142
63871oهندسة المطريه جامعة حلوانعالء محمد حسن محمد السيد يونس
8o6597كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىهديل صالح الدين احمد محمد القاضى
طب االسكندريهمصطفي محمد مصطفي كمال محمد بعيص441496
56o696تجاره المـــنصورهاسراء احمد ربيع عيسى
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تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد عبد الباسط سعيد عبدالرحمـــن667131
هندسة اسيوطشــادى اسحق حبيب ذكرى143415
66o11oتجاره بور سعيدزياد السادات عز الدين موسى
518o94صيدله الزقازيقمروه عبدالرحمـــن عبدالرؤف عبدالرحمـــن
طب اسيوطشيرلى شمعون صبحى ميخائيل793475
188o67السن عين شمسدينا سامح محمد احمد الصاوى
2o8113اداب عين شمسريهام مدحت عبدالعزيز عبدالبارى
12o879تجاره عين شمسانس خالد عبد الرحمـــن احمد
صيدله عين شمسروان خيرى محمد عبدهللا262213
تربية ابتدائي شبين الكومايه رمضان محمد التطاوى233744
صيدله القاهرهناردين نبيل صبحى رزق261725
51o654نوعية الزقازيقأحمد طارق الشحات عبد المطلب
21o343كلية البنات آداب عين شمساسراء عبدالقادر سليمان حسن ابو العينين
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايرينى فهيم وليم فهيم126516
طب بنهانورهان حمدان تهامى محمد278945
تربية ابتدائي دمـــنهورفوزيه محمد عبد الحليم عماره محسن428811
نوعية موسيقيه كفر الشيختغريد عبدالحافظ محمد احمد سالمه382764
طب عين شمسبسنت محمد حامد عبد الحميد121763
 تربية الساداتخالد عطا عبدالمعبود عبدالحليم227762
737o17اداب قنا ج جنوب الوادىساره فوزى حسين سليمان
51948oصيدله الزقازيقاالء رمضان شعبان السباعى
2314o4نوعية بنهااميره مسعد بيومى محمد الصيفى
43o947تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتايمان محمد عثمان عبد الفتاح الجندي
5636ooتربية المـــنصورهاميره السعيد جاد عبد الحميد
اثار الفيومثريا خالد عبد الوهاب محمد القصيرى585821
هندسة المـــنصورهعبد هللا محمد محمد ياسين احمد خفاجه588558
صيدله طنطامحمد السيد على عياد362685
5712ooنوعية المـــنصورهورده السيد محمد محمود زقزوق
13491oتجاره عين شمسرنا مدحت كمال الدين رياض
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمـــنه هللا ايمـــن فهمى يونس الصادق665688
هندسة شبرا بنهامحمد حاتم محفوظ حسن294928
57975oتربية ابتدائي المـــنصورهليلى حامد محمد احمد قنديل
تربية بنهاسوزان عبدالمؤمـــن عبدهللا عبدالعزيز279972
السن عين شمسيوسف عادل وليم اسكاروس114661
صيدلة الفيومعمار كامل عبد التواب كامل78596
278o66عالج طبيعى القاهرهندى عبدالباقى فكرى عبدالمؤمـــن
تجاره الزقازيقمحمد مصطفى محمد فتحى مشهور643617
هندسة المـــنيامهاب نبيل حامد هدايه362394
5o4126تجاره بور سعيداحمد عبد الحميد عبد الحميد السيد عيسى
4178o2تربية أساسي اسكندريةسارة سعيد احمد محمود على
تربية ابتدائي المـــنصورهماركو كميل رسمى غبلایر565686
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساميرة ابراهيم محمد على محمود الكردى516644
كلية األلسن بنى سويفمـــنار خالد عبد المحسن سيد69473
3o5341هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود اسالم احمد البدوى محمود السيد
6oo49اداب انتساب موجه حلوانعادل رزق رياض على
اداب القاهرهتسنيم دسوقى احمد محمد حماد121639
تجاره المـــنصورهعلى محمد عبد العزيز سليمان573679
حقوق عين شمسعمر عبدالصبور يوسف احمد194589
تربية العريشمـــنه هللا مـــنير عوده ابراهيم666932
تجاره الزقازيقعبد هللا محمد عبد ربه عبد الوهاب517628
تربية كفر الشيخساره محمد عبد العزيز عبد العاطى عوض هللا372619
5165o8اداب الزقازيقمريم السيد عبد المـــنعم عبد اللطيف

Page 1092 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
49o87oتجاره المـــنصورهنور محمد كامل عبد الرؤف
عالج طبيعى قنادينا عبد العاطى محمد سليمان823128
356o35تربية ابتدائي طنطاخلود اشرف عطا هللا بسيونى جباره
564o56تجاره المـــنصورهخالد محمد مـــنير محمد جويلى
هندسة الفيومعبد الغنى عبد الستار عبد الغنى عبد هللا69951
تجاره عين شمسمـــنة هللا عبد المـــنعم محمد زكريا119184
هندسة اسيوطعبد الرحمـــن احمد محمد احمد سالم592721
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفشهاب طارق عبداللطيف علي القيم496397
2362o2طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرحاب رضا محمد زين الدين المصلحى
7247o7اداب المـــنياستيفن سامح نبيه صادق
3659o2صيدله طنطااحمد سمير الضبع احمد
اداب انتساب موجه االسكندريهبسمة ابراهيم على نصربركات419451
تجاره الزقازيقهدير قابيل محمود االهوانى637993
2o6763حقوق عين شمسيسرا سمير عزت محمود
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحسن عادل محمد الواقدى221991
طب حلوانمحمد شعبان عبد النبى عبد الوهاب65477
تربية ابتدائي دمـــنهوراسراء مسعود محمد عبدالجليل عطا429952
هندسة المطريه جامعة حلوانياسمين هيكل عبدالمعطى على272384
3o3222هندسة شبرا بنهايوسف على محمد على االكشه
تربية ابتدائي شبين الكوممحمود عبدهللا عبدالحليم حمد221774
52o163رياضيه بنات الزقازيقاسراء محمد احمد ابراهيم الطاهر
3o47o7حقوق بنهارحمه هللا حسن محمد المراغى
هندسة المـــنيامراد اشرف محمد حسن718164
1153o3اداب القاهرهفيرونيكا جورج رمزى يونان
صيدله المـــنصورهنادين عبد الحميد احمد فوده563964
اداب المـــنصورهايمان وليد ابراهيم ابراهيم المصرى568155
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد عبدالستار البهنساوي213664
5o168oتربية جامعة دمياطكعب بن سالم مـــنصور عوض
35o855اداب انتساب موجه االسكندريهنورهان حمدى البدرى عثمان
تربية بنى سويفعال طلعت محمود عبد الجواد66865
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد ايهاب عزالدين حسن حنفى433273
22758oتجاره بنهامحمود مـــنير ابراهيم سيد احمد
512o65حاسبات ومعلومات الزقازيقاحمد محمد احمد حسن ابراهيم مرعى
اداب طنطامحمد عطيه عبدالحميد ابوالعال البراجه352732
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايات اشرف عبدالحليم نجم222456
4853o5تربية طفوله طنطانورهان عبد الغنى على مليس
اداب انتساب موجه عين شمسغاده سمير الجوهرى عبد الفتاح141147
29o216فنون جميله عماره ج االسكندريهشــادى سعيد عبده محمد
2o2413هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود عصام محمد حسن
اداب قنا ج جنوب الوادىسهام رمضان سيد شحات733723
29o78oنوعية عباسيهعائشه ابراهيم عبده ابراهيم
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوانليليان جمال فهمى بشوت275567
اداب سوهاجسوسن على احمد محمد829387
7789oطب الفيوممحمد ايوب السيد رمضان
65o543تجاره الزقازيقابراهيم احمد توفيق على احمد
19o759تجارة قنا ج جنوب الوادينجالء محمد مصطفى محمد
2997o9هندسة شبرا بنهامحمود احمد محمد احمد شقران
78696oهندسة اسيوطسامر بهاء كمال حبيب
725o48نوعية المـــنياروقيه محمد متولى رزق
اداب انتساب موجه عين شمسساره كمال عبد السميع مصطفى127768
هندسة القاهرهمحمد احمد يوسف عوض النجار37898
تجاره بنهاسعودى مجدى حافظ سعودى292993
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هندسة المـــنيااحمد محمد محمد عباس188661
19oo26حاسبات ومعلومات القاهرهعبدالرحمـــن عماد محمد على
تربية حلوانمحمود بدر محمد مرسى32946
35839oتجاره طنطاعبد هللا ابراهيم السيد خليل البديوى
اثار الفيومهدى عبد الحليم احمد عبد الرحمـــن128445
اداب القاهرهسلمى غريب سيد هريدى49279
81o274حقوق سوهاجمحمد اشرف عبد الحليم محمد
تربية سوهاجعلى عبد الباسط ابراهيم محمود815819
3723o6كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخريم ابراهيم ابو اليزيد احمد مبروك
8o6293تجاره سوهاجسلمى سمير على محمد
51746oحاسبات ومعلومات الزقازيقاسالم ابراهيم سعد عبدالالة
هندسة اسيوطمحمد عاطف ماهر يوسف815193
5o1173نوعية جامعة دمياطرمضان العربى رمضان معيط
5618o7تجاره المـــنصورهمحمد رضا عبد السميع على الشــاعر
صيدله الزقازيقاسراء عادل فرج مزيد244438
اداب الزقازيقناديه غريب عبد الشــافى غريب644565
2oo42تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد سعيد عبد العزيز احمد
41o997رياض اطفال االسكندريه طالباتروان محمد محمد على على
طب كفر الشيخاحمد عصام احمد ابو اليزيد وهبه371871
5o6o1oعالج طبيعى ج كفر الشيخشيرين ممدوح محمد سالم سراج
هندسة عين شمسشيماء محمد عبدهللا حسن مـــنصور192494
72o618هندسة المـــنيامحمد وحيد شحاته عبد المعز
تجاره القاهرهنورهان شعبان رجب راشد48259
14678oالعالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامسميار اشرف محمد على صوابى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمـــنة هللا محمد محمد صالح الدين محمود عالم133835
42o617اداب االسكندريهمروان مصطفى متولى متولى نوار
هندسة القاهرهفتوح التهامى فتوح البسيقى269115
تجاره االسكندريهمحمد احمد عبد المجيد محمد عبد المجيد416644
هندسة حلوانمحمد اشرف محمد محمود محمد187756
13o92oتجاره عين شمسكيرلس مـــنير مراد ثابت
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةشريف ايمـــن عبد الرازق شعبان29693
طب بيطرى االسكندريهايمان مصطفى عالم على339588
44262oطب طنطانادر فايز سعد سعد بريك
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهمحمد عصام محمود عيد362847
هندسة عين شمسفيرينا رضا صابر شحاته اسكندر114343
42346oكلية فنون جميلة فنون اسيوطهاجر عبد المـــنعم صالح محمد صالح
7o423حقوق بنى سويفشيماء محمد شعبان محمد
375oo5تجاره كفر الشيخمحمود عبدالفتاح محمود محمود األشوح
تربية اسيوطايمان عبد المالك عبد المسيح ابراهيم794111
تجاره عين شمسمى ايهاب احمد القاضى117777
اداب القاهرهعزه محمد على محمد سعيد211715
اداب قنا ج جنوب الوادىامـــنيه اسامه محمد عبد هللا736882
اداب المـــنيابالل عيد محمد محمد724255
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف ايهاب محمد عاطف حامد119429
تجاره بنى سويفاحمد محمد حسان محفوظ728764
اداب انتساب موجه القاهرهعمر عصام عباس عطيه عبد الغنى189198
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد سليم السيد سليم السعيدي143447
41o659تجاره االسكندريهمحمد محمود احمد السعيد السيد احمد
اداب بنى سويفاكرام سليمان عبد العاطى عبد الباقى63741
طب االسكندريهنورة السيد دسوقى محمد ابراهيم435196
44421oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنادر بليغ حنفى محمود هاشم خليف
هندسة عين شمسمؤمـــن محمد جالل سليم دنيا143149
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298o78تربية ابتدائي عين شمسكريمه سيد محمود احمد
794o83تربية اسيوطاالء ايمـــن هشــام عبد الرحمـــن
3o5878طب بيطرى بنهاندا ياسر محمد طه
تجاره بنى سويفميالد رضى سعيد رزق721257
8ooo25طب اسيوطاسراء عبد الناصر مصطفى على
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد حاتم محمد محمد خفاجي441158
صيدله االسكندريهأحمد جمال جاد بسيونى جاد442755
37728oتربية كفر الشيخنوران مصطفى احمد محمود دياب
58o756 هندسة الزقازيقمحمد حسينى صالح حسين على المصرى
اعالم القاهرهنورهان محمد كمال مدنى146258
تربية بنى سويفكامل عبد العظيم احمد محمد69533
43o355تربية طفوله ج دمـــنهورسارة محمد رمزى السيدعلى
12o751صيدله حلواناحمد محمد عبد الرازق حسن
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةابانوب جميل الياس مينا45227
هندسة عين شمسمارتن وليم ويصا موسى37886
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمريم اميل كامل صموئيل19352
تجاره انتساب موجه  عين شمسعبدالعزيز محمود عبدالعزيز احمد295385
56o386طب المـــنصورههاجر محمد محمود على شهده
اداب القاهرهاميره عبد العظيم محمود محمد59447
22oo59هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد حمدى كامل شلبى ابو عريان
2o4o41طب القاهرهنورهان سامح مصطفى على حسن
14o294تجاره عين شمسايه بخيت محمد محمود
57o881هندسة طنطاعبد الرحمـــن عصام حسين السيد ابراهيم
صيدله القاهرهاحمد عبدالرحمـــن الفرماوي العشماوي213911
اداب الزقازيقفاطمه احمد محي الدين محمد محمد امين649251
23342oكلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد عبدالسالم احمد البدرى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويستسنيم محمد عبدالحميد محمد635939
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمان اشرف حسن على133861
132o69كلية االثار ج اسوانعال عصام حسن احمد
72oo41رياض اطفال المـــنيا طالباتالشيماء اشرف عبد العاطي عبد الرحمـــن
اداب االسكندريهسلمى مجدى صالح احمد صالح411734
تربية ابتدائي بنهاابراهيم احمد ابراهيم حفنى281815
تجاره القاهرهمصطفى عاطف محمد زكى41411
79o853اداب اسيوطخلود عبد العال مرسى عبد العال
22785oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةبالل عادل محمدى عبدالعزيز
تربية ابتدائي بنى سويفانجى اشرف رياض بخيت89298
765o2كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد قرني محروس احمد
هندسة اسيوطدينا عبدالفتاح على عبدالرحيم516854
79482oهندسة اسيوطاحمد محى الدين احمد على
صيدله القاهرهساره سعد شفيق بشــاي شحاتة13668
8o1699صيدلة بورسعيدنعمه صابر احمد محمد
تجاره المـــنصورهياسر محمد رفعت محمد العجمي565798
تجاره عين شمسهند احمد محمود احمد271227
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمعاذ عاطف عبداالله محمود شريف213797
26261oصيدله القاهرهيوسف محمد عبدالفتاح احمد حسنين
تجاره المـــنصورهخالد محمد عبد السالم مختار بركات571558
هندسة طنطامحمد الجبالي فتحي المؤذن362347
طب المـــنصورهبسمه اشرف عبد الرازق ياقوت محمد582264
تربية شبين الكومبسمه وحيد محمد عبدالفتاح225959
3651o1هندسة طنطاسلمي مصطفي عبد الغني حسين
41943oاداب االسكندريهسارة جابر محمد محمد السعدنى
تجاره القاهرهمحمد رزق حسن رزق على32826
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تربية طنطاهاجر محمد عبده جوده حسين353867
تربية بنهااميره محيى الدين عبدالعزيز على عطا278449
هندسة القاهرهسلمى محمد زكريا جاد هللا13894
356o85اداب طنطامها على عبدالفتاح عجور
4864o1نوعية طنطاعبير يوسف محمد احمد العطار
48826oاداب المـــنصورهأسماء زكريا يوسف محمد إسماعيل
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفادى عماد بدير نظير223623
طب بيطرى المـــنصورهعبد الرحمـــن محمود ابوبكر عبد الرحمـــن ابوبكر593152
12o446اعالم القاهرهرينادا حسام ابراهيم محمد عشرى
41638oحقوق االسكندريهمحمود سامى سليمان داود رزق
58o453تجاره المـــنصورهمحمد احمد شبانه محمد الطنان
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن حاتم محمد على شحاته212478
هندسة بور سعيدايه مجدى شعبان محبوب معبد661956
كلية تجارة ج أسوانمينا عياد يعقوب ايوب736549
تجاره القاهرهنرمين احمد عبد المبدى عبد اللطيف22941
421o8oاداب االسكندريهعلى خميس على احمد
37oo52هندسة كفر الشيخهشــام نصر الدين محمد جادو
طب بيطرى كفر الشيخهاجر فوزي محمد طه عبدالحميد شنح377567
هندسة حلوانمحمد اسامه عبد الرحمـــن شعبان خطاب123365
438o49 صيدله االسكندريهزينب سمير محمود احمد الهوارى
تربية طنطاايه رضا عبد الجيد على سرحان495794
هندسة كفر الشيخمحمد عبدالقادر محمد عبدالقادر البدالى381559
8164o6طب سوهاجماري جميل غطاس جوهر
تجاره القاهرهمصطفى محمود محمد عبد الغني153171
كلية البنات تربية عين شمسرانيا محمد احمد عبدالحميد289671
كلية البنات تربية عين شمسسلمى يحيى ذكى دردير22413
تجاره االسكندريهمحمد خالد عبد النبي ابو سمرة411521
2o5315هندسة عين شمسجون ماجد جمال انيس
65o2o4كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاسراء يحى محمد محمد زايد
تجاره المـــنصورهشريف حماده يحيى على محمد الشريف584114
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسميه خليفه عبدالحفيظ الهريدى219169
تربية اسيوطفاطمه الزهراء حسين محمد خلف797945
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمود حسن علي البشبيشي426261
اداب دمـــنهورياسمين احمد فرحات اسماعيل شعير428415
نوعية الزقازيقامينه احمد عبدالرحمـــن احمد649538
2271o2كلية هندسة بنهاعبدالغنى احمد عبدالغنى على مرسى
3oo423كلية هندسة بنهااحمد ايمـــن عبدالمعطى عبدهللا
671o7oهندسة الزقازيقحسن محمد حسن على
7o755تربية بنى سويفصالح هالل صالح كامل
4352oحقوق القاهرهمحمد حسام الدين عبد العال محمد
تربية ابتدائي الساداتنورهان هانى محمد عادل الشقنقيرى218719
اداب كفر الشيخعلى مسعد على على نمـــنم384747
233oo8اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود محمد عبدالمـــنعم رضوان
صيدله الزقازيقرندا حسام حامد العنانى561397
اداب عين شمسميسره اسامه صادق حسن122756
اداب انتساب موجه القاهرهداليا سيد علي محمد مصطفى37123
تربية العريشفاطمه الزهراء ممدوح احمد عبد الهادي665454
هندسة الزقازيقخالد وحيد سليمان حسن عدوى513636
3o694هندسة القاهرهمحمد احمد محمد احمد
2o1813تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم فرح صادق محمد
تربية ابتدائي بنى سويفيوسف سامى حنا فرج65464
495o88تربية طنطانهال فرج محمد واصل
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طب القاهرهزينب مسعد حامد علم الدين31398
تربية ابتدائي دمـــنهوردعاء عادل عبد هللا الفقى429392
72o794تربية ابتدائي المـــنياشيماء عيد جمعة محمد
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود يسرى صالح مرسي153491
تربية طنطاوالء محروس حسين الحلوجى363159
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفحاتم محمد معوض احمد61676
235o3تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناندرو يوسف الكسان فلبس
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخدعاء على عبدالعزيز عفيفى شرارة379163
422o73تجاره االسكندريهكيرلس جورج زكريا جورجى ميخائيل
طب بنهاعبد الرحمـــن يوسف على سعد عتمان358176
تربية ابتدائي الزقازيقاميره محمد السيد خالد هاشم638526
اداب كفر الشيخمحمد على محمد يوسف يونس371216
38o5ooتجاره كفر الشيخانغام محمد ابراهيم ابوشهبه سليم
662o5oرياض اطفال بورسعيددينا محمد عبده الحسنين نوفل
هندسة االسكندريهرامى خيرى محمد عطيان459161
 تربية الساداتايه داود عبدالمولى عماره222267
عالج طبيعى ج كفر الشيخمصطفى احمد بدير ابراهيم الدومانى577784
اداب طنطامحمد احمد السيد محمد الكومى366574
14o91oهندسة عين شمسهاجر احمد انور ابراهيم
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتحنان مبروك حافظ النجار222372
تربية ابتدائي اسيوطمحمد مصطفى على سيد786341
عالج طبيعى قناتامر رفشى برعى احمد758792
تربية المـــنصورهاسراء رضا عبد القوى محمد583768
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورفاطمه اسماعيل محمود بدوى الدويك446175
6996oهندسة الفيوممحمد عيد عبد التواب صالح
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد مجاهد ابراهيم مجاهد272593
1971o1هندسة عين شمسبسنت حسن محمد اسماعيل محمد
هندسة االسكندريهمحمد زكي ابراهيم اسماعيل414923
3o1923تربية بنهاوائل عمرو عبدالرشيد احمد
تجاره عين شمسرامز عادل رامز رامز294724
طب عين شمساماني حمدي علي محمد سعيد354811
19o7o7هندسة اسيوطسعيد محمد محمود مصطفى على الدين
4876oتجاره انتساب موجه قاهرهاميره على محمد احمد
نوعية الزقازيقمحمد احمد عبدالهادى اسماعيل521194
طب االسكندريهمحمد هشــام اسعد احمد مرزوق439619
كلية البنات آداب عين شمسايمان خالد سالمه عيد287878
صيدله االسكندريهمروان محمود محمد عبد الغفور القاضى436372
تربية المـــنصورهالسيد عبده حسين حسين قابيه561724
6o964هندسة القاهرهمحمد حمدى عويس عبد العاطى
3o6198تجاره بنهاكريمان احمد محمد حسين
65o4o2تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد عبد الرازق محمد محمد عبد العال
السن المـــنياكريم بيومى على عثمان729714
طب المـــنيانسمة محمد مروان عبد الباقى719288
296oo6كلية األلسن ج أسوانمحمد احمد عبدالمـــنجى عبدالعال
حقوق الزقازيقاحمد طارق محمد حسين عبد الرحمـــن667513
8o3766تجاره سوهاجمحمد على احمد على
هندسة المـــنيامحمود ربيع كامل محمد754285
تربية اسيوطمحمد محمود خليل عبد العزيز792941
2817oهندسة القاهرهايه اشرف عبد المجيد محمد
5o9865اداب الزقازيقشيماء وائل فخرى محمد احمد
5o3243طب بيطرى المـــنصورهميرفت رشــاد عبد العليم هالل
طب اسنان جنوب الوادىماريو عماد عونى دانيال813331
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34921oهندسة االسكندريهحياة مجدى اسماعيل محمد على
صيدله الزقازيقشريف اشرف سعد محمد غز284714
هندسة الفيوممحمود مصطفى عبد النبي احمد89384
588o43تربية ابتدائي الزقازيقايه عبد الحى عبد الرحمـــن ابراهيم على
طب القاهرهابتسام محى الدين فراج محمد748479
حقوق اسيوطمحمد رضا احمد حلمى عمر796389
82o579كلية األلسن ج أسوانمحمد عالءالدين عبد العظيم عبد المجيد
2982o6كلية البنات آداب عين شمساسراء فتحى اسماعيل اسماعيل مشرف
2722o1طب القاهرهفاطمه الزهراء امين احمد ابراهيم
هندسة اسيوطخالد محمود يونس محمد799633
هندسة حلوانمصطفى محمد شريف حسن هالل194244
تجاره انتساب موجه قاهرهيارا عماد حامد السيد الخوالنى118585
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسهناء عبدالعزيز السيد حسن653724
تربية كفر الشيخاسماء جمال عبد الحميد محمد عبد هللا374119
تجاره بور سعيداحمد ماهر ماهر عبد السالم الباز593924
صيدله طنطارانيا رمزى الصفطى النويهى497729
تجاره عين شمسحازم مجدى محمد عوض194388
59o9o5طب بورسعيددعاء رمزى ابراهيم ابو الفضل
تربية اسيوطسماح وردانى راضى اديب793578
8117ooطب بيطرى سوهاجدميان االمير جيد رميس
42377oاداب االسكندريهساره صالح شحات محمد حسين
5849o2هندسة اسيوطاحمد على سيد احمد سيد احمد الموافى
تربية ابتدائي بنى سويفرانيا سيد عبد المـــنعم جمعه69462
149o5عالج طبيعى القاهرهشروق حسن عبد الحافظ محمد عنانى
تربية المـــنصورهفاطمه ايمـــن عبد السالم طه حسانين582466
661o4oنوعية بور سعيدايه مدحت محمد مختار عبدالعال
تجاره عين شمسمحمد اشرف امام سيد288969
اداب القاهرهايه محسن احمد محمد54888
5654o3هندسة بور سعيدمحمد رمضان المـــنجى توفيق
علوم بنهانفين طارق عبدالمجيد محمد231811
137o57اداب حلوانحسام جمال ابراهيم عبد الفتاح
هندسة االسكندريهكريم حسين عبده احمد البراشي345443
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود مصطفى عبدالعاطى محمد224656
362o24طب طنطامحمود عبدالمـــنعم سفينه عبدالعاطي عبدالرحمـــن
13o784اداب القاهرهمـــنى سليمان عبد الفتاح سليمان
طب بيطرى دمـــنهورتغريد عامر أيوب عبد الحليم حموده451177
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره شريف وهبه عبدالكريم الشريف215268
27165oاداب عين شمسسيده اشرف محمد محمد البهنساوى
41992oتربية أساسي اسكندريةمى حسام الدين محمد على حسن المصرى
18782oهندسة المطريه جامعة حلواناسالم محسن محمد الكامل التوني
8oo427تربية اسيوطشيماء ناصر سيد سرور
هندسة حلوانعمر خالد احمد سيد198136
تربية ابتدائي الفيومفيوال ميالد نجيب عوض74457
اداب المـــنياحازم عبدالمحسن عبدالحكيم على723184
2963ooتربية عين شمسنجوى محمد عبدالفتاح حسنين رجب
تجاره انتساب موجه االسكندريهياسر محمد حسين عبد الرحيم ابراهيم338717
هندسة اسيوطمحمد خالد محمد طلعت121815
299oo6حقوق عين شمسميار سامى محمود الغريانى
57528oتربية المـــنصورهمى سمير محمد محمود عجينة
هندسة القاهرهعبد الحميد فتحى عبد الحميد محمد145222
هندسة شبرا بنهاهايدى محمد امين سامى18364
تجاره كفر الشيخمـــنصور محمد مـــنصور حسن صالح416718
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صيدله حلوانهمت ضياء الدين كمال سيد متولى359665
حقوق عين شمساحمد سعيد فوزى محمود296574
1375o3تربية حلوانايه جاه الرسول يعقوب جاه الرسول
هندسة اسيوطياسمين احمد فوزى عبد الفهيم792118
هندسة المـــنصورهمحمد محمود محمد حامد البيومى571933
21357oكلية هندسة بنهامحمد احمد ابراهيم سيف عمر
295o45تربية عين شمسدينا اشرف محمود على السيد
44544oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسارة صبحي مصطفى حسن ابوزيد
اداب طنطاابراهيم رضا ابراهيم حسن البنا358617
52o627طب الزقازيقخالد عمر شحاته صديق محمد
تجاره طنطامحمد ابراهيم سعد المرسي565692
38o7o9طب كفر الشيخأميرة محمود حسن عبده العزبى
59o11oحقوق المـــنصورهنهله عادل الحسينى محمد
فنون جميله فنون المـــنيااحمد فريج فرج حسن155679
هندسة بور سعيداسالم محمد السيد محمد عبد المجيد588513
اداب المـــنصورهرحاب توفيق عبده ابراهيم الشين585564
5214o7تربية الزقازيقايمان رمضان محمد متولى محمد
6o747صيدله القاهرهاسماعيل محمود عطيه بيومى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد فوزى المالح221637
كلية طب أسوانحاتم مصطفى بكرى ابوالحجاج821499
8oo275حقوق اسيوطمحمد ياسر باشــا سيد
طب طنطاجهاد عبدالعزيز عبدالحليم عبدالعزيز ندا368267
اداب انتساب موجه عين شمسديانا سعد عبدالفتاح رضوان271634
37677oطب بيطرى كفر الشيخآيه مصطفى ابراهيم على دغيدى
نوعية جيزهاسراء السعيد مصطفى السيد274252
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسرانا اشرف محمد محمد153572
هندسة حلواناحمد برىء محمد الدمرداش زيد223861
طب عين شمسامـــنيه محمد عبدالهادى عبدالحميد298611
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةأمـــنيه عصام أحمد عبد هللا497853
هندسة المطريه جامعة حلوانحسام مصطفى اسماعيل السيد النحله573222
اداب طنطارضا محمد شبل محمد البطاحجي366177
5673o5هندسة كفر الشيخنيره عصام فريد محمود عجيز
تجاره عين شمسنوران عبد الرحمـــن ابراهيم مرعى142418
2243o3تجارة جامعة الساداتمحمود محمد محمود الشيخ
نوعية الزقازيقدنيا رضا عبدالسالم السيد صالح646535
طب بنهارانيا رضا محمد زيدان219146
اداب الزقازيقآيه محمد مكاوى مكاوى السيد519348
هندسة كفر الشيخمحمود عبد الكريم احمد موسي رمضان375627
7119ooتجاره بنى سويفاسالم طه احمد اسماعيل
2o7397تجاره انتساب موجه قاهرهساره زكريا عبدالغفار عبدالرحمـــن
8o29o8تربية اسيوطخلود فتحى عبد العال عبد العليم
تجاره القاهرهيسرا يحيى عوض آدم118197
44o895طب االسكندريهمحمد محروس محمد عبد الغنى الديب
تربية حلواناسماء جمعه يوسف عبده محمد البحيري56861
تجاره القاهرهكريمه عطوه سليمان عطوه13986
236o6oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةمها حامد يوسف عبد الرحمـــن المجدلى
صيدله المـــنصورههبه وهبه حسنين محمود علي585479
طب المـــنصورهسلمى محمد ابراهيم حسن عالم592945
صيدله الزقازيقمـــنار محمود السيد الشنوانى491947
طب طنطاعائشه محمد عيد إمام354965
اداب انتساب موجه القاهرهسلمى عمرو حسين احمد سيد149383
26115oاداب القاهرهسمر حمدى محمد صالح
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427oo3تجاره طنطامحمد على عبدالعزيز على السيد
نوعية اشمونمروه شــاكر يوسف محمد225152
هندسة القاهرهميرنا مدحت االمير محارب عبد الملك116776
59o657تجاره المـــنصورهمحسن محمود حسين سيد احمد البرماوى
فنون تطبيقيه حلوانساره محمد عدلى عبد الرحمـــن126428
5196o1نوعية الزقازيقميرنا محمد مصطفى ابو الفتوح
637o2طب بنى سويفشريف شلقامى عبد المطلب رمضان
5o3o73اداب جامعة دمياطدعاء فاضل سعد عبده العيان
اثار قنا جنوب الواديبسنت سمير محمد محمد عيسى581595
تجاره بنى سويفاحمد جالل زين العابدين ابوزيد67444
263o8oعالج طبيعى القاهرههدير اشرف عثمان عبدالعال
كلية األلسن بنى سويفاميره سمير رجب ابراهيم68841
2659o4تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناسراء مرسى حسن مرسى
تربية الزقازيقهاجر السيد محمود صابر642529
اداب بنهااحمد على فتحى علي278816
2o7522إعالم ج جنوب الوادىساندى مـــنير صادق توفيلس
هندسة حلوانابراهيم احمد عبد الحكيم احمد88414
288o16تربية عين شمسياسمين حسن محمود احمد
14616oاداب القاهرهميار نعيم محمد سيد عيسيلى
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد جمال اسماعيل محمد237882
اداب انتساب موجه القاهرههاله ابراهيم لطفى ابراهيم يونس148788
تربية طفوله الزقازيقأسماء السيد محمد ابراهيم514515
هندسة القاهرهاحمد محي الدين سيد حسين جاد هللا48196
إعالم ج جنوب الوادىمحمد عماد خلف السيد289111
27852oالسن عين شمسنهى ماهر ممدوح سليمان
هندسة االسكندريهعمر خالد محمد محمد ابراهيم342698
هندسة االسكندريهاحمد محمد صالح الدين رضوان العنانى413781
عالج طبيعى القاهرهروان وجدى امام الدالى19157
صيدله القاهرهفاطمه حسن محمد احمد15853
تجاره المـــنصورهرنا حامد ابراهيم متولى ابراهيم581622
132o39تجاره عين شمسرباب اشرف محمود عزت
11731oاداب عين شمسعبير ابراهيم محمد ابراهيم
5119o2طب الزقازيقنها عالء طلبه امين السيد
58o885تجاره المـــنصورهرزق ايمـــن رزق ابراهيم
43oo37تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء عبد اللطيف احمد محمد عسل
تربية طفوله ج دمـــنهوربسنت أشرف عبد الرؤف محمد غازى429853
تربية ابتدائي الساداتياسمين رمضان حنفى عودة225177
6418o4هندسة الزقازيقيحى ثابت رمضان دكرورى
136o19هندسة حلوانساره شحاته ثابت محمد
28o513صيدله الزقازيقايمان فتوح فتوح سليمان وهبه
تجاره طنطانورهان السيد السعيد احمد الشهابى596983
45o16oطب اسنان طنطااميرة عصام محمود هنداوى الفيل
تربية رياضيه بنين شبين الكوممحمد صالح معوض الحلفاوى217969
هندسة عين شمساحمد السيد حلمي ابو زيد115417
تربية طنطااسراء حمدى عبدهللا على يوسف497657
8oo37oاداب اسيوطايمـــن خليفه يوسف عبد العال
41124oاداب االسكندريهخلود باسم فتحى لطفى
تجاره كفر الشيخمصطفى محمد السيد عزت محمود السيد376162
سياحة وفنادق جامعة الساداتمصطفى جمال جبر سعودى231163
حقوق القاهرهايه سعيد مرعى محمد جاد18757
هندسة كفر الشيخنادر محمد عبده حجازى591563
58o61oطب الزقازيقمحمد ايمـــن محمد فاروق عبد الغفار
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451oo3طب بيطرى جامعة الساداتبسمة ممدوح السيد محمد عوض
تخطيط عمرانى القاهرهاحمد عبد  سالم ابراهيم155798
74o7ooتربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتصفاء محمود محمد حمد هللا
تربية كفر الشيخشرين عنتر ابراهيم عطيه383787
اداب المـــنصورهمصطفى السيد محمود محمد ابراهيم565783
7893o3تجاره اسيوطمـــنار عبد الفتاح محمد سيد
هندسة االسماعيليةاحمد عاشور احمد عبد هللا656927
118o28تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف امير يوسف حنا
694o9حقوق بنى سويفعلى محمد سالم جوده
اداب المـــنيااحمد على عبدالبديع محمد751961
تجاره االسكندريهاحمد هشــام محمد عبد الرحمـــن محمد سالمة457357
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمحمد ياسين عبدالحميد الفقي221771
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسماء عبد النبى محمد موسى725547
5764o6رياض اطفال المـــنصورهوالء احمد محمد صالح
اداب انتساب موجه القاهرهمؤمـــن محمد بدوي محمد136665
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعادل ابراهيم على ابراهيم ابوغربيه212574
277o64نوعية بنهامحمد كمال عبدهللا على على ابراهيم
هندسة المطريه جامعة حلوانفتحى احمد فتحى مجاهد277148
تربية ابتدائي الفيومنرمين ابوالحسن ربيع عبد الحميد81371
572o38تجاره المـــنصورهرضا عبد الحميد السعيد محمدسليمان
صيدله المـــنصورهياسمين عالء المتولى عبد اللطيف571993
اداب الزقازيقنرمين ايمـــن محمد محمد638343
فنون جميله فنون المـــنيانسمه ايمـــن عبد العزيز راشد725238
عالج طبيعى ج كفر الشيخباسم السيد محمد تمام شحاته434777
هندسة المـــنصورهياسمين احمد السيد تهامى حسين568151
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد على عبد العال محمد العطار574569
تربية كفر الشيخفوزى السيد فوزى رمضان379769
طب اسنان كفر الشيخمحمد طارق صالح شحاتة مصطفى376246
صيدله االسكندريهسيف الدين ادم محمد ادم محمد436452
هندسة عين شمسمحمد عبدالحميد عبدالحكيم على الرصاصى195717
دار العلوم ج القاهرهنورهان عادل عوض السيد24635
هندسة الزقازيقمحمد حسن محمد شلبى519913
هندسة القاهرهكريم اكرم محمد سعيد مسعود192834
266o48تجاره عين شمسماريز ريمون راشد فهمى
51o313تجاره الزقازيقشروق سعيد السيد عبدالحميد
56o251صيدله المـــنصورهمريم عمرو محمد مختار عبد المعطى
صيدله االسكندريهالسيد خلف محمود على813259
522o7oحاسبات ومعلومات الزقازيقمريم احمد رجب محمد السيد
طب المـــنصورهعبد المـــنعم فتحى فتحى ابراهيم البدرى594589
تربية المـــنياعلياء جمال محمود ابوستة719198
هندسة كفر الشيخهدى محمد زاهر عبد الجليل عبد الغفار جوده374531
794o4طب الفيومايه ربيع ابراهيم عرفه
5o6247تربية جامعة دمياطبهاء الدين زكريا عبد الحليم حسن
649o77تربية الزقازيقشيماء عبدالحميد محمود عبدالرحمـــن
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةيوسف محمد السيد حامد سليمان275946
47o558كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراميرة عبد المـــنعم الصابر محمد حميد
42oo24تربية اسكندريةنرمين اشرف محمود محمد متولى
416o22تجاره االسكندريهاسماء شعبان السعيد عطيه عبدالجواد
هندسة عين شمسيوسف احمد فؤاد خميس ذكي122263
73532oتجارة قنا ج جنوب الواديمحمود معروف خلف يوسف
صيدلة المـــنياان سامح مكرم غطاس722285
665o1هندسة بني سويفاحمد محمود احمد طه
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5746o3عالج طبيعى ج كفر الشيخايمان ابراهيم احمد عطيه قمر
22o4o9اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عيد عبدالقادر مشري
3548o8صيدله القاهرهاسماء محمود عبدالمطلب ابوعيشه
حاسبات ومعلومات المـــنصورهماجد محمد مختار ابراهيم قاسم588574
هندسة حلوانعمرو محمد صالح محمد بدر68668
اداب انتساب موجه القاهرههاجر محمود محمد احمد42565
اداب عين شمسامينه اشرف صالح عبداللطيف287877
اداب انتساب موجه القاهرهشيرين محمد حامد حامد زكى17264
41974oكلية األلسن كفر الشيخباسنت عماد الدين عبد المـــنعم على احمد الطبالوى
تربية المـــنيامايار سعيد فتحى محمد712437
تجاره بنى سويففاطمة نادى عيد على716544
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةتوماس وديع قرياقص اسكندر213536
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةرضوان عامر رضوان السيد عامر588786
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمر محمود عبدالحميد محمود294756
73791oاداب قنا ج جنوب الوادىمحمود مهران عبيد توفيق
1897o5علوم القاهرهايه محمد رضا عبد هللا محمد
تجاره االسكندريهعبدالرحمـــن سمير احمد حسن421428
9o639هندسة الفيوممـــنار محمود جبيلى محمد
تربية بنى سويفساره سيد خالف على62287
5oo2ooهندسة بور سعيدحسام الدين محمد حسن أبو سمرة
اداب القاهرهمحمد عصام عبدالمـــنعم محمد269331
43511oصيدله االسكندريهميار محروس محمد أحمد
44o495كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمؤمـــن ناصر عبدالوهاب احمد عمر
هندسة الزقازيقمحمد صالح عيداروس سالم647143
5o6991تجاره جامعة دمياطإسالم أيمـــن محمود محمود عباس
231o95تربية الساداتاحمد سليمان محمود سليم 
372o78نوعية كفر الشيخريهام عبداللطيف اسماعيل محمد الصردى
تربية ابتدائي الزقازيقندى ادهم على غريب523117
اداب المـــنصورهاحمد هشــام الشربينى سليمان573673
72219oاداب المـــنياساره حربى عبدالمجيد على
تجاره انتساب موجه قاهرهيو ستينة رمسيس رزق جرجس39895
تجاره اسيوطلوكاس معاطى فهمى ميخائيل237688
2o3339هندسة عين شمسمريم محمد محمد محمد مبارز
اداب طنطااميره امين احمد امين عبد الجليل363758
تربية ابتدائي سوهاجمحمود البدري على بربري818318
تربية ابتدائي كفر الشيخهدير اسماعيل عبدالحميد ابراهيم ابوخوخه369644
صيدله طنطاعالء عادل زكى السعدنى221917
اداب سوهاجاميره اسماعيل احمد اسماعيل811932
189o14تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرضوى مصطفى على محمد علي
73o883طب المـــنياآيه محمد عبد الحفيظ عبد العال
5oo34oاداب جامعة دمياطاسراء محمد محمد الكتبى
45o466كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآية ابراهيم عبد المولى خشبه
3o5876صيدله عين شمسيارا عماد عبدالشــافى على
هندسة االسكندريههانى راغب نصرهللا محمد صادق458579
هندسة االسكندريهمحمود طارق محمود علي غازي414858
دار العلوم ج القاهرهنرمين احمد حامد عيد118189
هندسة الزقازيقاحمد حسان احمد موسى الشيوى513564
1289o1هندسة عين شمسيوستينا جورج سعد حنا
اداب القاهرهرانيا احمد االتربى محمد155872
657o88تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمر حسن احمد محمد
تجاره االسكندريهنورهان حامد أحمد الششتاوى411617
719o2صيدله بنى سويفاسماء حمدى محمد احمد
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صيدله بنى سويففاطمه الزهراء سليم محمدين حماد69487
22138oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسلمى سمير ابراهيم على  المـــنياوى
679o9طب بنى سويفاسراء محمد نجيب قرنى محمد
السن عين شمسمـــنه هللا حمدى احمد محمد267852
تربية اسيوطايمان احمد عبد الرحمـــن على788387
طب بيطري المـــنيالوئى احمد كامل احمد715847
5o9177هندسة الزقازيقمحمود رضوان طلعت محمد امين
3o2896تربية ابتدائي بنهاشيماء حسن عبدالشــافى عبدهللا شرف
تجاره االسكندريهأحمد علي محمد رزة425437
اداب حلواندينا احمد محمد الشلخى152133
نوعية بنهااسماء عابدين عبدالعظيم محمد سالمة285595
تربية جامعة السويساحمد حسام الدين احمد عبده656783
نوعية طنطاهاجر رضا رمضان عمر ضيف367251
65o455اداب الزقازيقامانى محمد فؤاد احمد محمد الحديدي
تربية المـــنصورهمـــنار محمد السيد محمد ابراهيم صحيفه591343
تجاره اسيوطعماد تونى عبد العليم بكار828552
تربية ابتدائي طنطاعبير عبد العليم محمود الشهاوى486855
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد هللا ياسر رمضان فراج57343
419o69تجاره االسكندريهمحمود كرم مصطفى رضوان جابر
هندسة حلوانعبدهللا خليفه توفيق عبد العاطى خليفه234924
اداب المـــنيااميرة حمدي زكي مفتاح715893
14o547تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم مراد عزيز عوض هللا
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبدالغنى عبد الغنى احمد العزب227962
هندسة طنطاأحمد نصر أحمد راشد جادو355661
46o817هندسة االسكندريههاجر حسن على روميه
تجاره كفر الشيخعمر محمد البيومى عبد الحميد579697
صيدله الزقازيقمريم نظير توفيق عجبان عبدالنور314119
تربية اسوانهدير هانى رزق بدر819159
هندسة طنطاهدير اشرف ابراهيم احمد356412
تجاره المـــنصورهمحمد محمود عزب محمد العزب نور588337
4172o4تجاره االسكندريههاجر طلعت حسن ابراهيم
هندسة بور سعيدعبد الـلـه جمال رفعت على زايد564967
صيدله عين شمسدينا على ابو المعاطى على الوكيل283261
تربية رياضيه بنين اسيوطمحمد االمير عربى عثمان عبد الحافظ796557
8o8819تربية ابتدائي سوهاجاسماء رمضان على عبد هللا
اداب عين شمسدنيا محمد سيد محمود298256
تجارة قنا ج جنوب الواديكمال بخيت محمد محمود736341
تجاره بنى سويفابانوب ابراهيم يوسف ناشد717546
2o34o7هندسة عين شمستقى هللا عصام احمد محمد حميده
رياض اطفال المـــنصورهغاده رضا متولى صبحى متولى517791
8o5338صيدلة بورسعيدرنا صالح محمد عبد العال
تربية ابتدائي طنطافاطمه السيد أحمد رمضان الهكش493899
كلية البنات آداب عين شمسساره صالح دياب مدبولى على48768
كلية األلسن بنى سويفغاده محمد سعد الدين عبدالرؤف194799
اداب طنطااحمد عماد محمد ابوالعال خليل361359
2o4191اداب انتساب موجه القاهرهسماح اشرف عبدالوهاب عبدالرحمـــن
72o478تربية المـــنياهاله طه حسن محمد
41672oتجاره االسكندريهمهاب يوسف عوض يوسف
حقوق سوهاجاحمد سعد زغلول عبد الاله محمد الشريف816555
574o67تربية ابتدائي المـــنصورهندى حسام عبد المطلب قاسم
49955oطب بورسعيداحمد حازم فؤاد ابو جاللة
4975o8اداب طنطاروان خالد عبد هللا احمد
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29895oالسن عين شمسسلوى صالح على محمد
74396oاداب قنا ج جنوب الوادىسعاد حسن نبوى محمود
تربية دمـــنهورساره عادل محمد حنفى محمود دعنون429417
نوعية عباسيهايه عبدالرحمـــن سعيد محمد292118
تربية ابتدائي الساداتعبير صبرى محمد غانم234369
اداب االسكندريهميرنا سامى عزمى عطا هللا339527
6544o7تربية االسماعيليهمحمد رضا عبدالسالم محمد
34291oتجاره االسكندريهمحمد مجدى محمود جمال عبد الحميد
هندسة عين شمسيمـــنى ايمـــن محمد جعفر146142
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد ابراهيم محمد ابراهيم16552
تربية طنطاعبد هللا السيد احمد رمضان غالب358391
تجاره بنى سويفاحمد ثرى الدين عبد الجواد عبد النبى719623
تجاره القاهرهمى على امين زكى شديد14879
صيدلة الفيوممحمد اشرف محمد عبد الحميد حسن الدش19364
تربية ابتدائي الفيومسمر سيد محمد محمد72443
29564oاداب بنهاسامح سيد عبدالرحمـــن احمد محمد
4158ooاداب االسكندريهمـــنة هللا قباري حسن بدوي حسنين
اداب الفيومهاجر صالح عبد العال محمد79342
صيدلة اسيوطمحمود عبد الحافظ جاد الكريم عبد الحافظ785113
115o47تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسندس ايمـــن محمود عبد الهادى
تجاره عين شمسايه عادل بدر محمد268578
5238o2نوعية الزقازيقاسراء عبد الحليم عبد الحى عبد الحليم
818o66اداب سوهاجرانيا شحات محمد حرب
23o936هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد رجب محمدى الجندى
طب اسنان جنوب الوادىفاطمه صالح ابراهيم الرشيدى821275
اداب حلوانمحمد كمال قرنى احمد153137
8o769هندسة الفيوممحمد مدحت خليفه بشير
السن عين شمساحمد عصام عبد الحميد احمد121224
تربية المـــنصورهدنيا محمد السيد حسن بيصار594923
تجاره القاهرهنورهان محمد حسنى مصطفى لطفى188225
7946o1حقوق اسيوطاحمد محمود عبد المحسن حسانين
7931o3حقوق اسيوطاميره صفوت حسن عبد العال
195o89السن عين شمسعبير شعبان عبدالنعيم حسن
5129o3طب الزقازيقهاجر صالح عبدالهادى هاشم
تربية حلوانمريم رفعت عبد السالم عبد الحافظ25356
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر عصام ابراهيم محروس  وهدان213561
اداب االسكندريهشريف احمد السيد محمد سالم344385
79313oتربية اسيوطريم محمود صالح عبد السالم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محمود سعيد شرف223528
2179o5طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد فايز فتحى عبدالرحيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفريده ابراهيم على فايد16683
57o363طب المـــنصورهيارا صالح عبد العال ابراهيم ابراهيم
تربية ابتدائي عين شمسجهاد طه فتحى محمد265958
طب الزقازيقمحمود عبد الناصر احمد امين الجبالى584772
هندسة حلواناحمد محمد محجوب حسن114965
رياض اطفال المـــنيا طالباتآيه جمال كامل محمد729247
هندسة الزقازيقمحمد جمال محمد المتولى العدل578715
15o123اداب حلواناحمد فتحى محمد على
نوعية المـــنياابا القاسم على احمد محمد725843
1392o2تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمود احمد محمد عبد الحميد
اداب القاهرهبهاء خليفه حسن محمد23338
21472oتربية ابتدائي الساداتنورهان نزيه عبدالفتاح عبد المقصود سالمه
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كليةاسمجلوس
تربية بنهااسراء عبده امين اسماعيل العكل496231
72oo28الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفابتهال محمد حسن حسين
3498oاداب عين شمسهدير سيد على محمد محمد
5o9734هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمر خالد محمود عبدالعزيز
46o931هندسة االسكندريهايه عز الدين محمد نصر الدين
تجاره االسكندريهبانسيه ايمـــن محمود السيد سالم411695
28ooo7اداب بنهاهبه هللا محمد صالح عبدالقادر وهدان
اداب االسكندريهمحمد اشرف جابر احمد السيد338528
هندسة القاهرهطارق ايمـــن محمود ابراهيم44222
السن عين شمسنهى حافظ صالح حافظ محمود187981
تربية اسيوطروضه عصام عبد الرجال عبد الجواد793128
8o9575كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةحسن محمد محمد وشــاحى
اداب حلوانرانا محمد مرشدى رضوان39626
تجاره عين شمسحسام ماهر همام ابو زكرى129589
حقوق الزقازيقاحمد الصادق عبد هللا الصادق644463
43o93هندسة القاهرههديل سامح حسن عبد المعطى حسن
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسفوزيه مجدى ابراهيم ابراهيم عوض519626
هندسة الزقازيقعمرو حسنى عبد الرحيم العوضى588798
تربية سوهاجدعاء ابو الفتوح محمود حسين817911
اداب انتساب موجه القاهرهخلود خالد محمد محمود السعدنى34925
تربية فرع الوادى الجديدابراهيم محمد ابراهيم عبد العال749254
صيدله المـــنصورهاسراء احمد عبد الفتاح السعيد عبد هللا592635
74431oتربية رياضية بنين قنا ج.الوادىخالد بكرى يوسف ابراهيم
تربية طفوله االسماعيليهغاده رجب ابراهيم حسن حسين652389
12o416اداب عين شمسفرح خالد محمد فتحى الشعراوى
417oo5تجاره االسكندريهمروان خميس محمد عيسى محمد
29o436اداب عين شمسشيماء محمد احمد مسعود السيد
تجاره عين شمسرحيم اشرف محمود ذكى114283
83oo93طب القاهرهاروى عبد العال صبحى احمد
4981o7كلية هندسة بنهامحمد ماجد عبد الفتاح نعمة هللا
صيدله االسكندريهاحمد عبد المرتضى عبد العال محمد433474
تربية ابتدائي سوهاجسحر حامد كريم محمود812236
356o86اداب طنطامى احمد ممدوح بسيوني بدوى
18846oهندسة حلوانامل اشرف شمس الدين محمد امين
8o9o58طب سوهاجاسراء ناصر عشرى حسانين
8127o8صيدلة سوهاجفاطمه الزهراء على يوسف عبد هللا
898o3كلية طب االسنان ج بنى سويفهند محفوظ طه عبد اللطيف
تربية بنى سويفروان طه محمد طه68295
كلية البنات آداب عين شمسمديحه مجدى ابراهيم حسن مرعي293817
تربية ابتدائي قنا ج الواديماريهام ثروت مـــندور صديق735695
كلية البنات آداب عين شمسنهال عاطف حسانين محمود148763
تربية قنا ج جنوب الوادىاسراء العزب توفيق على745943
هندسة الفيومعبد الرحمـــن اسامه طلعت على119146
3o2925تجاره بنهااسماء محمد صالح غنيم
طب اسيوطمارك بدرت وليم مـــنصور785184
تجاره المـــنصورهاحمد جمال عبد المـــنعم احمد المرسى588268
29o456اداب عين شمسميرهان ممدوح احمد عبدالعظيم
صيدله الزقازيقندى ابراهيم الشحات عسل516297
نوعية المـــنصورهاسماء السعيد سالم طه583654
7o1o5تربية بنى سويفمحمد ربيع شحات على
هندسة المـــنياجمال صالح عبد العليم عبد الجيد754152
368o73صيدله طنطافاطمة طارق عبدالعزيز على احمد البيدق
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2128o5كلية الصيدلة ج المـــنوفيةامين احمد محمد عصيد
581o17تربية ابتدائي المـــنصورهايمان متولى عبد اللطيف السيد ابراهيم
2881o1طب عين شمساثير محمد حسن جمعه الكومي
3o28oصيدله القاهرهمحمد ابراهيم كمال خليل
تربية طفوله اإلسكندريةبراء سعيد محمد محمد السقا419321
3613o8تربية طنطامحمد محمد سعيد ابراهيم عبدهللا عيسى
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسمر شعبان رمضان بندارى الجندى448227
1337oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانريم احمد زكى على
اداب االسكندريهدينا محمد محمد مرسى مرسى346995
589o32طب اسنان المـــنصورهندى عواد محمد مسعد المتولى
تجاره عين شمسدينا حسن محمد عبدالحميد187988
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعلى ناصر محمد عبدالحكيم727518
حقوق القاهرهاسالم فايز سعد زغلول على135364
73321oتربية ابتدائي قنا ج الواديعمر محمد ابوالحجاج ابراهيم
74819oتربية ابتدائى فرع وادى جديدحسام ابراهيم حسن على
63839oطب الزقازيقرانيا حماده نصرهللا على محمد خليل
786o2oطب اسيوطايه حمدي راشد محمد
هندسة بور سعيدحازم ياسر عبد المجيد عبد المقصود588525
نوعية المـــنياعمرو صاوى محمد قطب712252
طب بنهااحمد السيد احمد محمود الشــافعي276959
2328ooتربية شعبه طفوله م. السادات طالباتهدى السيد عالم شلبى
تربية ابتدائي طنطافيرينا ايمـــن غبلایر صليب489412
تربية ابتدائي سوهاجخلود محمد شــاكر محمد818339
اداب طنطااسراء رجب محمود الزهري354779
2628o5كلية هندسة بنهامهند محمدسامح سعد ابراهيم جعفر
طب اسيوطفتحيه عمدى غبلایر فلتس797752
49395oهندسة طنطاعادل عبد العزيز عبد العزيز حامد
425o8حقوق القاهرهكاميليا فهمى حمدى فهمى
7976o9تجاره اسيوطاحمد محمد جميل محمد
تجاره القاهرهندى الخضر صابر محمد محمود37391
5o9695كلية هندسة بنهااحمد مدحت احمد سيف الدين عطيه
3o6585تجاره انتساب موجه  عين شمسايه رجب احمد رجب احمد
17o35تجاره القاهرهعمر محمد عبد المـــنعم حسين
صيدله القاهرهشروق عصام محمد رجب59971
طب بورسعيدمهند وحيد فهمى احمد فياض664197
46o257هندسة االسكندريهمحمد صبري سيد أحمد فضل هللا
تجاره جامعة دمياطرامى سامح مرقص رزق حنا589357
تربية ابتدائي كفر الشيخحامد احمد حامد الشفيعى379757
هندسة االسكندريهحسين طارق حسين مصطفى السيد414739
طب عين شمسساره عبدالخالق احمد كمال عبدالحليم192195
56oo56هندسة طنطااحمد اسماعيل محمد اسماعيل حسن
طب اسنان طنطامـــنار سالمه احمد عطيه عرابي449656
45o329طب االسكندريهايناس عطا زيدان محسب شعث
تربية ابتدائي قنا ج الوادياوجينيا مـــنصور كمال فهيم761574
486o5oتربية ابتدائي طنطاعواطف اصيل عبدالعال ايوب
اداب قنا ج جنوب الوادىاسراء عادل محمود حميد732745
كلية الطب بقنابيشوي عاطف حلمي بندري738184
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانناريمان عصام مغازى همام267869
صيدله بنى سويفسماح سيد عبد اللطيف حسين714117
هندسة طنطامحمد سمير محمد عبد هللا السوداني357756
23o35oإعالم ج جنوب الوادىمحمد عبدالغفار عرفه سويلم
1423o3اداب انتساب موجه عين شمسسميه مـــنير عبد الحكيم مصباح
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التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنيره محمد رمضان محمد66916
3o24o9تجاره عين شمسفاطمه سيد ابراهيم ابراهيم
اداب عين شمسكيرلس سمير جبرة سيدهم86493
هندسة االسكندريهمحمد ابراهيم محمد عنتر الهمشرى343495
صيدله المـــنصورهعبد هللا حسين فتحى عبد الصمد الشربينى565833
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخندى نشــات زكريا محمد البيلى382645
44o169كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد مهدى مبروك االدهم
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتاسراء عادل عبد الحليم زكي151143
اداب المـــنياايمان جمعة محمد صالح723395
تربية طنطااسراء محمد مسعد ريه494652
2749o7التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياسمين عبدالعزيز محمد سعيد
تربية دمـــنهوررحمة محمد مـــنصور محمد طويله431277
356o36تربية ابتدائي طنطادعاء جمال السيد ابو حطب
تجاره بنى سويفأحمد ماهر أحمد ميصر729126
تربية بنى سويفاميره احمد محمد حسن65343
اداب القاهرهمـــنة هللا علي احمد ابوالمجد44833
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةأحمد محمد عبد الجليل صالح الشيشينى345315
تربية االسماعيليهمحمد عبدالناصر عبدالستار مصطفى651142
هندسة االسكندريهمحمد محمود عبد الرحمـــن حسن عبد الرحمـــن459855
4166o7تجاره دمـــنهورعبد الفتاح هانى نصيب عبد الفتاح سليمان
8o8115هندسة سوهاجالحسينى على محمد سعيد
22818oكلية هندسة بنهاخالد محمد احمد النعمانى
هندسة سوهاجمايكل نبيل عجيب باسيلى816376
فنون جميله فنون ج االسكندريهاسراء اشرف محمد فراج شحاتة428354
تجاره المـــنصورهامير اكرم كمال شعبان491555
صيدله المـــنصورهرنا مجدى ابو العنين عبد هللا561125
اداب كفر الشيخاميرة عصام مفرح ابراهيم384124
صيدله المـــنصورهميرنا ابو الفتيان فاروق ابو الفتوح574345
تجاره المـــنصورهمحمد عوض الرفاعى احمد داود573389
حقوق القاهرهزينة اشرف عبد الفتاح محمد18628
نوعية المـــنياعلياء محمد عاطف عز726751
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمر فخرى ابوالفتوح محمد على294755
8o8438تجاره سوهاجابوالحسن صالح متولى محمود
511oo2صيدله الزقازيقجمال فايز محمد احمد
اداب القاهرههند دياب ماهر مهنى271972
هندسة االسماعيليةامجد غالي صليب يوسف عبد السيد655253
تربية ابتدائي الساداتمحمد بشير محمد محمود حجازى212343
56o952اداب المـــنصورهشيماء ماجدى فتحى عبد الفتاح
تجاره طنطامحمود عاطف مختار محمد الطنطاوى حسن366766
تربية اسيوطسميه محمد فراج شلقامى794165
36573oتربية رياضيه بنين طنطامحمد حسنى ابراهيم مصطفي طمان
295o29تجاره عين شمستمـــنى سعد عوده مصلح صالح
هندسة الزقازيقمحمد سعيد محمد احمد667211
2o7132اعالم القاهرهاالء محمد فهيم سند
اداب عين شمسشيماء محمود عبدالرازق برهام299135
كلية هندسة بنهازينب توكل الزناتى عالم228896
42841oتربية أساسي اسكندريةنسمه يوسف سيف النصر حراز
36o54تجاره القاهرهمريم محمد سيد عبد العال
تجاره الزقازيقحسناء محمد حامد عطية516421
4281ooسياحه وفنادق االسكندريهاحمد رجب ربيع مصطفى الشبراوى
233oo9تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى سعيد السيد اسماعيل
تربية ابتدائي طنطافاطمة عبد الستار محمود الشونى356632
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2o274تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف طارق عباس حليم محمود
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد عبدالرحيم احمد عبدالرحيم735486
5o2929اداب جامعة دمياطبشرى ابراهيم مكارم رمضان صالح
تربية عين شمسبسمه جمال امام عمر27228
تربية ابتدائي بنهامى محسن السيد محمد رجب277771
السن عين شمسرنا خالد محمد مصطفى سليم578164
تجاره بنى سويفخالد جمال محمد عبدالاله724492
2o611oالسن عين شمسامـــنيه مصطفى مصرى سالم
كلية حقوق المـــنيااحمد ابراهيم لملوم عبدالوهاب722374
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةغاده هشــام محمد عصام الدين محمود218976
43o381تربية دمـــنهورندى عادل محمد عبدالغنى البنا
72823oتجاره بنى سويفجعفر جالل جعفر كامل
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد شعيب عبد الحكيم محمد76827
5o4893هندسة بور سعيديوسف محمود جمعه خطاب
5272o1سياحه وفنادق المـــنصورةعمار عادل رزق بخيت
رياض اطفال المـــنيا طالباتمريم زكريا داود ابراهيم713429
7599o3صيدلة اسيوطنورهان ممدوح جاب هللا فريد
5o7758اداب جامعة دمياطسحر ثابتان محمود القصبى
هندسة قناحسام محمد الصغير محمد مصطفى736747
41226oصيدله االسكندريهمحمد عادل محمد محسن امين
اداب القاهرهعبد الفتاح صابر عبد الفتاح محمد على49635
علوم االسماعيليه ج قناة السويسداليا احمد محمد دردير657485
1525o2هندسة القاهرهايه رجب قاسم عبد الاله
3727o5تربية كفر الشيخاسراء عالء الدين محمد عبدالرحمـــن دراز
3oo7o3كلية هندسة بنهاخالد صبرى زكى محمد شيح
8o99o5طب القاهرهمصطفى محمود احمد حسانين
كلية تجارة ج أسوانمعتز احمد عبدالعزيز مرسى747259
سياحة وفنادق المـــنيامصطفى محمد طه حسن711485
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد مصطفى عبدالفتاح مازن223589
تربية ابتدائي الزقازيقندا على متولى الصادق البحطيطى525485
6558o2كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةهبه عصام احمد محمود
تجاره اسيوطاسامه ابراهيم جعفر حسن791668
هندسة االسكندريهمحمد حسين محمد الخياط415147
تجاره القاهرهنهله خالد السيد حسن54995
تربية طفوله اإلسكندريةروان عالءالدين عطيه عبد الحميد عطيه349226
63o34كلية طب االسنان ج بنى سويفسلوى احمد لبيب تمام
حقوق بنهامحمد احمد محمد احمد السيد276297
5858o6رياض اطفال المـــنصورهامـــنيه احمد المرزوقى محمود الشــامى
746o8صيدله بنى سويفساره شعبان ذكريا جودة
تربية ابتدائي الساداتاسماء السيد اسماعيل جلهوم214443
حاسبات ومعلومات القاهرهعبدالرحمـــن طه احمد محمد مـــنصور187527
35755oعلوم طنطاعمر محمد عطا محمد عثمان
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد ذكى حسن زعيمه217649
21o389كلية البنات آداب عين شمسرنا احمد لطفى ابو طالب موسى
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاالء على عبد النبى السيد احمد652126
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتقى خالد احمد ابراهيم سيد15699
191oo7السن عين شمسحبيبه اسامه محمد لبيب
36o9o5تجاره طنطااحمد عبدالكريم عبدهللا عاكف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهرائيل سامى كامل اخنوخ271912
3482o7تربية أساسي اسكندريةميار محمد مصطفى رزق سالم
52o449تجاره الزقازيقسيف خالد يوسف طنطاوى
هندسة طنطااحمد مجدى ابراهيم شحاته ابراهيم362175
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كليةاسمجلوس
كلية فنون جميلة فنون اسيوطايه سيد حسين سيد حسين197482
266o58اداب انتساب موجه عين شمسمـــنه هللا اشرف جابر عبدالحميد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاشرقت عبدالمـــنعم عبد العظيم نجم الطويل231853
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةريم محمود عبد الرحيم محمد الدعباس496531
3o3372هندسة شبرا بنهاسهيله احمد محمد عبدالسميع
1954o5اداب حلوانتسنيم محمد حسن محمد عزت
5885oتجاره القاهرهعمر شعبان رزق علي سالمه
طب اسيوطالزهراء جابر محمد مرسي725697
هندسة المـــنياجاد ممدوح بشرى رياض717615
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد الوردانى السيد محمد فاضل577663
تربية اسكندريةحامد ناصر عبد الرازق على القطرى337334
السن عين شمستقى احمد ابراهيم البسيونى283118
اداب االسكندريهمحمد احمد عبد النبى عبد العزيز شنيطه421263
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةنرمين سامح سالم ابراهيم278116
رياض اطفال الفيوم طالباتمـــنار احمد محمد عبد هللا74971
64o847صيدله عين شمسمحمود محمد عبد النبى محمد الشــاذلى
تربية ابتدائي بنهاايه جمال سعد عواد286674
2o3415هندسة عين شمسسماح حسين احمد حسين
طب الفيوماحمد قاسم مسعود على75295
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى اشرف سيد محمد199357
اداب حلواناسراء ابوبكر يوسف ابراهيم127782
عالج طبيعى قنانعيم مالك سمعان داود811733
8o836oتربية طفوله سوهاج طالباتهبه عادل احمد السيد
29o575طب اسنان عين شمسفاطمه احمد اسامه محمد ايوب قطب احمد
1936o7صيدله القاهرهابرام ماجد رسمى مـــنقريوس
293o93اداب عين شمسمريم امير ابراهيم برسوم ابو السعود
52155oعالج طبيعى القاهرهنادره عبده احمد مختار
3o2832هندسة شبرا بنهااحمد مختار مـــنصور حجاج ابوالنصر
تجاره القاهرهعمرو عاطف محمد عبد الرحمـــن55215
5o4o43تربية جامعة دمياطغاده محمد عبد السالم عتمان
تجاره انتساب موجه قاهرهاالء حسن ابو العز ابراهيم56867
نوعية المـــنيااسراء سمير حلمى محمد729331
227o1oتجاره بنهافؤاد محمد فؤاد على شحاته
تجاره اسيوطمروان شعبان صدقى عبدالحفيظ722528
521o42هندسة الزقازيقعبدهللا عالء عطيه محمد البخشونجى
5156o7اداب الزقازيقابراهيم شــاهين عبد الرحمـــن عبدالعال
59o928هندسة بور سعيدعلى محمد ابراهيم عبدة
2979o2تربية ابتدائي عين شمساسماء طة محمود طه
صيدله االسكندريهنورهان ياسر جابر عبد الفتاح351222
9115oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاروى ناصر محمد محمد
5o3436هندسة اسيوطاحمد عبده احمد عبده مجاهد
حاسبات ومعلومات المـــنصورهعلى محمد على السيد583473
تجاره عين شمسشريف خالد السيد احمد147614
كلية اآلثار سوهاجاحمد محمود محمد محمود748923
1214o4اداب عين شمساميمة محمد مصطفى النحاس
طب بيطرى سوهاجمارك ميالد جبرة لوس815899
نوعية المـــنيامحمد احمد عباس محمد727346
3848o1تجاره كفر الشيخيوسف عبدالغنى عبدالرازق محمد عبدالعاطى
تجاره القاهرهاسراء محمد قطب حلمي54847
31o735تجاره عين شمسمحمود طارق محمود محمد
اداب الزقازيقعرفه فتح هللا احمد محمد عامر518412
تجاره القاهرهسيف الدين محمود محمد عبد البديع19733
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كليةاسمجلوس
تربية طنطاايهاب طارق على الشنشورى361411
تجاره عين شمسمحمود هشــام احمد وجيه قاسم187467
تربية ابتدائى فرع وادى جديدهبه ناصر احمد محمد749615
اداب المـــنصورهفاتن حماده محمد محمود581278
43o914اداب دمـــنهورنورهان عالء الدين عيسي محمد ابراهيم
تربية شبين الكومفريده فتحى لطفى شعالن229664
تربية ابتدائي بنهااالء محمد محمود ابراهيم الجندى277675
اداب قنا ج جنوب الوادىرضوى ابوالحسن عبده حامد237511
51o861طب بيطرى الزقازيقبسمة محمد عمر الشبراوي
2o978هندسة عين شمسمحمد عادل احمد محمد سليمان
كلية هندسة بنهااحمد محمد عبدالنبى محمد224638
تربية عين شمسايه احمد جابر عبد الحميد21929
اداب عين شمسمينا عاطف لويز تاوضروس296735
هندسة االسكندريهمؤمـــن على محمد على السايح456335
هندسة الزقازيقاحمد على حسنى السيد522588
طب اسنان طنطاشيرين عبدالمعطى عبدالغنى مرزوق214348
هندسة اسيوطاسامه ربيع الشربينى على568587
اداب الزقازيقماجده ضياء محمد عبد العزيز ضيف585574
هندسة القاهرهمحمد حاتم محمد عبد اللطيف48616
2646o8دار العلوم ج القاهرهايه خالد محمد كامل
2283o7هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد عبدالمعطى الشــافعى
رياض اطفال بنى سويفنورهان اسامه فرج على713447
14o325تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانسلمى عادل محمد ابوزيد
تجاره الزقازيقاحمد محمود ممدوح ابراهيم الدسوقى642162
كلية بنات شعبه طفوله عين شمستغريد سامى محمد عبد الفتاح28797
82o1o6هندسة اسوانمرقس يوسف معزوز مجلع
اداب طنطااحمد محمد أحمد يسن358371
3565o3تربية طنطاايه ماهر ابراهيم السيسى
نوعية الزقازيقعبد هللا مراد صالح الدين سيد احمد الشناوى517254
تجاره عين شمسشيرين كمال ابراهيم راشد188218
طب بيطرى دمـــنهورخلود عبد الحميد االمام الشوري445327
صيدله االسكندريهامانى احمد حجاج شكير احمد اسماعيل349516
عالج طبيعى القاهرهنرمين خالد فهمى ابراهيم فضل57188
هندسة االسكندريهساره جابر مطر صالح سعدون457577
هندسة قناعائشه عبده عبد الراضى احمد759811
تجاره عين شمسمحمد هشــام على على133147
تربية العريشعال جمال عفيفى الهوارى666531
224o42طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود مرزوق محمود ابراهيم
طب اسنان طنطاخلود وهبة سعد مطاوع367553
27o291تجاره انتساب موجه  عين شمسمصطفى ابراهيم احمد محمد
715o84اداب المـــنيانورة اسماعيل حسن اسماعيل
15o494تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم خالد محروس عبد العزيز
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانخلود محمد محمد الشربينى34927
صيدله االسكندريهاميرة نبيه رمضان محمدعيسى349448
رياض اطفال المـــنصورهمـــنى انور محمد فتحى ابراهيم524884
5729o5تجاره كفر الشيخاحمد عبد العظيم فاضل عبد العظيم
اداب عين شمساسراء محمد نجيب عبد المجيد132325
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد رحيل سالم محمد666411
اداب عين شمسابتسام محمد حمدى على22178
كلية أداب بورسعيدياسمين مجدى فوزى محمد هتيمى661664
5177o5تربية طفوله الزقازيقاسراء محمد طه محمد ابراهيم
سياحة وفنادق جامعة الساداتمحمد على محمد الطحان213395
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كليةاسمجلوس
تجاره االسكندريهدينا احمد محمد السيد اسماعيل349385
23o233تجاره بنهامصطفى نبيل حمدى محمد
اداب قنا ج جنوب الوادىاحمد السيد هرون عبدالعزيز735453
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورهاجر خميس محمود القط447177
8o3757تربية ابتدائي سوهاجتوماس اشرف ابراهيم حكيم
5861o4هندسة اسيوطعبد العزيز السيد خليفه محمد خليفة
هندسة المـــنيامحمد احمد عبدالحكيم على722836
9o75oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه احمد شعبان احمد
تجاره القاهرهاحمد عبد الفتاح حسن حبيب53618
5173ooتجاره الزقازيقمحمد عبد اللطيف العنانى عبد الباقى موسى
5579oهندسة حلواناسماء جمال سعيد محمود
السن عين شمساحمد عمرو فؤاد صالح124932
83o546تجاره سوهاجمحمود احمد ابوالوفا احمد
تجاره القاهرهنورالدين سعيد حامد عبد المجيد54339
2943o8اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعصام نبيل ابراهيم عبدربه مكتى
كلية البنات آداب عين شمسامـــنيه عبدالباسط ابراهيم حافظ282161
اداب القاهرهمحمد وجدى انور المرسى نصر الدين139812
كلية حقوق المـــنيااحمد عمرو احمد مختار النبهانى على711371
تربية ابتدائي دمـــنهورسارة ياسر فتحى مصطفى محمد429146
اداب الفيومفاطمه صبحي جالل نصر79315
تجاره القاهرهمصطفى محمد محمود عبدالكريم المحر197342
هندسة االسكندريهمحمد سعيد مصطفى مرسى عبد الرحمـــن454118
حقوق بنى سويفهاجر السيد سلطان احمد77594
588o56رياض اطفال المـــنصورههاله صالح مصطفى محمد احمد
اداب سوهاجعبير احمد محمد السيد812639
753o8طب الفيومحسين ايمـــن محمد عبد اللطيف
8o3533كلية طب أسواننور الهدى ايمـــن عبد هللا احمد
23o784تربية ابتدائي الساداتمصطفى امين عبدالمحسن زايد
طب اسيوططارق حسن احمد حامد237752
تربية االسماعيليهاسراء السيد عبد هللا ابراهيم655629
58222oاداب المـــنصورهسمر حسن رمضان محمد
تجاره عين شمسحسام محمد السيد عبد المـــنعم139863
تربية ابتدائي دمـــنهورنرمين فخرى محمود ياسين خضر431116
هندسة شبرا بنهامى عبدالفتاح قريش محمد293745
2o1747تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسن سيد حسن محمد على
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد مصطفى العزب عبدالعظيم نصرالدين235397
تربية قنا ج جنوب الوادىسميه زيدان احمد طايع742284
هندسة اسيوطاحمد حسن محمد احمد651969
طب بورسعيدمحمود السيد حسن محمد خليل595365
39o41تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حمدى حسين سراج
222o99هندسة طنطامحمد رجب محمد الوحش
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسعاد على عبدالعاطى على226552
283o27تجاره عين شمسفاطمه الزهراء حسين عبد ربه السيد
148o64هندسة القاهرهمحمد طه محمود على
رياض اطفال المـــنصورهسمر السيد محمد احمد على577274
3o5899تجاره عين شمسمريم ابوسريع سعيدعبدالدايم ابو عيده
5952o3تجاره بور سعيداحمد عبد الناصر محمد محمود عبد العاطى
626o2كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفبسانت ممدوح مصطفى جبيلى
تربية ابتدائي قنا ج الوادياميرة محمود عمر محمد743659
63987oهندسة عين شمسمينا ميالد شكرى عطيه
28769oهندسة المطريه جامعة حلواناحمد ابراهيم السيد محمد الصعيدى
56257oهندسة طنطامحمد حمدى عطيه محمد السيد
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كليةاسمجلوس
21ooo2طب بيطرى القاهرهشــاهنده زايد عمار سيد عمار
عالج طبيعى القاهرهاسراء عادل السيد بسطاوى658969
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد رمضان موسى محمد ابو موسى233131
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندينا مجدي علي عبد المجيد115575
73oo24رياض اطفال المـــنيا طالباتهاجر محمود احمد حسين
تربية طفوله سوهاج طالباتغاده عالء الدين ابو الفتوح على815511
987o6تربية ابتدائي بنى سويفعبد الرحمـــن حمدى عبد الرحمـــن عوده
2o2765اداب القاهرهكرستينا نبيل تاوضروس حنا
تجاره طنطامحمد عادل محمد نبيه المطاهر358111
5o3657هندسة المـــنصورهآية ابراهيم ابراهيم بركات
41o712تربية اسكندريةنادر احمد عبد المتعال احمد حسن
تجاره الزقازيقحسن عبد هللا حسين محيسن649217
4218o7اداب االسكندريههشــام محمد عبيد اسماعيل محمد
تجاره بنهاريهام حمدى محمد على حبشى287927
38o176تربية كفر الشيخاميره خيري عبد الستار عيسوي
تجاره عين شمسمينا قيصر انيس رزق هللا264179
تربية بنهاايه حامد شوقت حامد عبدالرحمـــن رابح277548
اداب االسكندريهزينب محمد احمد درويش428393
43o919تربية ابتدائي الساداتياسمين محمود عبد السالم عبد الجواد شحاته
نوعية المـــنصورهمحمد ماهر محمد توفيق شتا571587
هندسة القاهرهمحمود ممدوح سعد محمد47353
3662o2تجاره طنطامحمد نبيل امين حسن عامر
8o5242حقوق سوهاجتغريد محمد عبد العزيز احمد
49212oحاسبات ومعلومات المـــنصورهكرم محمد عبدالعزيز حسن
كلية األلسن بنى سويفشــاهنده خالد عبد الجواد التداوي429286
4939o2تربية طنطانورهان محمد محمود على الحبيبى
3oo378تجاره بنهاعبدهللا سيد عفيفى سالم
تجاره بور سعيدالسيد اشرف محمد الشربينى العجمي588663
8o9755تربية سوهاجوفاء نور الدين السيد اسماعيل
6o829صيدله القاهرهامثال احمد احمد جنيدى
طب بيطرى بنى سويفامـــنيه ناصر محمد سيد احمد62812
2o9327هندسة حلواناسالم عالء مصطفى عبدالعال
هندسة الزقازيقالسيد محمد السيد سليم638514
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد مجدى عبدالحى عبدهللا حجازى235313
29o327تجاره عين شمسباسنت سعيد محمد سالم الطناني
تربية ابتدائي قنا ج الوادينورهان عبدالحى سويلم عبيد734211
هندسة كفر الشيخمحمود ابراهيم مـــنصور السيد مـــنصور381574
حقوق عين شمسمارينا جميل اسحاق عبد المالك141156
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عالءالدين احمد فضل142899
طب اسيوطمحمد مصطفى بكر سليم792717
3397o2صيدله االسكندريههند حسن الهضيبى احمد عزالدين
هندسة الزقازيقابراهيم محمد محمود بخاطره على644188
تربية ابتدائي بنهااحمد حسب النبى امام حسب النبي278812
141o45تربية عين شمسساره خميس محمود عبد الحميد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنرمين عادل ابراهيم كليب محمد294423
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخفاطمه خاطر السعيد عبدالرحمـــن سليم374427
تجاره عين شمسنورا هشــام السيد حماد188581
29151oاداب عين شمسامانى محمد شعبان محمدى
اداب انتساب موجه عين شمسايمان ماهر هاشم احمد سالمه283764
اداب المـــنصورهاسراء حسين محمد السيدالحلو486784
29164oهندسة شبرا بنهااالء خالد رمضان صابر
طب االسكندريهكرم رمضان احمد مطاوع441397
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تجاره بنى سويفياسر سعيد توفيق محمد66649
هندسة بني سويفمحمد جمال فراج محمد63894
اداب المـــنصورهتغريد السيد السيد عبده شتيه593769
حقوق اسواناحمد اشرف فرج ابراهيم819718
619o5هندسة بني سويفمحمد اشرف حسن محمد
5o2642تربية جامعة دمياطآالء ابراهيم عبده ابراهيم عيد
نوعية المـــنيامحمد سيد التايب عبدالحليم724716
3675o4كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفهبه عاطف محمد شريف
تجاره عين شمسمـــنه هللا حسام محمد محمد282662
كلية طب االسنان جامعة أسيوطكارين عماد رفعت اندراوس مجلع785212
تجاره بور سعيداحمد ياسر مصطفى احمد عزت663871
74536oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننورا عبدالمعطي سعدي حسن
تربية ابتدائي سوهاجاسامه محمد عبد الحفيظ مـــنصور815734
طب القاهرهمريم ماهر مجدى حنا جندي192375
تجاره جامعة السويسمحمد ايمـــن محمد توفيق657213
هندسة شبرا بنهاابانوب وجدى وديع وهيب125634
تجاره طنطامحمد هداية سيد احمد احمد وهدان496228
14213oاداب عين شمسحنان وليد بيومى متولى
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن سعيد حسين ابراهيم15537
663o29كلية أداب بورسعيدماريو نبيل عباس باشــا
هندسة المـــنصورهمحمد احمد عطوه عبد الهادى573259
23o4o6اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عبدالفتاح محمد عبد الغنى حسن
السن عين شمسمارتينا جمال وهيب جرجس132721
232o86طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنيره محمد بكر محمد بدوى
21159oصيدله القاهرههدى محمود عبدالعزيز محمد
2939o2اداب عين شمساحمد عيد فتحى السيد
3721o2تربية ابتدائي كفر الشيخصفاء خالد مصطفى عبداللطيف حسان
هندسة االسكندريهيوسف محمد حسونة حسن محمد453942
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد عادل بدير عبد القادر الشــاعر375439
تجاره كفر الشيخإسالم جمال إبراهيم البطاط384932
56559oتربية رياضيه بنين المـــنصورهحسام صالح محمد غزاله
تجاره المـــنصورهندى رضا محمد ابراهيم نصر الخولى579213
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةنغم هانى زكريا طه خليل496487
تربية ابتدائي قنا ج الواديغادة النوبى محمد النوبى745344
تجاره القاهرهعصام سامح لبيب حمدان129524
24o38صيدله القاهرهمصطفى محمود رجائى محمود
هندسة طنطاحسن رضا حسن مراد222161
هندسة الزقازيقمحمد عبد الرحمـــن عرفه احمد بر585735
هندسة عين شمسنورالدين محمد سمير محمد امين191876
43o729إعالم ج جنوب الوادىمروه محمد عبدالعظيم الصعيدى
تربية ابتدائي المـــنياهاجر عادل يونس عمر716864
هندسة الزقازيقمحمد عالء محمد ابراهيم محمد المراكبي522727
طب الزقازيقاية محمد احمد الطهراوى515674
هندسة المـــنيامحمد عبدالناصر عبدالعال صبره263857
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسيارا السيد حسن حسين حامد652893
51o623هندسة الزقازيقايه أحمد محمد غندورغندور
طب عين شمسياسمينا ابراهيم ابراهيم ابراهيم قمبر144561
نوعية اسيوطامل محمد سيد محمد797691
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانخالد مشحوت محمد السيد127396
فنون جميله فنون االقصرمصطفى محمد عبد الاله محفوظ813236
كلية األلسن ج أسواناالء سامح عبد المـــنعم محمد72654
513o2oكلية االثار ج اسوانابراهيم السيد جمعه خليل
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كليةاسمجلوس
طب بيطرى الزقازيقسلمى محمد رشــاد محمد524538
اداب المـــنصورهآالء مجدي عاطف رخا495374
1871o4حقوق عين شمسمحمد شعبان عبدالعزيز عبدالوهاب
2o8o79حاسبات ومعلومات القاهرهمـــنى احمد محمد احمد الفقى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا نسيم صليب غطاس192349
رياض اطفال المـــنصورهياسمين عاطف ابراهيم المهدى المسيرى489329
56o957اداب المـــنصورهفاطمه طارق حسين على سالم قمر
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناشرف صالح الدين محمد محمد129253
6968oتربية ابتدائي بنى سويفنهال صالح عبد هللا محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد جمال عبدالوارث حسن233299
تربية االسماعيليهاثار محمود محمد جمعة655948
تربية رياضيه بنين االسكندريهاحمد ناصر محمد خليل ابراهيم343247
5o5154تربية جامعة دمياطايه السيد مطاوع محمد مطاوع
كلية البنات تربية عين شمسدميانة نبيل راضى وهيب142251
فنون جميله فنون حلوانكريم مجدى صبحى عازر191241
36o154تربية طنطافاطمه خالد ذكى عفيفى حسين
اداب القاهرهانجى مـــنير مراد نمر17682
تربية ابتدائي المـــنصورهمريم هانى فاروق توفيق564394
1321oكلية هندسة الطاقة بأسوانباسل محمد عبد الستار السيد
تربية عين شمسمريم طارق محمد خليل274761
8o775اداب الفيومابتهال احمد عبد العزيز مراد
اداب االسكندريهفاطمه محمد زيدان محمد الجرن423787
7667oتربية الفيوممـــنى لملوم سعداوى محمد
2o8846اداب عين شمسمى طلعت حافظ احمد
37212oتربية ابتدائي كفر الشيخمـــنار محمود احمد عبدهللا
طب المـــنصورهدعاء عطيه عطيه جاد جالله564736
335o32تجاره االسكندريههدير ابراهيم محمود محمد عبد هللا
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىمكاريوس إيهاب فاروق جاد هللا757941
هندسة االسكندريهسارة محمد محمود يوسف بدر الدين457996
كلية البنات آداب عين شمسبسنت طارق محمد بدرالدين85821
6563o9تربية االسماعيليهايه محمد على على
14o536اداب انتساب موجه عين شمسمارينا ميالد شمعون ابراهيم
668o76تجاره جامعة السويسزين السيد عبدالحفيظ سالمه عفيفي
2o2316هندسة حلوانمصطفى عثمان عبدالاله فراج
هندسة المـــنصورهمحمد عبد الهادى حداد مصطفى على491721
اداب طنطامادونا ماهر عوض يوسف363383
تجاره بنهااحمد عمادالدين عبدهللا مصطفى ابراهيم299734
34441oاداب االسكندريهمعتز عصام داود عبد الغفار سليمان
صيدله الزقازيقنهال السيد فرحات سيد احمد286757
صيدلة بورسعيدعمار محمد حسين شريف562136
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالرازق عبدالرازق عبدالسالم227878
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المـــنيا الجديدةرامز عصام حبيب تاوضروس67693
تربية ابتدائي شبين الكوميسرا على الوصال عبد القادر حسيبه228395
تجاره عين شمسمارتينا موافق متى مجلى292248
تجاره بنهابثينه ايمـــن عبدالسالم ابراهيم الصادق635529
تجاره بنى سويفقياتى بدوى قياتى مدبولى65712
اداب سوهاجعمر خالد السيد جاد813884
43o21صيدله حلواننيرمين جمال ابراهيم احمد
663o67تجاره بور سعيدمحمود محمد عبد الخالق عبده الصعيدى
طب بنهاعمر سعيد محمد احمد ابوعلى366242
هندسة اسيوطبيتر وجيه زكي نعام785193
49549oصيدله طنطادينا عبد هللا عبد الرحيم محمد المال
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تجاره االسكندريهيوسف عادل احمد محمد338721
718o44طب بيطري المـــنيامحمد رمضان عبد الحليم عبد اللطيف
647o88هندسة الزقازيقاسماعيل ابراهيم محمد السيد حسين
5o18o1تربية جامعة دمياطايه حسن سعد المر
اداب الزقازيقاسراء محمود انور عوف عبد الرحمـــن على الكواوى585222
3o2467كلية البنات تربية عين شمسوفاء احمد عوض احمد
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاالء جنيدي محمود محمد726645
56oo68هندسة المـــنصورهعمر سامح مصطفى محمد ابو الوفا
اداب الزقازيقاسراء رضا سعيد خضرى ربيع641366
تجاره طنطاوالء مجد علي ابو المجد364715
57o995حقوق المـــنصورهعلى محمد عبد الحميد محمد همام
كلية األلسن كفر الشيخسمر عبدالعزيز محمد ابو عثمان214842
65262oطب االسماعيليه ج قناة السويسماهيرال خلف محمد نجيب بسطاوى
طب القاهرهيحيى مصطفى يوسف احمد733363
كلية رياض االطفال اسيوطالهام احمد خالف معتمد799678
26134oطب عين شمسدينا محمد عبدالحكيم نوفل
اداب االسكندريهعبير احمد محمد التابعى محمد417462
5o9965صيدله الزقازيقحنان طارق عطيه عطيه
طب المـــنيادينا عادل ناروز سعيد723329
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عزت محمد عيد233529
376o55صيدله االسكندريهمحمود علي الدين السيد ابراهيم العبد
السن عين شمسندى عاطف محمود محمد193115
اداب حلوانباسنت عادل عبد الحميد حسن37858
صيدلة بورسعيدمحمد جمعه مصطفى مصطفى غنيم593818
صيدلة اسيوطرانيا كامل على حسن787631
تجاره سوهاجمحمود حربي عبد هللا احمد817369
طب الفيومسوتى عماد وهيب فرحات74625
29o488طب عين شمسعبير راغب موسى احمد سباق
27773oتربية بنهاسلمى اشرف عبدالغفار محمد
هندسة القاهرهاسامه امام كمال مبروك13549
هندسة المـــنيامحمد خالد الشربينى على الشربينى299698
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسهشــام صبحى محمود احمد نوير637382
تجاره بنهارمضان على حسن عبد الحكيم58643
5o4131اداب جامعة دمياطحسين محمد حسين السيد الشبولى
4o593اداب القاهرهمى عبد العظيم احمد محمد
36o26تجاره القاهرهساره سعيد عبد هللا احمد
7923o9تجاره اسيوطاحمد جبر محمود جابر
هندسة عين شمسعمر حازم محمد مختار اسماعيل191481
تربية ابتدائي سوهاجفاطمه محمد عباس هاشم817531
493o96هندسة اسوانوفاء كمال محمد بستان
22o6o5هندسة المطريه جامعة حلوانخالد ياسر فتحى نصر
43o878اداب دمـــنهورهاجر أسعد ياسين محمد
5123o6تجاره الزقازيقاحمد جمال مصطفى محمد الشيخ
8o1591اداب اسيوطمـــنار عبد الرحيم حموده على
454o19هندسة االسكندريهايمـــن على حسن على عبد هللا
هندسة اسيوطعلى شعبان عبد القادر محمد789989
تجاره القاهرهاسالم عصام عبد المـــنعم على29614
طب كفر الشيخمحمد عمر مـــنجود ابراهيم سليمان381428
تجاره بنى سويفاميره محمد شبلى ياسين68494
2o3oooالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنار محمود ابوالوفا احمد
تجاره المـــنصورهاحمد صادق ابو الحسن محمد غالى589916
71o597رياض اطفال المـــنيا طالباتنورهان خالد يحي محمد
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2879o6كلية بنات شعبه طفوله عين شمسخلود محمد ابوالسعود خليل بكرى
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساالء خليفة محمد ابراهيم احمد665516
5825o1هندسة المـــنصورهاحمد ياسر احمد محمد السيد
هندسة حلوانمهاب عصام عبد السيد عبود13534
752o94طب المـــنيارفيدة عصام خلف حسان
تربية االسماعيليهاالء السيد محمد حسن654665
22967oتربية بنهامى احمد عبدالعاطى زايد
15o21oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد زينهم محمد عارف
1886o6صيدله القاهرهميرنا ابراهيم كامل ابراهيم
صيدله حلوانيوسف ادوار عياد ابوالسعد129717
كلية البنات تربية عين شمسرانا طارق عبد القوى مصطفى148667
43o627اداب دمـــنهورسمية جمال السعداوي معوض مؤمـــن
حقوق اسيوطيوسف محمود محمد حسن786346
3573o8اثار الفيومفريد المهدى فريد عبدالسالم عبده
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفنسمه فتحى عمار محمد71235
2o7154السن عين شمسجهاد محمد صديق عبدالغفار
64o932تجاره الزقازيقمحمود ابراهيم محمود قاسم نصار
6965oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفداليا سيد عبد الحميد احمد
9o6o5هندسة الفيوميوسف سيد عبد الجواد على
7233o8صيدلة المـــنيااسراء حمدى دسوقى محمد
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمحمد حسين محمد مطر217388
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد شعبان رجب عبد المجيد75956
عالج طبيعى القاهرهمحمد يوسف عبدالفتاح محمد نادر193392
سياحه وفنادق االسكندريهندا محمود احمد محمد خطاب349425
8o9738تربية طفوله سوهاج طالباتمـــنار محمد أبوعلى محمود
1529oتجاره القاهرهاحمد سعيد عبد المؤمـــن عبد المولى
اداب المـــنصورهكريم راشد محمد راشد565679
تجاره الزقازيقمصطفى محمود السيد محمد645442
229o69اداب بنهااسراء نبيل الديساوى محمود معروف
تجاره القاهرهامينه اياد عبد الرحيم الطحطاوى121966
5162o9اداب الزقازيقبسنت عاطف عبدالعظيم مصطفى
تجاره المـــنصورهمحمد حسام احمد المتولي588323
19o9o9تجاره عين شمسمحمد عادل مسعد حسن
تربية/رياضه العريشميرنا شعبان عبد العزيز محمد حرب665782
تربية ابتدائي دمـــنهوراالء عبد الوهاب عبد الزين عبد الكريم عطيه466648
6o183طب القاهرهداليا عاطف على ابراهيم
22849oصيدله طنطاهاجر خليفه بسيونى خليفه
صيدله عين شمسمازن هشــام امين فكرى محمد119768
اداب انتساب موجه عين شمسعلى صديق محمد على269992
38o7o8كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخامل محمد عبدالعزيز عبد المقصود
64839oهندسة المـــنيامحمد ابراهيم حسن محمد ابراهيم
3oo253صيدله الزقازيقايه هللا سعيد متولى سيد احمد
هندسة طنطامحمد ماجد محمد علي ضيا488233
صيدلة اسيوطمحمد احمد محمد احمد817247
تجاره عين شمساسالم سيد احمد مشرف295375
26o61تجاره القاهرهعبد الرحمـــن حسام الدين ابراهيم بدوي
114o61هندسة عين شمسنورهان عبد الخالق محمود فهيم
5138o8تجاره الزقازيقاحمد ابراهيم خضرى محمد عليوه
تربية اسواناحمد عبد الفتاح احمد عوض السيد821353
2o4438اداب القاهرهطارق عمرو احمد صالح الدين محمد نورالدين
تربية اسكندريةمريان فرنسيس جبرائيل تاوضروس348763
14281oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمرو طارق فرج احمد فرج
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كليةاسمجلوس
كلية هندسة بنهاوالء أحمد عبد الناصر رضا496864
34o822تربية اسكندريةمصطفى عطية سيد احمد احمد عبد القادر
4o696طب القاهرهاحمد محمد عبد الحميد محمد
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد عصام محمد عبدالمجيد745757
6122oطب بنى سويفاحمد فرج عبد اللطيف عبد الحميد
تجاره بنهاهيثم هشــام محمد حسينى عفيفى العقبى284251
فنون تطبيقيه حلواناحمد سعيد محمد سيد188869
دار العلوم ج القاهرهمـــنى محمد جمعه عبد الحليم خاطر56179
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةلمياء اشرف محمد سليمه233776
تجاره الزقازيقاحمد السيد توفيق السيد646111
هندسة المـــنيامحمد احمد صابر محمد754649
تجاره االسكندريهتهانى اسامه عبد العال محمد ابراهيم419956
اعالم القاهرهعالءالدين ياسر يس حافظ195654
5179o6طب الزقازيقاالء عبد هللا محمد خلف محمد
تجاره طنطارامى ممدوح محمد محمود عبداللطيف361439
8oo374تجاره اسيوطعادل مختار على عبد المـــنعم
كلية طب أسوانعبدالرحمـــن احمد السيد محمود هيكل738718
2o919oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سيد حماد سالمه
تربية ابتدائي بنهامصطفى ابراهيم كامل ابراهيم287179
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن غالب محمد الليثى32564
7434o2اداب قنا ج جنوب الوادىكريم عاطف سعد امين
663o4oتجاره بور سعيدمحمد رافت توفيق محمد عبد المطلب
3476o1اداب االسكندريهرحاب حسنى محمد اسماعيل
نوعية بنهاسجده عصام سعيد محمد278385
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسهدير احمد السيد عبد الواحد658192
اداب الفيوملمياء على حافظ محمد95183
56o423طب المـــنصورهمحمد احمد هانى عبد الحليم قاسم
42447oاداب االسكندريهمـــنة اللة احمد عز الدين محمود
اداب اسوانياسمين ايهاب رفعت امبابى819161
37o769صيدله االسكندريهمـــنه هللا عادل السيد ابو مصطفى
اداب عين شمسياسمين خالد ابراهيم مصطفى مجاهد288526
2o6286تجاره القاهرهميرنا العبد الديب العبد
اداب الزقازيقياسمين مـــنجى نبوى محمد صابر638359
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسدينا حاتم السيد السيد658612
3664o8اداب طنطامصطفى نيازي مصطفى الشوره
19234oتجاره عين شمسبانسيه سامى لويس سيف
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبدالعزيز محمد اشرف عبدالعزيز مصطفى المهدى235281
تربية اسكندريةريهام جابر محمد عيسوى موسى347362
3o4o43اداب عين شمسندى ابو بكر قاسم حسن احمد
23146oاداب بنهامى ايمـــن على حامد
1452o6هندسة حلوانمحمد عادل شحاته محمد
هندسة الفيومقاسم محمد سالم عبدربة73384
هندسة القاهرهنوران ثروت محمد علي47777
اداب القاهرهدعاء صالح الدين يحى عبد المجيد51636
798o58صيدله االسكندريهخالد احمد محمد احمد
تجاره بنهاعمر حسام صبرى احمد117991
تربية ابتدائي طنطااسراء ابو زيد عبد المـــنصف حليمه367349
كلية هندسة بنهامحمد حازم محمد على276227
هندسة عين شمساحمد هشــام السيد موسى193621
192o85اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةمريم خالد فؤاد حجازى
44947oصيدله طنطاآيه حسن محمد مرسى سالم
583o51تربية المـــنصورهمى محمد عبد الهادى محمد
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كليةاسمجلوس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمونيكا مراد كمال خليفة126269
تجاره كفر الشيخابراهيم جمال ابراهيم حسب هللا393762
618o7طب بنى سويفمصطفى اشرف ناجى احمد
اثار قنا جنوب الواديرغده محمد عبد التواب محمد72688
372o89نوعية موسيقيه كفر الشيخسلوى أبوبكر عبدالعظيم محمد السيد
تربية سوهاججاكلين جمال جبرة وهبه815219
8o8861تربية سوهاجضحى ابو ضيف عبد الرحمـــن عبد الحليم
تربية كفر الشيخريهام جمال الطنطاوى خليل الجمل369287
71543oكلية حقوق المـــنياشعبان مصطفى حسنى محمد
4o398تربية عين شمساحمد سعيد عربى محمد شكرى
23o119صيدله طنطاندى طارق على علي خليل
طب اسنان عين شمساسراء سمير احمد الرفاعى حسن282367
اداب انتساب موجه بورسعيدرضوى احمد محمود حمزة661528
طب القاهرهمحمد رمضان زكى عبد الوهاب فرجانى88938
تربية ابتدائي عين شمسنورهان محمد شعبان خليل محمود291157
73o624طب المـــنيااسراء محروس حسن محمد
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن محمود عبد الرحمـــن محمود محمد338499
تجاره بنهامريم سعيد عبدالفتاح طه282295
صيدله حلوانمحمود عالءالدين محمد عبد القوى19365
صيدله القاهرههاله اشرف عبد النبى طه مـــنصور52225
طب بيطرى بنى سويفعبد الرحمـــن وفقى حلمى احمد68186
56oo9oحقوق المـــنصورهكريم طارق يسرى السيد خليفه
كلية هندسة بنهامحمد شعبان نصر حامد519522
3o2346كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننورا اسماعيل عبدالراضى جبريل
كلية تجارة ج أسوانمحمود خضرى ذكى بكرى744595
2272o3تجاره بنهااسالم محمد ابوزكرى عبدالغنى
6542o3معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيدمحمد الصغير عبدالراضى مغيربى
2137ooاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى سعيد عبدالعزيز محمد دياب
2o164تجاره انتساب موجه قاهرهعمرو محمد عبد الوهاب يوسف
حقوق االسكندريهمصطفى محمود مصطفى على416714
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسساندى فادى صبحى عبده636239
اداب دمـــنهورلبنى عبد العزيز احمد ابراهيم الدفراوي411337
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمود محمد جمعه عبد الصمد469445
تربية الزقازيقمحمد محمد أبراهيم محمد518779
147o77تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن سمير جودة عبد اللطيف
كلية البنات آداب عين شمسساره عبد الحميد حسن ابراهيم صوان144483
58o1o3تربية المـــنصورهنورهان رضا حجازى رمضان سند
تربية ابتدائي بنهامحمود سامى احمد ابراهيم275975
صيدله المـــنصورهفاطمه احمد على علوان584795
3o3579تجاره بنهامحمود صابر محمود احمد عبدالعال
37o41اداب عين شمسهبة بالل الضوي احمد علي
هندسة عين شمسعمر اشرف عبد هللا عوض119246
721oo4حاسبات ومعلومات المـــنيامحمد أحمد برنس احمد
713o43صيدلة المـــنيايوستينا نادى وديع شحاته
224o41طب بنهامحمود محمد عبدالخالق احمد
139o38تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد خالد عبد الصبور على
تجاره القاهرهمحمد حسين السيد حسين46898
5o9696هندسة اسيوطاحمد مصطفى مـــنصور مصطفى
تربية ابتدائي اسيوطهدى رفاعي رشيد محمد796468
7364o6نوعية قناآالء فراج طايع محمد
تجاره القاهرهعبده جمال عبده محمد211156
هندسة عين شمساحمد ابراهيم احمد ابراهيم264445
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71o582تربية ابتدائي المـــنيامياده ايهاب ناجى محمد
اداب حلواننهله جالل احمد توفيق13656
السن عين شمسرنا حسين عبد الغنى سليمان31643
تربية ابتدائي طنطاهبه مصطفى محمود على عوض485437
صيدله القاهرهرؤى جمال عبدالعزيز عباده214597
تربية حلواناسالم محمد عبدالخالق محمود ابراهيم273219
رياض اطفال المـــنيا طالباتفاطمه رزق عبد العزيز حسن725198
صيدلة المـــنيامحمد فتحى احمد ابراهيم716166
3oo324صيدله الزقازيقنورهان مختار امين موسى دياب
علوم المـــنصورهشيماء محمد عبد الفتاح عبد الفتاح محمد العدوى576585
31255oكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسسمر محمد احمد محمد
هندسة عين شمسحسين ماهر حسين محمود47265
37125oتربية كفر الشيخاحمد عادل حسن سليمان الوكيل
هندسة عين شمسنوارن محمد صبحى المتولى احمد122466
8o6269تربية طفوله سوهاج طالباتامال اشرف محمد عبد المقصود
اداب عين شمسايمان محمود حسين احمد282821
تجاره القاهرهدينا حمدى مرسى محمد25295
صيدله طنطاعبدالرحمـــن على على على المزين352768
51562oنوعية الزقازيقايمان الهادى على عبد الغنى
السن عين شمسصفيه سعد حسنى محمد268611
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةحسن صالح مصطفى شنيشن221425
26o68تجاره القاهرهعبد الرحمـــن فارس على ابراهيم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد سالم شعبان طلبه141763
21254oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم محمد جابر التالوى
45o287طب االسكندريهنورهان صبحي ابراهيم الشوني
662o73تربية بور سعيدمـــنه هللا جالل محمد خليفة الحناوى
72o628تربية ابتدائي المـــنياصالحه ابراهيم احمد احمد
3o7572اداب حلوانامـــنيه نصر على على
58o834تجاره المـــنصورهمحمد امجد كمال الدين عبد الحميد حسانين
29989oنوعية بنهاامـــنية عبدهللا رجب عبدهللا عبدهللا
نوعية كفر الشيخندى محمود احمد عبدالمجيد عيسى374214
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد جالل محمد محمد حسن41437
 تربية الساداتهدير حسن مبروك عبدالغنى221355
طب بيطرى كفر الشيخهبه السيد نصرنصر الشيخ354235
حقوق اسيوطمحمد فتحى على مبروك792213
طب بيطرى الزقازيقحسن ابراهيم حسن على محفوظ649478
12o4o1تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبتول عادل عبد الفتاح رفاعى
14o776صيدله القاهرهحنان محمدالمهدى ابراهيم مرسى
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد صبحى الشــافعى الخضر571144
9o556طب حلوانعبد الرحمـــن ابراهيم عبد السالم عبد العليم
تجاره بنهانازك مصطفى كمال السيد طعيمه277775
حقوق القاهرهنوران وليد محمد صبرى عبد الوهاب48739
تربية طنطانورهان محمد عبد الكريم عجيبه359773
هندسة الفيومعبد هللا سعيد حسن عبد الحفيظ74195
66o28رياض اطفال بنى سويفوفاء حماده احمد عبد السميع
421o13تجاره االسكندريهمصطفى ثروت محمد محمود حسن
تجاره بنى سويفاسماعيل محمد ابراهيم احمد717776
اداب الزقازيقايه اسامه محمد ابراهيم عامر517738
4178o8تربية طفوله اإلسكندريةسعاد احمد ابراهيم احمد سليم
فنون جميله عماره ج حلوانفيرنا فائق فوزى فؤاد114788
1375o1تجاره القاهرهايمان كمال حلمى احمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد عيد فؤاد على خميس343815
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2171ooهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى خالد محمد شبل
تربية الغردقة جنوب الوادياحمد مـــنتصر احمد محمد238534
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسايه عصام فوزى عبد الرحيم36499
عالج طبيعى ج كفر الشيخنور اشرف محمد محفوظ492587
كلية أداب بورسعيدهانيا محمد على حلمي العفني661128
354o28كلية الطب البيطرى المـــنوفيةجهاد على حسين يونس محمد
هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن ممدوح محمد حسن محمد زرزور459616
تربية طنطاآيات مـــنصور امين جبريل366989
295oo2كلية بنات شعبه طفوله عين شمسامتثال احمد ابوبكر محمد على عثمان
651o82كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد محمد محمود عبدالسالم النادي
حقوق سوهاجرفعت احمد حمدى امين818119
58o56oطب اسنان المـــنصورهخيرى عرفه ابواليزيد رمضان
6611o9تربية بور سعيدندى حسن عبد العزيز حافظ
حاسبات ومعلومات عين شمسعمادالدين عزت سيد عبدالرحمـــن292833
367o77صيدله طنطاسميحه وجيه عبدالمـــنعم الكالوى
225o76صيدله طنطارحاب محمد فايد درويش
طب بنهاساره محمد عبدالسالم محمود غنيمة277922
تربية اسكندريةايه خميس عبد القادر عبد الر اضى348139
صيدله االسكندريهعمر فؤاد سعد ابراهيم عبيد373814
اداب الزقازيقايه عبدهللا محمد طه518293
2744o9تجاره بنهامريم وحيد خله خليل
تجاره الزقازيقمحمد عاطف محمد عبد الوهاب511538
5168o1صيدله الزقازيقنورهان إبراهيم مصطفى علي الجوهري
طب االسماعيليه ج قناة السويسنهي محمد يسري مرسي دسوقي652647
اداب المـــنصورهمريم الحسين محمد محمود ابراهيم589688
66oo79تجاره بور سعيداحمد محمد عبدة طاهر محمد
طب القاهرهمينا سيف طناس ملك17229
تجاره القاهرهريهام احمد عبد هللا السيد44779
كلية أداب بورسعيدسيف اشرف حسن حسن االلفى663897
21o697تربية حلوانمحمود سعيد محمد يوسف
5893oهندسة الفيوممحمود احمد محمد امين فرج
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن مصطفى المتولى مصطفى السيد591297
اداب االسكندريهاية طارق محمد عطية اسماعيل423885
تجاره بنهااحمد خالد عفيفى محمد مبروك284116
6396o8تجاره عين شمسمحمود حمدى لبيب عثمان مصطفى
395ooفنون جميله فنون المـــنيايمـــنى سامى احمد محروس
كلية البنات تربية عين شمساسراء رمضان فرحات زيد46122
تربية اسكندريةمحمد حسن محمد حسن سليمان418957
117o67تجاره عين شمسدعاء حمدى عبد العزيز محمود صقر
صيدله حلوانرحاب سالمه ابوسريع محمد55534
1399o4اداب عين شمسعمر محمد حلمى على
حاسبات ومعلومات شبين الكومفادى مسعد السيد القصاص223715
72ooooصيدلة المـــنيااسالم مصطفى محمد عبدالسالم
طب المـــنصورهصفاء ناجى السيد الزينى النجار586323
حقوق عين شمسماري ناصر خليل لوندى657919
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبدهللا عبدالمقصود شعبان عبدالعال سالم281289
665o33هندسة بور سعيدمحمد اشرف محمد حسنى
صيدله االسكندريهاسماء سمير عيسى الشــاعر378972
تجاره انتساب موجه المـــنصورهندى طارق لطفى عبد الحميد على مطاوع574735
3633o4تربية طفوله طنطااسماء حمدي محمد حسين
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان هشــام السيد السيد284877
65o524حقوق الزقازيقمحمد صبري عبدالعزيز محمد
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كليةاسمجلوس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد عبد الغني عوض موسي عيسى426429
طب االسكندريههبةهللا شحاتة محمد السيد صفار444529
تجاره عين شمسبوال مجدى مـــنير ثابت297632
29o324التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه عادل على عجب
تربية كفر الشيخعبد المـــنعم على عبد المـــنعم عبد الحميد عطيان379434
هندسة المـــنيابيشوي شحاتة ناروز شحاتة721431
اداب كفر الشيخرانيا فريد عمر فتح هللا مهيا374554
تجاره عين شمسيوسف سعيد محمد محمد147261
تربية طفوله الزقازيقمـــنى ربيع مـــنصور حسن645968
اداب عين شمسحنان جمال شعبان محمد عاصم639919
دار العلوم ج القاهرهدنيا عبداللطيف محمد محمد بكيره645786
6359o7هندسة االسماعيليةمحمد هشــام ابراهيم عبدالرحمـــن
تربية ابتدائي قنا ج الواديعبد السميع احمد عبد السميع محمد746999
2o6956طب اسنان عين شمسندى اكرم الشحات عبدالتواب مصطفى
تجاره االسكندريههاجر ممدوح محمد ابراهيم جمعه349356
298o41كلية البنات آداب عين شمسسميره جمال احمد رفاعي
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةياسمين محمد ابراهيم احمد225473
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء خالد مـــنصور حسن735648
طب بنهاجهاد اسالم رجب عبدالهادى278676
4891o4هندسة كفر الشيخمصطفى خالد مصطفى البسطويسي الشهاوى
تربية المـــنصورهاحمد ماهر غنيم محمد السيد581426
512o8هندسة القاهرهاحمد عاطف محمد محمد
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةحازم احمد عبدالمـــنعم عايد221911
طب االسكندريهسعيد قطب سعيد قطب الغايش345239
27953oكلية هندسة بنهاكريم محمد كامل توفيق على
اداب كفر الشيخايمان سعيد محمد عبد المجيد339468
تربية العريشمحمود رمضان جودة السيد عطيه665279
عالج طبيعى القاهرهاميره محمد الصغير محمد42665
هندسة االسكندريهاحمد صالح احمد محمد عبدالرحمـــن زيتون458643
السن عين شمساحمد محمد حامد عبد الجواد صديق127362
2o632صيدله القاهرهاحمد محمد احمد محمد اسماعيل
27ooo2تجاره عين شمسكريم السيد على محمد
طب سوهاجريناد محمد عبد الحافظ مصطفى785485
54o85تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود محمد محمود احمد
تجاره المـــنصورهعمر قدرى عبد العال محمد574955
48599oهندسة طنطامحمد عبد هللا السيد راجح
56o2o6صيدله الزقازيقامـــنيه محمد ابراهيم الشحات صالح ندا
8o1383تجاره اسيوطمحمود عالم عبد الرازق نفادى
792o44التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسلوي محمد عثمان على
58o433اداب المـــنصورهشهاب محمد سعد جعفر عبد الخالق
5oo367اداب جامعة دمياطايه مسعد مسعد العصفورى
73o327تربية المـــنياانهار حمدى حسين عبد الرحمـــن
هندسة كفر الشيخأحمد محمد محمد محمد السنهورى371515
صيدله حلوانعبد الرحمـــن شوقى محمد امام54716
تربية طنطامريم السيد حسن ختعم359237
تربية طنطاشيماء محمد حسن البربرى359216
طب بيطرى بنهاسلسبيل خالد احمد ابوالسعود229793
هندسة االسكندريهخالد سعد احمد فلفل345353
2o273تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف سيد فوزى محمد السيد
2861o8تجاره بنهااحمد حمدى حسنين ابراهيم
52o556تجاره انتساب موجه الزقازيقاحمد محمد عبدالفتاح على سالمه
كلية هندسة بنهااحمد جمال عبدالسالم ابو صالح جميل228128
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43116oاداب دمـــنهورأسماء صبحى إبراهيم أبو المعاطى سعيد
372o8اداب عين شمسمريم رفعت يوسف لبيب
هندسة اسوانفاطمة عبد الرحيم محمود حامد739886
هندسة المـــنصورهعبد هللا حمدى ابراهيم ابراهيم بركات571898
تجاره طنطاأميمة أحمد محمد طلبه سعيد497856
2o38o4اثار القاهرهرضوى رأفت ابوالفتوح ابراهيم
هندسة طنطاعبد هللا سعيد عبد هللا عبد الرحيم سيد احمد353643
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعالء عماد علي فؤاد عبدالرحمـــن224165
14o373كلية البنات آداب عين شمسهاجر ايهاب عبد السالم محمد
56o369اداب المـــنصورهندى محمود محمود عبد العاطى
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفلمياء محمد فوزى عبد العزيز64974
اداب عين شمسايه هللا فاروق حسين عبد العزيز21314
56o266طب المـــنصورهنادين اكرم ابراهيم حسن رمضان
79394oتجاره اسيوطمينا مجدى حنا فهيم
رياض اطفال الفيوم طالباتخلود عادل محمد عبد المطلب72314
هندسة المـــنيامصطفى محمود على حسن155566
3o458هندسة القاهرهيوسف سامح محمد يسن
116o52صيدله القاهرهماريان جمال مكرم عبد هللا
8o67oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاسالم سليم عبد القوى عبد الرازق
اداب عين شمسرغده محمد نصرالدين رشوان193159
هندسة المـــنصورهعبد هللا هشــام عبد الرحمـــن عبد الحميد573236
5oo765تجاره جامعة دمياطميرنا شريف احمد الشوبكى
كلية البنات آداب عين شمسهند محمد عبدالحميد احمد194841
طب المـــنصورهندا عماد الدين السيد موسى محمد572611
السن المـــنيادينا عبد هللا عبد القادر عبد الواحد796452
66588oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسايمان على عبدالعظيم على الواعى
تجاره عين شمساسالم عالءالدين مغاورى عبدالغفار محمد296391
42o646تجاره انتساب موجه االسكندريهاحمد طارق ابراهيم أحمد الخطيب
صيدله بنى سويفايه عالء حمدى السيد77799
7419o4تربية قنا ج جنوب الوادىوفاء ابراهيم احمد الرشيدى
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمد احمد سيد احمد النجار518923
هندسة االسكندريهاحمد محمد احمد السفطي414853
6oo38تجاره انتساب موجه قاهرهاسالم محمود جابر سالمه
اداب كفر الشيخايناس محمد حسن متولى385378
22644oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةكريمه جمال حامد ابورضا
291o87تربية بنهاالهام صفوت يوسف محمد
661oo9نوعية بور سعيدهند حسن عبده طاهر محمد
تجاره القاهرهاسالم طارق اسماعيل حسن147697
تربية طنطاخلود محمد محمد الديب485293
36964oتربية كفر الشيخنورهان فتحى محمد ابوعا مر
716oo3تربية ابتدائي المـــنيامحمد صالح عبد الرسول جدامى
6571o9طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسابراهيم حمدي زكريا محمد رزق
6833oتربية ابتدائي بنى سويفنرمين سيد فاروق مبروك
تربية شبين الكومالشيماء يحيى عبدالمعطى عبدالرحمـــن229636
اداب بنهااسماء احمد عبدالحكيم على282585
هندسة المـــنيامحمد عالء السيد عبد المقصود658142
نوعية الزقازيقحماده محمد مصطفى محمد521272
525o86اداب الزقازيقمحمد ثروت محمد محمد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسالم ايمـــن عبدالعظيم صالح235731
هندسة المـــنيامينا عادل ثابت سيف237868
تربية رياضية بنين بنهااحمد سمير عبدالعظيم صالح286775
تربية طفوله شبين الكومايه االمير دياب السيدعمر215282
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تجاره انتساب موجه  عين شمسعمرو خالد متولى بيومي296651
649o24نوعية الزقازيقنهال جميل امين محمد على العطار
طب عين شمساسراء عبدهللا عبدالرازق محمد299188
اداب بنهااحمد ابراهيم محمد المعتز عبدالغفار276241
هندسة المطريه جامعة حلوانندى اشرف عبد النبى مصطفى149792
طب القاهرهحسام محمد عبد اللطيف ربيع18298
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانساره اشرف احمد محمد احمد153584
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسياسمين ابراهيم محمد احمد652114
صيدله االسكندريهاسراء ايمـــن ابراهيم صالح335941
تربية االسماعيليهياسمين احمد محمد محمد656498
828o96هندسة اسيوطعماد اشرف حمدى عبد العزيز
28o713اعالم القاهرهاسالم الشحات على مصطفى
حقوق االسكندريهامـــنيه السيد محمد شحاته محمد411263
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةماجى ايميل رشدى متى271883
اداب انتساب موجه عين شمسامانى مجدى عبدالفتاح محمد293481
كلية فنون جميلة فنون اسيوطاسماء عبد العظيم احمد عبد العظيم799955
كلية رياض االطفال اسيوطفاطمه الزهراء عبد الحليم محمد على799739
49o66تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود رفعت عامر قاسم
اداب انتساب موجه عين شمسيوستينا هانى وديد مهنى133964
6o928صيدله القاهرهعبد الرحمـــن شعبان عبد المـــنصف عبد الكريم
تجاره القاهرهمحمد باهر رضا عبد العظيم علي59712
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى ممدوح مصطفى حفنى حسن235344
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامانى جمال الدين سيد محمد عبد المجيد149295
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف محمد عبد العاطي حسن33281
24o337تربية الساداتمحمد صالح رمضان عودة 
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنورهان أسامة مصطفي عبد العزيز الفحام451861
تربية بنهافتحيه عبدالمجيد عبدالرحمـــن محمد فرغلي277582
195o68تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحبيبه محمود عبدالفتاح محمد ابراهيم
هندسة عين شمساندرو فوزى فريد زخارى125662
8o6985طب اسنان جنوب الوادىهند احمد عبد الحفيظ احمد
تربية ابتدائي طنطامروه محمد شــاكر تركى367369
هندسة اسيوطعمرو عويس القرنى عبد العاطى احمد89342
نوعية الزقازيقهدير نجاتى نجاتى الحمار الشــافعى514615
حقوق طنطاعمرو ايمـــن حمزة البرادعى361496
صيدله االسكندريهمروه وحيد أسعد القاضى369242
طب المـــنصورهحنين فتحى رشــاد ابو سيف578976
تجاره كفر الشيخرأفت سعيد عبد الحى محمود الخليجى371612
3528o8كلية األلسن ج أسوانفتحى نبيه فتحى عوض سعفان
2776o3تربية ابتدائي بنهاياسمين عبدالفتاح سليمان محمد
طب المـــنياريتا راضى فضل برسوم725774
رياض اطفال المـــنيا طالباتجاكلين مجدي صدقي سمعان718636
اداب طنطاسمير زكريا عبد الغفار مرسى سالم361444
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمـــنال مهدى يوسف يوسف عرابي225943
صيدلة بورسعيداحمد التابعى مسعد الخياط499972
تجاره طنطامحمد إبراهيم عبدالمـــنصف ابراهيم نصير497825
هندسة كفر الشيخمحمد احمد محمد مصطفى383385
1181o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف عبد الناصر دردير سويفى
723o43تجاره بنى سويفتغريد حسين محمد محمد
هندسة الزقازيقمحمد عبد الحميد حمدى مجاهد مـــنصور583372
كلية هندسة بنهايونس احمد محمد عفان221734
74o251فنون جميله فنون االقصرامـــنية احمد محمد عبدالراضى
صيدله الزقازيقسلمى عبد الكريم احمد محمد سيد احمد565173
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428o26تربية ابتدائي دمـــنهورمينا فوزي راشد حكيم
64o917تجاره الزقازيقعبد هللا عبد الحميد السعيد عبدالقادرالسيد
8o27ooطب اسيوطايمان احمد على احمد
حاسبات ومعلومات القاهرهاحمد خيرى محمد ابراهيم118834
1535ooهندسة القاهرهمصطفى مروان حسينى محمد
تربية ابتدائي الساداتاميره شوقى محمد الصعيدى234471
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن محمد عبد الخالق قرني38933
791o27تربية ابتدائي اسيوطكترين مكين نظير ذكى
هندسة المطريه جامعة حلوانمايكل ميشيل موريس اسحاق سليمان276637
حقوق القاهرهاسالم شعبان كامل عشماوى54426
27248oكلية اآلثار انتساب موجه باالقصراسالم محمود محمد احمد
22175oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةطارق محمد فوزى عالم
3o24o6كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسعلياء فرحات عبدالمـــنعم فرحات
تربية طنطاسحر طارق محمد عمر الفقي354418
82123oصيدلة اسيوطايريني انطونيوس مكاريوس زكري
149o3صيدله القاهرهساره بدرالدين ابوالحسن عبد هللا
584o48هندسة الزقازيقمحمد مصطفى عبد الغنى عبد العزيز على السيسي
اداب القاهرهيوستينا سليمان مسيحه سليمان34541
نوعية المـــنصورهبالل محمد ابراهيم الدسوقى القماش595219
صيدله القاهرهامـــنيه مصطفى محمود عيد353949
تربية بنهاريهام محمد ربيع مصطفى عبدالغنى مرسى299924
تجاره المـــنصورهعبد المـــنعم اشرف عبد السميع سالم561759
136o35السن عين شمساسماء عبد هللا محروس شــاكر
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىيوسف حنا عياد فوزى66375
هندسة االسكندريهحسن احمد ابراهيم احمد345347
تجاره عين شمسهبه هللا سيد محمد السيد مـــنصور262196
طب اسنان كفر الشيخمحمود يحيى مصطفى عمارة عمارة373634
5o4111هندسة المـــنصورهسليمان محمد عوض محمد خير الدين
تجاره كفر الشيخمحمد ابوالمجد رمضان عبدالفتاح ابوالمجد373769
صيدله المـــنصورهناديه مجدى القصبى القصبى غانم572365
طب المـــنصورهياسمين طارق عبد اللطيف طه عبد اللطيف575546
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمان يونس فتوح فرغلى134256
637o43تجاره الزقازيقادهم اسامة احمد خليل عاشور
تجاره القاهرهاسامه ابراهيم محمد ابراهيم55166
رياض اطفال االسكندريه طالباترانيا عصام عبد الحى عبد الرحيم اللبيشى382681
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسشيماء طلعت عبد الفتاح محمد زرد643191
هندسة اسيوطاسامه محمد سيد مهران785252
413o67صيدله االسكندريهعبد الرحمـــن مصطفى محمد محمد عبد العال
تخطيط عمرانى القاهرهاحمد شريف نادى ابوالليل194266
تجاره بنى سويفمصطفى جودة على السيد718568
732o53تربية ابتدائي قنا ج الواديايه ابراهيم حسين ابراهيم
كلية الطب بقناعماد جرجس حلمى جورجيوس742135
رياض اطفال المـــنيا طالباتلمياء احمد شلقامى جابر718654
79411oتربية اسيوطايمان انور نجيب عبد النبى
تجاره القاهرهعمر طارق محمد صالح الدين احمد حسين18791
تجاره عين شمسكريم عوض هاشم عوض281884
تجاره بور سعيدمحمد على حسن الحسينى الريس595268
كلية األلسن ج أسواندنيا عبد النعيم على محمد339892
نوعية الزقازيقنسمه محمد االحمدى محمد523832
هندسة كفر الشيخحمدي حامد حمد ى عماره362225
هندسة اسوانعصام احمد محمد على733458
نوعية الزقازيقاحمد عبد العظيم محمد السيد649137
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كليةاسمجلوس
تربية الزقازيقنعمات سعيد محمد خضري ربيع641419
صيدله القاهرهايه هللا اشرف محمد محمد عبد هللا46628
طب اسيوطمحمد احمد محمد عبد الحميد796415
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةتهانى محمد عبدالبر بدر232568
اداب سوهاجعبير صالح ابو الحمد احمد818344
كلية تجارة ج أسوانعمرو محمد االمين احمد االمين822226
58o216تجاره المـــنصورهاسراء ابراهيم ابراهيم صقر
2o4735اداب عين شمسمحمد عادل محمد يوسف
طب المـــنصورهنادين نور الدين امين احمد على589273
تجاره الزقازيقرانيا صابر عبدالرؤف احمد البنا521689
41o829تجاره االسكندريهمحمد اشرف السيد احمد المسكنى
1341o9طب اسنان عين شمسنرمين بالل فتحي احمد
هندسة االسكندريهمروان حنفى عبد هللا عبد المجيد حنفى454165
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخعمر محمد عبد العليم ابراهيم414664
طب القاهرهاحمد حازم انور احمد125218
638o2صيدله بنى سويفسهيله وليد كمال طه
طب المـــنيااسراء سيد حسن محمد722265
كلية البنات تربية عين شمسهاجر عبدهللا عبدالغفار احمد293155
تربية سوهاجمروه جمال لطفي محمد817539
تربية ابتدائي طنطاايمان طالل محمد قنديل366991
كلية أداب بورسعيدمياده محمد التابعي متولي الحناوي662119
اداب القاهرهفاطمه جمال سعيد السيد44819
8o4538كلية اآلثار سوهاجاسراء جمال محمود محمد
تربية الزقازيقسارة محمد عزت هارون نصر643186
71oo39الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمصطفى محمد عبد المـــنعم محمود
صيدلة اسيوطمحمد ابو المجد راضي احمد824398
صيدله المـــنصورهاحمد لطفى طلعت عليان491762
224o58هندسة شبرا بنهاابراهيم محمود ابراهيم عبده
حقوق اسيوطمصطفى احمد حمزه عبد الكريم787317
36429oنوعية طنطانورهان مصطفى محمد البشكار
تربية رياضيه بنات شبين الكومهاجر رضا محمد على214566
24o298نوعية اشموناحمد حماده معوض احمد قنديل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيارا محمد فريد السيد جعفر17499
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد سامح شبل عبدالرازق221951
هندسة حلوانيوسف حسن محمد احمد198217
7372o7تربية قنا ج جنوب الوادىمريم احمد سيد حسين
عالج طبيعى القاهرهايه عبدالمـــنعم محمدالسباعى حسن644377
صيدله حلوانزينب محمود عبد الغنى جعلوصى832999
كلية البنات آداب عين شمسفاطمه صبحى بخيت احمد28743
76o17كلية طب أسنان الفيوممحمود عبد الصبور على ابراهيم
تربية طفوله شبين الكومفاطمه عبدالحميد محمدى محمد225146
هندسة الزقازيقمحمد فايز محمد زهدي ابراهيم643317
طب طنطامحمود محمود عبده محمود النحاس497211
تربية بنهااسماء اسامه عبد هللا خليل عجالن286474
نوعية طنطاايه الدسوقى عبد الحميد السيد353728
هندسة االسكندريهمحمد أشرف محمد محمود الشــافعى455862
هندسة قنامحمد ممدوح كامل حسن745927
83o473صيدلة سوهاجهدير احمد عاطف على
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىياسر طارق انور امين محمد288955
تجاره االسكندريهيارا محمد علي فخرالدين الشيخ411139
34o8o9تجاره االسكندريهمحمد طارق عبدالرحمـــن احمد ابراهيم
حقوق عين شمسحنان فكرى عبدالفتاح عبدالحليم194779
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي شبين الكومنبويه عبدالوهاب عبدالفتاح سويد222381
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةرامى احمد عثمان احمد223958
36o785حقوق طنطاندا ربيع حلمى احمد سمور
تجاره بنهامحمد نعيم السيد عبدالقادر512347
584o79تجاره الزقازيقابراهيم فتحى ابراهيم الدسوقى متولى عثمان
48559oطب اسنان طنطامحمد محبوب مصطفى الشــاذلى
اداب الزقازيقضحى عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح عبد العزيز585288
749o1هندسة الفيومهاجر هالل فتحي احمد
السن عين شمسايه احمد مـــنشطح عبد الجواد57875
هندسة سوهاجدرويش عبد الفتاح عسران محمدين813816
نوعية بور سعيداالء محمد عبد العزيز عبد الجواد666771
كلية األلسن ج أسوانامل شوقي السيد رجب655642
تربية ابتدائي بنهاايمـــن سامح عبدالسالم عبدالخير محمد284147
57684oاداب المـــنصورهاسماء محمد عبد الستار محمد الطحالوي
5226o6معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفاتاحمد محمود محمد ابراهيم مصطفى
5o6o79هندسة المـــنصورهاحمد محمد كامل جعفر
هندسة كفر الشيخحمدى عبدالعليم جابر جمعه عيد384898
إعالم بنى سويفاسماء دسوقى عويس دسوقى62656
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتنهى حسين كمال ناصر حسنين152184
422o19اداب انتساب موجه االسكندريهمعتز احمد محمود محمد محمود
صيدلة اسيوطانجى عاطف فهمى سويحه789129
صيدله الزقازيقسهيله مدحت عبدالغنى السيد524543
تجاره القاهرهمحمد حسنى عبد الكريم رمضان49656
طب بيطرى الزقازيقناريمان صابر السيد محمد519494
19o435تجاره بنهاساره محمد عبدالخالق محمد السيد
عالج طبيعى القاهرهاحمد عثمان مـــندى عثمان294836
تجاره عين شمساندرو البير متى سليمان115221
اداب حلوانساره محمود عهدى عبد الفتاح51533
هندسة عين شمسمحمد احمد حسين امين سمور187394
422o37تربية اسكندريةاحمد زهير محمد ابراهيم الجوهرى
تجاره القاهرهتقى سيد زكي علي44752
67o28طب بنى سويفبسمه محمد اسماعيل عبد اللطيف
3648ooصيدله القاهرهايمان رفعت عبدالجيد عبدالعال
1175o4هندسة عين شمسكيرلس صموئيل عزمى جرجس
71o3o9تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء سعد محمود علي
طب بيطرى الزقازيقاحمد اسامه احمد عبد هللا خليل513273
تربية أساسي اسكندريةاسراء نصر سيد احمد الطيب محمود417676
66821oاداب الزقازيقهاجر إسماعيل إسماعيل السيد
اثار قنا جنوب الواديعبد الرحمـــن ياسر ربيع عبد الصادق29751
هندسة حلوانابراهيم ابو الفتوح عبد الواحد على49716
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسرانيا اشرف شحات محمد657891
2o7147تجاره عين شمستقى بالل محمد عفيفي صيام
494o76صيدله المـــنصورهندا عبده اليمانى مراد عدس
تربية ابتدائي دمـــنهورمصطفى محمد محمود محمد على427754
اداب القاهرهمحمد حافظ محمد محمد38963
تربية طفولة فرع الوادى جديداهداء أحمد قطامش محمد748377
تجاره طنطاعبد الرحمـــن عبد العزيز محمد صالح الجوهرى352898
تربية ابتدائي دمـــنهورسارة اشرف عبد المـــنعم شعبان429591
73o27تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشرين نورالدين حميده عيد
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسساره طه محمد محمد عامر291122
تجاره الزقازيقكريم احمد حسن حسن احمد648271
صيدلة اسيوطراحيل ممدوح فراج سليمان788689
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كليةاسمجلوس
78517oكلية طب االسنان جامعة أسيوطجون ريمون صديق سالمه
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاحمد عبدالهادى رضا السيد227197
طب بيطرى بنهافاطمه سامح السيد محمد سالم صقر262748
59o277اداب المـــنصورهاسماء اسماعيل برهام عبد الصمد
664o44تجاره بور سعيدكريم ممدوح محمد محمد الجندى
تربية ابتدائي طنطااسماء محمد سامى عبد السميع العياشى363753
14o134هندسة عين شمسبدر حسين بدر حسين
587o98هندسة المـــنيااسامه اشرف بحيرى عليوه محرم
19253oالسن عين شمسنورهان عادل على عبدالفتاح
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمازن مصطفى جميل مصطفى118284
اداب المـــنصورهعمرو صالح محمد احمد عيد579894
نوعية بنهاهاجر عبدالموجود عبدالموجود متولى خميس278428
7169o7طب بيطري المـــنيااسماء ابو الليل ابراهيم عبد الحليم
51866oتربية الزقازيقياسمين رأفت سالم على عقل
هندسة القاهرهمحمد جمال توفيق عبد العزيز24384
هندسة كفر الشيخمحمود احمد محمد احمد عطيان375964
صيدله االسكندريهوفاء عبدالحكيم رمضان محمد العالم451284
8o5957هندسة سوهاجكيرلس بهجت يوسف فهيم
5o62o4هندسة المـــنيامحمد اسامه احمد السيد البدرانى
هندسة القاهرهخالد رضا العتريس حسن115253
تجاره طنطاأحمد عادل زكى خليل زرد499342
اداب االسكندريهاسراء محمد احمد عوض ابراهيم419641
تجاره طنطاعصام محمد سليمان القط392355
293o3oحاسبات ومعلومات عين شمساحمد محمد حسين محمد
اداب بنهارؤيه جمال عبدالعزيز ابراهيم ابوالقمصان278151
فنون جميله فنون المـــنياشيرين ابراهيم سيد احمد348754
تربية قنا ج جنوب الوادىزينب حسين رسالن حسن735915
السن عين شمسسيف نزار محمد ابراهيم122473
كلية األلسن سوهاجنورهان حسين هاشم احمد786229
طب المـــنيازينب هريدى حامد محمد722323
حقوق االسكندريهفتحي محمد محمد محمد عثمان الستري371626
تربيه شعبة تربية فنيه االسماعيليةساره سيد صالح الدين محمد652483
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره وليد نبيل محمد225186
اداب القاهرهشيماء عادل محمد ابراهيم24735
664o47تربية بور سعيدمازن حمدى محمد العشى
تربية الغردقة جنوب الواديمحمود سعيد ربيع محمد237921
السن المـــنياخلود فريد المهدى العبد487739
طب المـــنياحسام رمضان احمد عبد722352
هندسة شبرا بنهاشروق عماد مصطفى عبدالهادى262244
736o67تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىمحمود محسن حلمي ابو الوفا
5751ooهندسة المـــنصورهمحمد محمود الشحات اسماعيل
تجاره بور سعيدمحمود عنتر عوض ابراهيم عليوه663218
هندسة اسيوطاميره خالد عباس عبده35832
حقوق القاهرهامير نادى ناشد مجلى26476
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسراء سعيد محمد حسنين الشعراوى268557
79o86صيدله بنى سويفعبد الرحمـــن خالد سعد محمود
اداب عين شمسنرمين محمد فهمى فرج على275269
8oo4o4تربية ابتدائي اسيوطاسماء بدوى عبده امام
347o67فنون جميله عماره ج االسكندريهريم محمد إبراهيم محمد الصنفاوى
كلية التربية الفنية ج المـــنيارنا جمال اسماعيل ابراهيم712866
49792oتربية طفوله طنطاهدير عالء محمد جبر نصير
7161o2تجاره بنى سويفمحمد عايد محمد عيد

Page 1127 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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3o461oكلية هندسة بنهااحمد مجدى يونس ابوبكر
تجاره المـــنصورهمحمد احمد على السيد573686
صيدله حلوانامـــنية ايمـــن طه حمدى128559
اداب الزقازيقمحمد ماهر عبدالحى عبدالرحمـــن649154
3773o5اداب كفر الشيخوالء واصف احمد ابو دنيا
14761oفنون جميله فنون حلوانانطونيوس انسي صالح بولس
طب المـــنصورهايمان محمد فرج على متولي582921
تربية المـــنصورهاسماء عاطف شحاته احمد حسين578148
8o8892كلية األلسن سوهاجشيماء فتحى ابو الغيط محمود
1338o7السن عين شمسريهام حسام حسن حسن
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسبدر احمد عبد الصمد محمد76887
95o83تجاره بنى سويفشعبان مهدى محمد محمد
188o88فنون تطبيقيه حلوانهند مصطفى محمد محمود محمد
اداب القاهرهاسماء جمال حنفي محمود حنفي137484
تربية ابتدائي المـــنصورهربيع يوسف بدير محمد عثمان573368
نوعية الزقازيقاسماء سالم غنيم سالم514994
رياض اطفال الفيوم طالباتاسراء عالء محمود احمد79241
226o68التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدينا على محمد الضليل
اداب القاهرههند سعيد محمد محمد على العياط52374
37o137حقوق االسكندريهياسر حسن محمد العبد
طب المـــنصورهمحمد السيد عبد الحكيم السيد محمود562173
7129o6سياحة وفنادق المـــنياهاجر صالح احمد كامل
تربية ابتدائي شبين الكوماسماء شــاهين رفعت محمد225817
58o671هندسة المـــنصورهاحمد ايهاب احمد ابو المعاطى
8o1981اداب اسيوطايه كمال محمد عشيرى
تربية كفر الشيخوالء خالد السعيد المصرى369517
58293oهندسة المـــنصورهاحمد عبد الحميد اسماعيل الدسوقى
2111oتجاره القاهرهعلى عالء الدين محمد حسين
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواندينا خالد ادم عبد الواحد جعفر24581
طب بيطرى كفر الشيخمحمد مسعود عرجاوي عبدالسالم مسعود394611
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماعيل طه شعبان طة296769
27628oاداب الزقازيقعبدالرحمـــن محسن محمد عبده النقيب
12187oصيدله القاهرهعمر فارس حسني عبد الرحمـــن محمد
4296o7تجاره دمـــنهورشيماء أشرف عبد السالم محمد المهندس
263o72هندسة عين شمساندرو ايهاب حنا جورج
تربية ابتدائي بنى سويفلمياء ربيع عبد هللا مـــنصور62731
اداب انتساب موجه القاهرهاسراء السيد محمد السيد رمضان25131
19o833هندسة عين شمسبيشوى مـــنير جورجى غالى
اداب المـــنصورهبسمه إيهاب يوسف يوسف قاسم493735
طب طنطاعمر فكري نصر سيد احمد البابلي357548
5o6594تربية جامعة دمياطآيه عصام السعيد محمد
5o1469تربية جامعة دمياطساره حمدى عبدالفتاح ابوجادهللا
طب بنى سويفريم عادل محمد عبد الحميد64564
6393o4هندسة الزقازيقمحمود اشرف محمد غنيمى حمزه
اداب انتساب موجه عين شمسصفوه طارق محمد زايد شــاكر299136
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامينه محمود حسن السيد219274
كلية البنات آداب عين شمسهدير مشرف عويس حسانين268985
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهبه عربى مصيلحى حسن محمد148793
تربية ابتدائي شبين الكوموسام محمد شوقى ابو اليزيد ابو يوسف215442
3o837oدار العلوم ج القاهرهايمان ابوالعطا عبدالقادر محمود
تجاره االسكندريهعمر محمد اشرف عبدالفتاح حسين جميل411546
تجاره انتساب موجه االسكندريهفاطمه صالح عبد الفتاح احمد فريج422773
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كليةاسمجلوس
تربية المـــنصورهداليا اشرف سماحه ابراهيم العباسى563615
تربية ابتدائي طنطاابتهال ماهر ابراهيم عبد هللا367723
السن عين شمسنغم محمد طنطاوى سيد289381
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفيوال ماجد رمسيس خليل298976
15o963صيدله القاهرهكمال الدين احمد كمال عبد العزيز ابراهيم
كلية أداب بورسعيدحسناء اشرف صابر جيره663457
هندسة بني سويفبيتر محب اديب حنا19258
هندسة عين شمسمريم اسامه عبدهللا مصيلحى188723
41o929رياض اطفال االسكندريه طالباترضوى حامد محمد حلمى القطان
5886o5هندسة الزقازيقمحمد مجدى محمد صبرى حسوب
طب اسنان طنطاهبه عطيه الدسوقى الساكت498725
6418o2هندسة الزقازيقمصطفى طلعت محمد عطاهللا
736o48نوعية قناتامر رفعت محروس شنوده
تجاره بنى سويفيوسف ماجد فرج ارمالي717853
تجاره الزقازيقمحمد السيد سالم على513132
38o598تربية كفر الشيخوفاء فتحي احمد السيد محمد
649o75نوعية الزقازيقايه صالح محمد على
تربية دمـــنهوربسنت عبد الصبور حامد غراب429378
37515oتجاره كفر الشيخعبد الرحمـــن مصطفي السيد عبد الواحد خضر
تجاره عين شمسشيرين خالد احمد جمعه133942
65oo24صيدله الزقازيقروضه حسن عطيه عبدالعزيز
66o491تربية بور سعيدمحمد محمد محمود محمود البوالقى
تربية عين شمسصالح الدين خالد صالح بيومى ابوالسعود55798
اداب القاهرهحبيبه طارق على حسن118494
65o221اداب الزقازيقايه محمد محمد عبدالحميد
79o584تربية ابتدائي اسيوطاحمد عاطف محمد احمد
تربية طفوله طنطارانيا احمد السيد عبدالرءوف493971
586o73هندسة الزقازيقاحمد جمال عبد الشــافى ابراهيم عبد الال
تمريض طنطا ندى ايمـــن عبد هللا متولى سالم367598
صيدله طنطاايناس محمد سعد النحراوى354933
علوم بنهااالء عاطف مصطفى ابراهيم289416
تجاره االسكندريهمحمد جمال عبد الباقي علي عبد الباقي418619
592o28هندسة المـــنصورهاحمد عبد الفتاح احمد عبد الفتاح قشطة
266o19تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسمر فرج عبدالحميد على
5o2o12طب بيطرى المـــنصورهشــاهندا مجدى محمد حجازى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةناهد عيد سعيد السيسى222879
رياض اطفال المـــنصورهاسراء ثروت محمد حسين محمد578239
36228oهندسة طنطاعبدهللا محمود محمد السودانى
طب اسنان طنطاإيمان صالح عبدالحميد سلطان447326
639o14اثار القاهرهزينب صابر محمدى محمد
74o266نوعية قناايه محمد احمد فاوى
تجاره القاهرهزينب انور على محمد على137843
59223oتجاره المـــنصورهعبد العزيز المتولى عبد السميع المتولى الهوارى
7295ooاداب المـــنيااياد عمادالدين فتحى ابراهيم
طب عين شمسخالد صابر عبدالخالق عبدالرحمـــن294852
تجاره انتساب موجه قاهرهمهاب سيد محمد امام135751
تجاره عين شمسمصطفى محمد عبدالحميد عبدالحليم الجمل294115
45o264صيدله االسكندريهمى محمد عبد الجواد حنون
تربية ابتدائي بنى سويفشيماء محمد حارث صادق66854
هندسة االسكندريهعاطف صابر علي سرورخير339144
طب اسنان المـــنصورهفردوس عبد الرحمـــن عبد المجيد عبد الحليم عبد الرحمـــن 589987
تربية شبين الكومكرستين سعد عد لى ابراهيم231619
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كليةاسمجلوس
هندسة القاهرهريم محمد عبد الفتاح نصر35852
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد جمعه سيد احمد المهر55862
745oo7تربية ابتدائي قنا ج الواديهدير حسني احمد فرشوطي
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىسلفانا نشــات دميان عطيه28729
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويففاطمه متولي احمد ابراهيم عمرو431375
8ooo67طب اسيوطجهاد سعودى احمد حماد
تربية اسيوطايه صبرى ذكى احمد796931
123o97السن عين شمسايمان محمد سعيد السيد
اداب انتساب موجه االسكندريهسارة عزت نجيب جرجس اقالديوس348944
335o65تربية اسكندريةأرزو سعيد السيد عبد السالم عبد الرحمـــن
حقوق قنا جنوب الواديمحمد عبدالكريم عزت احمد735867
طب القاهرهشريف احمد سامى حسن احمد793692
1928o3هندسة المطريه جامعة حلواناسالم ايمـــن نادر ابراهيم احمد
اداب االسكندريهشريهان اشرف ابوالحمد ابوالحمد عبدالعظيم351684
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره سيد رمضان سالمه196939
تربية ابتدائي المـــنيااحمد فرج محمد احمد715778
اداب الزقازيقهدير هشــام سالم حافظ حسن638356
6o6o3هندسة القاهرهاحمد بهجت عويس فودة
3oo961نوعية بنهاسماح مختار عرفه محمود حسين
اداب المـــنصورهمرنا حكيم خليفه بشته492167
52o425طب اسنان المـــنصورهسهام اشرف وحيد الدين ابو النصر
تجاره عين شمسنهى طارق حافظ محمد شحاتة191973
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد الشــامى احمد الشــامى375257
تجاره القاهرهمحمد علي حسين يوسف32887
تربية المـــنيااسماء محفوظ معتمد عبد العزيز729931
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد حسين الدمرداش احمد حسن213389
تربية رياضيه بنات االسكندريهساره محمد عبدالحميد شلبي429322
43o962تربية طفوله ج دمـــنهورامل عبد هللا عبد الهادي محمد عبد الكريم
هندسة طنطااحمد عبد العال محمد عبد العال عياد352655
3oo498نوعية بنهاسهام حافظ اسماعيل محمد
73o363صيدله حلوانفاطمة احمد عبد الرحمـــن احمد
طب القاهرهسلوى عبد الرحيم محمد ابو الحسن732231
هندسة حلوانمادونا سمير لويس حنا515583
هندسة االسكندريهاكرم مجدى ابراهيم ابو المجد414728
12o848علوم القاهرهيارا عمر احمد مصطفى ابو الدهب
اداب الزقازيقفاطمه الشربينى عبد العزيز محمد الشربينى637924
تربية بنى سويفياسمين صفوت حلمى حسن69819
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةوليد ابراهيم محمد البلشى235689
هندسة القاهرهرضوى محمد احمد امين التوام635618
4235o2اداب االسكندريهرضوى سامى محمد رمضان محروس
6466ooصيدله الزقازيقشيرين محمد على محمد صباح
اداب المـــنصورهيوسف احمد عبد الحميد المرشدي578827
742o4تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفادي سامح فايز جورجي
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسرحمه ممدوح حسين حماد145977
تربية ابتدائي بنى سويفالهام مصطفى عبد هللا ابو سريع65529
تجاره كفر الشيخشــادى احمد بسيونى محمد نوح379839
حقوق طنطاايه ايهاب احمد البيلى359146
رياض اطفال االسكندريه طالباتأسماء سعد نونو جابر مـــنصور428212
طب القاهرهانجى حسين احمد ابراهيم44961
269o81طب القاهرهمصطفى عربى مصطفى الزيات
هندسة شبرا بنهااحمد سمير السيد محمد الشريف287322
صيدله الزقازيقساره عاطف عبدالفتاح دادوه494192
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كليةاسمجلوس
تجاره انتساب موجه قاهرهاالء طارق احمد عبداللطيف193184
طب االسكندريهشيرين محمود احمد عبد الواحد رفاعى446156
49o374هندسة المـــنصورهاشرف مصباح السيد السعيد شرف
هندسة قنامريم عاطف عياد جيد744289
هندسة القاهرهمايكل نشــات اسحق اسعد124125
تربية بنى سويفميرنا عاطف كامل اسحق67863
22o931تربية الساداتنورهان غزال فؤاد السيد الديب 
حقوق بنى سويفعبد الرحمـــن ابراهيم عبد الغنى عبد هللا711419
81o9o2تجاره سوهاجعبد الرحمـــن عادل هريدى ابوضيف
سياحة وفنادق المـــنياساندى عزمى عوض عبدهللا713739
اداب طنطاهايدى محمد عبد الفتاح شلبى363861
495o38هندسة المـــنصورهالسيد المرغنى موسى غالى
665o71هندسة الفيوممحمد نبيل سلمى حامد
42119oتجاره االسكندريهاحمد ايمـــن صالح السيد صالح
هندسة طنطاعلى محمد احمد مصطفى عيطه488927
13o19دار العلوم ج القاهرهاسراء رمضان عيد محمود
71336oتربية ابتدائي المـــنياأسماء جمال محمد سيد
8251ooاداب اسيوطاسراء جمال الدين محمد عبد العال
طب طنطامارينا ثروت لبيب متى صليب363551
65393oتربية االسماعيليهاسماء سعد حسين على
سياحة وفنادق المـــنيانعمه رمضان عبد السالم سيد796315
صيدله االسكندريهشيرين ايهاب عزت عزيز الجيار438791
5o1629تربية جامعة دمياطاسماء عبدهللا عبد هللا الكفراوى
تربية رياضيه بنين بني سويفمحمد سعد محمد طه68167
صيدله القاهرهمحمود محمد مـــنصور عبد العزيز139464
صيدله عين شمسشيماء فايز محمد سالم271395
8o1815تربية ابتدائي اسيوطعزه صفوت محمد عبد الرحيم
تربية بنهابسمه سعيد محمد عبدالباقي279688
تربية دمـــنهورساميه فتحى احمد كامل ابو ضاهر429215
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد مسعد حسن بديره235681
2317o1تربية بنهاايمان رشــاد على محمد
تربية ابتدائي قنا ج الواديكاترين عاطف عبيد عزيز745349
678o2رياض اطفال الفيوم طالباترضوى عبد التواب سيد عبد التواب
23oo28تربية الساداتعال محمد محمد السيد محمد 
تربية العريشساره ماهر محمد كامل البلك665428
5664ooهندسة الزقازيقمحمد عاصم محمد عباس عبد الهادى
8o8o47تجاره سوهاجذياد السيد محمد على
74535oاداب قنا ج جنوب الوادىمروه احمد محمد محمد
تربية المـــنصورهاسماء مجدى عبد هللا صابر احمد581539
2236o9طب اسنان طنطاعبدالرحمـــن يحى محروس عبدالمحسن
هندسة االسكندريهسلمى اسامة محمد الشبراوى عبد الودود347199
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعماد عبد المـــنعم عبد الرحمـــن نجم413431
صيدله القاهرهمحمد على محمد على داود52591
44237oصيدله طنطااسالم اشرف صالح صادق
تربية/رياضه االسكندريةمروه عبد الهادى مـــنصور عبد النبى348569
صيدلة اسيوطمحمود احمد عبد الظاهر احمد798448
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتشروق حسن صبحى حسن127861
435o99صيدله االسكندريهمريم نبيل محمد احمد امين
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايه مـــنصور اسماعيل مـــنصور232669
صيدله عين شمسساره على حسن محمد298649
تجاره الزقازيقمصطفى محسن حمد عبد الغنى الديب586758
هندسة طنطامحمد مصطفى محمد الجوهرى ابو خطوه362757
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تجاره عين شمسباسند احمد سيد احمد261287
اداب بنى سويفاشرف يوسف سيحه سليمان71818
اداب اسيوطهبه شحاته محمد شحاته793424
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمريم عادل فؤاد شريف216882
طب طنطااسراء حمدى المراعى الجندار364363
تربية بور سعيدامـــنيه عادل على محمد على ابو طالب662239
7343o6إعالم ج جنوب الوادىخلود عاطف حافظ محمد
27674oتجاره بنهامحمد خالد صابر محمد
اداب انتساب موجه عين شمسمحمود محمد رجب حسن281957
نوعية اسيوطمروه رمضان انور مهران796957
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمد عادل كمال محمد حسنين187315
تجاره المـــنصورهايمان احمد يوسف احمد االديب571163
44279oصيدله االسكندريهأحمد محمود محمد أحمد مـــنصور
5o2476اداب جامعة دمياطسحر احمد عبد الوهاب الزكى
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانساره مهدى احمد عشماوى215352
21o9o6تجاره القاهرهاحمد محمود ابراهيم احمد شلبي
رياض اطفال المـــنيا طالباتمـــنال خيرى محمد محمد713934
تجاره الزقازيقدعاء صالح الدين محمد السيد حباجه644965
13592oتجاره القاهرهريم سيد احمد حسن
3o3264تربية ابتدائي بنهافاطمه على عبدالعظيم عبدالهادى
8o63o7اداب سوهاجمـــنار الشيمى عبد الاله الشيمى
39o46اداب القاهرهمحمد سيد عبده حسانين
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود خالد السيد حسين راشد213589
651o51تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود سيد محمد احمد عبد القادر
تربية العريشايمان فتحى عودة اللة رفاعى قويدر665367
36592oطب طنطامحمد رمضان ابراهيم مـــنصور فوده
هندسة شبرا بنهااحمد مأمون اسماعيل مأمون294166
هندسة بور سعيديوسف مـــنتصر خليل عبدالفتاح635916
51772oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامانى ابراهيم صالح ابراهيم متولى
صيدلة المـــنيامارينا عبد المسيح رفعت بسطا725828
2o3498اداب حلوانابتسام حسين رشــاد مصطفى
8o978oطب سوهاجبسنت محمود احمد عمر
3oo521اداب الزقازيقهبة مصطفي محمود احمد رمضان
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمحمد جمال عبد هللا صديق748933
تربية ابتدائي المـــنياشــاهندا مصطفي حافظ عيسي721687
طب كفر الشيخمحمد احمد السيد احمد ساطور375416
5oo485تربية جامعة دمياطهبه هللا عادل عبد الرحمـــن حرب
3638o7اداب طنطاشروق محمد عيد محمد البرماوى
هندسة عين شمسفادى طلعت فايز صديق192674
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناية هللا عهدى عدنان محمد رفيق سالم119966
اداب قنا ج جنوب الوادىندي عبدالدايم عبدالدايم شلبي733611
هندسة سوهاجابانوب تقى سالمه سليم832982
تجاره اسيوطعمر خالد حسانين جابر799196
نوعية موسيقيه الزقازيقاسماء ياسر عبداللطيف ابوالعنين511956
23ooo4تربية طفوله شبين الكوماحسان صبحى صابر السيد
64924oنوعية الزقازيقايمان على ابراهيم سالمان
طب كفر الشيخهاجر محمد ابراهيم الشناوى عثمان377949
هندسة االسكندريهبرديس خالد السيد سعد ابوجهل414391
طب اسيوطاالء ايهاب فوزي عبده788673
صيدلة سوهاجساره صبرى محمود على817638
59o673تربية ابتدائي المـــنصورهزينب جمال عقل عبد الرحيم المـــنسى
تربية االسماعيليهاسماء عبد هللا طه محمد653931
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كليةاسمجلوس
43o412اداب دمـــنهورامينه احمد عبدالفتاح السيد عبد الغنى
تجاره عين شمسايمان عصام احمد عبد الرحمـــن27694
نوعية المـــنصورهنبويه حسين محمد حسين فرج568398
تجاره الزقازيقعمرو عبد العظيم صالح الشهاوى577651
73288oصيدلة المـــنياايه احمد قطب محمد
4853o3تربية طفوله طنطانرمين راضى حسب النبى السيد عوض هللا
3o3149صيدله طنطاعبدالكريم فهمى عبدالكريم فهمي
اثار قنا جنوب الواديسلمى عثمان فتحى يونس44531
اداب القاهرهرنا طارق عبد الفتاح السيد156164
49o5oتجاره انتساب موجه قاهرهمحمد اسالم فتحى محمود عزب
تجاره الزقازيقمحمود حماده عبدالحميد حسين ابراهيم512641
هندسة شبرا بنهامحمود فارس محمود فارس294953
اداب المـــنصورهلبنى عبد العزيز محمود عبد العزيز شرف584519
523o97تربية ابتدائي الزقازيقدعاء محمد عبدالسميع محمد سويد
565o18تربية ابتدائي المـــنصورهايه ابراهيم سعد ابراهيم الغندور
519o88هندسة الزقازيقمحمد ابراهيم ابوبكر صديق السيد
11521oالسن عين شمسعزه عصام عبد العليم على االودن
تربية قنا ج جنوب الوادىايه جمال مختار رفاعى732375
2o7343كلية بنات شعبه طفوله عين شمساماندا احمد محمد السيد حسانين
657o31هندسة االسماعيليةمحمد كمال محمد عبدالمعروف
83o625هندسة اسيوطاحمد ماهر خلف عبد اللطيف
4537o6هندسة كفر الشيخابراهيم احمد ابراهيم الصيفى
هندسة المـــنيانهله اسامه احمد محمود715759
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سعيد عبدالرازق سليم213689
هندسة عين شمسمحمد اسامه محمود الجناينى143719
هندسة كفر الشيخمارينا بدارى لمعى سلمان الجندى457714
هندسة شبرا بنهااحمد محمد عاطف سعد الشــاذلى24246
هندسة حلوانمحمد شريف محمد حسن67728
هندسة اسيوطهشــام جمال عبد هللا احمد733916
اداب انتساب موجه القاهرهامل عماره انور سيد ابراهيم34238
اداب الزقازيقريهام يوسف محمد يوسف642474
58o249تجاره المـــنصورهمرام مصطفى عبد هللا محمد شرف الدين
8o9481هندسة قنااحمد على عبد الرحمـــن على
تربية طفوله اإلسكندريةايمان موسى ابراهيم موسى غراب349989
64594oصيدله الزقازيقسعيدالدين حامد سليمان احمد
تخطيط عمرانى القاهرهمارتن ماهر صليب بشــاى115815
تجاره دمـــنهورعبد الرحمـــن سالمة محمد السيد داود426814
2685o9اداب حلوانندى فتحى محمد صالح
72361oرياض اطفال المـــنيا طالباتسهام شلبى رشدى محمد
صيدله طنطانجيه عبد الحميد عبد القوى جاد هللا491684
هندسة الفيومعبد الرحمـــن يحيى يوسف حسن74193
382oo8نوعية كفر الشيخروضينا رياض صديق يوسف صيام
طب المـــنصورهاحمد حازم مرزوق عبد الحميد عبد الفتاح565812
795o8oتجاره اسيوطاحمد جمال دردير عبد الحكيم
5o36o9طب المـــنصورهورده ابو طالب طه السيد الشين
725o32سياحة وفنادق المـــنيااحسان حسونة عبد الحكيم على
298o23تربية ابتدائي عين شمسريهام عادل زين العابدين عوض عوض
12o872هندسة عين شمسهدير عصام محمود انور عبد الغنى
49o759اثار الفيوممحمد اسماعيل اسماعيل عبد الرحيم السقا
7887o5طب اسيوطعال جمال طه حسين
57oo93اداب المـــنصورهلمياء محمود امين عبد المجيد العشرى
اداب دمـــنهورهدى سعيد على شمه429674
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كليةاسمجلوس
اداب طنطاطارق خالد مجاهد العبد493484
تجاره طنطامحمود عطية الغمرى السادات366368
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد معتز عبد العزيز حسن عفارة412841
هندسة القاهرهمحمود حاتم محمود محمد188672
29o17oطب عين شمسمحمد محمود سباعى عطيه الجبل
2243o5اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى محمد حسين القلتاوى
تجاره االسكندريهايثار هشــام معاذ النجار424263
8o272oكلية طب االسنان جامعة أسيوطجهاد عبد اللطيف على ابوزيد
السن عين شمسمارك شريف وجيه رياض116924
تربية ابتدائي المـــنصورهنورهان بدوى احمد محمد السماحى579394
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد محمود دويدار235248
6813oتجاره بنى سويفاحمد عيد عزقالنى محمد
تجاره المـــنصورهاحمد المغاورى طمان محمد طمان569627
14885oكلية البنات تربية عين شمسرضوى سيد محمود حسن رسالن
السن عين شمساحمد محمد فرج شحاته297233
تربية أساسي اسكندريةآية محمد أبوزيد عبدالعزيز احمد411151
هندسة المـــنيااحمد فتحى عيد محمد89952
3o6o1هندسة حلوانعبد الرحمـــن رمضان احمد محمد
2659o3كلية البنات آداب عين شمساسراء مدحت ابواليزيد محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةريهام مجدى محمد احمد231429
66o664دار العلوم ج القاهرهاحمد محمد احمد السيد على
36o22كلية البنات آداب عين شمسساره جمال على احمد
تجاره القاهرهابراهيم احمد ابراهيم عبد الجيد155669
هندسة القاهرهعمر احمد سمير محمد18574
طب طنطااحمد هاشم محمد حسين379695
طب طنطامحمد احمد محمد مـــنير ابو النجا قزامل361949
36o28السن عين شمسسلمى السيد المدنى محمود
5o2426السن المـــنياعصام ابراهيم عبداللطيف السالموني
41o982تجاره االسكندريهمـــنه هللا زكريا محمد عبد المجيد  السيد
هندسة المـــنصورهاحمد ابوبكر محمد الجربى محمد الصاوى583945
هندسة طنطاعبدالفتاح محمود عبدالفتاح محمود النجار485962
اداب حلوانياسمين مجدي عبد اللطيف عبد المعبود37279
إعالم ج جنوب الوادىاميرة اشرف السباعى احمد عطية492226
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد حمدى احمد احمد عطيه219968
8116o3كلية األلسن سوهاجبسادة فرح جاد ايوب
565o55حقوق المـــنصورهليلى محمود على محمود على متولى
طب بيطرى كفر الشيخاحمد اشرف محمد محمود جعفر375252
2727oتجاره القاهرهزينب رضا عبد المجيد حسن
449o38طب االسكندريهإيمان محمود خليفه محمد هيبه
تجاره عين شمسمحمد رمضان خلف ابراهيم32193
هندسة الفيوممحمد روبى محمد عبد المحسن91442
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمر لطفى محمد ابراهيم651616
488o93حاسبات ومعلومات المـــنصورهعبد الرحمـــن ماهر سليمان الجد
رياض اطفال المـــنيا طالباتندي محمد فوزي زكي721737
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن محمد محمد احمد على188746
تجاره بنى سويفمهرائيل سمعان حنين عبد هللا62992
تجاره انتساب موجه قاهرهحازم ابراهيم السيد ابراهيم37837
طب بيطرى الزقازيقاسماء محمود رشــاد احمد بسطه528193
اداب انتساب موجه القاهرهفايزه محمود رمضان محمد36337
تجاره طنطااحمد عبد المهيمـــن محمد عبد المهيمـــن جاد هللا498133
تربية ابتدائي المـــنياايه خالد احمد عثمان756132
تربية ابتدائي شبين الكوماسماء محمد احمد البيومى214818
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كليةاسمجلوس
اداب قنا ج جنوب الوادىيوسف احمد بسطاوى ابراهيم733572
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمرفت فارس محمود جوده224899
8o439تربية ابتدائي الفيومامـــنيه عيد السيد مصطفي
283o57تجاره عين شمسنورهان جمال عبدالقوى عبدالقادر
49o366هندسة المـــنصورهابراهيم محمد عباس انيس حسن
238o44تربية الغردقة جنوب الواديزينب جمال عبدالفتاح محمد السمرى
71oo96هندسة المـــنياهاجر جمال على عبد الحليم
طب بيطرى االسكندريهاسراء ابراهيم محمد محمد سعفان437526
79o315اداب اسيوطماريان وليم  شيت روفائيل
السن عين شمسندى محمد محمد علي سالمة133957
تربية العريشفؤاد عبد الناصر فؤاد مصطفى فريح664691
نوعية بنهاهند على سالم زيدان عوده غانم285438
هندسة عين شمستوماس جوزيف كميل يوسف ارتين114699
تربية ابتدائي دمـــنهورهانم ايمـــن محمد ابراهيم ابوجهل428276
تربية ابتدائي الزقازيقمريم حسين عبدالدايم عطوة عامر511823
اعالم القاهرهمحمود السيد محمد مسعد السيد641582
اداب عين شمسمريم محمد فهمى المصرى192757
السن عين شمساسراء ايوب عطا ايوب116793
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد أسامة محمد غريب موافى441926
هندسة الفيوميوسف صبرى تهامى زعير226985
تربية المـــنصورهابراهيم محمد ابراهيم محمد591277
طب طنطاوسام محمد الحسينى شلبى حسن567268
2977o6تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد احمد محمود محمد السيد
تجاره بنى سويفعلياء احمد مرعى عبد المعبود66866
1192o3فنون جميله عماره ج حلواناسراء محرز مصطفى محمود
السن عين شمسفاطمه تامر عبد القادر محمود36323
هندسة شبرا بنهاعمر عالءالدين مصطفى حسن فتيان262157
42o951فنون جميله فنون ج االسكندريهعمر محمد محمد ابراهيم مصطفي البحر
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد زايد محمد عبدالبر213194
23o36oتجاره بنهانادر هشــام عبدالفتاح عبدالقادر
هندسة الفيومعمر الحسينى محمد عليوه شعبان456116
اداب االسكندريهنهاد فتحي سعيد عوض هللا محمد411128
اداب الفيومعمر محمد شعبان محمود79893
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخندى نبيل محمد على الصالحى373117
تربية المـــنصورهكريستين عماد شوقى الجرجاوى578277
حقوق القاهرهمصطفى اسامه محمد احمد85554
235o94تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد السيد عبدالجواد السيد نصار
65o4ooحقوق الزقازيقاحمد جمال عبدالوهاب معوض
اداب االسكندريهيوسف عادل محمد غريب محمد344414
كلية البنات آداب عين شمسندى عبد السالم عبد الحميد حسن27967
اداب المـــنصورهاحمد نجاح عبد السميع عبد السميع السيد562876
4473o5كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايه حماده السيد على قاسم
81359oطب سوهاجشيماء مـــنصور عبد هللا حسانين
8o8o69تجاره سوهاجكيرلس راضي الياس عبد المالك
125o69تجاره عين شمسعمرو كمال محمد مصطفى شهاب
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد نجيب محمد سالمه الشيخ235321
طب حلوانعبدالرحمـــن احمد مـــنصور عبدالعزيز محمد342744
63oo1تربية ابتدائي بنى سويفوالء احمد سعيد محمد
1243o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانزينه محمود محمد محمود صادق
424o66تجاره االسكندريهيسرا محمد مصيلحي عبدالحليم الدسو
صيدلة بورسعيدعمرو السيد شرف الدين محمد صبرى وحيش569749
19158oحقوق عين شمسمصطفى حسنى احمد محمد الضبع
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31o14اثار القاهرههدى جمعه محمد ابراهيم
نوعية المـــنياطارق جمال محمد بكر714366
تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء سعد حسانين ابراهيم على569669
طب بيطرى اسيوطساره عبد العزيز على على791314
تربية عين شمسنورا حمدان على حجازى ابوسقاية294425
طب المـــنيامـــنة هللا ربيع هريدى محمد727142
نوعية اسيوطساره احمد محمد محمد792451
طب القاهرهكيرلس رأفت فوزى عبدالسيد192718
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندعاء يحيى محمد احمد133871
3o445oاداب انتساب موجه عين شمسهبه هللا محمد على محمد الشريف
38o581تربية طفوله كفر الشيخسارة عبدالسميع احمد السيد عواد
طب طنطامحمود خالد محمود الوكيل355626
تربية ابتدائي بنى سويفعلى سعد عبد المـــنعم محمد67516
79o718 صيدلة اسيوطايه عبد المحسن بدوى على الدين
51498oاداب الزقازيقاريج هشــام السيد محمد السيد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورا محمود احمد ابوشكر222725
اعالم القاهرهفداء احمد ابوالعينين احمد48666
43o3o6اداب دمـــنهورإسراء نبيه حسين عبد هللا محمد
41o1o7فنون جميله فنون المـــنياسلمى خالد على محمد عثمان
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر ناجي عبد الحميد ناجي143711
هندسة االسكندريهمروان مصطفى محمد إبراهيم احمد342542
81o849تربية سوهاجرضا محمد السيد عبد هللا
كلية األلسن كفر الشيخداليا محمد عبد الرحيم مهدى431412
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد عبدالسميع احمد على نصرالدين381335
59129oتجاره المـــنصورهحسام المرسى محمود المرسى شهده
41o317هندسة االسكندريهاندرو كامل جرجس كامل
41613oاداب االسكندريهاحمد صبرى عطية حسن ابراهيم
تربية ابتدائي الزقازيقهبه احمد بكري محمد عبداللطيف522159
كلية التربية الرياضية بالعريش بنينعمر ربيع عبد السالم جادالرب664685
اداب انتساب موجه عين شمسنورهان فرج اسماعيل عبدالسميع295541
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهند محمد خطاب السباعى خطاب229233
573o31طب المـــنصورهاحمد االمير مجدى احمد على عبد هللا
هندسة الزقازيقشهاب سعيد عطا محمد سيد احمد512262
طب االسكندريهابانوب محروس ايوب بخيت436414
طب المـــنيااحمد جبر محمد محمود727948
3477o7اداب االسكندريهتقى رضا حنفى محمود
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهدير ياسر طلعت مصطفى ابوسمك236899
تجاره الزقازيقاحمد محمد عبد الغنى محمد محمد حسن641272
3421o3هندسة االسكندريهابراهيم اشرف عبد الواحد ابراهيم
كلية أداب بورسعيداسالم اشرف محمد احمد الساعى636747
طب بيطرى المـــنصورهروان عاطف عبد الغنى صالح عبد النبى591411
35o955اداب االسكندريههاجر نصر محمود محمد
طب الزقازيقاسماء هشــام محمد خيرى توفيق516628
طب بيطرى الزقازيقاميره عاطف محمد على شحاتة587627
5o6127تخطيط عمرانى القاهرهمحمد ممدوح ابراهيم المرسى
اداب حلوانمصطفى خالد جبر السيد38623
كلية الطب البيطرى جامعة أسواناالء عزت رفاعى حفنى785699
تربية قنا ج جنوب الوادىغادة محمد صادق عبدالرحمـــن735921
3816o1تجاره كفر الشيخابراهيم محمد سعد ابراهيم حجر
2o765هندسة عين شمسكريم عبد النبى صابر محمد
رياض اطفال المـــنصورهحنين مجدى عبد العظيم محمد الراوى573711
81o892تربية ابتدائي سوهاجبيشوى رافت فهمى اسكاروس
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هندسة المـــنصورهمحمد على عبد الحليم عبد القادر583373
نوعية اسيوطنورا ميالد خليل زخارى791277
حقوق عين شمسمحمد محمود عيد محمود289888
5243o3نوعية الزقازيقذوذو على مصطفى على
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو وجدي محمد عبد الحليم116426
هندسة القاهرهسماح حسن محمد عبيد22789
طب بيطرى دمـــنهورياسمين محمد ابراهيم عبد الحميد الغنام446736
تربية ابتدائي جامعة السويسميرنا محمود عشرى مصطفى659788
8o1458تجاره اسيوطاحمد رشــاد حسين عباس
هندسة االسكندريهجمال الدين احمد خلف هللا السيد456431
5386oاداب حلوانايه خالد عبد الرحمـــن على محمد
58o477اداب المـــنصورهمحمود على سليم محمد السيد
17o46تجاره القاهرهجيداء حسام عبد الرحمـــن ابو سريع
اداب الفيومعال احمد عوض عبد الحميد75722
طب المـــنصورهمحمود مصباح الشربينى مصطفى النجار573514
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن خالد عبد الرحمـــن عز الدين123359
22o428حقوق جامعة الساداتعمر على لطفى رجب بركات
37678oطب كفر الشيختقي محمد السيد محمد غازي
1159o8تربية حلواناستيفن مجدى صبرى سامى
كلية البنات آداب عين شمسنهى جمال عفيفي محمد152183
تجاره المـــنصورهمحمد خالد محمود عبده مكروم577122
هندسة الفيوماحمد شعبان متولى وصال رجب235663
طب المـــنصورهايمان محمد عبد الفتاح محمد591154
13242oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر جمال محمد حسين
تخطيط عمرانى القاهرهنورهان ماهر ميالد عطا299481
اداب عين شمسعمر على فراج سعيد احمد261588
457o92هندسة االسكندريهعبدهللا حسن محمد احمد عبدالمقصود
147o12اداب القاهرهفوزيه احمد محمود عبد المجيد
طب المـــنياابراهيم على جمعه حسانين729172
تجاره الزقازيقنورهان عبدالرحمـــن محمد محمدعبد الرحمـــن515984
اداب طنطااسراء محمد عزت السيد االسكندرانى353691
42917oتربية ابتدائي دمـــنهورميرنا وليد شوقي محمود وافى
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةتقى ابراهيم زكريا ابراهيم659736
348o29هندسة حلوانساره عصام صالح محمد اسماعيل
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد السعيد عبد المعبود عبد اللطيف السيد375183
67o98صيدله بنى سويفشذا مختار ابوهشيمه محمد
هندسة القاهرهمايكل تيمور نصيف مرقص124287
تجاره جامعة دمياطاحمد محمد جمعه محمد499827
2o7o78كلية البنات آداب عين شمستقى سيد حسين عبدالرازق
656o56كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةالسيد محمد سند محمد ابراهيم
صيدله القاهرهمحمد بسيونى السيد سليمان133247
نوعية طنطامها محمد احمد السيد الجمل495777
5o6132هندسة المـــنصورهمحمود كمال احمد قنون
154o61تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان محمد احمد محمد
8o4o64تجاره سوهاجشيماء عبد الفتاح على شحاته
12443oتجاره القاهرهمحمد نادر احمد حافظ
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسرودينا محمد اسماعيل محمود كامل652864
اداب انتساب موجه عين شمسساره ابو العينين حسن احمد121739
كلية البنات تربية عين شمسفاطمه حشمت عبده عبدالرحيم271868
4214o5تجاره االسكندريهاحمد محمد عبدالرؤف محمد
كلية هندسة بنهاشهاب ايهاب صغير ابوالغيط228191
5o5122سياحه وفنادق المـــنصورةحذيفه صالح فتحى ابراهيم عسل
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5o7435تربية جامعة دمياطايمان محسن الحسينى زعرب
تجاره عين شمساحمد مجدى اسماعيل محمود زعفان292455
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن اشرف محمد عبد العزيزعبدالعال421635
تربية ابتدائي شبين الكوماسماء احمد حامد أمبارك226422
تجاره القاهرهسلمى سامح غريب محمد48376
7421o7تربية ابتدائي قنا ج الواديمكاريوس زاهر عجيب سابا
صيدله عين شمسخالد جميل عبدالعزيز احمد262655
3o5o64تجاره انتساب موجه  عين شمسمصطفى سمير رمزى ابراهيم
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايناس فتحى جاد محمود غاانم282823
تربية الزقازيقايهاب على سعد على حسين644627
صيدله عين شمساسراء سيد عبدالجواد مرسى299186
357oooتجاره طنطايوسف محمد يوسف يوسف االعمى
هندسة المـــنياعبد هللا عزت شحاته بقوش724531
23712oاداب اسيوطاالء جبريل ابوبكر حسين
46oo18حاسبات ومعلومات شبين الكوممحمد محمود احمد محمود طه
اداب عين شمسزينب شكرى سعيد شعبان273999
اداب عين شمسساره اسامه محمد عبد الفتاح128167
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسهدى سيد دسوقى سيد274897
حقوق القاهرههايدى محمد مصطفى لطفى احمد مـــنيب114447
اداب القاهرهنورهان هشــام السيد محمد146476
73o337تربية المـــنياريهام محمود عبد البصير جاد
1975o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرضوى جمال عبدالراضى احمد
35o442تربية طفوله اإلسكندريةمروة محمد خميس احمد نصر
34287oتربية اسكندريةسعيد عادل محمد عبد الرازق مخيمر
هندسة االسكندريهآية جابر سيد أحمد محمود حامد414318
هندسة الزقازيقساره ناجى محمود عبد العزيز515548
67o57oطب الزقازيقمحمود عالء الدين محمد عطيه
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانهناء سامى برجس مـــنصور824254
اداب عين شمسبسمه مصطفى عبدالعظيم مصطفى282833
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عادل على محمد محمود127463
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعلى حمدى عبد الظاهر على سالمه57575
1954o7تجاره عين شمسسمر خالد عبدالرحمـــن محمد
رياض اطفال الفيوم طالباتمروه سيد حامد محمود محمد74376
35282oصيدله طنطااحمد محمد عطيه ابو سالم
18926oهندسة حلوانعبدالرحمـــن محمد الحسينى يحيى عبد الحافظ عامر
745oo6تربية ابتدائي قنا ج الواديهبه محمود تهامي محمود
هندسة الزقازيقيوسف فتحى يوسف متولى519158
2117o9كلية البنات آداب عين شمسشــاهندا محمد ابراهيم محمود محمد
7958o4كلية طب االسنان جامعة أسيوطخلود جمال الدين احمد عبد الستار
اداب بنى سويفشروق رجب شــاكر مرسي62543
11674oهندسة القاهرهساره ناصف امين يعقوب
اداب عين شمسايه سامى خليل سعيد268399
2426oهندسة القاهرهاسالم محمود رشــاد محمد
278o44طب بنهاساره طاهر محمد ابراهيم
37242oصيدله االسكندريهنورهان ابراهيم حسين محمد جاد هللا
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسسليمان عبد هللا سليمان محمد666715
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه محمد صالح يوسف188497
صيدله الزقازيقنعيمه محمد عبدالسالم ابوالفتوح494781
طب بيطرى بنهامحمد حسن فؤاد السيد278857
654o66تربية االسماعيليهمحمود عماد زكى صالح
كلية هندسة بنهاكرم يحيي كامل عبدالباقي279528
تربية ابتدائي طنطاهاجر مصطفى احمد المحالوى354439
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4271o2اداب طنطامحمد على حسين عبدالرحمـــن بكر
28o394نوعية بنهافاطمه عبدالرحيم السيد ابراهيم
اداب طنطااحمد حمدى احمد الششتاوى المزين358332
 تربية الساداتعبدالبارى شحاته عبدالبارى السيد نصَّار223387
359o62صيدله طنطاسلمى سماح سيد وهبى حافظ وهبى
حقوق سوهاجمحمد ماهر عبد القادر نور الدين817815
61o3oاداب القاهرهياسمين سيد صالح الدين بدوى
صيدلة بورسعيدامل رجب حسن عبد الحميد563715
صيدله المـــنصورهحامد احمد حامد محمد السيد587443
3oo528نوعية بنهامـــنار محمد عبدهللا سيد احمد
طب الزقازيقنرمين عبدالرحمـــن محمد عبادة525216
تربية ابتدائي قنا ج الواديزينب زين العابدين عبدهللا ابراهيم739112
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفسهام خالد صالح الدين كامل62541
51542oصيدله الزقازيقماهينور أحمد عبد المـــنعم عميره
تربية العريشمحمود محسن سالم محمد666435
طب اسنان المـــنصورهخلود عبد الرازق فتحى عبد الرازق البراشى576515
صيدله القاهرهاحمد جمال عبدالفتاح جزر234967
كلية البنات تربية عين شمسجيهان عماد محروس اسماعيل37113
8o3969تجاره سوهاجاحمد احمد شحاته احمد
23o355اثار قنا جنوب الواديمحمود سعيد عبدالستار صالح
445oo2صيدله االسكندريهحنان ابراهيم أحمد أبو زيد
عالج طبيعى ج كفر الشيخحسن مـــنصور عبدالسالم  محمد الهواري381732
296o84كلية البنات تربية عين شمسايه ثروت عبد الصادق السيد
نوعية الزقازيقعبير صبري احمد يوسف على522133
37247oتخطيط عمرانى القاهرهامل كامل إسماعيل ابراهيم البابلى
78548oصيدلة سوهاجمـــنه هللا احمد احمد ابراهيم
3573o7اداب طنطاعماد صبحى محمد عبد العزيز
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمود مراد محمد محمد رمضان416386
طب االسكندريهخالد عبد الفضيل عبد الواحد قطب ابراهيم383536
هندسة الزقازيقاحمد سامى احمد مصطفى غنايم646198
كلية رياض االطفال اسيوطمريم عماد ادوار تاوضروس799754
5o72o4تجاره جامعة دمياطفؤاده طلعت محمد محمود مطر
اداب انتساب موجه بنهاساره السيد عماره السيد عبدالوهاب278381
5o6o96هندسة المـــنصورهزياد احمد محمد فتحى عبد اللطيف البغدادى
صيدله المـــنصورهنغم اكرم لبيب محمد561491
1313o2هندسة شبرا بنهاعبد هللا عماد امام احمد
تجاره عين شمسدينا محمد قاسم محمد291569
517o13طب بيطرى الزقازيقزكى السيد زكى حسن الشيخ
اداب حلواناسراء ياسر ميسر يوسف28773
تجاره القاهرهحياه محمد سيد عبد الوهاب35269
تربية رياضية بنات المـــنصورةشيماء سعد على محمد سلطان582376
35o552طب اسنان االسكندريهروان مصطفى ابراهيم عبد القادر المزين
علوم المـــنصورهياسمين محمد كامل صالح على586358
تجاره عين شمسحسام طارق عزت عبدالرحمـــن269413
64549oهندسة الزقازيقعبد هللا سعيد احمد إسماعيل
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم محمد السيد محمد بحيرى236914
5865o2رياض اطفال المـــنصورهفيروز محسن على ابراهيم سعد
7267o2تجاره بنى سويفرانيا محمد على اسماعيل
اداب القاهرهدعاء محمد عبد الرحيم محمد59867
اداب بنهانورا فؤاد محمود محمد محمود278423
3414oاداب حلوانايمان السيد احمد عبد النعيم
79537oتربية اسيوطانعام احمد عبد القوى محمود
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26558oصيدله عين شمسهاجر عادل محمد عبدالمجيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى مجدى كامل حسين14521
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى مجدى فهمى ابراهيم223992
5o1847اداب جامعة دمياطسلوى جمال الدسوقى شحيبر
تربية ابتدائي االسماعيليهاسماء موسى خليل موسى656338
تربية العريشاالء عادل عبد العليم حجاج665353
376o83تجاره كفر الشيخعبدالحميد محمد عبدالحميد سعده
السن عين شمسهبه هللا غريب عبدالجيد التمادى214567
127o21تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانكيرلس محسن حبيب بخيت
تجاره بنى سويفمارلى اشرف نبيه زكرى16255
صيدله طنطاهبه رسمى محمد السيد جويلى214293
499oo8تجاره المـــنصورهعمر عبدالسالم محمد عبدالسالم مرزوق
72669oرياض اطفال المـــنيا طالباتدعاء احمد سيد احمد
هندسة شبرا بنهاايمان اشرف عبدالحليم عبدالعزيز283716
اداب دمـــنهوراحمد ممدوح محمد انور بركات426161
287oo5طب بنهابسنت صابر حسين حبيب
8o55o2تربية سوهاجرضوى محمود ثابت محمد
سياحة وفنادق جامعة الساداتهبه عصام فتوح حسن219241
722o92طب المـــنيامارينا مالك حليم عياد
اداب القاهرهندا ثروت صالح الدين ابراهيم42369
تجاره انتساب موجه حلوانايمـــن محمد صفى الدين محمد مصطفى152846
721o48اداب المـــنيازينب عالء نصحى شقرانى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشهاب اسامه كمال احمد يكنور189556
هندسة االسكندريهرؤى على رجب هدايه علي414448
صيدله االسكندريهميار ابراهيم عبدالحميد احمد الخيوطى434124
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد عبده رجب عبده442327
تربية طنطاهاجر يسرى السيد محمد الوكيل359311
1494o1اداب انتساب موجه القاهرهكريستينا ميالد صبحى تادرس
22516oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنعمه كامل محمد محمدى
438o46طب اسنان كفر الشيخريم جمال عمر عبد اللطيف عبد السالم
تجاره عين شمسحسين محمود امام عبدالنبى262116
طب طنطاأيه محمد عبد الستار عبده مرسى449492
42941oتربية دمـــنهورروحيه محمد محمد كامل هبل
كلية البنات آداب عين شمسنرجس جمال ضياء مصطفى291562
64o931تجاره الزقازيقمحمد ياسر سميح محمد
8o9944تربية طفوله سوهاج طالباتفاطمه عشري بخيت امام
تربية بنى سويفمحمد رمضان عبد الفتاح يسن68166
2o6o55السن عين شمسرانيا حسنى عبدالرحمـــن عبدالموجود
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخساره محمد محمود ابو شعيشع على574244
38o59oتربية ابتدائي كفر الشيخمريم عادل عبد الستار احمد بدر
هندسة كفر الشيخعبد الناصر ويفى فخرى محمد453821
8o4545اداب سوهاجرشــا حسن السيد حسين
3o1627اداب عين شمسامال خيرى رجب طه
هندسة عين شمسمحمد اسماعيل محمد بكر48646
حقوق المـــنصورهامـــنيه محمد كريم محمد عبده جبر مسعد661683
8o3817تربية سوهاجعزه ابراهيم احمد صابر
524o1oصيدله الزقازيقعمرو احمد عبد اللطيف احمد متولى
2o5865هندسة عين شمساحمد ابراهيم احمد سيد
تجاره عين شمساحمد محمد عبدالسميع سليمان296597
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةساره شــاهين عبد الهادى السعيد34354
 تربية الساداتاحمد جمال محمد الفخرانى224743
اداب الفيوممصطفى سيد سالم احمد73816
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3641o7طب بنهانادره محمد محمود الكاتب
813oo5طب بيطرى سوهاجساره عدلى سمعان ينى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميار طارق احمد ابراهيم116811
طب كفر الشيخمحمد رمضان السيد المغنى375432
51724oاثار قنا جنوب الواديصبرى سامى انور حسانين محمود
تجاره المـــنصورهاحمد احمد معوض على محمد المـــنصورى591279
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانضحى رأفت عباس محمد28739
29o798اداب عين شمسهاجر رجب خالد خليل القطرى
2368o9صيدله طنطااسراء عبدالخالق شكرى عبد الخالق محمد
49o757اداب طنطامحمد احمد عبد العزيز ابو غربيه
8o3839صيدلة سوهاجرحمه عبد المـــنعم عبد الاله محمد
فنون تطبيقيه حلوانريهام اشرف حسين مصطفى123432
42o721حقوق االسكندريهعادل طلعت محمد عبد العزيز
تربية اسكندريةعبير شــاكر محمد كمال جاد422874
288oo1كلية البنات آداب عين شمسهدير بالل سعيد شبل
585o5oتربية الزقازيقنورهان احمد محمد عطيه شرف
49o779اداب المـــنصورهمحمد سمير عزت ابراهيم عشرين
73427oتربية ابتدائي قنا ج الواديهيام محمد احمد حفنى
8o7964تربية ابتدائي سوهاجاحمد محمد احمد محمود
هندسة الزقازيقمحمد عبداللطيف السيد عبداللطيف512137
اداب طنطاوفاء جمال عطيه راغب القيمه497925
تربية ابتدائي طنطامحمد شعبان اسماعيل عبد المطلب شلبى353452
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايمان رجب المرسى المرسى خليفه593766
طب االسكندريهخلود خالد عبدالعزيز عبد الحميد محفوظ445325
2o7179اعالم القاهرهشروق طارق صالح محمد
تربية اسكندريةمحمد عيد محمود السيد خليل416362
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندعاء محمد يحى طه حسين211698
1911o8تجاره عين شمسجينا ايمـــن ظريف جبره
اداب حلوانندى وليد محمود العسال119622
تجاره بنى سويفاسماء محمود على ابراهيم64923
هندسة كفر الشيخعبد هللا احمد عباس احمد شقير596279
تجاره القاهرهعاليا خالد محمد عبدالعاطى192991
صيدله الزقازيقاالء عبدالسميع عبدالحى محمد عوض647444
2967o9تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمود رضا محمد خالد الجمال
تربية سوهاجمريم هاني بشري سليم817938
هندسة االسماعيليةمحمود عبد هللا مصطفى بيومى651737
81398oتجاره سوهاجاسمه محمود احمد محمد
تربية ابتدائي قنا ج الواديزينب علي محمد قناوي744984
26256oهندسة المطريه جامعة حلوانحازم عمرو محمد نبيه البطوطى
هندسة المـــنصورهعوض ابراهيم ابراهيم عوض العدل588568
4231o4رياض اطفال االسكندريه طالباتامـــنية السيد احمد علي على
5o9o6تجاره انتساب موجه قاهرهاشرف محمد عبد العال محمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةيمـــنى حسين عبد العال احمد عبد الواحد13658
4889o5هندسة المـــنصورهاحمد مصطفى طه عبدالمجيد بدير
اداب حلوانعبير محمد علي احمد54944
تجاره الزقازيقفارس محمود ابراهيم محمد فارس517266
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمار عبدالرازق جابر سعد244283
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمود رجب عبدالواحد عبدالدايم شلبى373849
هندسة عين شمساحمد محمد ابراهيم الكومي263735
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد صالح محمد سالمه224197
3o7488اداب انتساب موجه القاهرهايه عصام محمد محمد
27o174تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن اسامه محمد حسن
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4132o1صيدله االسكندريهنورهان عزت عبد الرؤف فتح هللا ابوغديه
صيدله بنى سويفهاجر عزت محمد عبد القوي77835
5oo75صيدله القاهرهمحمد ربيع محمد على حسن
تربية ابتدائي عين شمسهاجر عبدالرحيم عبدالموجود موسى298156
طب بيطرى اسيوطصفيه عبد هللا سيد بركات791577
رياض اطفال المـــنيا طالباتشيماء محمد خليفة محمد716268
إعالم ج جنوب الوادىخالد عطية ابراهيم عبد العاطي محمد416212
419o35تجاره االسكندريهاحمد السيد احمد حسن عطيه
طب القاهرههدير رمضان عبد الحميد ابراهيم54539
كلية األلسن بنى سويفجهاد السيد عفيفى امام278471
تربية كفر الشيخبسنت مجدى سعيد زاخر ميخائيل383747
تجاره القاهرهكريم سيد سعد سيد267377
تجاره القاهرهمحمد جمعه ابراهيم على57661
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةنهال كمال السيد عبدالجابر423282
إعالم ج جنوب الوادىاميرة خلف كمال محمد716525
2o437oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانروقيه اشرف عبد الحسيب عبد الجيد خليل
تجارة قنا ج جنوب الواديدعاء عبدالنبي عبدالعاطي علي743674
تربية ابتدائي بنى سويفهويدا حسن شوقى عبد الولى66935
71oo95فنون جميله عماره المـــنيامونيكا مـــنتصر توفيق إسرائيل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف ياسر يوسف مدنى145596
السن المـــنياهدير رمضان ابراهيم موسى225982
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره مسعد محمد محمود151394
2735oاداب حلوانهدى ايمـــن محمود ابراهيم
37161oتربية كفر الشيخحماده السعيد محمد مصطفى صقر
تجاره طنطاآيه احمد محمد محمد المصرى496434
تجاره انتساب موجه  عين شمسمروه صبحى عطيه عباس265856
اداب القاهرهايمان عبد الباسط عبد المجيد احمد الحاج على49353
فنون جميله فنون ج االسكندريهمروه حسن عبد الحارث طه محمد341462
هندسة القاهرهاحمد مجدى عبدالوارث حسنين شلبى261511
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانانطوان نبيل نصيف واصف114644
هندسة االسكندريهاية حمدى السيد عيد ابيش349912
6631o2حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويساحمد اكمل انور عبد الدايم كشك
76o463طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىعبد الجواد شوقى عبد المعطى يوسف
تربية ابتدائي الساداتعلى شوقى على الجندى231131
322o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ناصر محمد جعفر محرم
صيدله االسكندريهعبد هللا سليمان سرور سلهوب441883
تربية بنهادعاء فرج مصطفى محمود عفيفى277225
35o197طب بيطرى االسكندريهرفيدة رمضان محمد رمضان حجاج
 تربية الساداتمحمد عبدهللا ذكى بيومى221456
صيدله المـــنصورهمصطفى محمد عبد المعطى محيى الدين487379
2o7161تربية حلواندعاء امام محمد محمود
رياض اطفال المـــنصورهاميره مجاهد محمود رضوان591328
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمد صالح زغلول صالح المطرى664871
تربية ابتدائي دمـــنهورايمان رمضان محمد عبدالفتاح درويش429115
2o3471السن عين شمستقى محمد احمد محمد
37516oتجاره كفر الشيخعلي خالد سمير حسن  زكي
تجاره انتساب موجه قاهرهعبدالرحمـــن احمد السعيد محمود269431
7437o1تربية ابتدائي قنا ج الواديشيرين صبرى احمد عبدالحاكم
تجاره المـــنصورهميرنا موسى توفيق موسى حنين587253
كلية البنات تربية عين شمسرشــا عماد نبيه محمد295492
اداب المـــنياايه سميح احمد عبد هللا723819
اثار الفيومجالل محمود احمد محمد523657
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سياحة وفنادق المـــنيامصطفى اسامه جودة احمد796578
صيدله الزقازيقامير عالء عبده حسن515644
السن عين شمساحمد عادل ابراهيم عبدالنبى261866
2o172oتجاره القاهرهمصطفى احمد عبدالحليم احمد
59oo68اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةداليا اشرف محمد محمد الدسوقي
صيدله القاهرهدعاء احمد حنفى محمود142547
تجاره انتساب موجه قاهرهمـــنصور على محمد على حسن197343
صيدله طنطاساره عبدالمـــنعم السيد ابراهيم سهيم261976
اداب سوهاجمينا اسامه وهيب سدراك829464
اداب بنهاجيهان عبدالحميد محمود عبدالحميد299917
تربية ابتدائي سوهاجمارينا فكتور شكرى مشمش817935
71143oتجاره بنى سويفعبد هللا هشــام سيد عبد العزيز
8o9723تربية سوهاجدعاء محمود احمد ابراهيم
حقوق طنطااحمد ممدوح شغميم مهدي425975
هندسة الزقازيقسميه حسام على حسن حمدان كسبه563834
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف عبدالسالم يوسف على272637
تربية أساسي اسكندريةهدير محمد صالح محمد صالح417566
كلية أداب بورسعيداالء محمد عباس محمد البرعى661462
48873oطب بيطرى المـــنصورهمحمود محمد عبدالحميد همام
تربية المـــنيااميره عماد عاشور خليفه727532
صيدله االسكندريهحسن صابر اسماعيل اسماعيل حسن412164
حاسبات ومعلومات عين شمسميسره ناصر ممدوح عبدالحميد189242
2o7167تجاره القاهرهدينا ياسر عبدالعال على
295oo8كلية البنات تربية عين شمساميره احمد عشماوى محمد ابوالنصر
599o8إعالم بنى سويفندا محمد فرغلى عبد الخالق
565o35نوعية المـــنصورهدينا محمد الشحات احمد السيد
747o77تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتسلوى عبد الموجود محمد احمد
هندسة عين شمساالدهم جالل زكريا عبد الرحمـــن122441
اداب طنطاوردة احمد محمد السيد الزينى354319
تجاره عين شمسساره خالد عبدالعظيم خليفه195389
تجاره عين شمسبسمه وائل محمد جمال الدين فهمى188574
1181o6اعالم القاهرهاحمد خالد عبد الدايم احمد
طب االسكندريهعبد الرحمـــن احمد محمد على سليمان436456
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمةانجى مجدى باسيلى مـــنصور282812
تجاره االسكندريهسمر فضل قاس موسى418381
تجاره الزقازيقاحمد عبد الهادى عبد العزيز عبد الهادى645249
72o138اثار قنا جنوب الواديهند محمد احمد عبد الرازق
35921oتربية طنطاشروق عالء الدين محمد سليمان قاسم
64812oهندسة الزقازيقعلى عبد المعبود محمدالبغدادى محمد
طب اسنان القاهرهمحمد مسعود حنفى محمود118699
29o864تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد سمير فايز محمود يوسف
هندسة االسكندريهعمرو عبد الرحمـــن عبد الخالق البانوبى459744
هندسة القاهرهالبراء مختار عبدالمطلب محمد عبد العاطي198171
تربية عين شمساالء رشيد مهران احمد مرعي293477
42132oتربية أساسي اسكندريةاحمد خالد احمد مدكور ابراهيم
رياض اطفال بنى سويفنجالء مطاوع سعيد ابوالخير63924
رياض اطفال بورسعيديارا حمدى عثمان عصران661655
5oo698اداب جامعة دمياطرضوى جمال ابراهيم الخميسى
طب القاهرهياسمين محمود خيرى محمود البدرى35489
رياض اطفال المـــنصورهالشيماء اشرف عبدالمحسن عطيه644263
تربية ابتدائي بنى سويفمى حسن محمد عبد الوهاب71733
طب المـــنياديفيد نجاح يواقيم جندى722639
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تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد كمال الدين حسين متولى56493
تجاره الزقازيقعبد هللا محمد سعيد محمد األمين517253
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةكيرلس وهبة سعيد ميخائيل453844
26661oاداب حلواناحمد عادل شعبان السيد
تربية طنطاساره محمد احمد عبد المـــنعم طه363363
طب اسنان القاهرهسماء طارق احمد فؤاد17735
اداب حلوانرقيه عصام رجب معوض264934
اداب االسكندريهداليا محمد احمد احمد ملوك417376
هندسة عين شمسعبدالرحمـــن سعيد صابر احمد267645
تربية طفوله شبين الكومندا عبدالحميد دويدار عبدالحميد214715
49447oطب بنهاهاجر خالد طه النجار
هندسة المـــنصورهاسالم عصام السعيد بدير الزمر487619
3o29o6اداب بنهالبنى عبدالعزيز حسنين محمد الرخ
نوعية عباسيههبة هللا باسم محمود عبد الحكم147383
تربية طفوله شبين الكوماسراء حمدى مصطفى النورى222988
صيدله حلوانياسمين احمد محمود الحلفاوى218516
صيدلة سوهاجدعاء امام محمد عبد اللطيف829431
هندسة القاهرهاحمد حسن رشــاد حسن155794
اداب حلوانسمر سمير احمد حسن154957
اداب القاهرهناريمان تامر احمد حسينى الصادق48124
حقوق اسوانمحمد بهاء الدين محمود محمد744581
اداب المـــنيامحمد شعبان تونى مالك722498
كلية البنات تربية عين شمسمـــنار عبدالفتاح ابوالمعاطى عفيفى198319
هندسة المـــنصورههاجر اسعد سلطان شلبى شتيوى575413
295o62كلية بنات شعبه طفوله عين شمسساره محمد فرغلى عبدهللا
تربية ابتدائي قنا ج الواديخالد محمد أحمد محمد733788
5o6165تجاره جامعة دمياطاحمد سعيد الدمرداش السيد النجار
صيدله القاهرهمى نبيل حامد العوادلى18955
هندسة الزقازيقعبد هللا محمد محمد رزق حسن589581
351o2تجاره انتساب موجه قاهرهسهنده محمد غنيم محمد الديب
صيدله القاهرهجيهان احمد طاهر بغدادى على82421
3o4ooهندسة الفيومخالد عبد الناصر السيد عبد الرحمـــن
تجاره االسكندريهاسراء اسامه ابراهيم احمد348238
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمحمود رمضان محمد معوض66471
هندسة حلوانمـــنة هللا عصام عبد الحميد عبد هللا126456
هندسة عين شمسعمر مصطفى مصطفى ابراهيم الطهرانى33692
صيدله المـــنصورههاجر ابراهيم القطب القطب سراج579492
هندسة المـــنيامهاب عالء الدين سيد حسن711975
362o29تمريض طنطا محمود مجدى عبد الحميد بعرور
8o2638كلية رياض االطفال اسيوطمرفت حلمي على ابراهيم
368o33صيدلة بورسعيدايمان هادى بسيونى محمود السايس
تجاره الزقازيقامـــنيه جمال احمد متولى عبد هللا587559
صيدله طنطامها بكر سعد عبد الرحيم هواش498338
إعالم بنى سويفمـــنار حميدو محمد خميس48669
تجاره عين شمسعمر فتحى عبد المـــنعم محمد116338
34313oتربية رياضيه بنين االسكندريهاحمد كمال احمد حسن على
12612oتجاره انتساب موجه قاهرهمريم سليمان لطفى سليمان
788o46تربية اسيوطفادى رؤوف جابر زكى
طب المـــنيانرمين عبدالوهاب مكرم عبداللطيف717166
هندسة المطريه جامعة حلوانحسن محمد حسن الشحات636783
اداب عين شمساسالم محمد احمد محمود بيومي281254
2263o8كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمى ماهر عبدالغنى الهلباوي
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تربية طنطامياده جمال عبد الحميد قطب مرعى485418
تربية ابتدائي قنا ج الواديبركسام ثروت جيد بولس737162
11662oهندسة عين شمسمينا توفيق كامل توفيق
8281ooهندسة اسيوطكيرلس عامر زقزوق ضبع
1531o7اداب حلوانمحمد اشرف سعد مصطفى
طب اسنان كفر الشيخأمـــنيه محمد أحمد أحمد بحيرى385478
اداب االسكندريهعبد هللا يوسف فهمي عثمان صالح421347
3o3232اداب انتساب موجه بنهااسماء سيد حسن ابراهيم حنفى
73o35oرياض اطفال المـــنيا طالباتفاطمه سعيد طلعت عبد العال
7965ooهندسة اسيوطرانيا حسين مصطفى احمد
5oo236هندسة بور سعيدعز جمال الدين عوض الليثى
اثار القاهرهمحمد عبدالحليم محمد اسماعيل مدكور366195
كلية التجارة ج العريشريهام على محمود سالمان666743
هندسة القاهرهاحمد مختار السيد سيد احمد121385
تجاره القاهرهرؤيا عبدالمـــنعم محمد عبد المـــنعم القواس193518
اداب القاهرهرنا عادل عبد هللا غالى153738
تجاره انتساب موجه الزقازيقنادين طارق محمد عدلى مـــنصور515134
5o3698تربية جامعة دمياطهاجر صبري محمد عبد الفتاح رخا
5827o5كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىفاطمه محمد عبد العظيم محمد
اداب القاهرهندى زكى طاهر محمد28894
تجاره الزقازيقطارق امين محمد محمد524152
231oo9هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد بهاء عبدالمـــنعم حسين
2725o6تجاره عين شمسحسام حسين محمود مدكور
اثار قنا جنوب الواديمـــنى السيد على المهدى البدوى592367
6432o4نوعية الزقازيقندى محروس محمد صابر ابو عطايا
تجاره القاهرهمحمد ناصر محمد خلف هللا125959
اداب حلوانمريم رفعت مـــنقريوس يعقوب128365
3o1477اداب عين شمسايه حسين خميس محمد
نوعية موسيقيه اشموناسراء رمضان شفيق ابوالعينين222536
19o6o9اعالم القاهرهحسناء حسين عبد المـــنعم مليجي شومان
تجاره بنهامصطفى كامل عبدالعزيز بيومى279822
41o8ooتجاره طنطااحمد عمرو يحيى محمد الغربى
81o589تربية سوهاجعال مدحت حسن محمد
طب عين شمسمـــنه محمد سعد سليمان261347
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمـــنه هللا اشرف نجاح زكى673116
8o9745تربية سوهاجندى جمال ثابت عالم
465oooتجاره االسكندريهالمعتصم با خالد محمد احمد سالمه
79815oنوعية موسيقيه اسيوطدينا نشــات عاصم عبد النور
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويساحمد اسماعيل كليب عطيه649649
اثار القاهرهمحمد جابر ابوضيف احمد حسين358399
451o63كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورساره عيد عبيد شــاكر
2711oاداب انتساب موجه القاهرهداليا جمال حسن محمد عبد هللا
هندسة طنطااحمد محمد عبد الفتاح مـــنتصر491362
هندسة القاهرهمحمد عطا محمد عبد الناصر48622
اداب القاهرهسلمى محمد محمد عبد الوهاب17694
1367o5تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عامر حسين عبد المجيد
تربية طنطاداليا كمال محمد سعيد ابراهيم353743
515o68تجاره الزقازيقدنيا شريف عبد الجواد حسن سيد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمدى حسن عبدالحفيظ222177
تجاره القاهرهاحمد عبده يوسف عبده57532
طب بيطرى كفر الشيخايمان جمال مصطفى محمد الحنطور372751
السن المـــنياوفاء مكى محمد حسن712911
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تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد حامد ذكى23634
هندسة بور سعيداالء حمدى مصطفى موسى667356
122o89حقوق القاهرهندى عالء دسوقي محمد
تجاره سوهاجحسين ناجح جاد عسران814496
2o393oتجاره وإدارة أعمال ج حلواننوران محمد احمد محمد
طب بيطرى الزقازيقابراهيم محمد السيد احمد عيسى646154
79892oتربية اسيوطهاله حفظى محمد عبد هللا
421o25كلية األلسن كفر الشيخيوسف حمدى محمد عبدالرحيم
طب بيطرى المـــنصورهنورا محمد يوسف عبده الزناتى492968
تجاره المـــنصورهمحمد حمدى عرفه الشرقاوى على589363
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانمحمد مصطفى محمد عبدالد ايم762293
كلية الطب بقنااسماء عامر خليفه عبد هللا732862
هندسة القاهرهدعاء محمود ابراهيم عوض شريف116735
اداب عين شمسدنيا خالد مصطفى محمد297994
373o8oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخآيه عبدالمجيد عبدهللا رمضان
27o33هندسة حلوانعلى عبد الوهاب صالح الصاوى
228o29طب اسنان طنطاصبحى السيد عبدالعظيم خميس
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخايه محمود حلمى حسن بلح577561
طب حلوانالزهراء محمد احمد محمد73542
5812o4تربية المـــنصورهداليا محمد عبد العظيم عبده العوضى
هندسة شبرا بنهانوران حمدى سعيد ابراهيم13735
5o47o4هندسة طنطاعبدهللا طارق محمد محمد الصياد
5o674oتربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتالهام قدرى محمد ابو المعاطى
اداب عين شمساسراء صابر محمد خليل264778
السن عين شمسنورهان محمد على الحسيني274885
تربية حلواناحمد شريف احمد محمود المهدى124623
43o877تربية الساداتنيرمين محمد كمال سالم طبالة 
27o768السن عين شمسدعاء احمد حمدان سالمه
236o96طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهديل هشــام حامد محمد الفقى
8o2149تربية ابتدائي اسيوطامانى عدلى صدقى عمر
طب الفيومابانوب مختار عطا امين81218
السن عين شمسمى محمد ابو الفتوح محمد635561
5o3998اثار القاهرهابراهيم ابراهيم اسماعيل مصطفى باشــا
اداب طنطاياسمين عاطف البلتاجى هنية491864
658o54هندسة االسماعيليةخلود سليمان تركي سليمان
هندسة القاهرهمـــنة خالد سليمان عبد الرشيد47798
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورا حمدى عبدالسميع على عطية195598
حقوق سوهاجهشــام محمود حسنى فاضل817824
5o8896صيدله الزقازيقإلهام وائل سعد طه
1459oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةرؤيا شــاكر عبد العدل امام
طب اسنان المـــنصورهمريم مجدى محمد ابراهيم حجازي561311
تجاره بنى سويفهاجر محمود محمد سيد69684
715o66اداب المـــنيازينب يحى فتحى ابوالحسن
صيدله المـــنصورههاجر ابراهيم عبد السميع ابراهيم محمد589999
اداب القاهرهرحمه احمد ابراهيم احمد34335
كلية البنات آداب عين شمسميرام صالح احمد ابراهيم194817
297o26هندسة شبرا بنهاعمر ابراهيم محمد زين العابدين ابراهيم
82311oصيدلة اسيوطامـــنيه اشرف عبد العزيز نور
تجاره القاهرهنادين خالد فاروق عبد الرؤف بكري16814
عالج طبيعى ج كفر الشيخأسماء رمضان حسنى طلبه الزغبى449236
صيدله الزقازيقفاطمه محمد يوسف عبدالرسول232724
حقوق القاهرهاسراء سعد عادل سعد49798
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74o6ooهندسة قناصفاء مجاهد على احمد
58o774هندسة الزقازيقمحمد نبيل محمد توفيق حسن
طب بيطرى سوهاجابانوب عدلى فرح داود813241
اداب االسكندريههدير رفعت كمال على348341
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشيماء عادل سليمان حسين225558
تربية ابتدائي الساداتاسماء عبدالوهاب صابر خليل225818
تربية ابتدائي قنا ج الواديساره محمد احمد مصطفي733283
كلية البنات آداب عين شمسايه عيد محروس حميده126523
طب بيطرى دمـــنهورايمان شحاته محمد الشيخ445261
السن عين شمسغدير ايمـــن محمد بيومى13652
اداب طنطاسليم محمد عبد القوى القاضى366387
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محسن عبد الحميد عبد الغنى14282
2o8836تجاره عين شمسفيرونيكا فيكتور سعد ابراهيم
عالج طبيعى القاهرهاالء هللا احمد سيد رفاعي 124135
36o46كلية البنات آداب عين شمسعهد فؤاد محمود محمد
24o5o4اداب بنهاابراهيم صابر ابراهيم عبد الصمد عمر
صيدلة اسيوطمصطفى احمد محمد دسوقى821625
تربية حلواننور الدين حسين عبد الرحيم صابر136463
تجاره عين شمسهاجر محمد حسين سيد128433
13163oتجاره عين شمساحمد كردى حسين عبد الغنى
حقوق االسكندريهمحمود مسعد ابراهيم محمود رزق371661
359o71صيدله طنطامايسه مجدى احمد حواش نور الدين
3o1594سياحة وفنادق المـــنيامريم سمير عدلى جرجس
تجاره الزقازيقخالد محمود السيد محمود بدر583835
هندسة االسماعيليةياسر عمرو السيد احمد636478
اداب االسكندريهزينب بدوي السيد بدوي محمد348865
اداب المـــنيامحمد شعبان جاد صالح715546
صيدله القاهرهيارا محمد عبده محسوب النبي37589
42o933تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن عالء الدين عبد المعطى حسين محمد
12o87oهندسة عين شمسندى هشــام محمد حسن حبلص
تربية طفوله ج دمـــنهورهدير يحي احمد تغيان علي429643
هندسة االسكندريهابتسام نصر محمد عبد الفتاح457823
تجاره عين شمسرياض حسين رياض بريك263928
3614o3نوعية طنطاامين طه امين عيسى
هندسة شبرا بنهااسراء يحيى بركات محمد295311
تجاره القاهرهدينا سعيد فراج علي18553
السن عين شمسرانيا على محمد مصطفى275163
هندسة االسكندريهاحمد ناصر فتح هللا احمد455946
اداب الفيومهدى محمد مهدي السيد78671
اداب كفر الشيخفاطمة عبد الخالق خليفة عبد العال372814
36745oصيدله االسكندريهاالء عبد العزيز هالل شحاته عزام
طب الفيومدينا محمد علي محمد الحداد74577
57o595السن عين شمسمصطفى سعد احمد محمد وهبه
تجاره القاهرهرغده مصطفى محمد الجمل118498
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن جمال جمعه عبد الرازق خطاب55897
8o4526صيدلة سوهاجاحمد على محمد محمود
5o6112هندسة المـــنصورهكريم نعيم محمود  درويش بصل
هندسة اسيوطيوسف فؤاد حامد عبدالتواب رجب454245
طب االسكندريهندى حسام الدين محمد الدسوقى محمد412791
طب االسكندريهوسام حبشي محمد على أبو حسين374611
تجاره القاهرهعبدالحليم ابراهيم عبدالحليم محمود211151
8o3744صيدلة بورسعيدنرمين مظهر محمد احمد
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اداب االسكندريهاسراء ابراهيم حسن عباس حسن347338
2764o6حقوق بنهامحمد على عمر السيد
حقوق االسكندريهبدر مـــنصور زيدان عبد الجواد416758
اداب بنى سويفحماده عيد عبد المـــنعم احمد64119
تجاره عين شمسنهى شريف فتحى مرسى محمد114317
نوعية عباسيهاسراء يوسف مصطفى ابوهاشم294177
اداب انتساب موجه القاهرهرغده نوح عنتر مهران137597
5oo558طب المـــنصورهمريم محمد خليل عبده جادو
196o84اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةيسرا محمد فرج ابراهيم
19354oتجاره عين شمسابانوب وجيه جورج جبران
تربية ابتدائي سوهاجرانيا جرجس الضبع قديس817915
424o55تربية أساسي اسكندريةهناء حسين كمال فرغلى ابراهيم
36o1o3اثار القاهرهايمان حسن السيد عبدالقادر عثمان
هندسة اسيوطابراهيم احمد الليثى محمد237789
تربية ابتدائي المـــنصورهاسماء محمود محمد حسن عطا592317
365o74صيدله طنطاياسمين خالد علي محمد
3528o1هندسة طنطاهشــام خالد ابراهيم محمد دشيشه
8oo476تربية ابتدائي اسيوطخديجه حمدى رجب خليل
طب المـــنصورهوالء محمود ابونايل محمد572387
اداب حلوانسماهر هانى محمد احمد195292
اداب القاهرهمريم اشرف فوكيه سامى سليم114435
299o62اداب عين شمساسراء اسامه فتحى عبدالحافظ
هندسة طنطامحمود حامد على عبده فرج357796
اداب االسكندريهروضة مجدى مصطفى محمد مصطفى423634
تربية ابتدائي بنى سويفرانيا خليفه سيد دردير65538
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد محمد درويش29577
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيوسف طارق يوسف قالش217588
41o8o8حقوق االسكندريهإيمـــن هانى كمال السيد زغلول
هندسة كفر الشيخمحمود السيد محمود محمد اغا381576
124o67صيدله القاهرهايمان صبحي حامد احمد
فنون جميله فنون ج االسكندريهساندى خالد حسن عبد الغفار346529
8345o3عالج طبيعى قناهبه عبد الرازق احمد حمدان
صيدله طنطاايمان خالد السيد البدوى حافظ احمد567955
3o3o99تربية بنهاعبدهللا محمود سالم محمود عكراوي
3oo5o8تربية بنهافاطمه جالل محمد القصرى
اداب انتساب موجه القاهرهايه احمد عبد الشهيد ابوالعباسى53554
هندسة حلوانفادى مجدى صالح خليل261432
طب اسيوطهبه ياسر جابر الدريني788722
طب اسنان طنطااحمد عبدالمحفوظ عبدهللا عبدالكريم221787
تجاره القاهرهعلي يحيي حسن احمد41653
34o942هندسة االسكندريهمحمد احمد محمد احمد خليل
تربية العريشمحمد أسليم سلمان سالم666612
13o51oكلية بنات شعبه طفوله عين شمسمى اشرف احمد محمد
اداب القاهرهندى ناصر محمد احمد محمد21659
2o8466هندسة القاهرهمؤمـــن حسن احمد فؤاد محمد ريان
66155oتربية ابتدائي بور سعيدسلمى ابراهيم السيد ابوبكر نعمان
تجاره بنى سويفمحمد عرفه عبد المغنى شحاته726543
4564o3هندسة االسكندريهاحمد مجدى أحمد عبد الوهاب زيتون
31o51اداب القاهرهاميره خالد حسن احمد ابراهيم
طب اسيوطنهال كمال سيد شتيوى748614
347o1oاداب االسكندريهندى احمد على محمد رمضان
تربية ابتدائي بور سعيدفاطمه الزهراء عوض محمود محمد يوسف عشرى663398
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كلية البنات آداب عين شمسهاجر علي رسمي احمد محفوظ56192
45o37oطب االسكندريهاسراء عالء السيد عبد الفتاح الدستاوى
1254o3هندسة حلواناسالم نصر السيد عبد المجيد
515o27تربية طفوله الزقازيقايمان عادل غريب قطب
صيدلة المـــنيامحمد عمر عبد الحميد عبد الهادي755437
تربية بنى سويفعلى حسين سعد ابراهيم67515
تجاره القاهرهسمير سامح سمير غبلایر57554
طب بيطرى المـــنصورهرحاب محمد فراج عثمان حسن565158
تربية بنهااحمد طارق عبدالفتاح محمد عبدالسالم276248
طب القاهرهالصاوي هاني الصاوي عبد الباقي59762
نوعية بنهانورا سبع محمد سبع232613
اداب االسكندريهامل عالء صبحى محمد محمد العباسى415849
طب المـــنصورهايهاب محمد محمد على احمد564414
هندسة اسيوطاحمد مصطفى عبد العزيز مصطفى عمرو373864
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر احمد محمد احمد115711
تربية الزقازيقانجى احمد عاطف احمد احمد سليمان648428
طب بيطرى القاهرهحسام محمد ابراهيم محمود154858
تجاره بنهاهند سامى عزت محمد فرج293157
269o98هندسة عين شمسخالد محمود مصطفى محمد عيد
نوعية عباسيهدعاء محمد مجاهد محمد عبدالرحمـــن287911
طب بيطرى المـــنصورههاجر وجيه عبده عبد العزيز كسبه578661
5212o3اداب الزقازيقسلمى رضا حسانين عطيه
طب االسكندريهابراهيم االنصاري محمد مشرف حسين442121
تربية رياضيه بنين شبين الكومعبدهللا رجب محمد عبدهللا219877
نوعية عباسيهمحمد سيد عبدالفتاح خطاب289155
تربية اسكندريةمريم مجدى عبد العاطى ابراهيم محمد349415
تربية العريشعبدالرحمـــن احمد خير على667452
39o645طب بيطرى كفر الشيخاحمد قدرى محمد السيد الحلفاوى
تجاره االسكندريهجوزفين تفيد ميالد فهيم زخاري411579
56o319هندسة بور سعيدعمر ابراهيم على السيد سيد احمد
حقوق القاهرهتقي ابراهيم عثمان عبد الجواد156163
تربية كفر الشيخسارة احمد حلمى محمد378914
عالج طبيعى ج كفر الشيخحنان عادل محمد احمد عبد الهادى221123
1768oتجاره القاهرهاسراء محسن السيد حسن علي
31o12تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهايدى ابراهيم محمد ابراهيم
35o44اثار القاهرهتغريد زكريا اسماعيل مبروك هيب
2o7631تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانندا محمد حسن رمضان
طب بيطرى المـــنصورهاحمد محمد عبد المحسن قطب عبد الواحد487418
5o94o2تجاره االسماعيليه ج قناة السويسابراهيم حسن خضر عطيه
737oo8تجارة قنا ج جنوب الواديدعاء خالد محمد محمود
3oo882تربية ابتدائي بنهاعمرو محمد عبدالعزيز احمد
2o9896برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمريم وحيد بباوى تادرس
هندسة االسماعيليةمينا مدحت مـــنصور معوض659713
تجاره الزقازيقاشرقت صالح على سالم النجار648412
11666oاعالم القاهرههند طارق محمد رضوان
تربية طفوله ج دمـــنهوررندا  ابوزيد عبدالرازق حسن431372
تجاره المـــنصورهعزه يسرى محمد عبد الرازق581652
اداب طنطارويدا مجدي البنداري محمد البنداري497886
5o4652عالج طبيعى ج كفر الشيخريهام محمد محمود الرفاعى احمد
79275oهندسة اسيوطهيثم رجب عبد التواب حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حسنى حجازى رسالن122936
663o41نوعية بور سعيدمحمد سعد عبد الحميد عطيه احمد
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اداب انتساب موجه القاهرهنجالء مصطفى فوزى خليل الالوندى128397
13195oاداب عين شمسنور حمدى عبد الغنى محمد
368o25صيدله طنطاايمان شبل محمد سالمان
كلية البنات آداب عين شمسايمان احمد محمد على273925
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد سعد الدين مصطفى عبد المريد133417
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةامير سيد سرور عبد المعطى136492
7863oتربية الفيوماسماء محمد عبد العظيم عبد التواب
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشيماء عبدالمطلب السيد النجار277743
تجاره انتساب موجه  عين شمسعصام ياسر محمد تونى196442
414o44هندسة االسكندريهعمر تامر محمد لطفى شــاهين
1143ooكلية هندسة الطاقة بأسوانمحمود محمد ابراهيم توفيق
اداب الزقازيقشيماء محمود عبدهللا محمد الفرسيس516483
رياض اطفال االسكندريه طالباتمـــنايا محمد فتحى سيد احمد417491
هندسة القاهرهاحمد محمود حافظ العزب155528
79o3o5تربية ابتدائي اسيوطدعاء محمد محمد على
71697oطب القاهرهتسنيم ربيع احمد احمد
366o55اداب طنطامرزوق محمد مرزوق ورده
طب بيطرى الزقازيقندى السيد فريد عكاشة العرايشى642811
تربية ابتدائي دمـــنهورايه محمد عبد السالم عبد اللطيف ابو العز429921
اداب الزقازيقنعمه جمال بدر السعيد الشيخ588144
73231oصيدلة سوهاجهدير جمال محمد العربى احمد
81o57oتربية طفوله سوهاج طالباتايه شمس احمد عبد العزيز
صيدله االسكندريهحازم محمد عبد المـــنعم محمد فرج412925
صيدله الزقازيقزينب عبدالرحيم اسماعيل عبدالرحيم يوسف229189
تربية ابتدائي المـــنصورهاميره احمد صالح صالح عبد الرازق591717
14o16فنون جميله عماره ج حلوانتقى محمد اسماعيل سيد
59o447تجاره المـــنصورهاسماء السيد محمد السيد المتولى
صيدله القاهرهياسمين يحيى ابو جميل عواد153879
تربية طنطاعماد خالد عبداللطيف حسن352722
285o28التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهند جمال عبدربه محمد ابوخيرة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود طارق نورالدين محمد سليمان191795
طب اسنان االسكندريهآالء عبد القادر أحمد عبد القادر سليه346585
49o967طب اسنان طنطامحمد عصفور نصر سعدات
هندسة االسكندريهسارة عادل السيد أحمد المشد347197
129o41حقوق القاهرهمروه محمد مصطفى عبد العزيز
تربية طفوله االسماعيليهرنا ابراهيم محمد محمد654879
497o36هندسة المـــنيامحمود نصر موسى نصر
81662oصيدلة سوهاجبيشوى عبد المسيح فايز مفتاح
56o854تربية المـــنصورهياسمين احمد السعيد عبد الحليم عبد العال
3o251صيدله القاهرهعمر حمدى فرج عبد النبى
تربية العريشايه صالح جميل راضي666338
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمارينا سامح يعقوب فام283593
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىيوسف رفعت عبد الستار عبد هللا588356
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء احمد حسنى محمد ابونعمة294377
5o1512تربية جامعة دمياطهدير طارق ابراهيم البغدادى
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن حاتم مصطفي كمال43213
8199o7هندسة اسوانعلى رمضان ابوالحسن ابراهيم
35oo74الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمى محمد مصطفى محمد يوسف
تربية شبين الكومياسمين عبدالفضيل عبدالمجيد الواتر225575
46o975كلية هندسة الطاقة بأسوانآيه هاشم سيدأحمد على زعتر
تربية طنطامريم احمد محمد عبدهللا مشعل486773
49o753تجاره طنطامايكل مفيد عياد بباوى
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279o32تربية ابتدائي بنهاايمان شحته عبدهللا عبدالمجيد جبر
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفبسمه محمد كليب احمد832175
796o76حقوق اسيوطسيد عبد الحميد محمد سيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبوال وديع اسحاق ميخائيل54589
تربية أساسي اسكندريةمارينا عبد المـــنعم شــاكر حنين معوض347752
اداب طنطارامى احمد السيد احمد عويس361437
كلية البنات آداب عين شمسخلود محمد خلف محمد قبيصى49365
طب بيطرى المـــنصورهميرنا محمد حلمى احمد اليمانى492926
كلية هندسة بنهااحمد ابراهيم فتحى ابراهيم بدر228119
هندسة كفر الشيخاحمد توفيق محمد توفيق العدل588755
7211o1طب بنى سويفعليه محمد أحمد على
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتأية أبو القاسم صادق عبد الوهاب737671
كلية البنات آداب عين شمسهاجر احمد فتحى محمد298152
تربية كفر الشيخياسمينا عالء الدين محمد على377313
كلية فنون جميلة فنون اسيوطبركسام سيد حسن رفاعى118725
تجاره بنى سويفمحمد خالد احمد محمد728568
21o15تجاره القاهرهاسالم عبد العال احمد ربيعى
29442oتربية بنهاميرفت رمضان عبدالحميد محمد نورالدين
طب المـــنصورههند محمد على اسماعيل583454
47oo37طب االسكندريهاية رضا محمد بسيوني أبوشميلة
تربية اسكندريةرمضان هشــام ماجد الجداوى425445
طب بيطرى بنهاسها عبدالعزيز حسانين السيد حسانين286539
711o53اداب المـــنياايه انور عثمان صديق عيسى
519o25هندسة الزقازيقاحمد نبيل يحى احمد عبد الرحمـــن
28379oاداب بنهادينا محمد عادل محمد
79144oاداب اسيوطسماح نصر حلمى عبد المجيد
صيدله بنى سويفندا عصام اسماعيل محمد714627
تربية ابتدائي المـــنيااسماء محمد احمد عبدالصبور719163
8243o9تربية اسوانناهد حسن محمد عبد هللا
546o1تربية ابتدائي عين شمسخالد رمضان محمود عبد الرازق
5936o7طب المـــنصورهمـــنه بديع بكر على حسن
تجاره المـــنصورهنورا عبد المـــنعم ابراهيم عبده الشربينى592381
56o297هندسة المـــنصورهاحمد عبد الرحمـــن محمد الشريف
8o7547تربية ابتدائي سوهاجنجوى عبد الحميد محمد على
تربية المـــنصورهمـــنى محمد محمود حسنى عبد هللا فكرى عبد العال566761
2o7542كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىشيماء رجب محمد محمود البنا
3o6896تجاره بنهايوسف احمد محمد العباسى
5866o3طب الزقازيقيوستينا سعد غطاس عطيه زكي
السن عين شمسساره رضا عبد الغفار عبد السالم الملط639926
663oo3تربية رياضيه بنين بور سعيدعبد الرحمـــن احمد عوض حامد
تجاره المـــنصورهنادر عبد العال حسن حسن على طالب588354
تربية ابتدائي المـــنصورهنوران رضا حلمى السيد سيد احمد591877
تربية طنطافاطمه صبحى عبدالفتاح سالم497676
811o4oتربية ابتدائي سوهاجايه رجب السيد محمد
36o583تربية طفوله طنطاحنان عبد المجيد مـــنصور مـــنصور
8oo22oتربية ابتدائي اسيوطابانوب ثروت اخنوخ عزيز
هندسة شبرا بنهابهاء محمد الشبراوى حسن محمود المكاوى287411
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايمان ماهر عبدالعزيز احمد الجنزروى279949
تجاره بنهااحمد مدحت احمد البدوى السيد279439
اداب انتساب موجه القاهرهمحمد جمعه مصطفى محمد38961
8o8883تربية ابتدائي سوهاجهبه عبد الرحيم عبد الفتاح محمود
دار العلوم ج القاهرهايه رجب مصطفى رجب226536

Page 1151 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
424o89تربية اسكندريةدنيا عزت احمد عبد التواب احمد
صيدله المـــنصورهمـــنى محمد شعبان عبد الخالق569974
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنوران سامى زغلول عمر محمد417542
تربية اسيوطاميره ابراهيم محمد عثمان786443
19519oصيدله عين شمسسلمى ماهر محمود احمد فرج
السن عين شمسدينا عبد هللا عبد الفتاح عبد هللا58743
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء محمد يوسف عبد الجواد38197
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروان سمير توفيق محمد فوزى195663
اداب انتساب موجه عين شمسنورهان توفيق شحاته غزالى195118
كلية اآلثار سوهاجشروق اشرف فتحى دسوقى816381
تجاره القاهرهناديه حسن احمد ارباب14112
122o11تجاره عين شمسياسمين وليد زكريا حسن
46o398هندسة االسكندريهمصطفى على عبدهللا عبدهللا محمد
78839oاداب اسيوطايه شحاته محمد محمد
3o4327طب بيطرى القاهرهرحاب محمد ابراهيم امام محمود
3o7222اداب انتساب موجه عين شمسهبه سعيد حسن محمود
8o876كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفايه احمد عبده عزوز
هندسة الفيومعبد الرحمـــن ابو هشيمه ابراهيم دشطوطى61616
263o99كلية هندسة بنهااحمد ايمـــن سمير عبدالمجيد الهوارى
3oo644تجاره بنهالطفى ياسر لطفى عبدالجواد رزق
هندسة بني سويفطه الحسين طه محمد89131
422o47تربية أساسي اسكندريةاحمد مصطفى احمد محمد سعيد
تربية المـــنصورهشيماء محمود السيد عبده محمد591857
طب بيطرى المـــنصورهندا عزت محمد طلبه احمد571487
64o33تربية رياضيه بنين بني سويفلؤى محمد سليمان محمد
657o67اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويساحمد غريب شلقانى عبدالفتاح
اعالم القاهرهاسراء على شوقى علي267698
هندسة االسكندريهمحمد عبيد محمد على ابو االحول459673
8o7o17كلية الطب بقناهاجر عبد النبى ابوالعال ابودهب
269o59صيدله حلوانبيشوى جرجس جميل عبدالمالك
58o737هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعمر ظريف السيد عمر
كلية األلسن كفر الشيخميار محمد ياسر أحمد هريدي411193
اداب طنطااحمد ابراهيم ابراهيم السباعى سبع493456
تجاره كفر الشيخمحمد أشرف فتوح خميس أبو سمرة373771
645o9هندسة حلوانعبد هللا محمد صفى الدين محمد
تربية حلواناسماء شعبان صابر مصطفى132515
تجاره المـــنصورهمحمد محمد الليثى الليثى592563
تجاره انتساب موجه قاهرهعمر محمد مـــنصور ابو ضيف41546
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنسمه محمد عبدالحميد وهدان232611
8o797oكلية اآلثار سوهاجايمـــن ماهر السيد رشوان
3471o4تجاره دمـــنهورسلمى محيى الدين مرسى محمد ابوزيد
هندسة الفيوممحمود طارق محمد احمد16242
2o9913تربية حلوانهاجر قرنى عبدهللا سالم
اداب االسكندريهندى ابراهيم احمد السيد محمد422889
طب المـــنصورهاحمد حسن حسن عبد الوهاب البياع575936
36149oاداب طنطاعمر خالد مصطفي عبدالهادى محمد عامر
تربية سوهاجوفاء جابر ابوالوفا صادق814381
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود عوض عبده محمد217974
تربية العريشايمان رضا محمد حمدان665365
السن المـــنياعبد الرحمـــن حسن عبد الرحمـــن حسن124633
تربية ابتدائي بنهاهدير طارق عبدالفتاح محمد298338
تجاره عين شمسامجد يوسف نبيه بسطا114281
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كليةاسمجلوس
عالج طبيعى القاهرهخديجه خالد حسن على121184
اداب انتساب موجه القاهرهايه يحيى ابراهيم مجاهد27942
66532oهندسة االسماعيليةاحمد مجدى محمد معوض
تجاره الزقازيقميرنا عبدالمـــنعم عبدالرحمـــن احمد637615
رياض اطفال المـــنيا طالباتشيماء بدوى عبدالرحيم محمود729297
طب القاهرهسلمى عصام احمد عزت59968
هندسة كفر الشيخعاطف عبدالفتاح على احمد بغدوده381516
5o1435تربية جامعة دمياطأفنان ابراهيم لطفى التليت
اداب انتساب موجه االسكندريهمحمد ابراهيم فوزى محمد ابراهيم418843
651o95تجاره االسماعيليه ج قناة السويسحسن رفعت حسن عبد النبى
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسمحمد نبيل عمر احمد656725
نوعية فنيه الزقازيقنورهان عادل لطفي ابراهيم642525
1879ooهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةابانوب مجدى جرجس صالح
73o365صيدلة المـــنيانها احمد العربى مهنى
739o68هندسة اسيوطساره احمد رسالن محمود
5o8754هندسة الزقازيقابراهيم مجدى عبدالنور غطاس
414o65هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد سالمة السيد سالمة
7976o2اداب اسيوطابو ضيف انور ابوضيف سليمان
8o88o2هندسة سوهاجعبد الرحمـــن محمد عبد هللا عبد العال
8o2759طب بيطرى اسيوطسماح على عبد الحميد محمود
هندسة اسيوطاحمد عز الدين حسين على789974
نوعية بنهارنا فايز عبدالقادر فريد279572
نوعية الزقازيقندى محمد حسن محمد ابو العال638342
299o23اداب عين شمسندى محمود السيد محمد نصر
5oo468تربية جامعة دمياطنورهان ايهاب عبده العيسوي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر حسني حامد محمد154285
46oo62هندسة االسكندريهاحمد رمضان عبد الحميد الطواب
فنون جميله فنون االقصراحمد زهر الدين رياض طنطاوى749569
طب اسنان طنطامحمود تيسير محمد طه الحوفى235218
42794oاداب دمـــنهوروائل اشرف عبدالجليل محمود اسماعيل
1939oطب الفيومنيره خالد فتحى محمد امين حبيش
صيدلة المـــنيابسمه حامد صبره محمد735117
33871oتجاره االسكندريهمصطفى محمد جابر عمر الجندى
اداب المـــنصورهايه محمد احمد محمد الطاره567784
تجاره كفر الشيخمينا عاطف عدلي بخيت فلتاؤوس418967
رياض اطفال المـــنصورهشيماء ماهر عمر عبد الغنى عثمان571186
هندسة االسكندريهاسالم احمد السيد على عريضة342763
نوعية اشموناسراء رمضان اسماعيل محمد225534
82o294تربية ابتدائي اسوانندا محمود احمد هريدى
52236oالسن المـــنيامحمد السيد الصاوي عبدهللا ابراهيم
كلية أداب بورسعيدسلمى محمد السيد محمد الشــامي661564
1491o5طب اسنان القاهرهياسمين عالء الدين عبد ربه الصياد
اداب بنهاهاجر السيد عبد العزيز ابراهيم النجار229135
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةدينا محمد المصيلحى ابراهيم653949
7o31oهندسة حلوانعبد الرحمـــن عاطف عبد هللا مرسى
تربية فرع الوادى الجديدهاجر محمد سيد احمد748467
اداب قنا ج جنوب الوادىاسراء احمد جاد الرب متولى742872
4242o1تربية طفوله اإلسكندريةنورهان جابر محمد محمد جمعة
3421o6هندسة اسيوطادهم احمد شرف الدين محمد كامل عثمان
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاحمد عبد الفضيل عبد الهادى سالم55813
13o7o2تربية فنيه بالزمالك جامعة حلواناالء سالمة زكى احمد
358o8هندسة القاهرهرغده سمير سالم ابراهيم
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي عين شمسهاجر عبد الوهاب عبد المـــنعم انور27779
42o66oتجاره االسكندريهأحمد محمد حنفى محمد ابراهيم البياع
8o7698تربية طفوله سوهاج طالباتمـــنار محمد بخيت عبد هللا
تربية كفر الشيخحسناء سامى احمد ابوالسعود عطية385271
اثار الفيومايه عبد النبى احمد على142219
34o747هندسة االسكندريهمهاب بدر محمد حسن السيد
تجاره بور سعيدميار محمد محمد مختار خلف662731
تجاره اسيوطاحمد محمود جاد طه792314
تجاره عين شمسمصطفى اسعد رجب درويش131114
طب بنهاهاجر صابر محمد متولى226324
تربية شبين الكومدعاء عاطف فتوح محمد احمد حشكيل236297
علوم عين شمسنورا رضا لبيب طوبيه195547
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسعاصم محمد حسانين عبدالمعطى651241
2o69o2عالج طبيعى القاهرههاجر عالء احمد حسن
اداب انتساب موجه القاهرهنجوى انور احمد محمد النادى34963
64969oحقوق الزقازيقكريم عبد الكريم محمد امين عمرو
هندسة عين شمسايمان ايمـــن احمد حسن13891
هندسة الزقازيقاحمد لطفى عبد الشهيد عبد الرازق588763
154o23اداب حلوانانجي عماد حلمي عبد الرحمـــن
716o27كلية حقوق المـــنيابركسام جمال محمد شريف
رياض اطفال المـــنصورهاسماء الصاوى خيرى على احمد521643
65719oتجاره جامعة السويساحمد ماجد حسن على
هندسة المـــنيامحمد سامى عبدالفتاح محمد286195
6451o6صيدله الزقازيقحسناء رجب عبدالعزيز محمد دسوقى
اداب طنطاأميرة طه محمد محمد الجمال356613
81528oصيدلة سوهاجايناس محمد االمير عبد الحميد محمد
السن عين شمسفرح سليم محمد فتحى سالم192511
هندسة االسكندريهرشــاد محمود رشــاد سالم414199
كلية طب االسنان ج بنى سويفايه احمد محمد محمد71255
38515oتربية ابتدائي كفر الشيخهبه توفيق محمود الصاوي شرابى
4381o9طب اسنان االسكندريهندا عبد الرازق احمد سعيد توفيق
تربية االسماعيليهاميره موافى احمد موافي656342
كلية البنات تربية عين شمسرحاب حمدى همام احمد265765
تربية قنا ج جنوب الوادىايه شحات محمد محمود733715
اداب المـــنصورهبسنت عبد العزيز محمد ابو المجد حرك573981
تجاره انتساب موجه قاهرهاسراء اشرف عبد الحميد حسين الريفى13967
تجاره الزقازيقاحمد مصطفى احمد مصطفى عباس641273
2o736oاداب عين شمسشروق محمد عبدالحميد حسن
اثار الفيوممريم محمد قباري أحمد عبد الحليم348768
طب بيطرى القاهرهماريو مجدى جرجس اسحاق264319
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاميره نادى محمود سالم82215
589o37طب المـــنصورهنعمه محمد الزناتى ابراهيم السيد
تربية ابتدائي بنى سويفراندا عمر قرنى سليمان69152
45o953صيدله االسكندريهمـــنة هللا أشرف محمد سليمان
تمريض المـــنصورة عمرو ابراهيم احمد ابراهيم591124
هندسة الزقازيقخالد محمود محمد محمود جبر641615
65395oتربية االسماعيليهرحمه سمير الشين عبدالواحد
تربية الزقازيقايمان على عبدالحميد عبدالمحسن649875
79179oصيدلة اسيوطمارينا مكرم يعقوب سربانه
38o529تربية كفر الشيخورده عيد مسعود محمد احمد
تجاره سوهاجمحمد عبد الوهاب ابو الحمد مهران812537
تربية دمـــنهوررحمة نصيب السيد محمد الملوى431278
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832o81اداب سوهاجريم مصطفى السيد عبد العال
8o3818تربية سوهاجفاطمه السيد احمد جلبى
تجاره انتساب موجه  عين شمساسالم شوره عبد المجيد اسماعيل152837
هندسة القاهرهندى حمدى احمد عبد هللا35891
تجاره اسيوطمصطفى عبد الجابر على ادم792354
صيدله بنى سويفاسالم عامر محمد محمد66653
5o24o6هندسة المـــنصورهنور حامد السيد البهلول
188o39اداب عين شمسيارا توفيق محمد محمود موسى
35o457اداب االسكندريهندى أنور محمد على يوسف
272o55السن عين شمسمـــنى محمد عبدالحليم احمد
طب حلواناسامه يوسف سنوسى عبد الفتاح موسى73917
512o31طب بيطرى الزقازيقايمان محمد محمد احمد محمود
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عصام عبدالمـــنعم ابوالحديد223729
اداب طنطامحمد جمال محمد الشبراوى493343
3423o2اداب االسكندريهعبدالواحد نصر السيد عبد الواحد محمد
حقوق عين شمسيوسف اشرف عبداللطيف احمد195681
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةروان ربيع محمد محمد القللى215326
287oo9صيدله طنطارانيا خالد عبدالفتاح محمود سليمان
تجاره دمـــنهورفريدة برهان وحيدالدين محمدراضى431345
طب االسكندريهنصر محمد جابر محمد عيسى345279
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسين محمد محمود مهدي118111
3411o9كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخعلى احمد سمير على حسن محمد
اداب المـــنيامارينا ماهر لمعى يوسف728676
تجاره الزقازيقالشبراوي محمد الشبراوي عوض األكشر524999
37oo4oهندسة االسكندريهمحمد صفوت محمد الحصرى
تربية قنا ج جنوب الوادىسناء احمد الشريف محمد ابراهيم737185
كلية هندسة بنهااحمد رضا شحاته ابو جنينه587979
12o626تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى محمد محمد على عاشور
1168ooتجاره عين شمسساره يوسف ابراهيم امين
عالج طبيعى القاهرهامانى ايهاب ابراهيم محمد حسن512829
نوعية كفر الشيخإيمان عبد القادر عبد القادر بسيونى الحفناوى374151
2o2937الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفدينا احمد محمد البكرى احمد
3o1444هندسة عين شمسمصطفى ابراهيم محمد حسن
تربية اسيوطايه كمال عبد النافع فرغلى797697
5221o4نوعية الزقازيقاماني اشرف احمد احمد على
هندسة عين شمسمحمد جعفر محمد ابو العال37888
9o156صيدله بنى سويفايه نبيل عبد الرحمـــن محمود
64o822هندسة عين شمسكيرلس وهبه مهيب وهبه
28o342كلية هندسة بنهاهبه محمد عبدالمـــنعم محمود
هندسة طنطاممدوح ممدوح فهيم نصرهللا358321
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود محمد احمد ابراهيم احمد145589
665o44هندسة االسماعيليةمحمد سامى عطيه خليل
2o7232كلية البنات تربية عين شمسياسمين اسامه السيد محمد محمود
تجاره المـــنصورهمروه اكرم محمد رزق566741
تربية بنهاعبدالرحمـــن عبدالمحسن محمد عبدالمحسن281284
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاالء فرج عبد العظيم يحيى374766
19166oهندسة المطريه جامعة حلوانعبدالرحمـــن احمد سعيد محمد كابوه
هندسة اسوانمهرائيل ناجح رؤف ملطى238339
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء حسين السيد ابراهيم عبد هللا594752
طب اسنان جنوب الوادىنعمه احمد ابو الحمد يوسف742774
هندسة االسكندريهاحمد محمد صهيب عبدالمجيد حمزة458656
تربية رياضيه بنين اسيوطعالء عادل عبد السالم غانم794623
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كلية الطب بقناسلفيا صالح سعيد عبد المسيح732558
تجاره طنطاحسام رجب عبدالمطلب محمد البطش495966
هندسة عين شمسعمر ابراهيم اسماعيل محمد شلتوت195828
تجاره االسكندريهبسمة عماد على محمد عبدالعزيز415249
طب المـــنيادينا ربيع سعد عبدهللا716995
تربية ابتدائي الزقازيقشــاهنده عبد الناصر محمد موسى648913
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفرحمه سيد حامد عبد الظاهر69156
تجاره عين شمسنسرين حسام الدين حسن مرجان193427
2o2637اداب انتساب موجه القاهرهتسنيم شريف ابراهيم عباس
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتهدى محمود على محمد عبد الرحمـــن141197
7148o1هندسة المـــنيامحمد جمال عبد الحميد احمد
تجاره كفر الشيخنيرمين محمد فتحى حافظ سعد376663
طب اسنان جنوب الوادىاميره سيد احمد حسين811439
هندسة اسيوطاحمد حسانين مصطفى عبد الوهاب الشــابورى582447
26815oتربية ابتدائي عين شمسمادونا ممدوح ابراهيم محمد القدري
اداب قنا ج جنوب الوادىاسماء حسن سيد محمد746337
صيدله حلواناميره محمد عادل عبدالحليم فولي194894
21976oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةوالء عبدالحكم فاضل االبيض
3117o6التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرقيه سعيد عطيه ابوالعطا صيام
تربية ابتدائي بنهامحمود سعيد بكرى محمد الضوى284675
هندسة بور سعيدحازم محمد ابراهيم عبد الغني563539
تربية ابتدائي الزقازيقام هاشم فتحي السيد محمد645769
هندسة شبرا بنهامحمد عواد مهنى ابراهيم احمد294942
8o9346تربية سوهاجحسناء محمد حماد عطيه
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد علي السيد شــاهين375445
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاميره كامل السيد عبدالرحيم ابوشوارب222452
5o9717هندسة المطريه جامعة حلوانعادل محمد سعد احمد
تجاره االسكندريهرنا محمد جابر فرج حسن347357
4629oطب بيطرى القاهرهدعاء محمد عبد الغنى عبد الجليل
3538o1تجاره طنطافاطمة عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد ابو سبعه
تجاره بنهااحمد امين عبدالحليم محمد محمود سليمان227748
رياض اطفال المـــنيا طالباتندى عبد العليم عبد الجيد عبد العليم723844
تربية طفوله شبين الكومنهاد محمد جوهري السيد احمد214864
نوعية كفر الشيخاسماء أشرف عبد الغني عوض381958
كلية البنات تربية عين شمساسماء محمد احمد عبدالفتاح مرسى288483
414o59هندسة االسكندريهمازن محمد السيد محمد حسين
37468oنوعية كفر الشيخآية عبدالمـــنعم عبداللطيف قنديل ناصف
هندسة الزقازيقاحمد محمد محمد ممدوح الدسوقى511416
تجاره بور سعيدعبد هللا علي عبدهللا احمد جاد662587
صيدله الزقازيقمازن ابراهيم عبدالمـــنعم عبدهللا524722
طب بورسعيدغاده صفوت المهدى المهدى سماحه576599
3o349oتربية بنهاهاجر احمد نصار احمد
8o6267تربية ابتدائي سوهاجاالء رشدى على حسن
طب االسكندريهنيرمين محمد حسين نصر435283
السن عين شمسمصطفى حمدى يوسف يوسف155749
7868o6طب بيطرى اسيوطناردين نشــات رمزى عبد النور
14422oكلية اآلثار باالقصراالء احمد سيف عقيل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفيليب نادر فيليب رياض117432
5o9499تجاره الزقازيقعمر سامى عاطف احمد سليمان
تربية دمـــنهوراحمد ممدوح احمد عبدالمـــنعم يونس425974
تربية بور سعيدنوران محمد قمر الدولة ابراهيم شريف661637
صيدلة اسيوطرحاب محمد عبد الموجود عمار825375
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652o91تربية االسماعيليهشروق محمد اسماعيل محمد
 تربية الساداتنورا عبدالعزيز السيد عبد العزيز العيسوى236145
359o93صيدله طنطايمـــنى محمد محمود ابراهيم حجاج
تربية اسواناسراء حسن عوض فضل822525
14o438تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبتول اسعد صابر رزق هللا
اثار قنا جنوب الواديايه محمد محمود فتح هللا218546
73o26اداب الفيومشروق هشــام محمود محمد
5659o8صيدلة بورسعيداحمد محمد عبد الهادى احمد محمد
488o12صيدله طنطامـــنة عبد هللا محمد النفاض
188o27تجاره عين شمسميان احمد عبدالفتاح عبدالغفار الفقى
طب القاهرهعمر عبدالعزيز فاوى السمان ابوسحلى758921
تربية دمـــنهوراسماء عبدهللا عبدالدايم عيسى431161
139o9اداب حلواناحمد هانى زين العابدين كمال
اداب بنهانورهان ابوالحمد احمد محمد278521
تجاره الزقازيقاالء محمد عبد الحميد حجازى637583
هندسة عين شمسامل صابر سالم الحاج مسلم274157
هندسة االسكندريهاحمد جمال عبد هللا درويش453487
هندسة قناعصام اسماعيل رشــاد راشد733459
حقوق طنطامحمد احمد محمد الصياد352939
تجاره انتساب موجه قاهرهابوبكر صبرى محمود محمد59212
هندسة المطريه جامعة حلوانايات احمد اسماعيل احمد119293
تجاره انتساب موجه  عين شمسندى محمد محمود على116875
72384oتجاره بنى سويفمارينا اسحق مكرم طوسه
3o3971تجاره عين شمساحمد محمد محمود رجب
38o173اداب كفر الشيخامل محمد عطيه على عطا
46o926هندسة االسكندريهايه نبيه فتحى حسن القزاز
38149oهندسة كفر الشيخاشرف عالم عبدالعزيز عبدالعزيزعالم
تربية ابتدائي اسوانهدير صالح الدين موسى احمد822564
اثار القاهرهخلود عبد الحميد الزملى عبد الحميد مروان582367
5126o2تجاره الزقازيقاحمد صبرى حسينى ابراهيم الدقميري
57o956هندسة المـــنصورهمحمود سعد الدين محمد الخطيب
58525oاداب الزقازيقايه ياسر صالح الدين حمزه السيد
صيدلة اسيوطبسمه زين العابدين عبد العليم محمد798228
هندسة طنطامحمود محمد نادر محمود العدل المغربى563986
58o9o4تجاره المـــنصورهمختار عبد اللطيف عبد الوهاب عبد اللطيف
صيدله طنطاهدى شلبى نجيب  عبد الوهاب جازيه497759
كلية هندسة بنهاانس مسعد عبدالمؤمـــن الدسوقى284571
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان اسامه عبد الواحد عبد العزيز153799
8o47o1تجاره سوهاجاالء حازم ممدوح يسن
هندسة القاهرهمحمد هشــام محمد زغلول محمد14449
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود على مصطفي السيد129538
72938oطب القاهرهسوسنه ساويرس سيال مرقص
اداب المـــنصورهناجى عبدهللا عبد العزيز عبدهللا رزق493893
تجاره الزقازيقاسراء أيمـــن السيد عبد الفتاح514982
هندسة عين شمسعلياء فرغلي عبد الحافظ فرغلي134157
السن المـــنياجون عزت عطا نصر78969
72o536نوعية المـــنيارحاب محمد يسن عبدالحليم
29o669كلية البنات تربية عين شمسزينب محمد احمد ابراهيم حسن
23oo33اداب بنهامروه عليمى عبدالفتاح على
اداب كفر الشيخاالء جمال حسينى عوض الشــامى377133
572o98رياض اطفال المـــنصورهاسماء محمد محمد ابوالعنين
طب بيطرى الزقازيقندى محمد محمد على شومان641218
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28o993صيدله عين شمساندرو عادل فرج هللا حنا
تجاره عين شمسمـــنه هللا عالء محمد احمد نصار195393
هندسة عين شمسايمان عصام المحمدى محمد عيد النجار35834
718o23طب القاهرهعبد الرحمـــن طاهر صدقى احمد
تربية رياضيه بنين كفر الشيخمحمد على كمال ابراهيم عبد الكريم375814
5o8821تجاره الزقازيقنهى هشــام عبد الحميد عبد الحميد احمد
1911o9السن عين شمسجيورجيا شريف صليب فرنسيس
كلية البنات آداب عين شمسهند عبد الناصر على الصادق143811
48767oهندسة طنطامحمد محمد محسب عبد العزيز سعد
34929oاداب االسكندريهروان محمود احمد محمود
تربية رياضيه بنين حلواناحمد عاطف عطيه محمد46831
اداب اسيوطاماني حسين محمد عمر791418
56o5o9طب طنطالبنى مصطفى مصطفى الصاوى الشيخ
674o6اداب بنى سويفنورهان عبد العظيم ابراهيم محمد
تربية ابتدائي بنى سويففاطمه شعبان سيد عبد هللا68852
تربية ابتدائي طنطاهاله مدحت فهيم عبد المجيد359312
اداب كفر الشيخعبد الرحمـــن السيد احمد محمد الرمادى368848
تربية طنطاهمسه مصطفى محمد رزق487764
اداب انتساب موجه القاهرههاجر محرم احمد عبد اللطيف34618
صيدله بنى سويفنيره مجدى مصطفى احمد75432
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى حلمى عبدالغفور السيد224124
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود احمد محمد احمد139949
تربية رياضيه بنين االسكندريهعبد الرحمـــن حمدى خلف على محمد421715
31o91اداب انتساب موجه القاهرهدينا جمال احمد مرسى
1428o4تجاره عين شمسسراج سيد محمد السيد جليل
تجاره المـــنصورههانى السيد الهادى محمد565279
هندسة اسيوطمحمد حسانين محمد حسانين787438
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعفاف فتوح سعد على محمد216875
5o352oتربية جامعة دمياطمريم طه طه السيد العجيمى
4199o6فنون جميله فنون ج االسكندريهفرح طارق انور عبدالمـــنعم السيد
طب االسكندريهيمـــنى مجدى ابراهيم محمد ابراهيم مطر435646
صيدله االسكندريهتسنيم رأفت عطيه محمود رزق444722
هندسة االسكندريهريم اشرف محمد سعيد عبد المالك احمد414377
طب بيطرى الزقازيقشوقى احمد شوقى بكر القاسمى518434
52o454نوعية الزقازيقاسماء جمال عباس علي عماره
تربية االسماعيليهمها خالد عبدالمغيث عبد المقصود653697
36o6o9اداب طنطاندى نصر محمد على الصريطى
فنون جميله عماره ج االسكندريهعالءالدين حمدان عبدالجواد ابراهيم343597
اداب دمـــنهورهدى عيد محروس شحات محروس431482
طب القاهرهرنا ياسر عبدالعزيز محمد معصراني412545
هندسة القاهرهعمر خالد النادى مصطفي269746
كلية البنات آداب عين شمسمروه احمد ابراهيم سالم57944
8315o8تجاره سوهاجعبد الرحمـــن السيد محمد فؤاد
5o3388تجاره جامعة دمياطاسراء كمال عطا هللا ابراهيم نصير
19o231صيدله حلوانايرينى عاطف شحاته غبلایر
749o24كلية هندسة الطاقة بأسواننورهان شريعي عبد الفتاح شريعي
طب الزقازيقنهال الراعى السيد محمد518145
حقوق القاهرهاحمد محمد ابو العنين احمد145569
2o4615تجاره عين شمساندرو عادل حلمى جرس
51769oرياض اطفال المـــنصورهدينا محمد حمدى متولى سرور
اداب انتساب موجه االسكندريهياسمين محمد عبد السالم السيد عشره346687
اداب انتساب موجه االسكندريهأسماء جمال محمد عمر عطاي423726
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كليةاسمجلوس
4869o8تربية طنطاهند مجدى الحسنين على البيومى
حقوق عين شمسمحمود نجاح صالح سعد خفاجى296423
28oo99طب بنهامى حسن ناصر حسين
السن عين شمسمحمود طه عبدهللا عثمان288951
حقوق المـــنصورهاحمد عبد الجليل احمد عبد الجليل حسن سويلم565521
72o218صيدلة المـــنيارنا حسام محمد خضر محمد
64o553تجاره الزقازيقمريم احمد محمد محمود
تربية الفيومعلياء عصام على عوض هللا72353
تربية الزقازيقامـــنيه عبد المـــنعم محمد عوض667946
اداب اسيوطساره فايق شحاته محمد792161
9418oرياض اطفال بنى سويفمروه سيد ابو القاسم ابراهيم
اداب انتساب موجه االسكندريهكيرلس ناجى نصيف قدوس عبد هللا343182
تربية فرع الوادى الجديداحمد حسن عبدهللا احمد748171
اثار القاهرهداليا احمد صالح حسن211644
2oo236فنون جميله عماره ج االسكندريهشروق شريف محمد عبدالتواب
تجاره كفر الشيخمحسن محمد فتح هللا عبدالتواب دعله384759
تجاره االسكندريهاحمد محمود محمد على الوزان421824
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورصفاء حمدى احمد بدوى عبد العال448852
تربية المـــنصورهنورهان حنيدق حسن احمد مشميش594426
صيدله عين شمسوفاء سليمان عبدالبارى راغب زهران298583
46o899هندسة اسيوطحنان محمد حسن السعيد جنيدى
هندسة بور سعيدمحمود محمد سالمة سالم656222
8o6672تربية ابتدائي سوهاجمروه عمر خيري عبد الجواد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةمروه مجدي محمد محجوب16938
424o48تجاره االسكندريههاجر محمد حسن خليفة   ثابت
اداب الزقازيقعزه سعيد شمس الدين السيد512166
8o7247طب سوهاجاندرو البسيونى فهيم صليب
2ooo32التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةيثرب سيد عباس سيد
43o333إعالم ج جنوب الوادىايمان محمد احمد احمد النجيلى
6385o3طب الزقازيقعلى محمود على الشلفه
طب االسكندريهنوران كامل على مصطفى االبحر451269
تربية قنا ج جنوب الوادىاحمد سعدي قناوي حسن746994
رياض اطفال بنى سويفرانيا عاشور طه عبد العظيم62977
طب االسكندريههاجر مصطفى السيد أحمد عمار411958
2o2439تجاره القاهرهامانى ابراهيم عبدالمـــنعم السيد ربيع
تربية ابتدائي اسيوطايرينى سلوانس شحاته عطا هللا796136
طب بنهابثينه يحيى بدير ابراهيم عبدالرحمـــن278672
تربية ابتدائي بنى سويفحنان رضا نادي امام69141
هندسة عين شمساحمد اشرف محمود حامد حنوت144431
24o27oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةندا عاطف جحا الشنوانى
تربية رياضيه بنين حلوانيوسف محمود لطفى عبد الرازق139233
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسنورهان محمد عيد محمد عيسى661277
اداب االسكندريهاسالم عالء الدين صالح الدين محمد ابوزيد344758
طب القاهرهانجى ياسر فتحى احمد محمد محسب149114
5867o1 تجاره المـــنصورهمحمد عالء محمود حسين ابراهيم
اداب االسكندريهدنيا ياسر محمد شحاته عبد اللطيف348721
تربية عين شمسمـــنة هللا حامد عبد المـــنعم محمد128376
تربية االسماعيليهعمر اشرف اسماعيل حسين اسماعيل651118
تجاره بنى سويففاروق طه بكر أبوالليل725916
1289ooهندسة حلوانيمـــنى عادل احمد محمود
3o6755اداب انتساب موجه عين شمسهند محمد ابراهيم عبدالمـــنعم كحيل
8326o9طب بيطرى سوهاجاحمد ماجد عبد الستار عبد الرحيم
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اداب سوهاجياسمين احمد محمد على815537
اداب بنهااميره رجب ابوضيف فرج على298881
اداب االسكندريهمحمد ربيع فايد جاب هللا محمد337295
تجاره القاهرهمـــنه هللا غياث قصى محب الدين الخطيب193487
اداب القاهرهمـــنة هللا مصطفى محمد الصغير محمود14569
طب القاهرهمحمود محمد صادق فريد سيد41754
هندسة المـــنصورهحسام مصباح البدراوى على محى الدين573221
طب المـــنياهدى فتحى خلف محمود752723
1912ooحقوق عين شمساحمد حسان محمود حسان ربيع
تربية طنطااسراء احمد المتولى ابوالعزم359981
طب الزقازيقمحمد أحمد السيد شلبى523711
هندسة المـــنصورهمحمود فوزى على شعبان588835
1931o8اداب عين شمسروان صالح على حسن
648o65اداب الزقازيقاحمد حمدى السيد احمد
اداب القاهرهرقيه فريد عطيه عكاشه274336
صيدله طنطارنا حسين عبد الرازق مصطفي سيد احمد359495
74o2ooكلية طب أسوانعادل محمد احمد خليل
تربية اسيوطاميره عبد الراضى احمد محمد786449
تربية ابتدائي بنى سويفهبة فايز سيد ابراهيم65665
هندسة االسماعيليةمـــندى ايمـــن عبد الفتاح الجروانى667224
1185o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهبه مدحت محمد حسن
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةساره خالد جالل نصار222628
5o88o1هندسة الزقازيقمحمد عبد المـــنعم محمد عبد المـــنعم
اداب انتساب موجه بنهاامانى حمدى رجب عبدالمقصود285547
تربية االسماعيليهنهاد محمد يوسف عبدالغني653964
حقوق القاهرهمارك اشرف ظريف شهات17647
تجاره سوهاجعالء محمود محمد عيسى812527
35o934اداب االسكندريهعبير محمد قطب عيد الدش
اداب االسكندريهسلمى سيد على على الوالى348167
تجاره القاهرهمـــنذر محسن محمد محمود188925
صيدله المـــنصورهحسام احمد محمد الجمال577717
تجاره القاهرهمى سالمه محمد سالمه35166
723o41اداب المـــنيااسماء كامل محمود على
تربية شبين الكومفاطمه محمد عرفه محمد225149
21612oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعلياء عبدالسميع عبد الرحيم ابراهيم الدالتوني
حقوق االسكندريهمـــنى صبحى سعد علوانى431231
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد عبدالرحمـــن محمد عبدالمـــنعم735529
هندسة شبرا بنهامحمود عبدالرحمـــن عبدالحميد سراج الدين294952
اداب انتساب موجه عين شمسنورا عبدالحميد محمد عبدالحميد283537
نوعية المـــنياريهام عادل فتحى شحاتة725584
تجاره القاهرهاحمد حسين حسين محمد59189
تجاره عين شمسسلمى حلمى محمداحمد الريس635551
13o516اداب حلوانميرنا بخيت بسيط بخيت
طب بيطرى جامعة الساداتايمان السيد عبدالحميد السيد225216
هندسة المـــنيارجب عاشور زكي مسعود744457
82o231كلية تجارة ج أسوانابرار صالح نعمان محمد
تجاره بنهاحسين اسامه محمود الشريف275958
صيدلة بورسعيدسارا حبيب صبرى حبيب785555
حقوق عين شمسمصطفى اشرف احمد طلبه193338
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمعتز رمضان احمد المغير233658
29o32oكلية البنات آداب عين شمسايمان السيد عبدالعظيم السيد
تربية طفوله ج دمـــنهورأمل ياسر عبد العال احمد عبد العال429233
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كليةاسمجلوس
5oo824حقوق المـــنصورهيمـــنى عاطف محمد على يوسف
64369oتربية الزقازيقهند رأفت يونس عبد الهادى
192o7oهندسة عين شمسنادين بكر عبدالغنى احمد
5o1555طب بيطرى المـــنصورهمـــنه هللا محمد رضا مختار جاب هللا
تربية ابتدائي قنا ج الوادييوسف جابر جمعه احمد747381
كلية تجارة ج أسواننوران كمال حسين جاد هللا819153
33941oصيدله االسكندريهسهيلة محمد قبارى حسين العراقى
السن عين شمسشيماء محمد انور محمد58512
صيدله طنطاشيماء محمد عبد الفتاح على أبو ديب485814
هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن اشرف احمد محمود583744
8o4556تربية سوهاجميرفت افتوح احمد عبد العال
44o774طب القاهرهاحمد محمد فوزي رمضان زويل
تربية اسكندريةنجوى ناصر السيد صبرة341482
اداب انتساب موجه القاهرهاالء امام غانم عطيه39528
صيدله بنى سويفكيرلس سامى شحاته شحاته724637
طب عين شمسكاترين البير مـــنير غبور116689
تربية ابتدائي دمـــنهورنوران أسامة محمد عبدالباعث عبدالسالم خليف428765
34668oرياض اطفال االسكندريه طالباتمريم احمد عطية اسماعيل حسن
تربية اسوانشيماء سمير احمد عثمان822547
648o16اداب الزقازيقرانيا عادل متولي محمد
35o939تربية اسكندريةمروة ياسر عبد الرازق محمد على الفرجانى
692ooتجاره بنى سويفمرح عبد الرسول احمد عبد هللا
8o551oتربية ابتدائي سوهاجصفاء عمر خلف محمد
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمحمد احمد الطيب عادلى الزناتى744729
72o592تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن عاطف محمد احمد
صيدلة المـــنياايناس محمود عبدالعظيم عبدالرحيم716956
717o49طب المـــنياشيماء زيادى يوسف حسن
اداب حلوانمياده محمد عبد الواحد محمد يس13989
14o9o8هندسة المطريه جامعة حلواننوران عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن
رياض اطفال الفيوم طالباتشيماء جابر علي حميده78425
رياض اطفال المـــنيا طالباتريهام جمال ابراهيم محمد712425
اداب اسيوطامل عامر احمد عبد المحسن793572
حقوق بنى سويفحمزه شعبان عبد الوهاب حسن67487
2254o6طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةندا نادى فهمى هتهوت
1256o5هندسة القاهرهمحمد احمد سيد عبده
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم حسن سعد حسن146317
748oo6تربية ابتدائى فرع وادى جديداسماء محمود عبد الفتاح جويد
تجاره القاهرهمحمد طارق ابو العال حسن129641
تربية الزقازيقنورا اشرف محمود حسن ابو الفتوح587257
رياض اطفال االسكندريه طالباتابتهال جمال عبد الناصر حسين جمال عبدهللا349363
274o34تجاره القاهرهاالء ياسر عيد محمد عبدالمجيد
8o6128تربية سوهاجساره حسن احمد محمد
صيدله الزقازيقخلود حسام القصبى احمد القصبى577412
تجاره دمـــنهورمحمد محمود اسماعيل ابوالعزم426845
74717oتربية ابتدائي قنا ج الواديافنان محمد مأمون محمود
تربية ابتدائي اسيوطشيماء عبد الهادى حسن محمد795677
تجاره بنهامحمود السيد محمد محمود بهلول275974
تربية ابتدائي المـــنيادينا شكرى كامل صالح725573
3o3496اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء احمد محمد احمد
تربية ابتدائي اسوانفاطمه حسين محمد على821798
تربية طنطاوالء على فرج مـــندور493128
تجاره بنى سويفاسالم محمد عبد العزيز احمد89856
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كليةاسمجلوس
السن عين شمسزينب محمد ابراهيم ابراهيم298941
8186ooحقوق سوهاجمحمد عنبر محمد احمد
هندسة عين شمسمهند محمد ابراهيم حمدان189912
2o2999نوعية جيزهمـــنار احمد مسعد عفيفى
64o443هندسة عين شمسعبد هللا محمد عبد هللا ابوديب
382o23تربية ابتدائي كفر الشيخشيماء نبيل مصطفى محمد النجار
1977o7هندسة الفيومرضوى عتريس مصطفى احمد حسن
49o923طب بيطرى المـــنصورهعبد هللا علي السيد علي شــاهين
صيدله طنطاعالء محمد عطيه على الشرقاوى497173
2154o7تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةندا سمير على قطامش
طب اسيوطشهاب الدين عالء احمد محمود احمد سعد798853
حقوق عين شمسمريم رمانى عدلى صادق114768
صيدله القاهرهمحمد عاطف فتحي عبد السالم155747
تربية ابتدائي الساداتاسراء جمال عبدالفتاح ابو حسن232778
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم حسين مـــنصور الهلباوى223717
58o416اداب المـــنصورهالسيد مجدى السيد احمد محمد المـــنشــاوي
13o241السن عين شمسعاطف سالم عبد الغفار البسيوني
طب بيطري المـــنياليليان اسحق عياد حبيب721895
64196oصيدله الزقازيقعلى ابراهيم على عواد
تجاره طنطااحمد محمد فريد سالم366173
هندسة الزقازيقعمر احمد محمد شحاتة حسن512557
اداب القاهرهعنان عزت عبده عز الدين123952
رياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحنهله شعبان فتحى سعيد72733
8o4733تربية سوهاجمـــنه هللا محمد عبد اللطيف احمد
8o7846تربية سوهاجمريم صدقي محروس خليل
14o557تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا محمد انور محمد
تجاره عين شمسنورهان ناجي مصطفى على119266
كلية األلسن بنى سويفرحمه عماد عبد التواب السيد72685
21o258كلية البنات آداب عين شمساسراء عاطف عمر حافظ
هندسة الزقازيقاحمد محمد العربى السيد حسن649499
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر حمدى عيد السيد199283
تجاره القاهرهنادين اشرف محمد عز الدين114829
اعالم القاهرهايمان عصام محمد محمود46477
44o931طب بيطرى دمـــنهورمصطفي عبدالقوي عبدالحميد محمد زيد
كلية البنات تربية عين شمساسماء عماد احمد عبدالفتاح احمد293473
217oo5كلية الصيدلة ج الساداتمـــنار صبحى محمود مهدى
تربية عين شمسكريم صالح الدين عبد الفتاح على154649
نوعية الزقازيقنهال الشــافعى محمد على514598
75321oطب بيطري المـــنياهاجر محمد فاروق عبد العظيم
525o7oهندسة الزقازيقعصام الدين عوض عبدالرحمـــن ابراهيم
اداب انتساب موجه عين شمسريم مصطفى احمد مصطفى القاضى122811
51o188اداب الزقازيقمارينا عماد فايز عزيز
كلية البنات تربية عين شمسمروه عبدالحميد محمد عمار211482
28728oطب بيطرى بنهامحمد اشرف كامل شعالن
تربية بنى سويفياسمين عبد المجيد عبد الوهاب محمود66193
42o641تجاره االسكندريهأحمد سعد ابراهيم أحمد الصعيدى
اداب المـــنيااحالم فتحى سلطان ابو الليل712833
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةامال محمد احمد كامل محمد جبريل652128
اداب عين شمسنيره هشــام فراج محمود196137
212o83تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةامين احمد امين عبدالحميد غانم
تربية طفوله طنطافاطمه اشرف احمد مصطفى364645
اداب المـــنصورهرندا فاروق عبد العاطى السايح499144
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كليةاسمجلوس
8o6139تربية ابتدائي سوهاجمارينا صبرى صابر عبد المسيح
تربية المـــنيااسماء رضا عبدالحميد محمد715462
تربية طفوله الزقازيقزينب السيد السيد مـــنصور عيسى511974
حقوق عين شمسهاجر كرم السيد عبدالحليم298158
تجاره جامعة دمياطعلى أحمد سراج على الجيار499879
37o579تربية كفر الشيخأمل سمعى عبدالرحمـــن بطاح
هندسة المـــنياابرام مجدى جرجس غالى714496
35o842حقوق االسكندريهميار مجدى عبدالرحيم هاشم
تربية االسماعيليهروان محمود فرج خلف احمد653673
اداب الفيوممحمد عبد الحميد محمود عبد الحميد77151
هندسة اسيوطعبد الرحمـــن عزت كمال هاشم789721
21729oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالفتاح محمد عدس
صيدله الزقازيقوالء عبد العظيم السيد السيد حسانين الدسوقى587927
طب بورسعيدرنا خالد صبرى عبد الحليم636816
اداب بنهااسراء طارق السيد عبدالغفار231387
5o99o3رياض اطفال المـــنصورههاجر السيد ابراهيم سليم نوح
2o9665هندسة حلواناسالم خالد شعبان عبدالكريم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عماد امام محمد العويضى228146
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسامة الحسينى محمود السيد جويدة416169
كلية التربية الفنية ج المـــنيادينا طارق انور محمد713887
اداب اسيوطنورهان خالد محمد احمد794248
3o465oطب بنهاشريف ايهاب ابراهيم الدسوقى عبدالقادر
57o6o6تجاره المـــنصورهاحمد خيرى عبد المقصود عبد الهادى فوده
34434oاداب انتساب موجه االسكندريهمحمد عبدالجواد محمد عبدالجواد بدوى
3633o8تربية طفوله طنطااالء محمد العزب محمد عرفه
هندسة اسوانبيشوى الشــايب برسوم ايوب743579
هندسة بور سعيدعلياء عبدالحميد ابراهيم كامل نافع652983
تربية ابتدائي بنهاسميرة نبيل محمد عادل277734
11627oهندسة المطريه جامعة حلوانمحمد حسن عبده احمد محمد غنيم
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيهتغريد هشــام حامد السيد عجم278356
طب بيطرى سوهاجرفعت محمد احمد ابراهيم815135
هندسة عين شمسرضوى احمد مصطفى كمال السعيد194983
كلية هندسة بنهامحيى الدين محمد السيد زكى بركات587143
41o12oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةياسمينا يحيي جابر مهلل
طب بيطرى القاهرهسمر عاطف حسين عبد ربه36617
تجاره عين شمسهاجر عيد عبدالصادق عبدالشكور298157
طب اسنان جنوب الوادىمؤمـــن محمد خميس مصطفى738233
تربية رياضيه بنين حلوانمحمد طارق عبد الحكيم عبد النبي155467
7384o4كلية الطب بقناساره نصحى فوكيه ارتين
حقوق عين شمسزياد عبدالحليم عبدالرحمـــن فوده194112
15o475هندسة الفيوممحمد صابر عبد الباقى سالم عبد الباقى
اداب طنطارانيا خطاب احمد حموده الخطيب368135
تجاره كفر الشيخاحمد رضا شكر رزق سعد379661
نوعية اسيوطاميره احمد طه عبد المعز796925
طب المـــنياليديا وليم مكرم غالى725429
اداب القاهرههاجر عادل عبد الفتاح بدر47455
7465o9هندسة اسوانوفاء بكتاش عبدالمطلب عليش
651o72تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد حسين ابوالحمد صديق
هندسة عين شمسيوسف عادل وجيه محمد191849
تجارة قنا ج جنوب الواديعبد الرحمـــن سليم محمود النوبى747244
19o339السن عين شمسسميره مجدى عبدالنبى سليم
71192oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفكريم حسين احمد رفاعى
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كليةاسمجلوس
تجاره االسكندريهنور سمير محمد محمد ابو العنين423557
3o2963صيدله طنطاالزهراء توفيق شفيع السيد سالمان
كلية األلسن بنى سويفغدير جالل عبد العظيم محمد احمد74649
اداب دمـــنهورسارة صالح محمد محمد جمعه428868
طب اسنان المـــنصورهمحمود محمد يوسف الدسوقى حسب الـلـه564921
51o765اداب الزقازيقمـــنى السيد حسن طلبة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرضوى السيد عبد الحميد احمد البكرى151382
74o173تربية ابتدائي قنا ج الوادياسامه محمد امين الطيب
52o4oتجاره القاهرهسماء حمدى عبد الفتاح ابو داغر
2768o1كلية هندسة بنهاابراهيم محمد ابراهيم محمد سليمان
حاسبات ومعلومات القاهرهاميره محمد عبد المجيد عبد الحميد37757
حقوق سوهاجاحمد محمد احمد مرعى818367
تجاره القاهرهايمـــن على سيد صاوي199231
371o16اداب كفر الشيخسعد عطية السيد محمد عفونة
8o7289هندسة اسيوطفام جوزيف قديس شــاكر
طب بنهانهال عبدالناصر كامل حشــاد218494
5oo272هندسة بور سعيدمازن عبد الحميد فتحى سرية
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عمرو عبد هللا عمرو مهران55816
5844o1رياض اطفال المـــنصورهزينب احمد ابراهيم احمد محمد
تربية أساسي اسكندريةندا صالح حموده عباس شربيله428458
58o325طب بيطرى المـــنصورهغاده عبد الحسيب عبد الحكيم حسين الشــافعي
طب بيطرى المـــنصورهالزهراء السعيد ابو زيد الشرقاوى578326
تجاره كفر الشيخابتسام السيد عبد الهادى عبدربه المرسى572523
اداب قنا ج جنوب الوادىفاطمة عبدالمجيد احمد عبدالسميع738343
طب بيطرى المـــنصورهاحمد خالد عبد الفتاح احمد سالم583872
52o3ooتربية ابتدائي الزقازيقاسراء علي شحاتة سيد احمد
صيدلة اسيوطامـــنيه مصطفى حسن محمود821982
29273oهندسة شبرا بنهااحمد محمد ابراهيم محمود
اداب الزقازيقحلمي عبدالستار محمد لطفي عبد الحليم511931
تجاره بنى سويفاحمد رضا جاد الرب ابراهيم728799
تجاره القاهرهيوسف اشرف فتحى ابراهيم126931
791o15التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةصابرين احمد مختار سيد
135o66اعالم القاهرهسماح محمد عيد حسين
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد خالد محى الدين محمد هريدى292529
تجاره القاهرهمحمود ناصر عبد المحسن محمد58675
تربية طنطاريهام عاطف عبد المحسن احمدالنجار359188
حقوق الزقازيقمحمد هانى محمد عزازى ابراهيم648958
496o14طب طنطاابتسام عبدالسميع مرسى شلبى
طب اسنان طنطااحمد محمد على حسن كشك352751
طب عين شمساسراء قاسم احمد قاسم299191
هندسة المـــنيااحمد محمد فوزى ابو اليزيد الموافي358692
حقوق القاهرهمي اسامه محمد رشــاد مساور37225
اداب عين شمسمحمد على عبد العزيز عبد المقصود139182
4976o8هندسة طنطاالسيد سامى محمد ابراهيم سالمان
طب بيطرى بنى سويفمادونا برسوم ناعوم حنا67125
تربية المـــنصورهسحر عماد محمود حسن احمد581637
كلية األلسن سوهاجدعاء محمد سيد محمود748411
طب بنهانورهان حسين مغاورى السعدنى229361
458o43تجاره االسكندريهيونس احمد محمد الشحات محمد
طب القاهرهمحمد مدحت احمد غريب54738
طب طنطامـــنة هللا محمد عبد الجواد على عبد الحافظ367589
نوعية الزقازيقمحمد حمدى محمد احمد521282
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كليةاسمجلوس
42869oتربية ابتدائي دمـــنهورايمان احمد غنيم محمد سليم
8o8158تجاره سوهاجمارينا اشرف سعد زخاريوس
تربية ابتدائي دمـــنهورفتحى ناجح فتحى عبد الحميد شرف427826
8o8261حقوق سوهاجزياد فهمى محمد احمد
صيدلة اسيوطجيرمين عادل عزمى مجلع732522
3o1188تربية عين شمسعلى محمد على ابراهيم
74o986تربية قنا ج جنوب الوادىاحمد قاسم محمد على
تجاره بنى سويفاسالم محسن عبدالرشيد محمد725865
اداب االسكندريهاسراء محمد جمعه رسالن337795
نوعية االسكندريهآيه اشرف عبد الرازق احمد عبد الجواد418434
282o97هندسة شبرا بنهامحمود نبيل شوقى حمزة
3o3183هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسالم سمير اسماعيل السيد شلبى
كلية البنات آداب عين شمسايه جمال طه ندا حموده56886
علوم طنطاهدى الشحات عبد هللا عبدالمجيد عمار354567
8o3544طب سوهاجاميره السيد عباس احمد
اداب بنهامحمد صابر سيد عبدالسالم طعيمه284663
تجاره القاهرهعمر محمد حسن فراج25662
149o86السن عين شمسناريمان محرم على محمود
5o5o42تربية جامعة دمياطفاتن سعد شفيق علي عطية
كلية بنات شعبه طفوله عين شمساسراء عادل محمد حسين صيام294984
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمي محمد محمد خميس ابوسمره374453
هندسة سوهاجمحمد حماده محمد محمود811778
524o23طب الزقازيقمحمد رضا عبد العزيز محمد اسماعيل
21o6o9اداب القاهرهمحمد احمد عبدالحكيم محمد طوخى
حقوق بنهاعمر محمد السعيد فوزى عبدالستار281878
تجاره الزقازيقاحمد محمد مسعد امام نصر641572
صيدلة بورسعيدراندا اسماعيل ابراهيم عبده احمد588967
8o766oطب القاهرهفام ميخائيل سولایر خليل
اداب عين شمساسماء عماد غريب مصطفى نعناع25137
تربية كفر الشيخمحمود يوسف عبده عباس ابو زهره375233
تربية عين شمسجهاد حمدى محمد عبدالعال عبده288434
اداب حلواناسراء صابر عمر مـــنصور264674
تجاره المـــنصورهاحمد اشرف محمد محمد الحديدى565494
عالج طبيعى القاهرهنورهان احمد صابر محمد عبدالعزيز261359
تربية كفر الشيخهناء عبد هللا محمد احمد حراز369647
اداب الزقازيقتقى ايهاب عبد الحميد ابراهيم الشــاهد639917
كلية األلسن كفر الشيخاسراء محمد فهمى قويطه372863
طب بيطرى القاهرهسهيله محمد صالح الدين على36828
حقوق اسيوطمعتز عبد السميع عبد العليم عبد الرحمـــن791954
اداب قنا ج جنوب الوادىخلود خالد محمود محمد745496
حقوق الزقازيقمياده عاطف ابراهيم السيد642635
نوعية طنطااميره محمد شفيق الحفناوى494122
تجاره بنى سويفعمر مختار عبد المعز محمد718812
تجاره بنى سويفعالء رمضان محمد محمد724267
تجاره االسكندريهعبد القادر عبيد محمد سليم درويش368849
تجاره بنى سويفعلى احمد جابر محمد719524
تجاره القاهرهاحالم اشرف محمود شنن51984
364o7تجاره القاهرهندى سمير سعد ابراهيم متولى
هندسة المـــنياندى اشرف لندس بطرس728533
376o64هندسة كفر الشيخاحمد محمد عبد الباسط قطب خضر
73oo77صيدلة المـــنيااميره ثروت عطيه سالمه
2941o5اداب بنهامحمد فؤاد فرج حسن فرج
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كليةاسمجلوس
هندسة المـــنيامحمد عناني كامل عبد السميع64877
2o3946حقوق حلوانيمـــنى محمد نبوى محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد نصر عبد الغنى عثمان129573
اداب الزقازيقفاطمه فوزى سيد احمد احمد عدس586779
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننورالدين ابراهيم كمال عبد هللا52794
تربية ابتدائي طنطاايه محمد ابراهيم عسكر367399
اداب االسكندريهعائشة سعد معوض عبدالمجيد السيد417461
تجاره المـــنصورهمحمد احمد عبد الحميد احمد حمادة579978
نوعية فنيه اسيوطاسماء سامي محمود خليل828271
6579o7كلية السياسة واالقتصاد ج السويسشيرين اشرف السيد احمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم سعيد محفوظ احمد233664
تربية عين شمساسراء رضا عبدالرحيم الطناني289288
كلية البنات آداب عين شمسياسمين هشــام سليمان سيد احمد293629
57279oتربية المـــنصورهشيرين اسماعيل السيد عبد الغنى محمد
72663oكلية التربية الفنية ج المـــنيااسراء حسن البنا احمد محمد
تربية طفوله طنطابسنت محمد السيد على محمد361113
اداب دمـــنهورأسراء محمد ابراهيم عبد المجيد عبدالرحيم417295
81o227اداب سوهاجاحمد عصام احمد بخيت
هندسة االسكندريهسلمى محمد السيد محمود ابراهيم414452
4559o3هندسة اسيوطاحمد سامى احمد السيد على
657o49هندسة االسماعيليةمعتصم احمد سيد محمد
2o231اداب القاهرهمحمود سليمان عبد هللا حسانين
66o1o6كلية أداب بورسعيدحسن احمد محمد محمد السندوبى
5617o2كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاحمد مجدى السعيد محمد السيد
تربية عين شمساحمد محمد احمد حافظ صالح55818
7357o4اداب قنا ج جنوب الوادىنهال احمد خيرى احمد
هندسة عين شمسمعتز ايمـــن شــاكر مصطفى محمود187623
اثار قنا جنوب الواديمصطفى محمد عبدالرازق حسين السبكى294325
2684o4اداب حلوانبسنت احمد محمد مصطفى
3o3548طب بنهااسراء محمد محمد عثمان
64444oطب بنهاهدير مدحت محمد جالل عبد الحميد محمود عيد
تجاره دمـــنهورمحمد احمد مبروك الصاوى339197
8933oتربية بنى سويفمحمد جمال سيد محمود
661o21رياض اطفال بورسعيداالميره صالح الدين محمد احمد الصياد
22oo49صيدله طنطاماهر حسن محمد سراج الدين
2o7344كلية البنات آداب عين شمسامـــنيه رزق على علي حسين
52o155تجاره الزقازيقاحمد اشرف محمد السيد الديداموني
267o7اداب الفيوممازن محى الدين سيد عفيفى
اثار الفيومامين صالح احمد القطقاط586743
صيدله الزقازيقميساء صالح الدين عبد الحفيظ سالم السيد635763
تربية طنطاشــادي عبد هللا احمد عبد الجيد عوض361446
71o616اداب المـــنيايوستينا ناجح عبد اللـه جيد
79o638اداب اسيوطرضوى شحاته محمد عثمان
كلية السياحة والفنادق بنى سويفدينا حسن كيالني محمد68286
2o2435تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء احمد صالح الدين حسين محمد حسين
5194o3هندسة الزقازيقمحمد السعيد احمد السيد العوضى
نوعية طنطامروه ياسر بهاء الدين عبد العاطى359236
حقوق عين شمسوسام حسن عبده حسن134214
2o23o4تخطيط عمرانى القاهرهمحمود صبرى مـــنجد صالح
هندسة عين شمسامانى محمد محمد عبدالعاطى195234
صيدله االسكندريهميرنا محمود محمد محى الدين أبو خطوة413284
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةباسل هشــام السيد محمد785431
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2931o2اداب عين شمسمى محمد سعيد زكى مـــنصور
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخدعاء سعد طه عبداللطيف جنيدي374591
64o615صيدله الزقازيقفداء عادل رضوان عثمان
578o48اداب المـــنصورههند خالد نجيب محمد شــارب
طب االسنان المـــنياعلى خالد شــاكر عبدالفتاح722674
5853o4تربية ابتدائي الزقازيقمـــنال رمضان ابوالمجد حافظ ابو المجد
277o37برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعزت ياسر عزت عبدالحليم
اداب الفيوممحمد خالد خليفه عبد السالم عبد الفتاح71971
5737o3تربية المـــنصورهاسماء اشرف صالح الدين عبد الفتاح
5o8838صيدله الزقازيقنوران نعيم وجدى محمد مباشر
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهدير عاشور عبدالحميد عبدالغفار215226
3o3479تربية بنهاايه ناصر علي احمد القلش
اداب حلوانمـــنة هللا رافت محمد كرم151827
43o818تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاسماء ابراهيم محمود عبد الحميد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةريم مصطفى بكري شحاته حماد652379
اداب اسيوطهبه عادل احمد عبد الصبور791455
تجاره عين شمسمحمود عماد ناشد صادق عنانى295666
تربية اسكندريةمصطفى حسين همودى عبدالعال421599
صيدله الزقازيقعمرو مجدى السيد على نصار311173
اداب المـــنياحسين كامل طلعت حسن711113
اداب االسكندريهأمانى أيمـــن على أبو اليزيد الهنداوى337759
طب اسنان القاهرهخلود خالد جمال الدين محمد146564
29o9oصيدله القاهرهعمرو سمير فتحى محمود عبد الوهاب
تربية اسيوطرمضان عادل محمد عبد المعز793874
79o669صيدلة اسيوطعزت نجيب ميخائيل حزين
تجاره الزقازيقشيماء جالل محمد مصطفى الدماصى585286
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمصطفى سالمه محمد البرى223538
اداب اسواناحمد عبد الناصر احمد محمد822761
اداب القاهرهرحاب اشرف احمد عبد هللا القرش36223
اداب انتساب موجه عين شمسنريمان حسينى حسين محمد اسماعيل289794
تجاره القاهرهمريم اسامه حسنى محمد36353
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان عمادالدين عبدالتواب زيد226467
2869o2هندسة شبرا بنهامحمد رفعت محب حجاب
اداب عين شمساسماء حسام قاسم محمد294993
تربية العريشمحمد احمد عوده احمد666245
هندسة عين شمسعمرو عبد الحميد محمد محمود131318
تربية ابتدائي الزقازيقرانيا عبدهللا حسنى عبدالرازق512381
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن احمد بدوى محمد135371
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبد الرحمـــن اشرف السيد ابو النور664258
صيدله الزقازيقندى ايمـــن رفعت عبد الدايم649132
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامانى محمد حسين رضوان274266
37o3o3هندسة كفر الشيخشريف محمد بسيونى صالح الدين
12o859هندسة عين شمسشــاهنده عمرو فكرى احمد
تجاره عين شمساحمد اشرف ابراهيم عثمان296565
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم اسماعيل نجار احمد28329
هندسة كفر الشيخجان مجدي موسي كيرلس375519
3o2242هندسة شبرا بنهامحمد ابراهيم عبدالغفار اسماعيل
378o54كلية األلسن كفر الشيخحسناء ابراهيم عبد المغني احمد عبد المعطي
52oo94نوعية الزقازيقمريم عبدالصمد عطية عبدالحفيظ
اداب اسيوطمـــنال صالح سيد جالل794227
74o292كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىرضوه البصيلى موسى صالح
هندسة القاهرهفرج السيد عبدالرحمـــن فرج عجور227823
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كليةاسمجلوس
هندسة االسماعيليةمصطفى محسن انور عطيه غريب665331
28491oالسن عين شمسدينا رضا عمر على عمر
هندسة حلوانمصطفى السيد عبدالمجيد ظريف221957
تربية ابتدائي بنى سويفهاجر يوسف محمود عبد القادر71736
تجاره بنهامحمد العربى محمد محمد احمد الحلو276871
354oo2صيدله االسكندريهايه عبد المطلب ناصف عبد المطلب كركور
تربية ابتدائي بنهامحمد فوزى محمد سالم البنا284215
هندسة عين شمسيوسف اشرف فاروق محمد عبد اللطيف191647
498o92هندسة المـــنياعبد الرحمـــن السباعي محمد السباعي عفصه
صيدله االسكندريهعبد الوهاب محمد محمد عبدهللا حسن436659
السن عين شمسايه احمد ابراهيم عش193638
هندسة االسكندريهأيه عبد هللا عبد المعطى محمد خليفة347495
211o6اداب انتساب موجه القاهرهخالد احمد خيرى عبد الخالق
2981o4كلية البنات آداب عين شمسمـــنار مصطفى محمد عبدالعزيز
اداب طنطانسمه محمد عطيه  عبد الفتاح زغلول496934
791o29تربية اسيوطمارى ماجد مسعد جوده
اداب القاهرههاجر خميس عبد الرحمـــن محمد يونس153652
394o3تجاره القاهرهعال عادل عبد الهادى جاد الكريم
نوعية بنهامـــنال محمد محمد غزال محمد موسى289666
هندسة االسماعيليةعلى صالح على محمد653256
تجاره بنهااحمد رجب السيد السيد286383
تجاره المـــنصورههدير ممدوح محمد احمد سيد احمد563676
اداب اسيوطعال احمد حسن احمد799287
38o6ooنوعية كفر الشيخياسمين أسامة الشحات ابو العنين رمضان
علوم القاهرهاسراء محمد سيد احمد58572
تربية رياضيه بنين طنطامحمد عصام سعيد الشــافعى488624
5165o3اداب الزقازيقمرنا مـــنير موريس مرقص
تربية ابتدائي المـــنياهبه جمال حامد محمد727553
5o1689تربية جامعة دمياطدعاء احمد فتحى عبد المولى
79563oتربية اسيوطايمان عياد رزق مـــنصور
السن عين شمسمعتز السيد محمد سعيد العراقى357184
121o56السن عين شمسنورهان تامر احمد محمد احمد خضر
اداب المـــنصورههالة محمد حمدهللا البدوي487763
7396ooطب بيطرى قنا ج جنوب الوادىإسراء محمد ابوالحسن محمود
صيدله طنطامحمود ناجى جمال سالم362855
22o289تربية ابتدائي شبين الكوماسراء مصطفى على عبدهللا ابو حجازى
تربية حلواناسماء خالد كمال عبد السالم51588
56o114اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم طارق حلمى ابراهيم عوض
41o892فنون جميله فنون ج االسكندريهلقا مجدى عبد القوى فرج
26821oصيدله عين شمسمروه محمد محمد محمد موافي
اداب االسكندريهالشيماء فريد محمد عبد النبى محمد349973
7868o9حقوق اسيوطاحمد خالد محمود كامل
66614oطب االسماعيليه ج قناة السويسايمان طلعت يوسف رضوان
512o49طب الزقازيقمريم محمد السيد عبدالحميد خليل
طب االسكندريهمحمد خالد ابراهيم عمار443797
اداب كفر الشيخماهر طارق سعد عبد القادر383227
اداب القاهرهرشــا حمدى عبد الحميد حسنين39638
19377oتجاره جامعة السويسمحمد خالد محمد محسب
تجاره جامعة دمياطاحمد نصر حسن مجاهد499837
41o559فنون جميله فنون االقصرنجاة محمود سعيد محمود حامد
تربية المـــنصورهاسراء صالح مصطفى مصطفى موسي592789
8o1892تجاره اسيوطاحمد كمال محمد صالح
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كليةاسمجلوس
تجاره كفر الشيخمحمود ناصر سيد احمد ابراهيم مرادن371276
51o492طب بنهاساره احمد فرج محمد عمار
تجاره عين شمسعلى هشــام على احمد راِشد114652
تربية عين شمساسراء محمد فتحى عبدالعزيز293287
تربية طنطاانتصار ربيع محمد عثمان العشري367964
5o97o2هندسة الزقازيقايمـــن محمد السيد عبدالرحمـــن
3648o7صيدله حلوانايه احمد السيد حسن الشرقاوى
519o93هندسة الزقازيقمحمد السعيد عبدالغفار السيد
هندسة كفر الشيخمحمد السيد مغازى محمد حمادة379637
15o33اعالم القاهرهمى جمال محمود احمد
السن عين شمسفاطمه جمال حلمى حسانين115579
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعلى جمال عبدالمقصود قابل233347
226o3oالسن عين شمساسراء محمد عبدالسالم الشــافعى
225o21تربية شبين الكومامانى عزت عبدالخالق غنيه
15o922تجاره القاهرهفادى ظريف عياد مسعود
هندسة القاهرهمحمد خالد شعبان محمد47329
تربية ابتدائي كفر الشيخنيره رضا عبدالباقى حمدان حامد376664
تربية بنهااالء محمد عبدالهادى محمد شــاهين278445
هندسة عين شمساحمد عبدالحكيم عبدالحميد عميره196676
سياحه وفنادق االسكندريهامـــنية صالح راغب صالح حسين349976
رياض اطفال الفيوم طالباتدينا محمد حسن محمد72679
8o8159تربية ابتدائي سوهاجمارينا بشيتة يواقيم بشيتة
طب الزقازيقاسامه احمد يوسف ابراهيم صالح575198
63898oنوعية الزقازيقامانى هشــام فتحى محمد امام
1493o7اداب عين شمسساره سعيد محمد ابراهيم فرحات
هندسة الزقازيقمحمد ايمـــن ابراهيم العزب581156
هندسة عين شمسعمر محمد ياسر حسان محمد امين191274
اداب دمـــنهوراحمد فيصل فاروق على416525
صيدله القاهرهفداء هيبه احمد بازيد196298
هندسة اسيوطدارين حسام امين مصطفي على346852
حقوق عين شمسمحمد ابراهيم عبد العال حماد116143
اداب الزقازيقنهال محمد محمد محمد عمران669573
تجاره عين شمسساره مصطفى االبحيرى سعيد142288
155o24تربية حلوانبسنت هشــام ابراهيم محمد عيسى
صيدله طنطامحمد مصطفى محمد مصطفى اسماعيل366138
طب طنطااسالم بسطامى عبد العزيز سليمان357331
السن عين شمسلبنى ايمـــن عبد العزيز محمود28834
صيدله حلواناحمد رفعت يحي زين العابدين69427
15o681علوم القاهرهمحمد احمد محمد احمد
35611oاداب طنطاهدير مصطفى عبد الفتاح مصطفى الجنادى
8o6793تربية ابتدائي سوهاجهيالنة ميالد مـــنقريوس ابراهيم
تربية ابتدائي المـــنصورهكيرلس عصام مكرم يوسف574957
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخايمان احمد محمود حسن النجار372257
اداب االسكندريهمحمد ابراهيم رشــاد السيد  سالمه425411
تجاره بنى سويفمحمد محمود احمد صالح721237
5oo599صيدله المـــنصورهياسمين اسماعيل محمود شعبان
6418o3هندسة الزقازيقنور وحيد احمد ابراهيم عبد الرحمـــن
هندسة اسيوطاندرو عماد مالك عطيه117469
72o632تربية المـــنيامـــنال محمد رشدى شفيق
طب اسيوطاغابى غبلایر رضا مجلى794295
هندسة عين شمسمهند محمد شيرين محمد شحاته عثمان122196
5o4418هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود صالح علي يوسف
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كليةاسمجلوس
تربية المـــنصورهياسمين صبرى عزام محمد محمد حسين574753
83o292عالج طبيعى قنادينا عبد الحليم محمد عبد الحليم
هندسة بور سعيدعبد هللا خالد احمد محمد654338
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورندى عاطف بسيونى محجوب446342
65156oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد ايمـــن رجب احمد سعيد
تجاره جامعة السويسفاطمه شريف محمود احمد عمر237173
هندسة القاهرهمحمد عبد الدايم صادق محمود123193
114o39عالج طبيعى القاهرهمريم عماد ناجح ذكى
تربية المـــنصورهندى صالح متولى مصطفى على566787
تربية اسيوطنهاد جمال رجب حسن795713
هندسة القاهرهعمر احمد سعيد السيد143273
615o9تجاره بنى سويفمينا امير انور جرجس
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد فضالى عبد الفتاح عطيه641712
اداب انتساب موجه القاهرهاالء هللا رأفت حسن عارف28683
65221oطب االسماعيليه ج قناة السويسسلمى احمد على على صالح
تجاره بور سعيداحمد محمد رجب ابراهيم سميسم662971
تربية ابتدائي قنا ج الواديغاده ناجح عبد هللا الزين739911
42o1o2حقوق االسكندريهميرنا حسنى المـــندوه عبد الرحمـــن ابراه
2245o9حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاحمد محمد السيد السقا
صيدله المـــنصورهاسماء طاهر عبد اللطيف عبد الوهاب عبيد585865
طب بورسعيدندى صبرى احمد احمد محمود561243
641o18نوعية الزقازيقاحالم صالح حسانين محمد شحاته
رياض اطفال المـــنصورههبه محمود عبد العزيز جاد يونس569537
4o666إعالم بنى سويفشهيره احمد احمد الشــال
نوعية الزقازيقسلسبيل يونس مصطفى السلمى667959
كلية هندسة بنهامحمد رأفت محمد السعيد عبد الحليم235678
664o14كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةاحمد محمود محمد غالى
445o15طب االسكندريهعال عبدالماجد محمد محمد مقلد
8o7131كلية الطب بقنااحمد كحالوى محروس محمد
اداب المـــنيادينا محمد خالد عبد العزيز726698
حقوق االسكندريهعبد هللا يوسف فهمى يوسف حسنين416618
2o3569حقوق القاهرهايه عصام عبدالعزيز امين
اداب المـــنياعلى حسن على محمد755211
صيدله الزقازيقاحمد اسامه صبيح هالل جريشة583867
59133oحقوق المـــنصورهايه ابراهيم محمد احمد الحديدى
2o1958تجاره القاهرهخالد ابراهيم صالح الدين ابراهيم
كلية البنات تربية عين شمسايه محمد طارق ابراهيم عيد احمد39588
تجاره عين شمسمريم باسم ايوب أنطون191131
51689oتجاره الزقازيقاحمد سعيد عبد الوهاب عبد المقصود
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمريم السيد محمد الحسيني محمد236126
13o866هندسة عين شمسساره محمد يسر محمود
2858o3نوعية بنهامحمد عالم محمد حجاج جاد عبدالباقي
2144o2اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسوسن ممدوح علي عامر خليل
144o3oاداب انتساب موجه عين شمسندى عصام عزت محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سيد محمد محمد29859
272o51اداب عين شمسمـــنال نبيل حسنى سليمان
طب بيطرى بنهاتقى اشرف السيد محمد العراقى291254
298o82كلية البنات تربية عين شمسمارتينا رافت شفوق سندق
4575o5هندسة االسكندريهسارة عزت عبد العزيز محمد أحمد
7858ooتجاره اسيوطاحمد محمد احمد عارف
513o54اداب الزقازيقاسالم عبد الرحمـــن محمد السيد عامر
1354ooتجاره القاهرهاسالم مجدى ابراهيم حسن
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كليةاسمجلوس
8o7633تربية ابتدائي سوهاجعمر السيد محمد على
تربية المـــنصورههبه احمد زكريا محرم شبانه591882
64ooo4اداب عين شمسدنيا قاسم السيد خليل
طب بيطرى جامعة الساداتفاطمه ممدوح محمد سلمان218811
7187o5تجاره بنى سويفبسمه ثروت عدلى ابوجبل
طب اسنان طنطاميرا صفوت حنا رزق صليب363264
كلية أداب بورسعيدمصطفى احمد خلف هللا حفنى حسين663988
28972oتجاره بنهاجمال رضا جمال سليمان عامر
4597o8هندسة االسكندريهمصطفى محمد طاهر المغربى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالسالم احمد عبدالسالم الخرخيسى221655
هندسة اسوانمارلين مجدى اسحق غالى238352
13o388اداب عين شمسهدير محمدي محمد فهمي
19o155هندسة عين شمسمحمد حسن يوسف حسن
8194o6كلية طب أسوانهند حسن ابوزيد حسن
5764o7اداب المـــنصورهوالء عطا هللا عبد هللا ابو المعاطى سالمة
6426o6تربية الزقازيقسماح محمد عبد الهادى زكى
تجاره المـــنصورهمحمد سمير سيد احمد على على سيد احمد575864
2o994تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد حمدى عبد العزيز هاشم
تربية فرع الوادى الجديدإبراهيم نبيل احمد ابوالسعود748918
طب المـــنيامينا ناجح عزيز قالده715365
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةداليا اشرف شعبان فهمي298249
147o81تجاره عين شمسمحمد عادل ابراهيم محمود
طب عين شمساحمد عادل سعيد عبدالمولى288977
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروه محمد  محمود عبد الشــافى141159
376o31نوعية كفر الشيخمحمود اسامه محمد محمود سنار
حاسبات ومعلومات القاهرهصالح مجدى صابر محمد125437
طب القاهرهبسيونى عبد السالم بسيونى حسين53756
هندسة االسكندريهمحمد عبد الفتاح عبد المـــنعم عبد الفتاح المرشدى456787
هندسة المـــنيامحمد بدر محمد مـــنير756575
السن عين شمسياسمين بدير يوسف حجازى363875
كلية البنات آداب عين شمسمريت ابراهيم اسحق نخله133827
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةداليا سعد محمد عبد الكريم792444
تجاره القاهرهمصطفى محمد محمود سيد احمد118116
41484oهندسة المـــنيامحمد جمال ابراهيم عبدالسالم عطية
تربية بنى سويفداليا حسين احمد محمد94164
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود فوزى عبدالحفيظ جامع191295
تجاره انتساب موجه قاهرهسلمى محمود حسن السيد39689
رياض اطفال المـــنصورهايمان محمد يوسف االمام492246
3394o4صيدله االسكندريهرحمة محمد شحاتة شحاتة محمد
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحعائشة عادل سيداحمد محمد335891
تربية العريشاسماء عبد الشــافى يعقوب داود يعقوب665348
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانيارا اشرف عبدالهادى فرج268111
364oo3طب بنهاتقى مصطفى اسماعيل السيد درويش
288o48طب عين شمسحنان جمال كامل عبدالحميد سليمان
اداب القاهرهمـــنة هللا احمد عبد القادر ابراهيم127891
26771oتربية حلوانامال محمد مصطفى احمد
5o7767تربية جامعة دمياطغادة عادل أحمد الفره
طب الزقازيقاحمد صالح عثمان مصطفى586522
هندسة طنطامصطفى محمود سعيد عشرى سعدنى353295
529o69اداب الزقازيقنجالء محمد محمد السيد
36277oتجاره طنطااحمد فتحى الحسانين الحلوجى
8o6746تجاره سوهاجرحاب محمد كامل محمدين
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كليةاسمجلوس
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد عزت عبدالمـــنعم ابوبكر735256
اداب القاهرهسلمى عمر عمر الشواربى262626
71934oاداب المـــنيامحمد خالد محمد حافظ
هندسة قنامحمد عبدالفتاح محمد الطاهر عبدالعاطى744775
تربية اسكندريةدينا السيد محمد ابراهيم الماحى348152
64843oنوعية الزقازيقايمان على محمد على محمد يوسف
188o77صيدله حلوانمـــنه هللا سعيد عيد عبدالعزيز
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرانيا محمد عبدالسيد على عيسى221276
7o1o2اداب بنى سويفمحمد احمد خليفة محمد
22o25تجاره القاهرهشيماء سمير عبد القادر حسن
238oo2تجارة قنا ج جنوب الوادياالء عيد مرسى ابازيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عزت جابر محمد142898
تجاره عين شمسدعاء محمد خيرت محمدرشــاد عيسى الخولى288493
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد محمد محمد احمد الدمـــنهورى441963
كلية البنات آداب عين شمسسحر عبدالنبى حسين عبدالرحمـــن النهر296292
34447oعالج طبيعى ج كفر الشيخمصطفى محمود مصطفى اسماعيل مصطفى
طب اسنان القاهرهايه محمد عبد القادر عبد الواحد عسكر48131
طب المـــنصورهرحمه الشبراوى الشبراوى ابراهيم احمد592926
2966o6تجاره انتساب موجه  عين شمساسالم بهاءالدين محمد ابراهيم
تجاره طنطامحمد عبدالمجيد حسن الرقباوى357871
طب الزقازيقدينا محمد عبدالحفيظ محمد524976
29o582عالج طبيعى القاهرهمرام ممدوح عبدهللا بيومى العوفى
3377o3تجاره االسكندريهروان عبد اللطيف على عبد اللطيف
5782o5طب الزقازيقدعاء جمال عبد الحليم سالم الشرقاوي
علوم االسكندريهرضا مجدى ابوالحمد محمدعلى437869
3o569هندسة الفيومحمدى محمد محمد عبد القوي
صيدله طنطااحمد وائل ماهر الالهونى217336
كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد سامح حامد قطب191652
هندسة طنطاسلمى المعتز سيد احمد متولى الجوهرى364252
تجاره المـــنصورهمحمود ذو الكفل كمال الدين الزينى498944
تجاره االسكندريهميار مجدي محمد الضبع411111
كلية التربية الفنية ج المـــنياوفاء محمد محمود السيد713467
هندسة االسكندريهاحمد عادل علي عبد هللا345563
3588o1اداب طنطااحمد عزت مرسى شــاهين
2o28o8السن عين شمسنرمين موريس عبدهللا حنا
21o683اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةطه حسن شحاته شحاته
تربية رياضيه بنين شبين الكومحسام ماهر صادق الشيخ221747
طب المـــنصورهاسالم مصطفى على السيد583676
496oo5نوعية بنهاهبه عادل رياض حسين
196o98اداب عين شمساالء محمد رياض المصرى محمد
تجارة قنا ج جنوب الواديعبير هالل عويس جامع734262
21o483صيدله القاهرهايه انور حسن سليمان
طب حلواننادر ناجح محمد محمد77494
إعالم ج جنوب الوادىعبد الرحمـــن بدوى الصافى محمد818125
اداب المـــنصورهمحمد محمود مصطفى بدران565749
71oo9oطب االسنان المـــنيانادين على ابو بكر عبد الحليم القوصى
طب اسنان طنطاامـــنيه عبدالحليم حافظ محمد229156
علوم رياضة االسكندريةمحمد هشــام السيد عبد هللا مصطفى456263
8o5o7oاداب سوهاجدينا جمال وهيب مسعد
74o7oطب حلوانمصطفي امين عثمان محمد
تربية ابتدائي كفر الشيخمـــنال علي العرابي حسن محمد الديب382537
تربية ابتدائي دمـــنهورمصطفى محمد عبد القادر داود426279
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كليةاسمجلوس
اداب دمـــنهورريم حسام الدين عبدالحى عبدالحميد المدنى346997
3o1179السن المـــنياحازم عماد محمد فاروق
تجاره سوهاجمحمد طارق محمود احمد785397
8o4o36تربية ابتدائي سوهاجاالء جابر سيد محمود
5171o3هندسة الزقازيقاحمد محمد محمد عطية السيد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةجون نبيل انيس حنا عوض هللا228172
141o67اثار القاهرهنورا احمد عبد العال عبد العال خاطر
طب عين شمسمحمد اشرف سيد عواد291451
7362o1حقوق قنا جنوب الواديمحمد مـــنير علم الدين ابراهيم
صيدله طنطامصطفى حجاج نصر محمد222153
122o74هندسة عين شمسفادى عمرو بهجت محمد عبد العزيز
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمؤمـــن احمد طه احمد نجم235291
اداب انتساب موجه القاهرههايدى محمد يوسف خميس محمد124324
72o12oرياض اطفال بنى سويفنهله حسين صالح عمر
اداب اسيوطابانوب يوسف شــاروبيم فرج789527
423o78تربية اسكندريةهدير احمد محمد محمد رميح
هندسة المطريه جامعة حلوانزياد احمد السعيد مكاوى491255
51936oتربية الزقازيقهدى مصطفي طلبه عبداللطيف
27o655تجاره انتساب موجه قاهرهشيماء محمد طه محمد
تربية ابتدائي اسيوطعثمان جمال عبد العزيز حسن789791
اثار القاهرهانتصار جمال السيد ناصر286672
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد طارق محمد عبدالسالم213628
65639oطب االسماعيليه ج قناة السويسرضا محمود سليم سليمان
طب القاهرهسارة احمد عبد هللا عبد العظيم716567
357o79اداب طنطااحمد مجدى محسن مـــندور
تجاره المـــنصورهمحمد حمدى عوض العدوى573689
طب سوهاجمرثا ادوارد صدقى بباوى811165
اداب قنا ج جنوب الوادىمـــنال جاد الكريم عبد الاله على736277
اداب عين شمسمـــنه هللا محمد احمد ابراهيم الغريب283896
هندسة االسكندريهسلمى سمير عبدالحفيظ عبدالقوى336182
49o218هندسة المـــنصورهندى محمد عبد الحميد محمود السامولى
تربية ابتدائي اسيوطمحمد ايمـــن على بدوى797382
2o9775صيدله القاهرهحسن محمد حسن عويس
2622o9علوم عين شمسبسمه حسن سيد محمود
طب اسيوطاحمد عبد الحميد احمد عبد الحق796835
صيدلة اسيوطعبد الرحمـــن احمد عبد السيد ابراهيم821514
طب الزقازيقاحمد محمد فتحى محمد512418
3o3227نوعية بنهااسراء سعيد عطية عبدالفتاح
298oooكلية البنات آداب عين شمسدينا مسعد عبدالعزيز سيد
317o2اداب انتساب موجه القاهرهنانسى طارق عبد الباسط الياس
هندسة االسكندريهناصر محمد فتحى تونى حسن453486
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاسراء عبدالمـــنعم عبدالمجيد محمد278322
29897oتربية عين شمسفاطمه عصام عبدالرحمـــن عفيفى
تربية شبين الكومرندا شحات رجب خلف225968
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندرية/رياضةيارا محمود كمال الدين محمود محسن414415
حقوق المـــنصورهاحمد محمد ابراهيم ابراهيم العزبي563398
66o36طب حلوانبرديس مجدي عبد الرءوف محمد
2287oاداب القاهرهريهام رمضان احمد عبد العاطى
حاسبات ومعلومات القاهرهمريم اسامه حنفى محمودحسن46681
تربية ابتدائي الساداتسماح محمد احمد عبدالحافظ رضوان221349
8o2378صيدلة بورسعيدعبد هللا مـــنير فخرى سيد
تربية طفوله شبين الكوموصفيه محمود جوده السباعي الصواف214241
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كليةاسمجلوس
نوعية كفر الشيخياسمين جمال محمد احمد اسماعيل المليطي374234
56o946اداب المـــنصورهشيرين عبد النبى مصباح عبد النبى طيبه
تجاره القاهرهمعتز مجدى محمد طلبة54336
27813oتربية ابتدائي بنهاالشيماء محمد جوده عالم عفيفى
288o11تربية ابتدائي عين شمسوالء ممدوح محمد انور محمد فتح الباب
حقوق االسكندريهاحمد محمد عبدالفتاح زكى عبد المجيد345995
كلية فنون جميلة فنون اسيوطمريم شريف محمد على حسين46158
63o98كلية األلسن بنى سويفدينا وحيد عبد هللا عبد السيد
السن عين شمسسمر وليد امين سعد487751
حقوق القاهرهمحمد عبد الحميد عارف احمد136442
طب القاهرهرحمه عالء الدين ابراهيم زلط46582
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد كمال عبد التواب كامل72941
49o66oتجاره المـــنصورهايمـــن خالد محمود سرور عطية
تجاره عين شمسجنه مجدى محجوب محمد عبده192459
583o25تربية المـــنصورهاكرام رمضان عثمان موسى
طب اسنان طنطاأحمد فتحي عبد العاطي الفقي485469
حقوق القاهرهبدراوي علي عبده محمود58291
تجاره بنى سويفاسالم عصام الدين محمد عبد الوهاب65918
دار العلوم ج القاهرهايه طه اسماعيل محمد سالم236665
نوعية عباسيهاسماء عبدالمـــنعم ابراهيم سعد عواد287737
49414oصيدله االسكندريهاحمد عبدالسالم محمود تمساح
تربية ابتدائي المـــنصورهريهام السيد السيد عبد المـــنعم سليم579367
هندسة قناغيداء محمد عبد الوهاب حسن732345
819o43تربية اسوانياسمين حمدى محمد موسى
8o4722حقوق سوهاجرضوى ايمـــن شكر محمود
تربية الزقازيقانجى مجدى عبدالمعطى المهدى االحرف637846
257o7حقوق القاهرهمحمد ماجد محمد فوزى سعد ابو السعود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايناس محمد عبدهللا نصر242589
568o22طب المـــنصورهمريم عادل فؤاد على ابراهيم
7oo93إعالم بنى سويفعلى احمد امام محمد
تربية اسكندريةاسراء مصطفى ابراهيم حسن صالح417299
5799o2تربية المـــنصورهفاطمه الظريف الجميل عبد العزيز
تجاره بنى سويفرانيا سامى عبدالعظيم محمد716256
66o9o8حقوق المـــنصورهروفان على إسماعيل مصطفى مصطفى عسكر
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمارينا نشــات نصر سامى736889
تربية اسكندريةاالء سامح حسني محمد فتحى423869
صيدله عين شمسناريمان هانى عبدالشهيد سعد265539
15o881تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن محمود احمد محمد
141o87تجاره انتساب موجه  عين شمساميره عطا رياض عوض
تربية المـــنصورهوفاء سمير محمد فتحى محمود محفوظ581711
57o63تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان محمد رشدى عبد النبى
اداب المـــنصورهاحمد ياسر عوض احمد محمد565553
5848o1طب الزقازيقنهال سامى حسن امين موسى
81o588حقوق سوهاجعزه محمد جابر عبد العزيز
26422oصيدله عين شمسبشوى بنيامين عزمى بنيامين
تربية الزقازيقايه ممدوح محمد حلمى محمد فايد639321
طب الزقازيقرغده رجب محمد محمد646361
35o83التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةريهام محمد سيد حسني ابو العال
هندسة االسكندريهاحمد محمد ابواليزيد احمد مشرف458654
هندسة اسيوطعبد هللا محمد فتحى حامد588793
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمد عبد الرءوف عبد الحي29574
اداب المـــنياهند صالح ابراهيم على718433
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كليةاسمجلوس
اداب المـــنصورهمحمد علي عبد العظيم النوبي495192
طب اسنان عين شمسميرا مـــنير لويز مكسيموس117616
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى خالد بيومى طلبه231164
نوعية الزقازيقسماح حمدي السيد مصطفي خلف524855
اداب طنطاصباح وديد عبد القادر القط363128
42378oاداب االسكندريهصباح إبراهيم على السيدحالوه
2o9629اداب عين شمسمحمد رأفت كمال محمد المليجى
طب المـــنياهدير هشــام محمود على723789
51o358تربية طفوله الزقازيقيارا على احمد على سالم
27o17هندسة القاهرهبيتر ممدوح عدلى يوسف
حقوق اسيوطمحمد على مرغنى الصادق786811
فنون جميله عماره ج حلوانفيرونيكا هانى كليبر كامل مقار192772
3725o3تربية ابتدائي كفر الشيخندا السيد عبد الرحمـــن إبراهيم الملتزم
385o52طب بيطرى كفر الشيخنور عبد السميع السيدعبد القادرالقلفاط
تربية ابتدائي بنهامحمد احمد السيد هاشم جاد279461
طب المـــنيااالء حمدي عبد الغني دردير714873
هندسة االسكندريهاحمد سعيد على عبد الغنى الدسوقى414621
تربية ابتدائي اسيوطحبيبه شريف احمد سيف793117
صيدله االسكندريهيارا عبد السالم عبد السالم مرعى444859
هندسة كفر الشيخاحمد ثروت احمد حسين سعيد562638
صيدله طنطاهانم حسنى مغاورى احمد البربرى496831
5o1499تربية جامعة دمياطندى على محمد الشــامى
طب عين شمسضحى حازم محمد المهدى عبد هللا فكرى114233
اداب القاهرهمحمد كمال على عبدالحليم273737
كلية هندسة بنهاعبدهللا حسن محمد حواش222163
اداب االسكندريهبسنت سراج الدين احمد عبد السالم341398
72o14هندسة الفيوماحمد علي محمد السيد
اداب كفر الشيخصالح عفيفى محمد على شــاهين379671
طب بيطرى بنهاعبد الرحمـــن محمد سيداحمد الشين366482
46o371هندسة اسيوطاحمد عادل محمود كامل األصولى
هندسة اسيوطنهى سليمان حسن سليمان134134
82o134طب القاهرهمـــنه هللا ممدوح دياب عمر
تربية ابتدائي سوهاجشيماء محمد سالمه مهران817521
اداب الفيوماسراء رمضان عويس طحاوى81246
تربية اسكندريةاسراء السيد عباس محمد السيد339846
59o3o3صيدلة بورسعيدمحمد عبد الجليل رزق محمد الشحات
اداب حلوانزينب سمير السيد محمد122743
192o54هندسة المطريه جامعة حلوانردينه ايمـــن مأمون عرفات
علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان جمال حسن علي قريقر225991
اثار القاهرههدير حسنى كمال الطنطاوى34525
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانصباح محمد عبدالحى سيد احمد514581
اداب حلوانميار شريف عبدالكريم سيد188164
كلية الصيدلة ج الساداتاميره سليمان ابو المجد سليمان  قاسم231643
طب سوهاجكيرلس يوسف حلمى شنوده785529
تربية ابتدائي المـــنصورهنجوى هاشم حسن عبد الصمد عمر576376
2o2oo1تجاره القاهرهمحمد احمد عبدالمجيد احمد
تجاره االسكندريهندى محمود السيد محمود عزب411124
تجاره القاهرهافنان عمر ثابت احمد15365
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه محمود محمد عيسى59858
اداب الزقازيقلمياء عبدالبارى محمد عبدالبارى644327
كلية البنات آداب عين شمسنورا ناصر عبدالعاطى عبد العال نعيم194831
كلية البنات تربية عين شمساسراء عصام عبدالحميد ابراهيم293286
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كليةاسمجلوس
صيدله االسكندريهعبدالرحمـــن جابر عبدالحليم احمد439975
234o77عالج طبيعى ج كفر الشيخهبه ابوالعينين عبد االغنى جاب هللا
66o182معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيدمحمود عبد العاطى محمد عبد العاطى احمد على
29o744نوعية عباسيهمـــنال عبدالعزيز محمد على مـــنتصر
فنون جميله فنون ج االسكندريههند السيد عزالدين محمد349359
7169oرياض اطفال بنى سويفاميره فتحى عبد العظيم حسن
اداب كفر الشيخانس الدسوقي السيد عبد الجواد375119
637o44تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسامه بكر مصطفى عبد الفتاح غالى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد طه صبرة فراج136478
58936oتربية ابتدائي المـــنصورهشريف رضا عبد الفتاح محمد الطريفى
3o3556هندسة شبرا بنهااسراء سمير محمد جاد عبدالحليم
اعالم القاهرهاسراء محمد فرج على فرج277667
السن عين شمسحنان يوسف معوض عبد المسيح37117
49o725السن عين شمسعالء الدين حسن السعيد القليوبى
تربية ابتدائي شبين الكومشيماء السيد احمد عبدالهادى225842
تجاره المـــنصورهاسالم محمود طه ذكى االمام588661
اداب انتساب موجه القاهرهايه سمير حداد السيد92382
تجاره القاهرههبة حسين عبد النبى عبد هللا34619
سياحه وفنادق االسكندريهامـــنية عبد المحسن محمد احمد ابراهيم349977
5865o7رياض اطفال المـــنصورهمـــنى هشــام محمد عبد المـــنصف عبد العال
اداب المـــنصورهنورهان خالد محمد حسنى جاد البرعى579395
اداب االسكندريهنورهان طارق حسين غريب احمد419926
351o8oطب االسكندريهنوران يوسف عبد المـــنعم على
8232o9كلية تجارة ج أسواناحمد حسين محمد عبد الخالق
2125ooاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد سمير على عبدالعليم ابراهيم
طب بنهااحمد توفيق محمد عبدالمطلب217894
41614oتجاره االسكندريهاحمد قباري محمد عبد العظيم
28o141تربية رياضية بنين بنهااحمد رجب محمد محمد عبدالعاطي
2135o5طب اسنان طنطاتامر ابراهيم فهمى الشــامى
تجاره الزقازيقابراهيم ناصر محمد سعيد عبدالجواد646656
حاسبات ومعلومات عين شمسخالد نبيل حسن بكر281737
السن عين شمسجهاد محمد مسعد فرج الشربينى584483
اثار القاهرهدميانه عادل فاروق حنا21341
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد صالح احمد عماره221454
تربية طفوله سوهاج طالباتسلمى رفاعي يوسف حسانين813492
3o873هندسة القاهرههشــام طارق احمد محمد
طب بنهاايه ابراهيم سعيد السيسى218884
هندسة االسكندريهالمدثر محمد فتح هللا عبد الرازق عوض345576
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد عبد الغنى محمدالصغير حسنى66341
اداب طنطاندا محمد محمود عبد القادر غالب497524
هندسة االسكندريهمهند خميس ابراهيم حسن شــاهين345527
تجاره انتساب موجه االسكندريهشريف محمد عبد الحليم بسيونى411461
7115o9طب المـــنيااحمد اشرف محمد مهدى عمر
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةسها جالل عبدالوهاب محمد التعلب236748
كلية أداب بورسعيدايه رضا محمد شحاته661692
تربية رياضيه بنين االسكندريهمحمود احمد محمد ابو رية426534
اداب جامعة دمياطسلمى حسن محمد حسن القصيفى499532
هندسة عين شمسمصطفى ناجى محمد النجار124481
طب بيطرى االسكندريههند اسماعيل ابراهيم شحاته437749
7927o4تجاره اسيوطمينا جمال جرس مسعد
57853oتجاره المـــنصورهساره بالل عبد المجيد محمد صالح
1362oتجاره وإدارة أعمال ج حلواننادين خالد محمد محمد عبيد
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كليةاسمجلوس
5o9o17هندسة الزقازيقعلى عادل على محمد السيد عفيفي
34888oتربية طفوله اإلسكندريةفيوال مكرم مـــنصور عبد المالك
64563oتجاره الزقازيقاحمد عطيه عبدالعزيز عطيه
تربية ابتدائي طنطامحمد ابو اليزيد ابراهيم سيد احمد الخولي352679
صيدله طنطااسماء محمد شعبان محمد جاد هللا243749
41o58تجاره القاهرهشهاب الدين عبد هللا محمد محمد
66227oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةسهير على على ابراهيم محمد دراز
تجاره عين شمساسراء اشرف عبدالقادر سيد267694
5118o3اداب الزقازيقامل عصام صالح احمد راغب
1159o2تجاره القاهرهكيرلس نبيل حربى لويس
تجاره القاهرهمـــنة هللا ممدوح حسن عبد العزيز124837
تربية ابتدائي شبين الكومهبه كمال محمد مصطفى فوده214568
6941oتربية بنى سويففتحى شعبان محمود حسبو
تجاره دمـــنهوراسالم عادل السيد محمود عقل419219
41o5o8فنون جميله فنون ج االسكندريهاحمد عادل عبد الحليم محمد
497o85اداب طنطاعصام اشرف محمود محمد ابراهيم
صيدله طنطاخالد فيصل السعيد محمد حمد485541
794o92اداب اسيوطامانى سعد على محمد
52o4o9تمريض الزقازيق االء عادل عبدهللا محمد السيد
اداب طنطاهاله جمال بسيونى عبد المجيد أبو غربيه485436
رياض اطفال بنى سويفنورا عصام الدين سيد احمد64991
تربية اسيوطكرستينا عيد سعيد قط794732
5o6554هندسة المـــنصورهنور احمد ابراهيم كامل
طب اسنان جنوب الوادىماجى ميشيل جرجس ايوب785623
كلية الطب بقناهبه جمال احمد ادريس732986
5913o3تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد ابراهيم عبد الكريم يسن
188oo7هندسة عين شمسمـــنار محمد سامى محمد حامد محمد طلبه
5o9155صيدله الزقازيقمصطفى سليم السيد ابوهاشم احمد
فنون جميله فنون ج االسكندريهريتا طارق عبده زكى شحاته419558
نوعية المـــنياعبدالرحمـــن عبدالباقى معروف احمد722453
تجاره كفر الشيخعمر عطيه عبدالمـــنعم عطيه368732
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةتيسير صالح محمد حسن57883
599o7تربية حلواننجالء عبد الرازق محمد نصر
74o385تربية قنا ج جنوب الوادىوالء الحسين محمد مبارك
كلية اآلثار باالقصرنورا إسماعيل عبد  ربه حماد417886
تربية الغردقة جنوب الواديهيام ابوبكر ابراهيم محمود238393
تجاره بنهامصطفى عادل محمد الفولى السيد643761
طب عين شمسفيلوباتير صموئيل اسعد قطرى133292
374o63اثار قنا جنوب الواديمحمد عبدهللا عبدالحميد محمد عمار
اداب عين شمسنورهان جهاد ابراهيم احمد271948
نوعية موسيقيه الزقازيقلمياء حسام عبدالعزيز السيد القبانى644326
كلية البنات آداب عين شمسهبه مجدى سعيد السيدالحاج عيد293364
74o674تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء عبدالمـــنعم محمد احمد
تربية ابتدائي المـــنياعماد صالح مصطفى محمود716592
تجاره عين شمسنهى هشــام هاشم الفحام117959
تجاره المـــنصورهعالء الدين طه عبد الحليم الشربينى592552
56o668صيدلة بورسعيداحمد محمد ابراهيم احمد حال
حقوق بنى سويفمريام حسين ربيع صديق رحيم19374
451o87كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورساره كمال احمد محمد كحلة
796o74حقوق اسيوطحسن زين حسانين حسن
تربية المـــنيااسراء حسين صالح رشدي725149
تجاره جامعة دمياطعمرو السيد طه زقزوق499894
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كليةاسمجلوس
تجاره اسيوطمحمود صالح سيد على789589
تربية ابتدائي كفر الشيخشيماء احمد السيد مصباح378496
3oo969تربية ابتدائي بنهانرمين خالد عبدالكريم محمد
2o9442تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابوبكر شعبان محمود على
269o6oطب القاهرهحسام ناصر عبدالعاطى عبدالمؤمـــن البرى
64o571كلية البنات آداب عين شمسدينا جمال محمد طلعت ابراهيم
3593o8تربية ابتدائي طنطاهاجر خالد عبد الفتاح فرج سالمه
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد تهامى محمد طايع739154
اداب الزقازيقندا محمود محمد على528965
5o1639اداب جامعة دمياطدعاء السيد نعيم عوض
نوعية الزقازيقاسراء شــافعى محمد على الزهوى637818
43o989تربية ابتدائي دمـــنهوراماني سعد متولي أحمد يوسف
13o32كلية البنات آداب عين شمسوالء محمد عبد اللطيف محمد
3o716هندسة القاهرهمحمد طارق محمد حسن ابراهيم
اداب القاهرهمحمود عاطف سيد كامل152952
صيدلة بورسعيدعال حمدى محمد محمود مـــنيسي594249
هندسة اسيوطأحمد أشرف فؤاد عبد العزيز337368
تربية ابتدائي قنا ج الواديمادونا مراد هنري روفائيل743985
34o737هندسة االسكندريهعبد الحليم اسامه محمد جمعه الجمل
52o744هندسة الزقازيقمصطفى جمال عبدالمعطى حسن عبدالمعطى
27424oاداب عين شمسندى عبداللطيف رجب خليفه
38o118تربية طفوله كفر الشيخعلياء محمد محمد ابراهيم يوسف
صيدله الزقازيقهشــام محمد انور مسعد اسماعيل525149
تربية ابتدائي بنى سويفاميره رمضان ابوغنيمه خلف66749
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرضوى سعيد عبدالبارى محمد195288
تجاره الزقازيقاحمد عبد هللا محمود عبد هللا سيد احمد523372
تجاره المـــنصورهسامى حامد عبد المـــنعم احمد589627
19o8o1حقوق القاهرهاحمد تامر رجاء الشهاوى
تربية ابتدائي كفر الشيخإيمان على امبابى محمد بدير381973
57398oتربية ابتدائي المـــنصورهبسنت حسين فرج احمد مـــنصور
طب بيطرى القاهرهمريم عادل محمد مصطفى28439
صيدله االسكندريهوفاء محمد ابراهيم محمد صقر347885
تربية أساسي اسكندريةهناء ابراهيم انور محمد الصعيدي428413
58o2o5تربية المـــنصورهمحمود المتولى محمد مصطفى فايد
هندسة عين شمسكريم احمد محمد احمد فوزى13823
حاسبات ومعلومات القاهرهاسماء على محمد حسن على149673
هندسة القاهرههاجر على محمود علي282572
تجاره القاهرهدنيا مصطفى احمد هاشم128278
هندسة القاهرهايمـــن عادل على عبد الواحد االكوح15438
حاسبات ومعلومات عين شمسمينا اشرف ميالد جاد129741
35933oتربية طفوله طنطاياسمين احمد محمد الصردى
صيدله االسكندريهاحمد رجب عبد الرازق النشرتى352816
هندسة اسوانمحمود حازم محمود حنيدق محمد عبد هللا636887
6524o3تجاره االسماعيليه ج قناة السويسميرنا محمد على حسن الشــاعر
صيدلة الفيوموليد عيد غانم عبد اللطيف91343
اثار القاهرهياسمين نصر عوض اسماعيل512412
صيدله الزقازيقبسنت عادل محمد حسين على647517
3o6986حقوق عين شمساحمد محمد سالمه اسماعيل
تربية بنى سويفسمر محمد عبد القوي خليفه66166
طب بيطرى القاهرهسميه نادى احمد مصطفى36619
3538o2اداب طنطافاطمه الزهراء احمد مـــنصور حسن سلطان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد امين برهام امين حسن133143
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كليةاسمجلوس
2o4444تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن كمال الدين محمد عبداللطيف
اداب المـــنصورهصفاء عزالدين بكرى احمد عجيز566721
علوم المـــنيادعاء بيومى محمد عبد الغنى715123
تجاره طنطامحمود السيد محمد ابوعكر362798
2o1841تجاره القاهرهعبدالرحمـــن ايمـــن محمد محمد
اداب اسيوطمحمد احمد فرغلى محمد794913
نوعية الزقازيقرويدا احمد عادل خالد649551
عالج طبيعى قنااندرو اشرف اديب ملك816316
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد جمال سيد عبد الرحيم43398
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةديانا عاطف عبدالمسيح موسى215311
تربية ابتدائي قنا ج الوادياميرة حسين زكى حسين737153
5641o5اداب المـــنصورهمحمد السيد محمد حسن الباجورى
هندسة اسيوطعالء عمرو على حسين احمد566326
34779oصيدله االسكندريهساره محمد عبدالباقى محمد الشــافعى
هندسة القاهرهسلسبيل عادل شعبان عبد السميع35811
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانفاطمه محمد عبدالباسط ابراهيم284967
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةساره عمادالدين عيسى الخولى215667
35o36اداب القاهرهايه هشــام سيد محمد
طب سوهاجمـــنه هللا كمال حلمى طه816782
73o549طب المـــنياعبدهللا محمد مصطفى جوده
صيدله القاهرهاسراء سيد محمد المهدى123964
هندسة اسيوطنجاه يونس على يوسف641564
تجاره القاهرهحماد عبد هللا محمد سيد حماد57548
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمينا هشــام مـــنصور السيد39891
هندسة حلوانمحمد قاسم محمد سليمان156346
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىامل محمد مصطفى محمود732873
اداب القاهرهحبيبه حمدى يس ابراهيم13862
64862oصيدله االسماعيليه ج قناة السويساسماعيل محمد فؤاد محمد ابراهيم
نوعية عباسيهفاطمه وحيد سعيد عبدالحليم289365
هندسة حلوانمصطفى احمد محمد محمد الشهاوى192683
5779o2اداب المـــنصورهحسين احمد احمد محمد مصطفى
تجاره الزقازيقالسيد محمد السيد حسين523926
5o2474تربية جامعة دمياطسارة حسنى عبد اللطيف بيوض
تجاره بور سعيدنرمين مجدى السيد محمد راغب663429
2797o7اداب الزقازيقفاطمه صابر عبدالموجود عبدالسالم
423o39اداب االسكندريهمريم الحسن عبد اللطيف محمد احمد
5o2158تجاره جامعة دمياطاياد محمد السيد العشري
نوعية كفر الشيخاسماء عاطف احمد حسبو على العناني377125
كلية الصيدلة ج الساداتعبد هللا احمد عبد العليم محمد عوض443211
419o72تجاره انتساب موجه االسكندريهمروان محمد عبد هللا محمد خليل عرفه
421o23تجاره االسكندريهيحيى ربيع محمد هاشم
276o15طب بنهامحمد اسامه سيد على
تربية العريشعبد هللا ابراهيم عبد هللا محمد666239
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةروان وائل محسن حسن133932
تربية ابتدائي دمـــنهوراية محمد عبد الغنى فتح هللا عبد هللا428551
اداب عين شمسمحمود حمدى شعبان حسن281916
تجاره بنى سويفمحمود عيسى محمود عيسى722523
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء احمد صالح احمد231589
هندسة الفيوممحمد السيد عيد السيد قرمه641618
5o2222حقوق المـــنصورهكريم فرج سعد صبح
7225o3اداب المـــنيامحمد عصام محمود حمدى
347o14السن عين شمسياسمين طارق على محمد الفولى
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كليةاسمجلوس
تخطيط عمرانى القاهرهاحمد محمد محمد خطاب651753
 تربية الساداتابانوب عطيه سعيد اسحاق224588
29566oنوعية بنهامحمد طلب عبدالحميد محمد عمر الصعيدى
تجاره االسكندريهمحمود رمضان مصباح سباق335593
طب حلوانمـــنار محمد بدوي عبد السالم رزق75419
تربية اسوانايمان اسماعيل مهلل عليوى834621
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانرويدا حسن فتحى كمال282244
اداب دمـــنهورريهام محمد محمد غالب429282
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن كرم عبدالرحمـــن عبدالوهاب413588
8o6925صيدلة اسيوطعلياء جادالكريم السيد عبد الكريم
اداب عين شمساميره محمد احمد محمد274799
هندسة شبرا بنهاحازم ضاحي محمد ناجي18692
اداب عين شمسرحاب حسام الدين ابوالسعود عطية283883
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفبهاء الدين حسين فهمى حسين746842
اداب طنطاامل محمود ابراهيم الشوربجي495985
2o8114تجاره عين شمسسلفانا ايهاب زاهر ابرهيم
طب اسنان طنطاريم ابوالعال سعد ابوالعال جواد485773
هندسة طنطانورهان أحمد اسماعيل الخواص سليم496417
طب اسنان عين شمسميار محمد هشــام بركات محمود188458
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمـــن نبيل محمد طاحون244133
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةندى خالد عبدالمـــنعم ابراهيم سالم214811
58532oتجاره المـــنصورهنهى خليل عبد العظيم على الشــامى
صيدله طنطاوالء سليمان محروس سليمان بدوي363478
5651o4صيدله المـــنصورهاميره رضا جالل الغريب ابراهيم
اداب انتساب موجه القاهرهنادرين مصطفى حسن حامد118877
نوعية المـــنيااسماء على رجب على712841
سياحه وفنادق االسكندريهيوستينا ادوار عدوى ميخائيل423719
73421oتربية قنا ج جنوب الوادىنورهان عادل احمد محمد
1883o5تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء ممدوح احمد صادق
355o32كلية الطب البيطرى المـــنوفيةشيرين محمد محمد محمد قوزع
28o855تربية ابتدائي عين شمسمحمد اسامه سيد محمود
41126oاداب االسكندريههاجر السيد عطا بلبول
حقوق عين شمسشمس طارق حامد عبدالموجود194794
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد عادل ابوطالب عبدالرحمـــن شرف233419
62o27تربية رياضيه بنين بني سويفمحمد عبد الحكيم محمد عبد الرحيم
هندسة بور سعيدمحمود على محمد عبد العزيز عالم573314
حقوق القاهرهعبد هللا عصام احمد عبد الاله19792
357oo9صيدلة اسيوطسيف رائف وصفى حنا
294o58طب عين شمسمى طارق محمد حماده القللى
اداب عين شمسياسمين عبدالجواد محمد محمود298195
3423ooتجاره االسكندريهعبد الرحمـــن محمد محمد علي ابوزور
صيدله الزقازيقعال عاطف نعيم محمد عبد هللا587667
7968oهندسة الفيومحسام كرم محمد عبد الستار
58o461تجاره المـــنصورهمحمد خالد عباس امين ابراهيم
تجاره اسيوطمحمد ياسر عبد هللا عبد المحسن789764
تجاره دمـــنهورمحمد طارق السيد الشرقاوي426515
كلية رياض االطفال اسيوطنرمين حماده ابراهيم ناشد799298
طب الزقازيقايه جمال عبدهللا السيد516655
38146oطب االسكندريهيوسف خالد عبدالحميد السيد عبدالعال
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسيارا محمود عبدالرحيم محمود ابراهيم188171
اداب الزقازيقسعيد أحمد سعيد صادق517235
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد سعيد حنفى محمود273362
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كليةاسمجلوس
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديدعمرو سيد محمود عبد العال748728
تربية بنهااحمد ياسر عمرى شحاته عبدالحميد284133
طب الزقازيقاميره عصام الدين صالح ابراهيم639358
تربية طفوله طنطاايه إبراهيم أحمد إبراهيم حميده489269
اداب المـــنصورهكريمان محمد نبوى عبد الغنى دوما489415
76216oكلية الطب بقنازينب محمد السيد خليل
فنون جميله فنون ج االسكندريهاسراء مجدى عبد العزيز اسماعيل جبر419942
اثار قنا جنوب الواديفاطمه كمال عبد الرازق محمد142337
اداب القاهرهايه محمد محمود محمد25156
طب المـــنصورهعمر عبد الهادى محمد البدراوي572233
هندسة بور سعيدمهاب عصام عبد المـــنعم احمد اسماعيل566188
38126oاداب كفر الشيخماجد اشرف عبد الحميد الحسانين ابراهيم
42434oتجاره االسكندريهندى هشــام محمد المهدى حسين الغرياني
6o646اداب حلواننارمين عبد الباقي عبد الفتاح عبد المحسن
8o5534تربية سوهاجندي اشرف عبد الغني قاسم
اداب انتساب موجه القاهرهعبد الرحمـــن سيد كمال عبد الحفيظ الشريف55898
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسبسمه ابو الخير سعد احمد653945
تجاره عين شمسيوسف عاطف الشرقاوي رزق خليل131755
صيدله طنطااسراء طارق عابدين محمد277843
تربية ابتدائي الساداتايه ممدوح جابر عماره214451
طب بيطرى دمـــنهورعبدالرحمـــن محمود محمد على التلت439996
اداب عين شمسندى ثروت محمد محمد144867
صيدله حلوانالشيماء حاتم فاروق عبدالعزيز299389
صيدله القاهرهريم رافت عبد الكريم احمد123664
641o71تربية الزقازيقرانيا هاشم محمود ابو هاشم
499o23تجاره طنطااحمد محمد كامل السيد ابونعمه
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةخلود محمد السيد ابراهيم643126
تربية االسماعيليهساره محسن محمد احمد653976
5862o4تجاره الزقازيقساره خالد عبد الوهاب محمود النجار
اداب االسكندريهاحمد سامى محمد عبدالفتاح344374
هندسة طنطااحمد عبد الرحيم احمد محمد جعفر357952
23482oهندسة القاهرهخالد ماهر عبدالبديع بده
19o2oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةدينا خالد محمد سيد
تربية طفوله اإلسكندريةريهام ياقوت ابو النجا ياقوت عيد348864
عالج طبيعى ج كفر الشيخندى عمر محمد محمد ابراهيم566899
حقوق االسكندريهاحمد جمال الدين احمد طة418552
اداب انتساب موجه عين شمساسالم سامى سيد محمد139845
تجاره االسكندريهعبدهللا عالء عبدالحميد اسماعيل342149
8o7789اداب سوهاجوفاء يحيا على عبد الرحمـــن
تربية كفر الشيخسوميه عبد السميع حسن السيد382527
نوعية طنطامحمود عطية السيد حامد366367
صيدلة بورسعيدمـــنه هللا توفيق عبد الحميد سعد القلينى661229
754o2كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفساره بهاء عبد الرحيم مصطفى
اداب الزقازيقرانيا عاطف عبد اللطيف محمود شومان585264
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدهللا محمد الغريب محمد يوسف217516
تجاره الزقازيقاسالم محمد محمد صابر موسى528573
طب االسماعيليه ج قناة السويسنورهان احمد محمد احمد659884
42o857تجاره االسكندريهمؤمـــن محمد محمد حسن عارف
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد جمال عباس جمعه68423
639o46تربية طفوله الزقازيقنهله رضا محمد عبد الرحمـــن ابراهيم
اداب سوهاجوالء احمد عزمى أبوبكر817182
اداب عين شمساميره مصطفى اسماعيل مصطفى265817
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كليةاسمجلوس
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد مصطفى ابو المحاسن احمد عبد الدايم487318
هندسة طنطامحمد خيرى احمد اسماعيل عيسى362361
هندسة القاهرهجورج محروس لوقا بسخرون56796
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمرو جابر محمدين محمد125716
تجاره انتساب موجه قاهرهعمر عماد حمدى عبد العزيز48472
265oo2كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشيماء جمال محمد السيد
14o917هندسة عين شمسياسمين وجدى محمد عبد الوهاب
هندسة اسيوطعبد هللا السيد محمود على محمد591676
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديدطارق عز الدين فؤاد محمد748926
هندسة الزقازيقمحمد نبيل عبد المحسن عطيه محمود637546
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاشرف يوسف جعفر يوسف224596
طب بيطرى دمـــنهورعبدالرحمـــن مصطفى ابراهيم احمد الجبالي439997
تجاره بور سعيدمحمد احمد التميمي الغريب احمد663938
279o95تمريض بنهاعزه عبدالفتاح السيد محمد عامر ماضي
اداب طنطانورهان اسامه عبدالمعطى سليمان363851
نوعية بور سعيدمرفت فوزي كامل حجازي سليمان662722
صيدله طنطاسلسبيل عبدالمحسن عبدالفتاح سمري235787
صيدله حلوانمحمد مختار فهيم االشمونى219949
25o74حاسبات ومعلومات القاهرهمـــنة هللا جمال عبد الفتاح سيد
497o83تجاره طنطاعبد المـــنعم ايهاب عبد المـــنعم  اسماعيل هندى
656o57تجاره االسماعيليه ج قناة السويسانس محمد توفيق همام
هندسة اسوانمحمد عبدالفتاح أحمد عبدالكريم744383
2o168تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانفارس وجدى فتحى صليب
3542o2طب طنطانسمه محمود محمد رضا عبدالفتاح محمد
71o715طب بيطري المـــنياسندس صالح حسانين موسى
كلية البنات آداب عين شمسهدى عمرو محمود سليمان296497
 تربية الساداتاسماء محمد عبد المـــنعم محمود الليثى232535
2o3197صيدله القاهرهضحى كمال محمد مغازى
تجاره الزقازيقالحسين عالء احمد مهدى515729
كلية أداب بورسعيدسلمى عادل احمد يوسف العارف661717
41o199صيدله االسكندريهنادر نقراشى فوزى جاد بخيت
تربية الزقازيقاسماء نشــات محمود سيد احمد فرحات585549
تربية ابتدائي طنطاهدى ابراهيم سعد الغندور491595
اداب انتساب موجه عين شمسمصطفى محمود محمد محمود154684
651o57تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمكسيموس جمال نجيب فرح
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى سيد عبد الرازق سيد119729
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةاسماء عبد العزيز دياب احمد دياب587194
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم مجدى عبدالمـــنعم جعفر224842
5o9532نوعية الزقازيقمحمد عبدالمجيد عبدالرحمـــن محمد البرلس
363o8اداب حلوانشيرين مجدي سمير عبد الفتاح
طب اسنان المـــنصورهاحمد عدلى صالح محمد591111
6665o4هندسة اسوانعمران محمد محمد عطيه
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد لطفى محمد العسراوى217426
اداب المـــنصورهخلود عرفه فتحى عرفه محمد567791
586o81هندسة الزقازيقاسالم سامى محمد بكر محمد جوده
422o49تجاره االسكندريهادهم محمد رمضان محمد عبدالدايم
145o99تجاره عين شمسعبد الرحمـــن احمد عبد الفتاح شــاذلي
نوعية طنطافرج هللا هشــام فرج هللا الغنيمى366363
3529o1اداب طنطاعبد الرحمـــن هشــام محمد مصطفى غزاله
3646o3كلية األلسن كفر الشيخرنا اشرف صالح الزنكلونى
تربية كفر الشيخايمان عطيه سعد عبدالجليل عيسى374751
29o753اداب عين شمساسراء ماجد عبدالغنى محمد
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد عبده محمد خليل تقلو595265
3o35o6تربية ابتدائي بنهامى محمد مرزوق عبدالحميد
41o795تجاره دمـــنهورمصطفي مسعد ابراهيم حموده محمد
كلية البنات آداب عين شمسخديجه محمد امين عزب197458
58866oحقوق المـــنصورهاسالم طارق محمد على عبد الجواد
كلية حقوق المـــنيامريم محمد سلطان عبدالعظيم724564
15o6o3اداب حلوانعبد الرحمـــن محمد عبد العال محمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمروه خليل ابراهيم عبدهللا656357
هندسة االسكندريهحسام الدين علي محمد المغربي414576
هندسة المـــنصورهمحمد ماهر كمال الجندى488116
2332o3تجارة جامعة الساداتابواليزيد احمد محمود بدر
454o49هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن جمال محمود محمد احمد
كلية البنات آداب عين شمسسندس محمد السيد على265844
كلية هندسة بنهااحمد جمال عبدالفتاح ابراهيم نورالدين279888
نوعية المـــنصورهمروه مسعود عبد الستار يوسف573721
تمريض طنطا نورهان صابر محمد الشيمى363273
كلية تجارة ج أسوانصباح السيد عبد العليم محمدين758171
صيدله حلواندعاء عبد الرحمـــن عطيه محمد كربل586297
طب كفر الشيخساره عبدالفتاح عبدالرحيم بسيونى احمد376849
3o3121تربية ابتدائي بنهامحمود عمر محمود مرزوق صالح
65o457تربية الزقازيقايمان شوقى احمد حلمى
طب الزقازيقمحمد عاطف السيد محمد مـــنصور646184
كلية البنات تربية عين شمسمروه عبدالنبى ابوسريع محمود على293819
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننادين محمد سعيد عبد الرازق24819
35881oتربية ابتدائي طنطاعالء محمد الغريب الجعتول
تربية ابتدائي عين شمساميمه اسامه حمدى احمد264831
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى عماد الدين حلمى محمد المغربى26758
79o11اداب الفيوممصطفى عطيه عوض عبد الجيد
اداب قنا ج جنوب الوادىالشيماء خليفه فؤاد الصادق738923
365o98هندسة المطريه جامعة حلوانرودينا محمد شوقى حسن الشرقاوى
تجاره القاهرهنور يحى محمد ابوجريدة49854
تجاره بنهامحمد صالح انور محمد288726
5o2819طب بورسعيدمحمد محمد محمد الزقزوق
49o556سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد ربيع فوزى حسن
تجاره عين شمسنورهان رجب عبدالغنى عثمان188896
اداب طنطايارا محسن يوسف الحاج حماد يوسف359327
طب القاهرهاحمد محمد عبد اللطيف ميتكيس123331
اداب طنطامحمد غريب فهمى عبد المتجلى سباق357157
8o5731صيدلة اسيوطدنيا ادم محمود ادم
37977oحقوق طنطاماجد سامى عبدالعظيم خليل االبشهى
5o3176تجاره جامعة دمياطعبدالرحمـــن حمدى خليل محمد المرشدى
السن عين شمسمرام محمد عبد السالم سرحان498629
تجاره عين شمسكريم عادل نور الدين محمود139912
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسامه اشرف محمد محمد ابوشوشه187751
تربية اسوانهبه كامل محمدالسيد عوض هللا822563
اداب دمـــنهورمحمود ابراهيم رمضان سيد احمد نجم425625
تربية ابتدائي المـــنيامروه وفدى كامل محمد716814
دار العلوم ج القاهرهفاطمه عماد فتحى محمد151246
تربية ابتدائي الساداتدعاء نجاح مصطفى حالوه219133
صيدله الزقازيقاسراء محمد محمد الدسوقى الفقى489723
351o8تربية عين شمسشيماء ابوبكر محمد نصر
صيدله عين شمسامل احمد زكى السيد ابوالنور288143
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71624oكلية األلسن ج أسواناميرة عبدهللا صابر محمد
تربية شبين الكومتقى حسن عبدهللا مرسى226541
هندسة االسكندريهاحمد مصطفى موسى دياب غانم455943
5o8752هندسة الزقازيقكرم عزيز كرم عزيز حنا
صيدله طنطااالء صابر احمد محمد الطباخ216911
كلية البنات تربية عين شمسياسمين ايمـــن عويس امين146174
هندسة طنطامحمد محمود عبد المعطى هجرس362451
647o63هندسة الزقازيقاحمد عماد عبد هللا محمد
13981oاداب حلوانمحمد كامل حلمي عثمان
43115oتربية طفوله ج دمـــنهوررنيا صالح مبارك شعيب حميده
5o974السن المـــنيااحمد محى الدين محمد مصطفى الشــاذلى
58o726تخطيط عمرانى القاهرهعبد هللا حسن السيد محمود حسان
36728oطب طنطارجاء خالد البسيونى حسين عمر
اداب انتساب موجه االسكندريهعلى سالمة على فايد415637
5834ooكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةرغده السيد جوده السيد
46o168هندسة الفيوممعتز مبروك رمضان ميالد
3728o1اداب كفر الشيخسالي السيد السيد غنيم
663o64تربية رياضيه بنين بور سعيدمحمود صديق صديق حسن شطا
طب بنهامروه عماد الدين عبد الملك محمد شمس الدين637746
اداب كفر الشيخهاجر محمد زين العابدين جوده422812
75o97طب حلوانمروه فتحى سعد على
تربية الفيومسالى سالم احمد عثمان73225
446o4تجاره القاهرهمـــنة هللا مصطفي عاشور مصطفي
هندسة االسكندريهمحمد المعتز محمد احمد الفالح342125
8o2oo1اداب اسيوطعبير خلف احمد شحاته
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه على عزالدين احمد16695
هندسة بني سويفطه عيد الضويحى طه68832
رياض اطفال المـــنصورهعال احمد عبدالسالم السيد524716
السن عين شمسمؤمـــن خالد محمود وهدان15649
فنون جميله فنون حلوانناديه عبد هللا شفيق حلمى44847
هندسة اسيوطعماد الدين محمد احمد حسن791495
422o59سياحه وفنادق االسكندريهزياد محمد بدرى احمد حسين
42349oفنون جميله فنون ج االسكندريهايمان يحيى احمد عبدالجيد محمد
تجاره القاهرهندى امير محمد نبيل36561
64441oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسشروق سمير محمود السيد رمضان
هندسة حلوانمحمد سعيد محمد علي محمد456214
كلية طب االسنان جامعة أسيوطماريو مفيد نصحى فانوس786651
تربية ابتدائي شبين الكوماسماء محمد سيد احمد سالم225536
51o931تجاره انتساب موجه الزقازيقأحمد السيد عبد المعبود احمد
7523o9هندسة المـــنياياسمين عالء محمد ربيع محمد
17o99تجاره القاهرهميرا ميشيل حنا خليل
تجاره االسكندريهامـــنية عبد المـــنعم انور عبد المـــنعم415668
اداب طنطاراندا محمد عبدالفتاح عبدالفتاح ربيع498197
32o89حقوق القاهرهاحمد محمد قطب محمد مصطفى
41o986كلية األلسن ج أسواناسراء صالح فتحى عبد الهادى ماضى
تربية دمـــنهورهاجر مدحت ابراهيم ابوجريده429654
فنون جميله فنون ج االسكندريهمحمد محي الدين ابراهيم عبد العليم محمد345194
طب بيطرى جامعة الساداتندى شعبان محمد محمد حسنين219599
صيدله عين شمسيارا مـــنيع عيسى مـــنيع192465
حقوق االسكندريهرحمة محمد رجب عبد الحافظ محمد417397
اداب المـــنصورهاسماء سالم عبد النبى رزق سالم576838
13o794تجاره عين شمسندى محمد صديق احمد
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51216oتجاره الزقازيقجهاد مجدى عبد الحسيب مصطفى
هندسة كفر الشيخمحمد محمد احمد محمد عباسى458569
تجاره كفر الشيخمحمود طارق عبد هللا أحمد عبده381618
27o951تجاره القاهرههنا احمد السيد محمد عثمان
424o53تربية أساسي اسكندريةهدير كامل جمعه حسن التونى
2881o7صيدله عين شمساسراء اشرف السيد محمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد زغلول بغدادى احمد محمود375856
662o84رياض اطفال بورسعيدنسمه على عبدالقادر بكرى محمد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسعبد هللا عمر السيد بكرى على637292
تجاره القاهرهاحمد رجب فتحي دسوقي58281
35346oنوعية طنطامحمد علي محمد محمد شلتوت
تجاره بنهاامام عبدالرجمـــن سيد قطب291825
صيدله القاهرهعائشه حسين السيد محمد24976
تربية ابتدائي بنهامحمد امين سالمه عبدالفتاح293921
تربية عين شمسندى مجدى عبدالعزيز احمد275196
تجاره انتساب موجه  عين شمسجوليان سمير فهمى اسحاق264887
طب القاهرهعال عبد الوهاب محمود محمد16439
56673oنوعية المـــنصورهعلياء عالء على محمد
3851o1تربية كفر الشيخاحالم ناصر احمد احمد السماحى
73o468اداب المـــنيااحمد محمد حلمى محمد
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةفاطمه فرج العيسوى فرج سنجاب584515
السن عين شمساسماء اسامه صبرى عبدالستار293468
261ooتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةكريم احمد جميل نصر
صيدله المـــنصورهندا محمد عبد المعطى احمد النجار568923
71945oاداب المـــنياميادة خالد محمد السيد
2919o4اداب عين شمسكريم زكريا على ابراهيم
رياض اطفال بورسعيدسماح سيد حسن محمد667265
صيدله القاهرهدعاء عبدهللا ابوالوفا عبدالاله195181
2671oتجاره القاهرهمحمد اشرف فتحى طوسون
3o1124تجاره عين شمساحمد العربى عبدالحميد السمان
74651oهندسة اسوانوالء فرج محمد احمد
تربية ابتدائي بنى سويفهبة محمد محمود محمد65563
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد رزق هيب رزق292447
هندسة عين شمساحمد خالد عبد المقصود عبد المقصود139474
هندسة كفر الشيخآالء حسن عبد المطلب اسماعيل جبر346627
3oo952اعالم القاهرهايه مسعود سنوسى جالل
12o629تجاره عين شمسفريده ايمـــن محمد عبد الجواد
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد كامل مصطفى عبد العزيز588689
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد جمال سعيد سطوحى224647
36712oهندسة طنطاامل احمد محمد قاسم االجدر
كلية أداب بورسعيدسلمى سامى على السيد الشــامى661557
22491oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاشواق عبدالبر نور الشيخ على
اداب بنهانهال يحى محمود عبدالرشيد278421
اداب كفر الشيخساندى شهدى سمير ماكن417934
حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويساحمد ابراهيم على البحطيطى636643
هندسة الفيوممحمد عادل نجيب احمد75367
تجاره القاهرهخالد حازم احمد حسن136498
49o523تخطيط عمرانى القاهرهرغده رضا يوسف عبدالسالم المغازى
278o17طب بنهااسماء محمد لبيب محمدى
22387oحقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاحمد ابراهيم محمد عطيه
5o5871تجاره جامعة دمياطرضوى محمود حسن كامل ضيف
136o56حقوق القاهرهمريم اشرف محمود حسن محمد
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تربية ابتدائي كفر الشيخابراهيم عصام محمود ابراهيم الغفلول375974
361o13تجاره طنطاابراهيم ايمـــن ابراهيم المليجى
289o49تربية عين شمسايمان عدنان رزق سعد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبدالرحمـــن خالد مصطفى عبدالنعيم659591
طب بيطرى دمـــنهورعبدالمـــنعم محمد عبدالمـــنعم عبدالرحمـــن القراجى469177
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد رجب احمد محمد بدر231217
6486o8نوعية الزقازيقمحمد محمود محمد عبد العال
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانجيهاد قانت مصطفى محمد187973
1274o3تجاره عين شمسعبد الرحمـــن على لطفى على
اداب القاهرهنورا سمير ابرهيم ابراهيم سالم93114
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفجنات محمد حلفايه محمد62684
4522o3طب االسكندريههناء سلومه شقلوف شندى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساالء عصام امين عطيه657318
اداب بنى سويفالهام صابر احمد موسى69449
38o719عالج طبيعى ج كفر الشيخدينا محمد على سيد احمد صالح
تجاره عين شمسوهبه محمد وهبه شعراوي267416
تربية طفوله شبين الكومنورهان شهاب سعيد السيد أبو حبل216158
طب سوهاجمونيكا ميشيل فهمى فؤاد816416
3oo176اداب الزقازيقشيماء موسى حمزاوى متولي
8o7281هندسة سوهاجامين صفوت على مهنى
534o6تجاره القاهرهعبد الغنى احمد عبد الغنى عبد المجيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانراغب احمد راغب عبد المجيد133129
تربية الزقازيقدينا عزت عبدالحميد طلبه فوده512698
هندسة المـــنصورهعمر محمد محمد عمر حطب566337
5o2477إعالم ج جنوب الوادىسلمي طارق طه الشــافعي
 تربية الساداتشموع اسماعيل فرج الخولي225143
3o4231اداب عين شمسنانسى طارق قديس ارمانيوس
52272oهندسة الزقازيقمحمد عادل محمد محمد
تربية الفيومدعاء مجدي عبد الونيس عبد اللطيف76194
السن عين شمسنورهان هانى عبد الفتاح عبد القادر28395
2o9733كلية األلسن بنى سويفعبدالرحمـــن انسى مصطفى رمضان
41o4o1هندسة االسكندريهروان خالد كامل عبد الرحمـــن السيد
تربية كفر الشيخاحمد محمد كمال عبدالرحمـــن عبده373685
28o672تجاره عين شمساحمد عادل رمضان عوض
6414o4نوعية الزقازيقشــاهنده هانى عادل السيد محمود الجزار
طب المـــنصورهاسالم مصطفى محمود احمد زغلول571692
5o5157تربية جامعة دمياطدينا ابراهيم احمد احمد كامل
1265o1السن عين شمسفاطمه هشــام محمد محمد جعفر
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمود احمد حسين جبل745262
13285oتجاره عين شمسساندى سامى يوسف بشــاي
تجاره بنى سويفامانى محمد محمد على77926
تربية المـــنصورهريم ابراهيم السيد المصري578841
رياض اطفال المـــنصورههاجر سامى عبد الهادى على لطف578294
صيدلة اسيوطابانوب فايق ثابت رزق هللا789824
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن جميل محمد حسن281425
دار العلوم ج القاهرهسلمى محمود رمضان عبدالحميد299129
تربية عين شمسعبد هللا جمال عبد هللا محمود مزروع138982
تربية الزقازيقمى فتوح عبدالعال سعيد511691
تجاره بنى سويفمحمود عاطف متولي عبد الغفار66642
3732o9طب بيطرى كفر الشيخساره محمد السعيد السعيد خليل ابو قاسم
تجاره الزقازيقاحمد اسامة مـــنصور عبد القادر516885
تربية المـــنياريهام محمد محمود على725585
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145o97حقوق القاهرهسعد جمال سعد حسن
58116o هندسة الزقازيقمحمد عبد المعبود محمد رمضان على
نوعية كفر الشيخبدور محمد بدير عبدالهادي سويلم382511
8o9614تربية سوهاجمختار محمود احمد الزهري
طب بنهاهبه محمد الحسينى عبدالمقصود278739
كلية تجارة ج أسوانحبيبه حسن نجار محمد743935
نوعية المـــنيارمضان عبد الفتاح عبد العظيم محمد718784
2242o6كلية الفنون التطبيقية ببنهامحمد عبدالمرضى عبدهللا شعبان
3547o3طب طنطااسماء اسامه حسين الزمرانى
2o71o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم محمد خليل محمد خليل
تجاره المـــنصورهخلود احمد ابراهيم الشربينى ساطور575262
43o236السن عين شمسدنيا ناصر عبدالقادر محمد ناصر
تربية طنطاحسن رفعت درويش مصطفي الكاشف352883
تربية المـــنيانورين عماد دياب احمد723641
36oo76تربية طنطااسراء رجب ابراهيم عبد هللا
8o2o6oتربية ابتدائي اسيوطباسم عبد الرحمـــن عباس محمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد رشدى فايز محفوظ233254
هندسة عين شمسضحى فارس عبد الوارث محمد حسن27614
سياحه وفنادق المـــنصورةشيماء محمد محمد سليمان مـــنصور372898
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخامـــنيه مصطفى رجب مصطفى محيى الدين372218
هندسة الزقازيقمحمد ابراهيم ذكى ابراهيم639754
تجاره بنى سويفحسين عواد محمد إبراهيم714951
81o76اداب الفيوماميره مرسي عبد التواب ابوخليفة
228o47طب بنهامايكل ابراهيم لبيب سالمه
78oo4الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفنرمين صفوت نبوي محمد
56395oطب اسنان المـــنصورهساره مكرم على عباس عبده
448o17كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةميار هشــام عبده الفول
5891oهندسة القاهرهامير محمود راتب السيد
21928oطب بنهاايناس عادل عبدالسميع محمود رمضان
114o12فنون جميله فنون حلوانعلياء اسامه حسن عبد اللطيف
المتوسط للخدمه االجتماعية بسوهاجاحمد عبده عبد الرحيم سنجاب787321
2382o8كلية السياسة واالقتصاد ج السويسساره عبدالرحيم مرسى سعيد
58o832تجاره المـــنصورهمحمد البربرى مسعد عبد الحميد
هندسة االسكندريهمحمد حسني محمد السيد مـــنصور413749
هندسة المطريه جامعة حلوانطارق محمد محمود خيره148119
23511oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى عبدالمـــنعم محمد ذكي البلشي
23o177تجاره بنهااسالم العيسوى محمد محمود
اداب بنى سويفماريان هانى ظريف مـــنصور16114
اداب القاهرهدينا احمد فهمى حسينى28713
197o56تجاره القاهرهرضوى يسرى حسنين محمد سيد احمد
11416oاداب عين شمسمى تامر عزت بدر
66163oتربية ابتدائي بور سعيدندى هشــام محمود ابراهيم الشوبكى
هندسة االسكندريهكيرلس مالك حبيب ميخائيل ابراهيم414671
8o8823تربية سوهاجالشيماء احمد بخيت محمود
علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةدنيا نبيل محمود عبدالخالق216312
2o45ooتجاره عين شمسحسن عثمان كامل سليمان
تربية ابتدائي المـــنصورهنورهان عبد السالم مصطفى ابراهيم عنان567854
رياض اطفال بنى سويفرحاب عاطف فؤاد محمد788842
5692o5تربية ابتدائي المـــنصورهسلوى طارق صالح السعيد ابوالخير
صيدله االسكندريهسارة محمد احمد محمد محمود هيبه411986
58992oتجاره انتساب موجه المـــنصورهخالد رضا حسن عبد العاطى حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه سيد حلمى على35121

Page 1187 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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8o8353تربية طفوله سوهاج طالباترانيا محمد عبد الراؤوف محمد
3o455هندسة القاهرهيحيى عبد الحفيظ عبد الصبور محمد
66o941كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةمريم صالح مجاهد احمد حسن
تجاره القاهرهاحمد محمود عبد اللطيف عبيدو53713
2776o2تربية بنهايارا عبدالعزيز الشحات سيد احمد شرف الدين
583o34اداب المـــنصورهايه محمد عبد الهادى حسين محمد
طب اسنان القاهرهمصطفى عز الدين مصطفى شحاته125272
5617oاداب انتساب موجه القاهرهعال شرف حنفى محمود
السن عين شمسمارينا ابراهيم برسوم ابراهيم133891
8164o9طب اسنان جنوب الوادىماريان شريف عبد هللا ابراهيم
57o816هندسة طنطاابراهيم سمير محمود الطنطاوى
تربية رياضيه بنين حلوانعبد هللا محسن عبد هللا محمد139121
5oo81هندسة القاهرهاحمد محمد احمد عبد هللا
8o9815علوم سوهاجوالء عادل احمد عمر
2o3562اداب حلوانسوزان ايهاب انسى على
تجاره بنهاعز الدين محمود حمدى محمد حافظ146949
29o122حقوق عين شمسمصطفى محمود عبدالرازق طوخى ابوجالله
كلية هندسة بنهاعمر حمدى احمد محمد وافى276215
6577o7تربية ابتدائي جامعة السويسشيماء محمد مصطفى عبد العزيز خلف هللا
طب االسماعيليه ج قناة السويسفارس محمد السيد محمد احمد345257
تجاره اسيوطمحمد عصام عبده عبد الفهيم791935
7697oتربية ابتدائي الفيومهاجر عامر يونس عبد الجليل
نوعية قناعبد الحميد محمد احمد طه738957
41164oتجاره االسكندريهمهيتاب مصطفى على محمود مصطفى
هندسة االسكندريهمحمد سليم عبد المفيد العريبي458616
كلية الفنون التطبيقية ببنهاايمان عبدالرحمـــن عبدالعزيز وهدان223116
3o4239اداب القاهرهندى محمد عبدالواحد محمد الشحات
اداب االسكندريهروان حسن محمد حسن ابوزيد417138
صيدله المـــنصورهمحمد وهدان محمد الشــافعى محمد573147
57o718تجاره المـــنصورهوجدى محمد محمد صادق عبد الجواد
هندسة اسوانعبد العلى عبد الناصر عوض ناصر819929
2o121اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعاصم محمد احمد ابراهيم احمد
815o93تجاره سوهاجمحمد احمد اسماعيل احمد
تجاره بنهاايه احمد امام عبد الغني خطاب228335
حقوق المـــنصورهاحمد محمد جاد متولى583493
تربية المـــنصورهدينا مسعد عبد القادر الزينى573432
اداب طنطاهبه حشمت احمد ابراهيم رفاعى361194
895o8طب بنى سويفعبد الرحمـــن حسن دسوقي محمد
3o526هندسة القاهرهاحمد هانى مصطفى يس
هندسة المـــنصورهرضا احمد محمد ابراهيم الزناتي583982
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانطارق احمد محمود محمد شعبان122786
43o92oتربية الساداتابتسام هنداوى عبد اللطيف سعد 
3o1o24طب بنهاماجده بهاء محمد محمود
13o768اداب عين شمسفاطمه حسين حسنى على
8o52o1تجاره سوهاجعادل على محمد محمود
سياحه وفنادق االسكندريهبسمه محمد السيد عبد المجيد الكفراوى346527
صيدله بنى سويفهبة عبد الوهاب عبد الجواد زيان63388
اداب االسكندريهساره مصطفى عبد المـــنعم محمد مصطفى347314
3oo924كلية هندسة بنهاحسين سامى حسين عبد ربه
5823ooهندسة الزقازيقاسالم اشرف حلمى رمضان
739o27تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتوالء اشرف نصر الدين محمد
81o82تربية الفيومدعاء عيد صادق احمد

Page 1188 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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طب بيطرى بنهاايه عبدالباسط اسماعيل المشد279335
191o58صيدله حلوانشيرى ميشيل عزيز روبيل
تربية طفوله ج دمـــنهورأمـــنيه يسرى عبدالاله السواح429556
57o367عالج طبيعى ج كفر الشيخياسمين محمد عبد الحليم عطيه عوضين
هندسة االسكندريهمحمد مصطفى صديق محمود البندارى415131
تجاره الزقازيقجالل السيد محمد جالل محمد عسكر646689
هندسة اسيوطماريو ميجر وديع ملك826615
5o8783هندسة الفيومعمرو جابر السيد محمد السيد المسلمى
اداب الزقازيقدينا محمد لطفى احمد644551
11464oتجاره عين شمسابراهيم يحيى ابراهيم الدسوقى محمود على
هندسة االسكندريهابراهيم فؤاد محمد محمد عبد السالم345555
تجاره انتساب موجه قاهرهايه خالد محمود احمد ابوالسعود49256
صيدله طنطاايه عاطف عبدالمعين الخولى232282
375o9السن عين شمساميره محمد شحاتة عبد السالم
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةرمضان جوده محمد متولى643484
2898o3كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسانجى الحسينى محمد محمود عطيه
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد سليمان احمد احمد68941
35o774اداب انتساب موجه االسكندريهتقى محمد محمد حسن
اداب انتساب موجه القاهرهمصطفى عادل حسن خليل263285
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويساسراء احمد ابراهيم محمد سيد احمد666541
435o42طب اسنان االسكندريهآالء محمد سيد احمد عبد المجيد
55o8oطب القاهرهعزة ناجي صالح خليل
2631o9هندسة شبرا بنهاسعد عصام سعد عبدالمـــنعم
تربية كفر الشيخداليا السيد سالمه جمعه ابراهيم384142
طب المـــنيااسراء رجب محمد محمد712928
72o6o2تجاره بنى سويفهيثم غانم توفيق على
تربية شبين الكومالهام عادل محمد محمد ضوة236866
تربية ابتدائي طنطامحمد احمد عبد الرحمـــن درويش493342
تجاره بنهاشــاهنده محمد ابراهيم محمد الكيالني278394
هندسة شبرا بنهااحمد محمد محمد عبدالعزيز سالمه287332
علوم القاهرههبه عطا مصطفى محمد152364
نوعية المـــنيامحمد احمد فخرى محمد726537
هندسة طنطاجمعه اسماعيل جمعه سنيد493419
اداب االسكندريهاسراء حسن الحسن محمد على عرابى411747
56o956كلية اآلثار سوهاجفاطمه الزهراء ياسر على شحاتة
8o4886صيدلة سوهاجاسراء الصادق محمد الصادق
تجاره المـــنصورهخالد محمد محمد عبده محمد شطا594482
21o67oهندسة القاهرهعبدالرحيم احمد رمضان محمد جاد
2o681oتجاره انتساب موجه  عين شمسمريم محمد سالمه الزنفلى
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمود حاتم روبي محمود55247
اداب االسكندريهندى رفاعى محمود حفنى حسن347768
تجاره الزقازيقمحمد رضا محمد متولى الجيزاوى588123
نوعية جيزهمحمد يحى محمد عالم على272599
هندسة شبرا بنهانيفين بطرس ميخائيل بسطا28164
4661oصيدله القاهرهميرفت سعيد عبد الحليم محمد الطيار
هندسة حلوانمحمد احمد صالح حفنى65973
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد جمال امين ابوحجازى221677
721o73رياض اطفال المـــنيا طالباتنجالء محمد محمد محمد
هندسة عين شمسنوران مدحت عبدالسالم عبدالمجيد193459
16o42هندسة بني سويفعمر عبد الوهاب عبد الباسط عبد الوهاب
تجاره بنهااحمد ابراهيم محمود محمد دسوقي295851
34o929هندسة االسكندريهزكى ياسر عبد الرءوف اسماعيل ابو عامر
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تربية كفر الشيخأميرة محمد محمد أبوشــاهين374139
هندسة االسكندريهاحمد سعيد رمضان حامد الشبينى456393
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعالء عمرو عصمت عبدالعزيز262544
8o1577كلية رياض االطفال اسيوطامل خلف عبد النبى محمد
كلية البنات آداب عين شمسيارا وليد مصطفى محمد295157
67o964هندسة الزقازيقمحمد احمد ابراهيم محمد الحر
هندسة الفيوماحمد توبة مسعد درويش72198
طب اسنان المـــنصورهريم مصطفى السيد محمد ارى489583
4469ooكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأميره محمود احمد عبد ربه البوهى
14631oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانرامة امجد مرسى محمد
اداب القاهرهساره يحيى مراد عبد الواحد156368
156o82صيدله القاهرهزينب اكرم محمد حسين
 تربية الساداتوالء يوسف بسيونى سليمان شهاب الدين236316
56376oطب بيطرى المـــنصورهزينب اشرف محمد عبد العزيز يوسف
تربية سوهاجمصطفى ممدوح سليم على815845
5o3o31طب المـــنصورهاحمد خالد عبد المـــنعم حسين الجوادى
السن عين شمسريمون رفعت امين حنا مقار273253
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيارا سيد عبد الرحمـــن السيد على22175
تربية االسماعيليههمام عماد عبدالغنى ابراهيم654794
3o9986صيدله حلواناسراء حسن على احمد
29956oاداب بنهامحمد مسعد احمد مصيلحى
2928o1هندسة شبرا بنهامصطفى عبدالعزيز مصطفى العربى
139o42تجاره عين شمساحمد سيد محمد حسين شعالن
طب القاهرهمارك وجدى وديع بشــاى114676
662o82كلية أداب بورسعيدندى اشرف محمود رجب بركات
اداب المـــنصورهمحمد ابراهيم فاروق محمود على572973
طب المـــنصورهمحمود ناجى السيد عبد الرحمـــن احمد562374
اداب عين شمسندى وحيد عبد الفتاح سيد153791
هندسة شبرا بنهامحمد جمال محمود محمد291485
588o54رياض اطفال المـــنصورهنجالء ايمـــن احمد على العشماوى
هندسة قناعبير غندور عيسى توفيق758258
تجاره المـــنصورهمحمد حسام عبد السالم عبد الوهاب خطاب565711
تجاره المـــنصورهمصطفى اسماعيل سند السيد سيد احمد576836
1661oحاسبات ومعلومات القاهرهحبيبه اسماعيل مرشد عبد الكريم محمد
7336o1تجارة قنا ج جنوب الواديروضه احمد شرقاوى ابو النصر
3o1128تجاره عين شمساحمد عادل فايد عبدالعال
تربية اسيوطسهيله عبد الرحيم سيد عبد الباقى793388
19o565عالج طبيعى ج كفر الشيخعبدالرحمـــن مجدى محمود عبد الرحمـــن فراج
عالج طبيعى القاهرهابراهيم محمد امين على محمد الحنفى586518
نوعية اشموندعاء عالء فتحى محمد226139
115o64تربية عين شمسيوستينا جميل لطفي زكي
تربية المـــنياماريا مالك حنا سلوانس719719
26158oتخطيط عمرانى القاهرههدير رمضان محمد شحاته
تجاره طنطاابراهيم عبدالرؤوف الشناوى دياب358363
تربية االسماعيليهاسراء نصر احمد محمد653929
عالج طبيعى ج كفر الشيخايمان قطب محمود فرج592886
34o57هندسة المطريه جامعة حلواناحمد ناجى حنفى ناجى صالح
دار العلوم ج القاهرهضحى فتحى محمد موسى39397
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسالسيد محمود على محمد654392
2o7442السن عين شمسامـــنيه حسن على محمد
كلية البنات آداب عين شمسسندس محمد عامر شديد262693
طب بيطري المـــنياابتسام جمعه حسن عبد الرازق712455
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اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد السيد محمد عبدالرؤوف656598
صيدله االسكندريههاجر سيد عبد الحميد عبد القوى349638
هندسة اسيوطالحسن مصطفى عبده عبد النعيم787427
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسام احمد فتحى محمود23513
81169oطب سوهاجبيشوى شيرين كامل قاصد
اداب طنطاسعاد اسامه محمود السيد مصطفى363796
طب بيطرى الزقازيقهاجر مصطفى مصطفى محمد العاصى586349
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمؤمـــن سمير ابوالمـــندور الغراب212165
تربية ابتدائي دمـــنهورايه مصطفى فتح هللا عنايه429922
طب االسنان المـــنياهبه احمد مقرحى عبد الجواد722116
8o1o75تربية ابتدائي اسيوطنورهان عصام حسن محمد
تجاره الزقازيقسميرة محمد عبد العاطى محمد عبدهللا514576
تربية االسماعيليهناديه ناصر محمد على653782
342ooالسن عين شمسنيفين شنوده فخرى بخيت
اداب دمـــنهوروفاء على حسن محمود348939
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهايمان جميل عبد الوهاب محمد نور565115
26735oتجاره انتساب موجه  عين شمسحسنى خالد سليمان محمد الكردى
52o96تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهبة سالمه عبد العزيز محمد
رياض اطفال بنى سويفريهام جابر سعد عبد الحميد62981
تجاره القاهرهمحمد كرم محمد عبد الغني147816
1918o1تجاره عين شمساحمد ايمـــن صالح احمد ابو سكينه
تربية شبين الكوممروه اسامه عبدالجواد صالح235717
تربية حلوانساره عبده على حسن عفاهللا55475
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر محمد اسماعيل سيد115225
تجاره المـــنصورهشروق طارق فوزى عبد المحسن563419
طب بيطري المـــنيايمـــنى محمد جمال عبد المجيد752438
29o878تجاره بنهاعبدهللا حجازى سعيد احمد
43o977تربية طفوله ج دمـــنهورنورة عبدالعزيز احمد عبدالعزيز خالد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم صابر صدقى خليل268485
589o1هندسة القاهرهابراهيم عبد المـــنعم سالم احمد
تجاره المـــنصورهعلى محمود صبرى السيد عبده564358
579o61عالج طبيعى ج كفر الشيخياسمين محمد محمد السولية
دار العلوم ج القاهرهفاطمه عبد التواب السيد محمد عبد الجواد51692
حقوق عين شمسجهاد صالح الدين ابراهيم بسيونى268128
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننوران هشــام محمد ابراهيم116878
هندسة الفيومضحي حسام الدين فاروق ابراهيم ابو القاسم73572
27o953اعالم القاهرهوسام نبيل سيد سيد
تجاره المـــنصورهسامح محمد عطيه محمود شلبى592222
اداب القاهرهعلياء عمرو عبد الرازق عفيفى35114
اداب دمـــنهوراية محمد محمود حسن عبد الاله423889
صيدله الزقازيقامال عبدهللا حسنى محمد على517911
تربية بنى سويفمحمود محمد يوسف محمد63496
هندسة المـــنصورهمحمد عصام محمد المرسى على573637
223o11اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرانيا مصطفى عبدالفتاح العبد
8o4396تجاره سوهاجشريف عاطف كمال محمود
تربية اسواناكرام ابراهيم احمد محمد823778
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةدينا حمدى محمد ابراهيم سالم219293
صيدله الزقازيقدينا على عزيز على صالح515345
297o44هندسة شبرا بنهاكيرلس مرعى مـــنير عازر
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهياسمين محمد على محمد سليمان647728
195o43اداب عين شمسيسرا ماهر عدلى عامر
رياض اطفال الفيوم طالباتمى شعبان على ابراهيم89641
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كليةاسمجلوس
رياض اطفال االسكندريه طالباتدميانه عادل عطيه مسعود826688
اداب انتساب موجه عين شمسشيماء شريف رمضان حافظ271853
اداب القاهرهمحمود عبد العال محمد جابر19949
تربية شبين الكومامـــنيه طارق محمد محمود عبدهللا236134
4948o2صيدله المـــنصورهابتسام مصطفى محمد السمـــنودى
تجاره عين شمساسالم محمد حنفى خليل287523
43o369تربية طفوله ج دمـــنهورفاطمة محمد رجب سالم فليفل
طب طنطااسراء جمال عيد ابراهيم سعيد499584
اداب كفر الشيخنرمين فرج فوزى محمد ابرهيم348328
24o92oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمريم هشــام عبدالحميد محمد عثمان
823o5oتربية اسوانلمياء مسعود محمد عبد المـــنعم
هندسة االسماعيليةيوسف ايمـــن محمود على حماد665111
إعالم بنى سويفندى شــاكر على احمد الطيب62567
254o6تربية حلواناسراء جمال محمد ابوزيد
هندسة اسيوطمحمود يحى جوده الشين587142
صيدله بنى سويفزمزم محمد حافظ طه63626
تربية رياضيه / بنات المـــنياسوزان شوقى عبدالتواب عبدالغنى712222
تجاره بنهااحمد رمضان عواد عفيفى281945
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةروز مدحت وهبه حنا17963
29288oاداب بنهاعبدهللا ابراهيم رشــاد عبدالعزيز الجناينى
427o21كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمود شعبان عباس القالوى
354o51 طب طنطارنا احمد عبد السالم محمود حسب
تربية ابتدائي بنى سويفلبنى احمد سعيد خليفة94178
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانخالد فرج سالمه صالح279772
تجاره بنى سويفمي رجب عويس احمد72724
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوررجائى عالء حامد يوسف441351
74937oتربية ابتدائى فرع وادى جديدأحمد محمد فاروق حسن
15o77هندسة المـــنيامريم ابو الفتوح محمد ابو اليزيد
تجاره االسكندريهسيف حسين صالح الدين حسين338311
5o18ooتربية جامعة دمياطايه حسن حسن الشيمى
739o76تجارة قنا ج جنوب الوادياسالم نادر محمود ابو سته
73oo29اداب المـــنياهناء سمهان على محمد
اثار قنا جنوب الواديجالل محمد جالل سيد196755
5o1181تربية جامعة دمياطكريم ايمـــن امين الباز
64666oتربية الزقازيقاحمد السيد محمد محمد سليمان
44oo31طب اسنان طنطاعمر اسامة عبدالظاهر محمد القويسنى
اداب االسكندريهاسراء رشــاد السيد امام السيد419466
طب بيطرى المـــنصورهاالء محمد يوسف صادق ابو الخير568833
1366o6اداب القاهرهزياد هشــام محمد فوزى جالل
طب بنهاعبدالرحمـــن طلبه السيد مصطفى284298
3o9o53كلية البنات آداب عين شمسايه عمر محمد حبشى
اداب الفيوماحمد محمود عبد النبى السيد73669
19o114تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد طلعت حسن ابو شــاهين
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخحنين احمد نبيل احمد خليل574196
اداب المـــنصورهابراهيم محمد عبد هللا برسيمة488531
تجاره عين شمسمحمد ناصر محمد بدوى صويره292549
تربية ابتدائي المـــنصورهبوسى ابوالعال بدير يونس ابوالعال572126
تجاره انتساب موجه قاهرهابانوب سمير صبحى برسوم41426
صيدله الزقازيقنهاد هشــام احمد حلمى ابوالنصر محمد367918
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسماء حسن دردير بطران655733
7164o4تجاره بنى سويفمحمد احمد صبحى احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود خلف على مراد269497
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كليةاسمجلوس
طب اسيوطمـــني عبد الحميد صابر سليم786295
اداب القاهرهرحمه السيد محمود محمود رزق148549
كلية البنات آداب عين شمسياسمين بهجت عيد مصيلحى عيد282967
تربية ابتدائي بنهاعبداللطيف لمعى عبدالغفار محمد275852
57324oهندسة المـــنصورهعلى ايمـــن على كامل البيلى
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسياسمين اشرف فضل سليم292283
طب اسنان طنطالوجينا السيد عبدالوهاب محمد فريد السيد عوض412583
طب بيطرى سوهاجدينا رمزى نصحى مجلع832185
18o91اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفرح حمدى سعيد عبد الغفار
715o38هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمصطفى قناوى تونى على
تربية كفر الشيخمى محمد أبراهيم إبراهيم زيدان379139
46oo21هندسة طنطااحمد حمدى صابر موسى خليل
تربية ابتدائي طنطاماريز يسرى جرجس اسعد359234
45618oهندسة االسكندريهمحمد احمد عبد الموجود عبد الحليم عبد الموجود
تجاره القاهرهباسم سامى يوسف اسحق159237
هندسة حلوانندى ايمـــن جابر حسونه35819
تجاره القاهرهعلى عثمان على عبد العال152893
23o971هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحسين حسنى عمار محمد عمار
6816oاداب بنى سويفكريم نبيل عطيه محمد
تجاره بنى سويفمحمد عاشور عثمان محمد717953
رياض اطفال المـــنصورهايه عوض محمد علي574698
اداب انتساب موجه عين شمسمـــنه هللا محمد محمود احمد268929
علوم بورسعيدنورا ياسر ماهر عافيه661267
38o499تربية كفر الشيخأميرة أحمد محمد اسماعيل عامر
5o9749هندسة الزقازيقمحمد اسماعيل عبدالعزيز حسين
5o8645طب الزقازيقتسنيم عالء الدين عطية محمد عافية
26852oكلية البنات آداب عين شمسنوران رمضان عبدالمـــنعم اسماعيل
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسفاطمة الزهراء السيد عبدالفتاح عبدالحق عمر653399
تربية الزقازيقمحمد وجيه مـــنصور السيد641729
اداب قنا ج جنوب الوادىزينب سعيد حادي سعيد736266
15o152اداب القاهرهخالد محمد شعبان فرجانى
42o868اثار قنا جنوب الواديياسين محمد محمد احمد البنا
صيدله طنطامحمد خالد السيد سالم عليوه353522
صيدله حلواننرمين مطيع احمد نشــات محمود هيكل236251
56o51هندسة القاهرهمحمود عبد الناصر عاشور حسين
اداب اسيوطاسراء خضر محمد حسين786967
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحبيبه عماد الدين حلمي عبد الفتاح119471
حقوق اسيوطشيماء احمد زكى محمود727563
189o18اداب عين شمسليلى عمرو سعيد السيد
تجاره اسيوطمصطفى احمد حيدر فريد793932
3o1526كلية البنات آداب عين شمساسراء ابوالوفا محمد بكر
تجاره القاهرهمصطفى حازم عبد الحميد محمد114543
21o883هندسة المطريه جامعة حلوانحسن زغلول احمد سعد
نوعية فنيه قناايمـــن رضوان محمد رضوان746521
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمازن عادل يوسف موسى الصعيدى234853
3o3257اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةدنيا يحيى سند محمد الفار
1521ooكلية البنات آداب عين شمساسراء فتحي عبد الجواد سعيد
اداب المـــنصورهرحاب عاطف محمد عبده محمد الموجى594926
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبد هللا حمدى لملوم صالح78729
تجاره االسكندريهمـــنار محمد محمد محمد قاروصه341253
اداب انتساب موجه بنهاياسمين محمد على محمد الفخرانى285999
تجاره االسكندريهمحمد وهبه حبشى احمد421988
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كليةاسمجلوس
131o42تجاره عين شمسصالح عادل عبد الشــافى محمد
37594oهندسة كفر الشيخخالد عبد الرازق حسن عبده عبدالمـــنعم
كلية البنات آداب عين شمسهاجر رمضان فرغلى شعبان275621
4241o8اداب االسكندريهمارلين اشرف راغب مفيد
هندسة عين شمسخالد محمد عبدالكريم مصطفى191743
2o6972هندسة القاهرهايه رأفت فوزى عبدالحميد
طب القاهرهميرنا رفعت راشد سيد احمد52214
5o3681إعالم ج جنوب الوادىآالء محمد عبد الوهاب تفاحة
2o5556تجاره عين شمساحمد محمد حسين على محمد
هندسة طنطامحمد محمود ابو اليزيد عطا الزغبى357995
طب اسنان القاهرهنور هللا حسام الدين سمير عبد العال114459
تجاره القاهرهمحمد توفيق محمد توفيق23644
هندسة القاهرهعمرو خالد ناجى محمد123379
حقوق االسكندريهاحمد محمد احمد على محمد421865
طب اسنان المـــنصورهاميره طارق رمضان السعيد عبد البديع571761
كلية اآلثار سوهاجاحمد ماهر محمد العربى احمد حمادة276257
حاسبات ومعلومات شبين الكومايهاب محمد ربيع يوسف223493
صيدله الزقازيقمحمود عبدالناصر محمد عبدالحليم523135
41o671تجاره االسكندريهابراهيم محمد الشــاطبى محمد محمود
اداب المـــنيااحمد صابر كامل محمد755816
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمريم صالح عبد الحميد مكايد451243
اداب القاهرهايمان محمد ربيع عبد الغنى عثمان34553
فنون جميله فنون المـــنياابانوب مجدى شــاكر فالح711977
تجاره جامعة دمياطراندا حمدى حمدى احمد عوض499523
691o9تربية ابتدائي بنى سويفاسماء حمدى محمد جودة
5o9o22هندسة الزقازيقمحمد علي عبد الوهاب عبد الصمد
هندسة الفيومسلمى شريف كمال محمد134153
3421o5هندسة االسكندريهاحمد محمود اسماعيل عبد العزيزسليمان
اداب طنطااحمد ياسر ابراهيم سرور شريف495748
73o351تجاره اسيوطلبنى حلمى عبد الحفيظ محمد
8o6531برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبد الرحمـــن مـــنتصر على عبد المجيد
79o844نوعية اسيوطاروى احمد على حسن
هندسة القاهرهاالء احمد صالح عبد القادر17762
66o62كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفحسين عايش احمد حسن
588o81طب المـــنصورهسماء متولى عبد العزيز محمد سعيد
6591oتربية رياضيه بنين بني سويفاحمد حماده حسن عبد الحميد
413o53صيدله االسكندريهعلي خالد علي حسين عمر
هندسة الزقازيقمحمد ياسر رضوان ابراهيم583479
42o743كلية األلسن بنى سويفعبدالمـــنعم احمد عباس عبدالمـــنعم عباس
اداب المـــنياياسمين عبدهللا عبدالرؤف على717286
82o578كلية األلسن ج أسوانمحمد عصام حسن صالح
طب بيطري المـــنياامـــنه محمد فتحى عبد المعز حسن726871
اداب القاهرهرويدا محسن عبد العزيز عطيه126218
36843oصيدله طنطارحمه محمد عبدالعال البنداري فخرالدين
تربية المـــنصورهرضوى محمد عوض السيد محمد561122
تربية ابتدائي الزقازيقايه عبدهللا محمد سعد عبد القادر638739
5o8o79طب اسنان المـــنصورهخلود احمد طه المـــنزالوى
58786oطب الزقازيقامانى ابراهيم محمود عبد المـــنعم سالمان
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهاله عبد الفتاح مصطفى احمد78833
تربية طنطاسهيله سامى محمد طاهر بدران359998
825o31هندسة اسيوطميخائيل تاوضروس ميخائيل ابراهيم
282o57كلية هندسة بنهافلوباتير مكين فخرى دهشورى
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اداب طنطاآيه عالء الدين محمد اسماعيل شرف365223
736o27تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتنهي علي احمد ابوزيد
نوعية قنااحمد سلطان احمد حسين746838
5o2767اداب جامعة دمياطشيماء عبد هللا خليل رجب
8o2575صيدله حلواننوره فواز محمد عبد العزيز
طب بيطرى االسكندريهمحمود طه عبد المولى احمد عبدالحافظ337527
عالج طبيعى ج كفر الشيخالزهراء محمد عبدالوارث سليمان دره233847
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةبسام على حسن على زايد284614
تربية كفر الشيخشيماء أحمد ابراهيم سالم على378926
طب المـــنياايمان حسن عبدالوهاب امين756355
نوعية الزقازيقاية محمد محمد عبد الصادق احمد511473
اداب انتساب موجه القاهرهشيماء فريد محسن محمد يوسف42959
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهاجر ايمـــن محمد سعيد توفيق البنهاوى229676
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشيماء عبدالحافظ السيد موسي مطر232397
تجاره عين شمستقى رافت سعد حسنين متولى117191
4221o3تجاره االسكندريهمروان عاطف ابراهيم على شعبان النحرواى
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاميره محمد احمد محمد عيسى236173
8o9587حقوق سوهاجعالء بخيت عبد الحارص محمد
هندسة المطريه جامعة حلوانكريم جمعه عطيه عطيه الجرزه358859
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننور كريم الدين محمد محمد فهمى16578
هندسة الزقازيقاحمد محمد محمد السيد516315
تربية الزقازيقخلود عالء يونس ابوهاشم حسانين645338
صيدلة بورسعيدايمان محمد نبيل عيد حسن محفوظ591742
هندسة المـــنيابهاء احمد عبد القادر حسن724376
طب بيطرى كفر الشيخهاجر اشرف محمد محمد بدر385591
طب بيطرى المـــنصورهنادين ايمـــن احمد جبر499622
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد هانى سمير محمد118421
تربية ابتدائي الزقازيقتيسير السيد محمد الصادق نصر641636
58271oتربية المـــنصورههبه مصطفى ابراهيم على ابو الخير
57o327 طب المـــنصورهنورهان جمال السيد فراج سعيد
41o928اداب كفر الشيخدينا على السيد محمد الصاوى
2o9751تجاره القاهرهمصطفى حسام سعد ابوسريع
79937oسياحة وفنادق المـــنيااندرو سلمان سعيد عطا هللا
اداب المـــنصورهسمر سليمان عثمان البيومى على591852
28o2o9كلية هندسة بنهامحمود اسماعيل ابوطالب عزب
هندسة القاهرهمحمد سيد محمد فرغلى15879
حاسبات ومعلومات عين شمسشريف مـــنير عبدالمـــنعم حسن فهيم194687
تربية دمـــنهورريهام خالد السعيد المقطف429413
5o381oصيدله المـــنصورهأسماء أيمـــن فاروق حواس
 تربية الساداتندى حميده السيد عبدالغنى221214
تربية ابتدائي اسيوطنورهان طلعت ذكى مصطفى797718
تربية ابتدائي جامعة السويسرفقه رفعت دميان يوسف657895
تربية عين شمسساره سمير احمد محمد المزين291121
اداب انتساب موجه القاهرهساره وجدى عبد العال عفيفى22883
456o72هندسة اسيوطعبد الرحمـــن عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز الجيار
تربية حلواننرمين احمد عبد الحليم محمد132417
8oo34oطب اسيوطوسام شريف شكري ذكى
هندسة عين شمسعبد هللا اشرف عبد العاطى محمد145476
رياض اطفال بنى سويفشروق اشرف عاصى على63113
طب طنطااسراء ايمـــن حجازى محمد عبد الفتاح353889
38ooo4تربية كفر الشيخامل حمدى ابراهيم الجوهرى
7o973تربية بنى سويفاحمد على كمال محمد
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طب بيطرى القاهرهمصطفى عادل مصطفى محمود192912
اداب بنى سويفدعاء احمد محمود عبد الخالق64943
صيدلة اسيوطعمرو مختار عبد الحافظ محمد831533
22921oطب بنهامريم عزت عبد العزيز احمد ابوالعينين
اداب الزقازيقاميره حسنى ابراهيم احمد521656
2943o9تربية ابتدائي عين شمسعلى حاتم على اسماعيل البدوى
تربية المـــنيامحمود عبدالعظيم احمد عبدالعظيم718565
السن المـــنيااحمد محسن محمد مزيد43131
151o7هندسة القاهرهاحمد محمد نصار مغازى
إعالم ج جنوب الوادىحازم محمد فاروق شحاته محمد565441
صيدلة اسيوطجهاد احمد سيد احمد795797
تربية طفوله ج دمـــنهورإيمان رمضان مصطفى عبد الحميد مرسى428693
كلية البنات تربية عين شمسرضا جمال ابراهيم ابراهيم298262
1965o2الفني لترميم اآلثار باالقصرفتحى محمد عبدالرحمـــن عبدالرحمـــن على
269o77عالج طبيعى القاهرهمحمد مجدى حسين ابراهيم محمد
تجاره بنهامحمد سعيد محمد سالم289883
74135oتربية رياضية بنين اسواناحمد مجدى فهيم عبدالسميع
3859o2تربية كفر الشيخسماهر محمد محمود عبدالفتاح جادهللا
صيدله االسكندريهآالء عبد الفتاح محمود عبد الفتاح الدالي438833
طب بنهامحمد صالح عبدالعزيز الجوهرى217287
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمادونا عاطف عزيز جرجس128349
335oooاداب االسكندريهايمان عبد المـــنعم جبران سليم
اداب المـــنصورهخالد محمود اسماعيل عابدين احمد572942
72o4o8اداب المـــنيامينا عزت لبيب عطية هللا
تمريض المـــنصورة ايه محمد فريز ابو المعاطى عويد593396
تربية ابتدائي طنطادعاء محمد لطفى حسين الحصاوى492273
اداب دمـــنهورمحمد إبراهيم محمد غزال427244
كلية البنات تربية عين شمسشروق احمد عبدربه على274359
74o619اداب قنا ج جنوب الوادىعسران احمد عسران داوود
659o53هندسة المـــنيابسنت حاتم سعيد محمد شــاهين
تجاره انتساب موجه قاهرهنجاح عرفان على مرسى22936
فنون تطبيقيه حلواننوران نادر سمير السباعى السباعى35957
21o182كلية البنات آداب عين شمسوالء عالءالدين فتحى سمانى
7286o3صيدلة المـــنيامينا عاطف اديب وهبه
5923o3هندسة اسيوطمصطفى محمود عبد العزيز عبد العزيزعبد هللا
اداب القاهرهامـــنيه ايمـــن مرزوق على خليفة196938
كلية طب أسوانمصطفى عبدالفتاح محمد احمد762315
581oo3تربية المـــنصورهاسراء محمد عبد الحميد فرحات حسين
58o333طب بيطرى المـــنصورهمى خالد عبد الخالق عبد المولى مصطفي
تربية ابتدائي االسماعيليهيارا هاني محمد بحيري653725
655o2كلية هندسة الطاقة بأسوانعبد الرحمـــن يوسف محمود قرنى
43947oصيدله االسكندريهكريم محمد حمدى محمد قاسم
2o2634تجاره القاهرهبسنت محمد عبدالرحمـــن محمد السيد
اداب الزقازيقاسالم محمد عبدالعزيز ابراهيم649673
طب االسكندريهمحمود محمد السيد جعاره439625
هندسة االسكندريهأسيل السيد هاشم شــاطر457949
صيدله بنى سويفوالء عبد التواب كمال احمد69751
تجاره االسكندريهدعاء عقل مصطفى جامع415885
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعهد محمد نجيب عبد السيد محمود43615
56o519هندسة المـــنصورهسلمى مصطفى ابراهيم محمد مصطفى المصرى
صيدلة بورسعيدايه محمد فرج ابراهيم الغلبان561358
تربية اسكندريةصباح نعيم محمد ظريف عبد الحميد428254
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تجاره القاهرهايه صالح محمود احمد211691
1465ooتربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانهاجر صالح مدبولى حسين
14o454كلية البنات تربية عين شمسحوريه فنجرى عبد المعطى سيد
788o2oتربية اسيوطسناء على جابر قاسم
تربية عين شمساسراء على سيد محمد118723
حاسبات ومعلومات القاهرهنورالدين اسامه محمد نورالدين عبدالمجيد192925
هندسة طنطاصبرى حمدى محمد عوض588789
اداب طنطاعمرو عبد الفتاح محمد االنصارى عبد العزيرابو احمد352915
6o135تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانرشــا فيصل على عبد اللطيف
اداب العريشعمر محمد جباره سرور664687
اثار الفيوممحمد محمود يونس يونس294786
8o7451كلية األلسن ج أسوانمحمد قدرى ابن احمد على
926o4تجاره القاهرهكريم اشرف عبد الرحيم احمد
هندسة الفيوممحمد عمرو صالح الدين مصطفى75368
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتساره عبدالوهاب البدرى مرسى746295
827oo9إعالم ج جنوب الوادىرحاب صالح عبد القادر محمد
حقوق القاهرهعمرو طلبه فوزى سعد18932
34231oالسن المـــنيامحمد جابر محمد السيد على سنبل
صيدله المـــنصورهايه محمد سيد احمد محمد جوده494298
هندسة طنطااسماء طه على قاسم368112
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسبسمه سمير السيد طه154215
44o52oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد صبحى احمد محمود الخراشى
5o6171تجاره بور سعيدخالد عاطف عبد هللا االمام
صيدله عين شمسابرام ميالد حليم صالح264235
اداب عين شمسندى مجدى حسن ابراهيم133956
تربية طنطامـــنى علي السعيد حامد الرفاعى492364
تجاره الزقازيقمحمود محمد الدسوقي ابراهيم517324
اداب المـــنصورهعمر صبره عمر صبره ابراهيم572964
6522o2طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويستقى صالح محمد صالح
تجاره الزقازيقربيع محمد ربيع عبد هللا على عبدالمالك646127
26141oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد حسن محمد احمد القاضى
6551oهندسة حلوانمحمد رمضان يس محمود
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمريم مدحت لطيف محمد حاتم348888
8o554oتربية ابتدائي سوهاجهبه جمال محمد احمد
هندسة المطريه جامعة حلوانعبدهللا محمد سمير عبدالعزيز مبارك مـــنصور213557
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرشــا محمد رشدى سعد عبد اللطيف199534
33oo6تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى حسين على حسن
52oo2oتجاره الزقازيقاحمد جالل الدين أحمد محيى الدين محمد عنان
1163o9طب عين شمسمرام احمد بهجت عبد هللا
8o7o71تجاره سوهاجمحمد رفعت عبده محمد
صيدله الزقازيقنورهان خالد احمد حفناوى648586
43o967تربية طفوله ج دمـــنهورندي الشــافعي عبد الجواد سعد الشــافعى
تربية ابتدائي المـــنياهانى شكرى عبدالوهاب ابوالعجل719831
7255o5صيدلة المـــنياهدير اشرف عيد محمد
اداب طنطامحمد جمال عبد الحميد محمد الفقى355817
564o43تجاره المـــنصورهالسيد ناصر عبد العزيز عيد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةشريف اشرف الدسوقى األشمونى221532
حقوق المـــنصورهمحمد سامى محمد إبراهيم على381129
اداب القاهرهنوال نصر السيد احمد سليمان198254
رياض اطفال المـــنيا طالباتسهيله محمود نجيب علي السيد718418
تجاره المـــنصورهايه الشــاذلى ابراهيم نصر رزق578154
طب اسنان عين شمسماهيناز سمير فاروق ابراهيم117718
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72o55oطب المـــنياآية أحمد مبروك عبد الباقي
342o97هندسة كفر الشيخمحمد ناصر عبد السميع ابو العاطي رهانه
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاحمد سالمان احمد سالمان حجاب342136
52o156تجاره الزقازيقاحمد سعيد ابراهيم احمد مـــنصور
2o3546تجاره وإدارة أعمال ج حلواننوران ممدوح سامى حنفى مصطفى
صيدله االسكندريهخلود احمد عبد المـــنعم على عبدالعاطى346338
تجاره كفر الشيخاحمد شوقى حفناوى سويلم157534
كلية األلسن ج أسواندينا مجدى مصطفى محمد31636
تربية رياضيه / بنات اسيوطاميره محمود محمد عبد العال793356
245o36طب اسنان عين شمسنرمين كمال فرج السبكى
381oo5تجاره كفر الشيخاحمد عواد محمود عبدالخالق سعد
هندسة طنطامحمد احمد محمد مصلح سعد487567
5o5385تربية رياضيه بنين جامعة دمياطمـــنصور محمد مـــنصور مختار السيد
تربية/رياضه الزقازيقاالء محمود محمد ابراهيم بدران646638
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعبدهللا زينهم عبدهللا على عبدالغني297258
اداب الزقازيقساره اسامه على عبدالقادر517774
تربية كفر الشيخمـــنى سمير محمد احمد جاويش372625
7346o3نوعية قناريم أبو الوفا ابراهيم يحي
اداب حلوانامين عبدالناصر عبدالرحيم توفيق269953
صيدله القاهرهمحمد عزت عبد القوى عبد السالم57754
58o643صيدله الزقازيقمحمود محمد محمود عبد المقصود
15122oتربية حلوانساره صبرى محمد ابرهيم
651o15تجاره االسماعيليه ج قناة السويسشــادى شوقى احمد عبد هللا
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد كمال عبدالموجود راجح223942
8o494oحقوق سوهاجخالد عبد الفتاح محمود احمد
57176oطب المـــنصورهاميره ايمـــن محمد المغازى ابراهيم
27o75oاداب عين شمسبسمه محمد عبدهللا احمد
14o375اداب عين شمسهاجر عالء عبد المجيد السيد
تربية ابتدائي االسماعيليهاحمد السيد احمد عبد الرازق654746
35oo47اداب طنطاشــاهندة يوسف ابراهيم يوسف ابراهيم
تربية بنى سويفمروه رجب شلقامى محمود71432
هندسة حلواننورالدين نبيل عبدالمجيد عبد الرحمـــن جامع241741
تربية المـــنصورهنانه عصام عبد الغنى محمد رمضان574732
24oo24طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسها احمد عبدالرحمـــن االسكندراني
نوعية طنطاعبدالرحمـــن محمود ابراهيم محمود عوض361464
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسريم سعيد محمد حسن654962
2o5oo2صيدله حلوانمحمود عبدالحميد انور عبدالحميد
4611oاداب انتساب موجه القاهرهمريم مجدى محمود محمود
طب بورسعيداحمد اشرف حسين ابراهيم حسن589431
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةفاطمه خيرى احمد الشــاذلى225973
تربية ابتدائي قنا ج الواديياسمين يحيا محمد عبدالشــافى736285
نوعية فنيه قناخلود خالد ابراهيم عثمان738336
هندسة عين شمسانس فرج عبدالحليم قنديل ابو طير194461
345ooدار العلوم ج القاهرهنورهان خالد سيد عبد الوهاب
طب بنهاشيماء فؤاد بدير السيد عبده488347
585oo6اداب الزقازيقاسماء محمد سالم العزازى البطاوى
22677oطب اسنان طنطااسماء رأفت محمد سالم
طب بيطرى القاهرههاجر سعد الدين احمد حمد هللا155121
23o214اداب بنهامحمد صفوت مغاورى عبدالغفار
3662o3تربية طنطامحمود ابراهيم السيد يوسف
هندسة الفيوممحمد ربيع عبدالحميد محمد الشيخ223482
5181o6صيدله الزقازيقمـــنى اسامه محمد خيرى عبد الحميد
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حقوق عين شمساسامه محمود عبد العزيز سالم41855
صيدلة اسيوطغاده رجب فتح هللا محمد794438
اداب حلوانوالء محمد شحات شحاته سالم274479
سياحه وفنادق المـــنصورةنسيبه رأفت ابراهيم نصر الشعراوى586512
6422o9تجاره الزقازيقفادى خلف فواز اقالديوس
195o64السن عين شمسايه عبوده عبدالقادر عبدالجواد
8o3718كلية األلسن سوهاجفاطمه ابوالوفا احمد محمد
2878ooتربية عين شمسفاطمه عبدالعزيز حسن محمد
66894oنوعية فنيه الزقازيقهبه محمد السيد عبد هللا
45o934طب االسكندريهفاطمة الزهراء اشرف سعيد ابراهيم
5o348oتربية جامعة دمياطآالء على طه السؤالى
اداب دمـــنهوراحمد مسعد عباده علي426384
اداب فرع الوادى الجديدمـــنتهى صبحى على احمد748447
اداب اسيوطرحمه محمود عنتر ثابت787892
هندسة اسيوطرحاب وحيد أحمد إبراهيم455444
341o18تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن احمد خطاب عيد محمد خليفة
صيدله الزقازيقميرام مجدى الفى فهيم298538
طب المـــنصورهمديحه احمد ماهر الحسينى ابو العنين582426
تجاره بور سعيدمصطفى اشرف مصطفى حسين خليفة663989
2365o8كلية الصيدلة ج المـــنوفيةشمس عبدالعزيز احمد راغب عبداللطيف
اداب دمـــنهورجمال عبدالناصر شوقى ابراهيم محمد427953
4144o2هندسة االسكندريهفاطمة مجدى حسن محمد الماحى
اداب االسكندريهايه احمد محمد حسين ابوستة422923
تربية ابتدائي قنا ج الواديسهام فكرى محمد احمد739549
5722o3تربية ابتدائي المـــنصورهياسمين عبد المـــنعم فتوح ابراهيم كشك
5764o2اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحهند رضا عبد الغنى محمد عرفة
تربية حلواننهله عبد العزيز احمد عبد العزيز55491
تجاره الزقازيقموسى محمد احمد يوسف رمضان518794
اداب حلوانسلمى ياسر عبد الحكيم حامد36293
اداب الزقازيقهاجر عبد هللا عبدالحميد غمرى645822
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء رمضان حسين زايد76626
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسرنا غريب حامد عقل657677
43ooo3تربية دمـــنهورمـــنه هللا أحمد محروس احمد سعيد
5oo429اداب جامعة دمياطمريم محمد جابر السحلى
2o8158تجاره عين شمسخلود عادل هاشم فرغل سعيد
7391o8تربية ابتدائي قنا ج الواديجهاد بركات عبدهللا مـــنصور
تربية حلوانمها جمال عبد الجيد عبد المحسن44612
786o94تربية اسيوطناديه مصطفى حسن احمد
2752o7تربية ابتدائي عين شمسهدير مدحت حسن عبدالعزيز
صيدله طنطاهناء مصطفى عبد العظيم مصطفى غباره354991
تربية ابتدائي طنطادينا شعبان علي ابو سليمان493117
اداب عين شمسياسمين ابراهيم محمود بدوي298192
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى طارق عبد الاله احمد44632
189o2oتجاره القاهرهناغيه ايهاب فؤاد السيد
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورراندا عصام ابراهيم غنيمه494685
223o24نوعية اشمونسمر مجدى محمد مواهى
تجاره الزقازيقمحمد ابراهيم صادق حامد محمد649696
15234oطب القاهرهمها مصطفى سيد عثمان
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد عثمان عبد المجيد على المتولى583595
2718o1تجاره عين شمسرانيا عبدالصادق محمد جابر
1782oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاحمد حسين محمد هاشم
طب اسيوطمصطفي كامل خضر محمد749419
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كليةاسمجلوس
اداب سوهاجشرين عاصم ابوالوفا على813493
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمروان محمد ابراهيم سند227531
2o72o6تربية حلوانناريمان عماد مصطفى عبدالرازق
429oo6اداب دمـــنهورهند محمد فرج محمد مصباح
51o4o3عالج طبيعى القاهرهندى عصام صالح الدين عبدالسالم على
تربية فرع الوادى الجديدمحمد عامر طلبه احمد748937
8o4931حقوق سوهاجبديوى حسن على ابوالحسن
هندسة االسكندريهمحمد شعبان حمد مسلم472546
اداب الزقازيقالميس صبرى على عطيه على512713
63842oعلوم الزقازيقهند صالح حماد محمد حماد
اداب اسيوطجمال ابراهيم عبد الجواد خضر793863
711o87طب بنى سويفرضا مالك لوندى كامل
تربية عين شمسرغداء السعيد السعيد محمد عبدهللا282238
3722o6طب بيطرى كفر الشيخاالء محمد محمد عمارة الكفراوى
طب اسنان عين شمسصبا عمرو على محمود122353
تربية قنا ج جنوب الوادىاالء حسين عبد الرحمـــن احمد732752
هندسة عين شمستقى خالد محمد العفيفى261669
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةهندام عبد الرازق أسد محمد على636535
8o1728تربية رياضيه بنين اسيوطحسن محمد محمود عبد العزيز
2o342تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى معروف السيد دهيس عواجه
تجاره جامعة دمياطاحمد محمد محمد القشالن499829
3o925طب بيطرى القاهرهاحمد محمود السيد محمود
218o82هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفتحى فوزى محمد شهاب الدين
فنون جميله فنون المـــنياسهيله مدحت محمد عبد الحميد716764
تربية ابتدائي شبين الكومياسمين احمد عبدالسميع اسماعيل225175
تربية طفوله اإلسكندريةاالء نبيل محمد محمد فتح هللا417315
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايمان خليل مصطفى خليل البواب448798
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفعفاف سعد سيد عرابى755884
568oo1طب المـــنصورهسنا محمد مصطفى احمد الدسوقى
7116o1صيدلة المـــنياكيرلس عادل فايز ويصا
6618o5طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسايه الغريب محمد السيد االمام
اداب طنطاهدير متولى محمد شيحه359319
5o4512المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدةأحمد حسن حمدى حسن طمان
تجاره الزقازيقدعاء خالد فهمى حسن االبراشى644297
كلية االثار ج اسوانهاله محمود ابراهيم محمود حسن525493
نوعية موسيقيه المـــنياماريو رفعت شفيق تادرس711445
رياض اطفال بنى سويففاطمه مسعد زين الدين محمد67839
1284o3كلية البنات آداب عين شمسندى سيد محمود نصار
طب القاهرهحامد عمرو محمد احمد121239
5o627oتجاره جامعة دمياطهدير السيد محمد المـــندوه
3o2554طب بيطرى بنهانورا اشرف احمد عبدالرؤف
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد نبيل السيد هدهود217563
تربية قنا ج جنوب الوادىمصطفي محمود عبدالرازق راوي739163
718o84هندسة المـــنيااحمد رمضان فؤاد عبدهللا
38358oهندسة كفر الشيخعمر مصطفى احمد ابوزيد
اداب انتساب موجه القاهرهمـــنة هللا طارق شكرى محمد46416
تجاره االسكندريهدنيا محمد زكريا اسماعيل احمد348848
اداب انتساب موجه عين شمسايه عماد ابراهيم عرفة297955
6545o2اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةرفيده احمد عبدالرحمـــن احمد
هندسة سوهاجمصطفى ابراهيم محمد السيد829144
592o6اداب القاهرهمحمد عبد المـــنعم عبد الرحمـــن عفيفي
8o7882تربية ابتدائي سوهاجاحمد ناصر السيد محمد
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كليةاسمجلوس
صيدله بنى سويفكيرلس اشرف حنا يوسف61553
11646oاداب حلوانامينه محمد محمود احمد
3o3476حقوق بنهاايه تامر طه محمد طه
هندسة المـــنصورهمحمد سعد محمد عبد هللا عبد هللا564548
تجاره بنى سويفروان عرفه ابو العال محمد63975
اقتصاد مـــنزلى حلوانحسناء محمد على سيد عسيلي296283
5o514oتجاره جامعة دمياطمحمد ممدوح محمد بركه
197o57السن عين شمسساندى سعد ابراهيم ابوالسعد
طب االسكندريهأسامة أحمد بكر الحوفى441312
27558oاداب عين شمسمـــنار محمود محمد مصطفى
كلية البنات آداب عين شمسندى السيد عبدالعظيم السيد293618
72o963برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمصطفي محمد احمد ابوغنيمه
33952oاداب االسكندريهمـــنةهللا محمود جابر محمود السيد
564o88تجاره المـــنصورهكريم سمير عطيه الباز سمره
اداب عين شمسلوسندا بدر نبيل محمد143791
34o8o7اداب االسكندريهمحمد خالد عبد النبى شحاته
41o666تجاره االسكندريههادى حسين محمد عبد المـــنعم محمد
23529oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم رجائى راشد المصلحي عماره
42o873سياحه وفنادق االسكندريهيوسف محمد على عبدالحافظ حميده
تربية ابتدائي طنطاايه محمد حسن محمود رشدى489355
طب عين شمسحنان محمد عبود علي الردينى451179
4195o3تربية أساسي اسكندريةيارا محمد فتحي عباس محمود
34539oهندسة االسكندريهعبد الرحمـــن صبري خليل سعد عمر
السن عين شمسفاتن راشد محمد متولى حسين146191
هندسة كفر الشيخمحمد عبد السالم احمد محمد يوسف381794
432o65اداب دمـــنهوراسراء اشرف محمد احمد شراقى
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاسراء محمد احمد برعى735193
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه هللا ابراهيم عبدالرحمـــن محمد268153
سياحه وفنادق االسكندريهسلمى اسماعيل احمد محمد مهران411596
64o845طب بيطرى الزقازيقمحمد اشرف محمد شعيب
تربية طنطادنيا احمد رمضان احمد الطور486825
1328o6تجاره عين شمسمحمد سيد طلعت فهمي
حقوق اسوانعمر على عبد الباقى محمد731563
3o722هندسة اسيوطمحمد عبد العليم محمد محمد السيد
5o3689اداب جامعة دمياطرفيدة محمد المتولي محمد ضيف
تربية اسيوطمـــنى قلته نظير قلته797579
طب بنهاايمان ناصر صادق الشــاعر485614
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحهايدى ايهاب بدر الدين عبد القادر132137
3oo93oهندسة شبرا بنهامحمد السيد جوده ابراهيم
صيدله االسكندريهمـــنه هللا السيد احمد سامى عجينة 437462
تربية العريشدعاء جالل سليمان محمد666644
تجاره اسيوطمحمد جمال عبد الحكيم محمد791928
تجاره طنطامـــنى كريم علي الخولي364311
حقوق المـــنصورهحسام عبد المـــنعم محمد المصلحى499855
29478oتجاره عين شمسمحمد عبدالحميد عبدالخالق حسن
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةادهم خالد محمد محمد117896
446o79كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايه اسماعيل محمد محمد الشحات
341o64اداب االسكندريهاحمد محمد احمد محمد
745oo3تربية قنا ج جنوب الوادىنورهان حسن احمد فرشوطى
تجاره الزقازيقاحمد عبدالرحمـــن ابراهيم خليل645428
كلية البنات آداب عين شمسدينا عالء شحته محمد موسى148664
تربية اسكندريةفاطمة خليل فهمي خليل عقل419998
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كليةاسمجلوس
8o2445هندسة اسيوطمحمد احمد بخيت سعيد
3o148oاداب انتساب موجه عين شمسايه ناصر ابراهيم سليمان
تربية العريشايمان صالح محمود صالح666117
تجاره بنى سويفدينا عادل محمد نجدى66796
645o14اداب الزقازيقمى صالح ابراهيم بدر جاب هللا
685o6تربية بنى سويفدعاء مبروك خليفه محمد
صيدله حلوانندى جمال عبدالرحيم حسن265546
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالقادر صالح عبدالقادر البابلي212156
 تربية الساداتحسن اشرف حسن ذكى وهبه212154
صيدله الزقازيقاحمد جاب هللا مـعوض جاب هللا645676
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأمل على محمود حربى446895
هندسة االسماعيليةعمرو رضا محمد حسب النبي653633
طب االسكندريهاحمد مسعود ربيع الدفراوى حميدة469669
36o73oتربية طنطااسراء ابراهيم فتحى ابراهيم الجدع
هندسة االسكندريهاسالم مصطفى فكرى محمود على455254
طب المـــنياميار محمود محمد ابو الليل713637
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود سالمه عمر احمد54673
4o742اداب القاهرهساره اسامه حسن محمود
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمصطفى عيد سالم العبد221472
هندسة عين شمسمهند وائل ضياء الدين احمد رأفت133544
تربية ابتدائي طنطاهاجر ابراهيم احمد النوسانى486893
صيدلة المـــنيارغده حماد عبد السالم عبد الظاهر714618
صيدلة سوهاجنفين حسن خلف على817677
51o964اداب الزقازيقاميره عبد الناصر عبد العاطي احمد
36o88اداب القاهرههبة جمال صبحى الطحان
81265oحقوق سوهاجمها محمود خلف احمد
كلية هندسة بنهامحمد محمود محمد محمود سليمان284431
تجاره عين شمساحمد عبدالناصر رياض محمد269229
تجاره دمـــنهوراحمد عادل عبدالمـــنعم عبدالناصر338548
تربية اسكندريةاحمد فوزى محمد محمد غنيم421861
تجاره انتساب موجه قاهرهرضوى عمرو رجب محمد151775
تربية االسماعيليهايناس سعيد محمد محمد654492
نوعية االسكندريهديانا سمير يوسف نصر عطيه417126
تجاره بنهامحمد خيرى اسماعيل الصليح275885
83o6o9صيدلة سوهاجمحمود عدلى عبد الرحيم السيد
اداب حلوانياسمين احمد حسن محمد الجندى114449
هندسة المطريه جامعة حلوانهشــام مجدى عباس محمد262689
صيدله المـــنصورهمصطفى احمد محمد اسماعيل ابو الحسن579234
5o5657عالج طبيعى ج كفر الشيخاسامه هادى رمضان رمضان
هندسة الفيوماسراء محمد محمد ابوالعنين شراره487166
4868o2اداب المـــنصورهاميره محمد الدسوقى الطمبارى
73619oتربية ابتدائي قنا ج الواديعبد هللا حمدي محمد سالم
اداب اسيوطمارى جرجس عفيفى رمزى798176
اداب االسكندريهامـــنية رجب محمد السيد يونس422675
124oo4تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد مجدى سعيد احمد
اداب المـــنيامحمود محمد احمد سيد713161
4162o8تربية أساسي اسكندريةحمدى سامي ابراهيم حسن مصطفى
576o9اداب القاهرهمحمد فتحى محمد عبد النبى
اداب بنى سويفهدير عفيفى محمد عفيفى68344
صيدله الزقازيقمـــنار محمد الشحات محمد521355
1944oصيدله القاهرهاحمد عبد الفتاح شعبان محمد عيسى
هندسة حلوانمحمد عادل الدسوقى على الجوهرى137329
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كليةاسمجلوس
طب المـــنصورهمروه مسعد محمد محمود على581986
فنون جميله عماره ج حلواننوران زكى الدين مصطفي تهامى عالم17279
269o7هندسة حلواناحمد خالد دسوقى محمد
طب عين شمسعالء على مصطفى عبدالمطلب رضوان441139
58oo76تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن طه محمود شحاته
7997o8نوعية اسيوطرانيا نشــات فكري عجابيي
144o65تجاره عين شمسريم مجدى احمد جمعه
تجاره عين شمسمحمود محمد حسين سيد281362
5857o6كلية هندسة بنهاتوفيق سمير توفيق عبد القدوس حنا
تجاره عين شمسمـــنه هللا صالح صبحى الساكت188565
تجاره بنهاحسين فتحى سالمان سالمان296395
هندسة المـــنصورهاسماء احمد حلمى السيد محمد567312
5o5168تجاره جامعة دمياطمايسه مدحت صالح مصطفى رجب
36o172تربية ابتدائي طنطامى رمضان محمد محمد احمد
كلية اآلثار سوهاجايه محمود كامل محمود السيد زاهر584478
اداب قنا ج جنوب الوادىرحمه جمال محمد عبداللطيف237146
طب بيطرى المـــنصورهمحمد رفعت مصطفى عبده حجاج النجار568791
1342o9تجاره عين شمسنور الهدى محمد عبد العظيم عبد المقصود
كلية البنات آداب عين شمسايه جمال محمد سليمان283767
تربية طنطامريم عماد الدين عبد الحى صادق ابو جمرة492169
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعبد الرحمـــن محمد زكي السيد المغربي441522
عالج طبيعى ج كفر الشيخروان رضا حسنى محمد ابراهيم438779
تربية رياضيه بنات االسكندريهمـــنة هللا محمود خليل ابراهيم محجوب424185
طب طنطاشــاهندا رأفت عبد الفتاح طه خليفة498322
طب طنطاايمان جمال عبد الرحيم مجاهد353971
كلية هندسة الطاقة بأسواننسمه صالح سيد حسن268344
طب طنطاريم باهى حامد على زقزوق563491
هندسة اسيوطانس محمد احمد عبد المجيد عبد الجليل663121
كلية طب االسنان جامعة أسيوطميرنا وهبي دوس حنا795946
تربية ابتدائي قنا ج الواديصفاء احمد محمد احمد745132
كلية هندسة بنهامحمود سمير احمد زغلول ابراهيم513766
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايه محمد احمد دسوقي452376
السن عين شمساسراء عزازى احمد محمد649529
42853oتربية ابتدائي دمـــنهورامل الشحات محمود على حراز
طب بيطرى الزقازيقمـــنى محمد ابراهيم عبدالرازق645173
73567oكلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىحبيبه ممدوح محمد ابراهيم
5o35o7تجاره جامعة دمياطسمر يوسف حسانين زيان
7487o8كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديدخالد جمال عبدهللا محمد
اداب بنى سويفمها امام محمد عبد الجواد66897
اداب كفر الشيخعبد الرحمـــن سعيد احمد محمد سعيد343759
صيدله المـــنصورهيحيى السيد عبد الهادى المرساوى579596
2361o3صيدله طنطاياسمين صالح محمد ابو السعود
تربية ابتدائي الزقازيقرانيا احمد حسين محمد644966
تربية أساسي اسكندريةفاطمة محمد ابراهيم احمد347746
236o57طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمـــنى محمد عبدهللا عبد المجيد سالم
82o841تربية طفولة أسوانمروه عبد الحى جامع محمد
181o7تجاره القاهرهعمرو مجدي حسانين عبد الغفار
657o97تربية جامعة السويسمحمد صالح صالح حسن
صيدله االسكندريهمى ابراهيم محمد ابراهيم العباسى385572
8o7687تربية سوهاجداليا احمد على شعبان
491o54صيدله الزقازيقامير انور وفا انور عيد
195o66اداب عين شمستقى حسام محمود صالح الدين  حسين
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هندسة اسيوطمحمود احمد السيد احمد641518
اداب االسكندريهاسراء متولى عباس عبدالرحمـــن بدرى348241
347oo5اداب االسكندريهريهام عصمت اسماعيل احمد فؤاد
64o58صيدله بنى سويفمصطفي ربيع محمد ربيع
هندسة حلوانعمر اكرم سيد موسى16546
طب بيطرى اسيوطلليان عاطف فهيم جابر798618
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى محمد على ابراهيم قاسم199826
46o571هندسة االسكندريهمصطفى صبرى مصطفى عبد العزيز
رياض اطفال المـــنصورهفاطمه احمد لطفى سالم سليم519713
اداب القاهرهاسراء محروص احمد عايد حسن275372
تربية ابتدائي كفر الشيخامانى عاطف عبدالرحمـــن عبدالرحمـــن عنز381965
كلية طب االسنان ج بنى سويفوليد سيد كمال كامل65482
5687o6اعالم القاهرهرغد مجدى المهدى محى الدين المهدي
حقوق القاهرهنادين نصر على غانم123956
5786oاداب القاهرهاميره طه احمد عويس
تجاره عين شمساحمد سامح عبد الرؤوف عبد الغني116414
223o34تربية ابتدائي شبين الكومعزه صبرى على الشوبرى
64o655صيدله االسماعيليه ج قناة السويسفايزه احمد فؤاد سيد محمد
125o44حقوق عين شمساحمد محى الدين عبد الحميد محمد
صيدله االسكندريهاسالم محمد على السيد احمد433491
طب سوهاجنرمين ناصر محمد احمد818291
طب بيطرى بنهاكريم محمد فتحى غريب متولى357914
هندسة حلوانمحمد عبد الوهاب عبد الوارث عبد الوهاب64875
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنيره كمال السيد العليمى المكاوى235876
343o83هندسة االسكندريهأحمد نبيل محمد عبد الحكيم شهاب
السن عين شمسساره اسالم جمال توفيق117761
اداب عين شمساسراء الزينى عبدالعزيز محمد282129
21o972هندسة عين شمساحمد معوض عبدالفتاح عبدالتواب
تربية طنطاهبه عزت اسماعيل عشماوى خلف495667
5o6596تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتبسمه مسامح مصطفى فراج زهيرى
585o46تربية ابتدائي الزقازيقندا ياسر احمد ابراهيم الجوهري
2481oحقوق القاهرهدعاء صابر محمد االمير
حقوق االسكندريههدير علي حسن الهالوى428412
5197o4حقوق الزقازيقساره محمد عطيه المصلحى الجابرى
تربية بنى سويفسماح سعيد محمد حسن64959
هندسة حلوانمحمد ايمـــن ابواليزيد على272979
اداب انتساب موجه بنهاعمرو حازم السيد عبدالواحد279457
22579oطب اسنان طنطاهاجر عالءالدين السيد ابوحشيش
تجاره بنى سويفمصطفى عامر خليفه نجيب728819
تجاره بنى سويفمصطفى عمر احمد محمد727924
كلية البنات تربية عين شمسنيره محمد سالمه محمود الطناني287991
اداب حلوانسيلفيا صفوت صموئيل سمعان126232
تربية اسيوطمريهان رمسيس نجيب زكي788467
23495oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد حامد على طه الفقي
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهمحمود فوزى محمد حسين مصطفى443273
اداب دمـــنهورمحمد عاطف احمد عبد العزيز ابراهيم425895
5o4273عالج طبيعى ج كفر الشيخآالء المتولى السيد السيد شعبان
5oo5o1تجاره جامعة دمياطياسمين هانى مصطفى محمد مصطفي
2o7142تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه محمد ابراهيم عمر الفرماوى
14598oتجاره عين شمسساره محمد احمد عبد الهادى
اداب الزقازيقوليد طارق مسعد الشحات الصعيدي583861
35o488اداب دمـــنهورفاطمه على شحاته على العطار
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تربية الزقازيقهدير مجدى السيد يونس على587265
8o9597سياحه وفنادق االقصرمحمد حماده محمد عثمان
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةتقى محمد حسن حسين349997
كلية اآلثار سوهاجحسن سليمان عبد المـــنعم سليمان799374
357oo5طب طنطاباسل شيرين محمد مامون غانم
تجاره االسكندريهكريم محمد سعيد ابراهيم343764
تجاره سوهاجاحمد اشرف عبد العزيز حامد816551
22o717اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفادى مجدى ذكى عبدالمالك
صيدله االسكندريهاحمد يحى مصطفى عبد الغنى عطا هللا436623
تجاره كفر الشيخفاطمة نبيل محمد ابوهرج385288
تجاره االسكندريهمحمد جمال اسماعيل علي338638
2o4773حقوق عين شمسمصطفى سيد طه محمد فوده
هندسة المـــنصورهكريم السيد احمد الزهيرى السيد563548
2229o9تربية طفوله شبين الكومياسمين ياسر محمد سيف النصر
اداب فرع الوادى الجديديارا عبدهللا ابراهيم عمر748476
3oo931كلية هندسة بنهامحمد السيد غريب على
732o47تربية ابتدائي قنا ج الواديامـــنيه ياسر على حسين يوسف
طب المـــنيامريم عادل عيد حبيب723354
هندسة عين شمسمحمد اسامه مصطفى السيد125739
تجاره اسيوطامانى حسنى محمد دياب786831
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا عادل عبد القادر الحسينى39776
811oo5هندسة سوهاجاحمد حسن محمد عثمان
82ooo2تربية رياضية بنات اسوانساره عبد اللطيف محمود محمد
454oo6هندسة المـــنياادهم محمد عبد هللا محمد ابراهيم
2925o7اداب عين شمسعلى طارق على حسن
اعالم القاهرهايمان ابراهيم عبد المحسن نور الدين417343
261o9تجاره القاهرهمحمد احمد محمود محمد
هندسة المـــنياعبدهللا محمود محمود عبدهللا224727
هندسة كفر الشيخمصطفى احمد محمد السبكي221718
هندسة عين شمسعمر سمير ابو العزم حسنين146721
15138oاداب القاهرهرانيا حسن حماد على
5o6424سياحه وفنادق المـــنصورةفدوة فتحى عوض فراج
44o4o1كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعاصم عصام حمدان صبره
تجاره انتساب موجه قاهرهسلمى عادل سيد ابراهيم25321
اداب االسكندريهدعاء احمد راغب محمد جنيدى423615
تجاره بنى سويفياسمينا يحى عبدالحفيظ احمد722258
379o8تجاره القاهرهرانيا ثروت المرسي علي حسين
14o196هندسة عين شمسمحمد رضا محمد عبده
417o95تربية اسكندريةاالء سالم عبد الحليم السيد الطلخاوى
اثار القاهرهمحمد السيد خيرى على262325
7o389اداب بنى سويفداليا معوض سليم معوض
اثار القاهرهاالء احمد مصطفى احمد261141
662o55كلية أداب بورسعيدروضه عمر محمد فهمى سرحان
تجاره كفر الشيخمحمد سمير صابر عبدالمقصود379844
هندسة المطريه جامعة حلوانعمرو عصام محمد عزب عبد الغنى119935
اداب القاهرهرضوى محمود سعيد ابراهيم42139
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى فؤاد مصطفى احمد عيسى244621
نوعية الزقازيقمحمد فوزى عطيه محمد على645259
اداب القاهرهريم ابراهيم سعيد المالح124132
هندسة عين شمسعمر ايمـــن عبد العليم احمد17799
3o4641طب بنهااحمد اسامه فؤاد احمدابراهيم
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهدى صالح عبده جاب هللا47541
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تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوستينا هدية عطيه شــانودى142467
اداب القاهرهاحمد ايمـــن احمد عبد اللطيف25842
74175oصيدله االسكندريهعلياء جمال عبدالفتاح الصغير
تجاره المـــنصورهاحمد مصطفى احمد ذكى سرور582187
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد فتوح قرشي23472
تجاره بنى سويفكيرلس ايمـــن ادوارد شفيق73857
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاحمد محمد ابراهيم حسن281829
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد امين فؤاد امين269468
هندسة بور سعيدمريم محمد مصطفى عبد الحي ابو حشيش661399
1498o7تجاره القاهرهباسم عبد الناصر كمال مبارك
2311o5اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد رمضان عبدالدايم
طب عين شمسعلى عصام على احمد289186
هندسة القاهرهاحمد اسامه محمد سليمان135537
تربية ابتدائي اسيوطوالء سعد زكريا عبد المعز794261
2o82o1اداب حلوانمـــنه هللا محمد اسماعيل محمد حامد
طب بيطرى كفر الشيخشروق ابراهيم عبد المـــنعم البدوى486235
تربية ابتدائي الفيوماسالم سعداوي عجمي سعيد77449
26289oاداب عين شمسسلمى ياسر احمد رضا
هندسة الزقازيقمحمد محمود فهمى ابراهيم علي524117
24o122تربية ابتدائي شبين الكوممها محمد عبدالفتاح صبره
هندسة شبرا بنهاامـــنيه محمود السيد محمود محرم298741
اداب طنطامحمد حامد محمد الصباغ358638
تجاره بنهااحمد السيد عبد العظيم السيد عوده115514
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمود محسن يوسف محمد سعد121253
هندسة القاهرهاسماء حسن هالل حسن النمر22714
هندسة حلوانهايدى جمال عزب موسى187964
51958oكلية هندسة بنهاايمان عرفات عطوة محمد فرج
52o768صيدله الزقازيقايهاب السيد سعيد احمد سليمان
116o76هندسة حلوانمارينا عبد المسيح بطرس كامل
تجاره عين شمسمحمد سمير حسنى اسماعيل289714
4927o9طب اسنان طنطاايه محمد ابو المعاطى عبد العزيز القبالوى
تربية جامعة السويسسلمى ممدوح عبد العزيز شحاتة658635
اداب دمـــنهوراسراء حامد نبيل حامد خطاب 423479
2131o3هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةحسام مصطفى محمد عطيه
صيدلة بورسعيدنورهان جالل الراعى امين على293252
8o5o72تربية سوهاجرانيا طلعت لطفي حامدي
429o14تربية ابتدائي دمـــنهورامل سعيد سعد محمود النجار
اداب حلوانمريم رومانى بشــاى اندراوس126257
تربية ابتدائي بنهاايه ناجى عبدالوهاب عثمان279562
1231o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتقى ابراهيم عبد الجيد على قنديل
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةدينا جمال عبدالاله سليم657887
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمريم عبد الرحمـــن محمد فريد عثمان الحبشى447468
58374oهندسة بور سعيداحمد ابراهيم فرج صالح الدين ابراهيم
تجاره المـــنصورههاله ثروت الشبراوى محمود محمد589123
تجاره القاهرهيوسف احمد شيبه الحمد سليم26584
تربية أساسي اسكندريةاحمد مصطفى محمد الديب احمد421688
صيدله بنى سويفاسراء عصام بكير سليمان69232
هندسة الزقازيقاالء هشــام عبد العاطى نصر الدين644455
تربية رياضيه بنين شبين الكوممصطفى نصر حمزه خطاب233395
6473o3تربية الزقازيقشيماء مراد عبد المعز احمد عطيه
 تربية الساداتسحر عادل عبدالواحد الشنشورى219675
تربية طفوله شبين الكومايه حمدى عبدالعزيز السباعى214222
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تربية بنى سويفاسماء نظيم صالح محمد68491
تربية المـــنصورهوسام شكرى احمد عبد السالم573731
هندسة القاهرهندى فريد حسين فريد38799
64o731صيدله عين شمسعمر خالد هاشم عطيه
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةفيروز اشرف محمد زكى المال215384
طب القاهرهكريم مجدى ابو الفتوح عبد الخالق41172
5915o1هندسة الزقازيقاحمد هيثم عبد المـــنعم محمود القال
تربية المـــنصورهسهام السيد مصطفى محمد العدوى563636
262o65أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرخالد ابراهيم سيد على حسن
تربية شبين الكوممحمود رمضان محمود االشمونى223794
تربية قنا ج جنوب الوادىمـــنال سعد امين محمد قاسم237181
تجاره عين شمسعماد جمال احمد عبد العال ابراهيم145578
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد ابراهيم علي سالم55273
هندسة القاهرهفادى اشرف واصف عبد هللا124275
هندسة عين شمساميره جمال عبدربه هالل146572
تربية بنى سويفهدير ظريف محمد عبد هللا ظريف63774
تجاره القاهرهبسام عبد هللا محمد احمد138969
كلية البنات آداب عين شمسايمان محمد احمد ذكى59146
تجاره االسكندريهمحمد حسن محمد عبدالسالم421971
رياض اطفال بنى سويفاميره خالد خليفه علي68493
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود اشرف صابر نوير217564
72oo58اداب المـــنياداليا عادل عبد العزيز محمد احمد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةكيرلس ايهاب وديع برسوم196895
طب بنهااحمد حسن بدوى ابو حسين218189
طب بيطرى كفر الشيخفاطمه الزهراء محمود عثمان محمود خلف368323
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصررحمه ناصر عبد العال محمود148671
73o18اداب الفيومداليا محمد عدلى عيد
222o51هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو عبدالحميد مبروك النقيب
حقوق المـــنصورهعادل حمدين السيد محمد فياض577642
486o19هندسة طنطارغدة طارق ابراهيم ابو العال
515o58اداب الزقازيقحسناء جمال متولي عبدالعظيم
727o8تربية الفيومفاطمه دسوقى محمد محمد
22o474طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد جمال رمضان محمد دسوقي
صيدله القاهرهساندرا ممدوح يونان بطرس17964
2244o1هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد وليد عبدالحميد ابو اليسر
صيدله المـــنصورهجواهر ابراهيم سالم محمد على 581855
76oo21هندسة قناياسمين مجدى عبدالمولى عليوه
تجاره بنى سويفمالك ميالد موسى شحاتة729166
2788o7كلية هندسة الطاقة بأسوانهايدى اشرف عيد سعد
تجاره عين شمسنورا محمد امين احمد البقلى292165
اداب عين شمسرضوى مجدى رمزى على بكر239359
طب االسماعيليه ج قناة السويسعمرو محمود محمد محمد636258
تربية المـــنيااحمد رجب علي العريان عبد العزيز721145
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنورهان عبد الرؤف عباس عميره115963
56o993تجاره المـــنصورهنرمين عادل احمد عبد الهادى
تجاره انتساب موجه المـــنصورهاحمد ابراهيم السيد عوض ابوالعز569624
تربية ابتدائي كفر الشيخعبد الحميد السعيد عبد الحميد عشيبه368727
667oo8اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةندى عالء عبد الصادق عبد هللا حسانين
7426o1تربية ابتدائي قنا ج الواديايمان محمد معتوق حسين
7172o3طب بنى سويفوالء محمد صالح محمد
كلية طب أسوانرحاب عبدهللا عبدالرحيم السيد746671
79521oصيدلة اسيوطانس وليد مصطفى زكى
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هندسة حلوانابراهيم عبد العزيز محمد جمال الدين123467
8o9453حقوق سوهاجمحمود سيد محمد عبد العال
هندسة عين شمسميار عادل عبد الحليم محمد115288
27o1o1اداب عين شمساحمد عثمان عبداللطيف عثمان ابوزيد
تجاره القاهرهرحاب سعيد احمد عبد العظيم34333
6555o5تربية ابتدائي االسماعيليهساره محمد السيد محمد
طب بيطرى القاهرهمريم جمال عبد المحسن احمد149499
147o9oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حمدى ابراهيم محمد زيدان
218o38صيدله طنطامحمد مصطفى محمد الفقى
74334oكلية تجارة ج أسوانعبد هللا محمود كمال طواب
طب اسنان طنطاهشــام محمد جابر الشناوى439736
5o3921تربية جامعة دمياطساره يوسف يوسف علي الغبون
نوعية بنهاحميده احمد محمد عيد حسن285385
هندسة حلوانحسين حازم حسين امين الشــايب519823
اداب انتساب موجه االسكندريهدنيا سعد محمد عبد القادر422712
73oo35طب المـــنياأمانى احمد محمد ابراهيم
8o1731تجاره اسيوطسيف الدين سيد كامل احمد
66o447كلية أداب بورسعيدبالل السيد ابو الحمد محمد ابو العال
715o67نوعية المـــنياعزة فتحى محمد مرزوق
تربية بور سعيدامـــنيه صالح السيد اسماعيل داود نوفل661466
تربية ابتدائي اسيوطالهام طه صادق سيد799962
طب طنطانورا مصطفى عبد الفتاح اليمانى الحلو486975
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر محمد طارق محمد عبد هللا18319
اداب كفر الشيخنورهان السيد نبيه محمد عبد العال382543
23o656كلية هندسة بنهااسالم وجدى سعد اسماعيل
تربية الزقازيقامانى ابراهيم شحاته السيد على637587
تجاره عين شمسميرنا احمد هشــام احمد حلمى الصاوى188324
كلية هندسة بنهاعمار احمد عبدالحميد عمران228212
51o278اداب الزقازيقامانى رفاعى احمد كامل احمد
2o2826السن عين شمسنورهان سالم احمد سالم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةياسمين رمضان شعبان سويلم231925
طب المـــنصورهالحسين على ابراهيم السيد عالم592175
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةحسن محمود محمد اسماعيل655118
اداب بنهامحمود يحى محمد معوض البرعى284237
كلية هندسة بنهارضوى السيد عبدالهادى عزب278787
طب طنطامحمد ابراهيم عبد العزيز اسماعيل النجار373822
هندسة اسيوطعبد المعز عبد الاله احمد على818214
هندسة طنطاعمر احمد عبد العزيز رضوان357726
2o6257تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم ماجد محمد رشــاد محمد عبده
تجاره الزقازيقمحمد السيد محمد جمعة األلفى511133
29482oتجاره عين شمسعبدالرحمـــن محمد حسن محمود السيد
1954o6تجاره عين شمسرويدا عصام اسماعيل على
218o61هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد امام عبدهللا األمام
اداب االسكندريهمريم محمد عطية  احمد الهواوى419296
صيدله القاهرهمريم حسين مصطفى وهبه188437
26146oاداب حلوانندى يحى محمد حسن
43o626السن عين شمسسماح إبراهيم فتحى عبد الاله العبد
تربية ابتدائي قنا ج الوادياميرة عبدالناصر جادهللا احمد746598
طب بيطرى دمـــنهورايه جمعة محمد جمعة عبد الواحد448615
34o214اداب دمـــنهورالسيدة رجب عثمان بيومى
تجاره اسيوطمحمد ياسين احمد حسن793534
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةساره فتحى حامد على مـــندور239991
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58oo73تجاره المـــنصورهاسالم حمدى عبد الرحمـــن عباس
صيدلة اسيوطالزهراء بخيت محمود احمد743763
423o64اداب انتساب موجه االسكندريهريم ابراهيم جابر المغربي
اداب عين شمسنهى طه محمد ابراهيم268856
8o827oتربية رياضية بنين سوهاجمحمد احمد ابو ضيف محمد
2o8143كلية فنون جميلة فنون اسيوطاالء جمال عبدالغنى قرين
5o1192سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد عاشور يوسف عاشور
تجاره اسيوطعبد هللا محمود عبد العال عبد الرحمـــن794768
193o84تجاره القاهرهرانيا عثمان راشد عثمان
كلية التربية الفنية ج المـــنيامادونا قاعود يوسف عياد723291
طب اسنان المـــنصورهخلود مصطفى حسنى احمد االسناوى489849
طب اسنان القاهرهنورهان علي سليمان علي43285
تجاره بنى سويفرحاب محمد ابراهيم السيد756136
هندسة اسوانابراهيم احمد حسان احمد744758
57o9o8هندسة طنطاعمرو احمد نعمان يوسف
تجاره بنهامحمد مجدى احمد عبدالعزيز189951
8o1729اداب اسيوطحماده رياض يونس محمد
تربية شبين الكومسعاد رجب حسن عفيفى231723
34937oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاميرة شيرين عادل احمد المصري
تجاره الزقازيقمحمود كمال محمد الطاهر حسين648298
3444o5تجاره كفر الشيخمحمود السعيد عبدهللا ابوالمجد حسب النبى
57o52فنون جميله فنون حلوانمريم يحى ابراهيم محمد
تربية اسكندريةسليمان رضا محمد سليمان344292
5219o3عالج طبيعى القاهرهدينا اشرف محمد عبدالعزيز عبدالعال
3o2788تجاره بنهاعمر اشرف عبدالعزيز عبدالحى احمد
33735oطب القاهرهأوبى أشرف حسنى عبد الغفار
تربية ابتدائي سوهاجمحمد نصرت حمدان البدرى817232
تجاره عين شمسسيف حسين احمد محمد133172
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانرانيا محمد عاشور محمد علي198292
7341o5تربية قنا ج جنوب الوادىعمر محمد مسعود احمد
صيدله االسكندريهمحمد مصطفى محمود محمد على345813
8o1584تربية اسيوطرحاب عصمت احمد على
661o29اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةانجى بدوى فهمى محمد بدوى
طب بيطري المـــنيابيتر جورج كامل مجلي722932
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمروه محمد مصطفى مطر218988
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةاسماء محمد عبد السالم السيد667398
حقوق طنطاعبد الرحمـــن السيد العربي احمد حسن عبد هللا357423
اداب عين شمسعمرو صابر محمد السيد272427
رياض اطفال المـــنصورهايمان احمد محمد الحفنى البنى495986
تربية بنى سويفاسماء مبروك احمد مبروك71688
تربية كفر الشيخمحمد احمد عبد الحميد محمد عمر381125
طب القاهرهرضوى خالد عبد الرحيم محمود الخطيب785744
تجاره اسيوطمحمد زغلول ابراهيم على795324
تجاره القاهرهمحمد عبد الراضى محمد عبده155712
2o4713اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمايكل ميالد عزيز فرج هللا
تجاره بنهامحمد خالد عبدالحليم عبدالعزيز مصطفى284195
هندسة حلوانعبد الرحمـــن محمد حمدى محمود العراقى43436
صيدله الزقازيقرضوى حسن سعيد عليوه عبد الكريم641457
اداب الزقازيقريهام جالل فايز عبد الحميد اسماعيل مهدى637895
تربية الفيومندا واعظ سعدالدين محمد72455
6o411اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفاطمه خالد احمد عبده
تربية اسوانهبه احمد مهدى احمد821197
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هندسة المـــنياتامر شعبان محمد النادى89454
طب المـــنيادينا محمد صافي محمد726949
3378o2صيدله االسكندريهاسراء ابراهيم محمد ابراهيم
اثار الفيومعمرو عبد السالم مرسى عوف357438
79267oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعثمان عبد التواب راشد ابو العال
طب االسكندريهاالء حسام ابراهيم محمد على446255
737o16العالي لالعالم وفنون االتصال 6 اكتوبرساره صفوت ناروز بساده
تجارة قنا ج جنوب الواديساره السعودى محمد عبدهللا736421
تجاره المـــنصورهشــاكر شريف محمد عبد الوهاب571561
اداب االسكندريهدنيا مصطفى عبده على عبدالنبى339894
تربية فرع الوادى الجديدندا فكري سعد احمد749468
تربية رياضيه بنين طنطامحمود عبدالوهاب محمد دبور358818
كلية الطب بقنامحمود حمدي محمد احمد737588
58o7o4هندسة المـــنياايمـــن ياسر ابراهيم متولى هيكل
صيدله االسكندريهعبير حسن عبد المحسن محمد البدوى444787
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد فوزى محمود النجار213344
19118oهندسة عين شمسمارتينا فادى فؤاد فرج
49o655تجاره المـــنصورهاسالم مصطفي غنيم محمدسمرة
السن عين شمسبسنت عياض لطفى محمود18591
طب القاهرهاصطفانا مجدى كمال اسكندر54522
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمرو مجدى السيد الليثى217234
432o71تربية ابتدائي دمـــنهورياسمين محمد عبد المجيد ابراهيم سرور
طب اسنان المـــنصورهاحمد اسامه محمد السعيد اسماعيل493556
66o896تربية رياضيه / بنات بورسعيدرضوى محمد مصطفى مسعد محمد الحطاب
تجاره عين شمسفلایر حسن محمد كمال على ابو الخير144488
13167oتجاره عين شمسمحمد اشرف حسن امام
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتاميره حسام الدين احمد عبد الحميد146375
8o6585تربية ابتدائي سوهاجمارينا كما ل حنا عبد المسيح
تجاره بنى سويفشيماء ابوالصباح قطب عبد الحافظ71717
134o61طب اسنان القاهرهمـــنة هللا محمد اسماعيل الصادق
3817o3تجاره كفر الشيخمحمد عبد المولي عبد الغفار عبدالفتاح
28189oاداب بنهامحمد اشرف محمد مختار
طب الزقازيقلؤى صالح الطنطاوى شــادى577744
تجاره بنى سويفمينا عادل جرجس عطيه717579
3o6o13تربية عين شمسسلمى وائل فاروق محمود
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره كرم محمد خليل234378
طب بيطرى الزقازيقمحمد ماجد محمد جالل عبد هللا641987
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةنهال صابر عيسي محمد655983
51156oتجاره الزقازيقشروق رضا أنور محمد عدوى
79565oاداب اسيوطدعاء عنتر على عبد الحليم
8o476oصيدلة اسيوطاسراء عبد الباسط محمد محمد
4144o4هندسة االسكندريهنوران على عبد الحافظ محمد سالم
66455oتجاره بور سعيدنورا محمد السيد محمود ابو الحسن
صيدلة اسيوطمحمد إبراهيم حسن سيد749673
اداب انتساب موجه عين شمسكريم جابر عبد المرضى جابر127272
كلية حقوق المـــنيادعاء عويس عبد هللا يسن716533
71o21oتجاره بنى سويفكريم عمرو احمد سيد
صيدلة بورسعيدياسمين عبد الحميد عبد الكريم هاشم583555
31o93تربية عين شمسرانا احمد صالح الدين ابراهيم
498o41طب بنهاعلياء عبدالهادي محمد عبدالهادي البيه
طب بيطرى دمـــنهورسمر مصطفى محمد مصطفى الطباخ445944
طب اسيوطمحمد صالح إبراهيم سيد749414
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طب بنهامحمد رضا عبدالباقى فرج286626
793o7oهندسة اسيوطفريد شوقى فؤاد مهنى
17o6oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد مصطفى فهيم محمد عرابى
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتدعاء اسماعيل محمد احمد744976
اداب المـــنصورهمروه رمضان توفيق العزب592828
صيدله المـــنصورهكريم محمود السيد عصفور487356
5663o3هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن السعيد زهران عبد الرحمـــن
28324oطب عين شمسامانى حمدى فوزى حسن
51o926هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةايه وسيم محمد محمد ابراهيم يسن
اداب المـــنصورهاحمد سمير فهمى محمدعيد573349
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد احمد عبدالرحمـــن السيد279794
2o2338هندسة الفيوماحمد طارق انور الحاج سيد احمد
تربية اسكندريةايمان محمد رجب احمد محمد417721
فنون جميله فنون المـــنيانادين محمد عبد المـــنعم احمد13963
363o85تربية طفوله طنطاامـــنية خالد احمد سالم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عربى محمد محروس223397
52o151هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةسعدون أحمد السيد أحمد المتولى محمد
تجاره القاهرهفادى اشرف مـــنير محفوظ14921
تربية كفر الشيخسميرة السعيد أبو العنين عطية378146
اداب كفر الشيخفرح ابراهيم المعتز موهوب ابراهيم يوسف376626
هندسة المـــنياالنعمان عفيفى عبده على عفيفى511918
طب المـــنصورهايه عصام الدين عبد الحميد محمد سليمان572575
تربية سوهاجاسماء احمد يوسف دسوقي816173
تربية ابتدائي اسيوطايه صابر فولي حسين786138
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد رجب مرزوق حسين147266
حقوق بنى سويفمحمد فؤاد عبد الجواد ابوزيد66346
36o611تربية طنطاهبه خالد محى الدين البنهاوى
تربية ابتدائي الزقازيقايه عاطف ابراهيم محمد حفنى عوض638737
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىمحمد دوشى محمود حفنى745563
نوعية المـــنياامانى رمضان احمد جبلى723494
416o7تجاره القاهرهمحمود شعبان محمد عبد المجيد
52395oتجاره الزقازيقمحمد على عبدالحليم االمام سيد االهل
47o4o7طب اسنان االسكندريهنورهان حامد مبروك عبدالحميد صالح
طب بيطرى جامعة الساداتعبدالرحمـــن علوى عبده القاضى217362
اداب انتساب موجه عين شمسعماد عادل عيد سيد حنون293914
46o672هندسة االسكندريهسهيلة عاشور حامد على الفخرانى
صيدله االسكندريهاميمة طارق حسنى حسين عبد الدايم413368
اداب انتساب موجه االسكندريهمريم رمضان زيدان عبد المجيد علي346412
هندسة كفر الشيخالصالح فتحى محمد محمد مـــندور381493
اداب االسكندريهمـــنى ابراهيم احمد احمد المغربى339382
هندسة الزقازيقضياء الدين صالح السيد حسن المهدى579612
اداب اسيوطشنوده مراد ناجى انيس798675
34685oصيدله االسكندريهمـــنة هللا طارق لبيب محمد الفرنوانى
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبدالواحد هشــام عبدالواحد عبدالهادى279523
كلية الصيدلة ج الساداتساره بطرس لبيب مرقص229784
72o781تربية ابتدائي المـــنياايريني نبيل صبري ابراهيم
هندسة المـــنصورهيوسف محمد السيد احمد السعدني588635
تجاره الزقازيقمصطفى محمود عبد العظيم محمد عبد هللا637194
تجاره بور سعيدمحمد احمد احمد محمود عوض662567
6o122اداب حلوانبسمه عيد حسين مامون
42o781حقوق االسكندريهمحمد أحمد عبد الخالق حسين
62o11اداب بنى سويففتحي محمد فتحي عبد الحميد
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كليةاسمجلوس
كلية حقوق المـــنياميار فواز طلعت فواز726793
حقوق عين شمسمحمود ابواليزيد السيد ابواليزيد297296
5oo324هندسة بور سعيدمعتز حسن احمد ماهر عبد الكافى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه عبد السالم محمد محمود نصير121415
4447oكلية البنات آداب عين شمسحبيبه عصام احمد حافظ
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىامل عاطف سالم حسين296474
3368o2اداب دمـــنهورعبد العظيم محمد عبد العظيم محمد
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايمان حسن عبد العزيز حسن153539
تربية المـــنصورهايناس عبد هللا الشحات المرسي583772
تربية ابتدائي دمـــنهورعزه ربيع محمد محمود عبدالسالم428735
45853oهندسة االسكندريهاسعد محمد اسعد احمد مرزوق
5o798oتربية رياضيه بنين جامعة دمياطعمر محمد عبد المـــنعم سالمه
74o2o4صيدلة اسيوطمحمد رمضان عيد بكرى
تجاره الزقازيقاحمد محسن احمد ابراهيم648943
هندسة المـــنصورهاسراء احمد عبد الحكم ابو وداعه بدوي576733
اداب حلوانسلمى عادل عبد المـــنعم محمود155224
تربية اسكندريةيارا السيد احمد محمد عبد الحميد422819
اداب طنطاسماح محمد هالل عبد العزيز حافظ363369
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةسلمى اشرف فتحي عبد الحميد ابراهيم424294
تجاره عين شمسحبيبه سعيد عفيفى محمد العقيلى188412
41935oاداب االسكندريهنهى محمد احمد محمد اسماعيل
السن عين شمساسالم خميس ابراهيم محمد ابراهيم421614
3oo278طب بنهارقيه يسرى عنانى عبدالمقصود
طب االسماعيليه ج قناة السويساسالم محمد عبد الرحمـــن فاهم797897
تجاره القاهرهيارا هشــام رزق عبد الحميد35219
تربية ابتدائي اسوانايه حمدى محمود ابراهيم821142
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميار محمود عبده عبدالحميد267866
تربية الزقازيقاسراء حمدى احمد مهدى516351
هندسة طنطااحمد رضا محمد الباز الخليجي569874
44935oطب بيطرى دمـــنهوراسماء خليفه كمال محمد الجدوى
السن عين شمسشيماء طارق ابراهيم احمد271854
اداب القاهرهندى عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن34489
4894o1تربية طفوله طنطاشيماء حمدى محمد نوفل
73885oحاسبات ومعلومات االقصر ج جنوب الوادىاحمد رمضان محمد موسى
267o67هندسة المطريه جامعة حلوانابراهيم محمد صالح محمد الشــامى
تربية أساسي اسكندريةشيماء مفيد مفيد بدر االعصر422758
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسندس ابراهيم عبدهللا الشحات السعدني222489
تربية طفوله شبين الكومجهاد سامى خليل عبدالمقصود225862
طب كفر الشيخهبه رفاعى عطيه عبد اللطيف عبد الغفار373233
82o226كلية تجارة ج أسوانمـــنى عبد الحكيم طايع النوبى
64oo261 رمضان إدارة أعمالليلى محمد عبد المولى حسنo التكنولوجي العالي
تجاره المـــنصورهشروق السيد متولى ابراهيم581647
صيدلة اسيوطرنا محمد مدحت محمد عبد العزيز ابو طالب788873
44o77كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمالك غبلایر عبد المسيح موريس
اداب االسكندريهعلى عيد مراجع شعيب415463
6612oهندسة بني سويفاحمد محمد عبد المجيد علي
41251oصيدله االسكندريهأشرقت عمر يوسف الشريف
2353o3هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد حاتم احمد محمد الزاهد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود فرج شبل اللهوبى212471
3766o7سياحه وفنادق االسكندريهساميه حسين احمد عبد هللا
65363oهندسة االسماعيليةعبدالرحمـــن حسن محمد محمد
تربية ابتدائي اسيوطفاطمه الزهراء حشمت سيد على791732
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كليةاسمجلوس
5o3649هندسة بور سعيدمهند سمير محمد غمس
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفايمان محمد محمود محمد68542
تربية ابتدائي الزقازيقمروه ابراهيم حامد ابراهيم515111
695o9تربية بنى سويفاحمد فرحان شريف محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا عادل شفيق توفيق36346
3583o1هندسة طنطامحمد هانى محمد عسكر
تجاره المـــنصورهعمر طارق عبد الفتاح عبد اللطيف مصطفى565657
661o9oكلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةمريم ماجد عباس حسن سباع
طب المـــنياناصر زناتي خلف عبد الكريم752748
تربية ابتدائي اسيوطساره صابر مرزوق رزق هللا791725
اداب القاهرهميرنا ممدوح عبد الخالق امين25219
تجاره المـــنصورهالسيد محمد السيد عقل565574
هندسة عين شمسرامى محمود عبداللطيف السعيد639817
3496o1طب بيطرى االسكندريهمريم مصطفى حسين محمد متولى
52o577نوعية الزقازيقمحمد أحمد عبدربه عيسى
45o17oطب اسنان طنطاآية عبدهللا محمد حمد
تربية شبين الكومروان انور محمد ابو خليل222551
648o64كلية األلسن ج أسواناحمد بدرالدين احمد سيداحمد
تجاره عين شمساسماعيل خالد همام مهران139849
721o62تربية المـــنياعال شعبان عبدالباسط عبدالحميد
2o9677هندسة القاهرهفرج محمد عبدالقادر عبدالمحسن
اداب طنطامحمد عبدالسالم عبدربه يوسف365353
31o48اداب انتساب موجه القاهرهامـــنيه مصطفى ابراهيم درويش
2o6154تجاره القاهرهدينا جمال حسين عطية على الجداوى
صيدلة المـــنيامينا نادي ميخائيل بولس712369
صيدله طنطااحمد محرم فؤاد فهمي شتيوي442334
5641o3تجاره طنطامحمد السيد ابراهيم السيد مصطفى
تجاره طنطاشــادى السيد عبدالجواد الديب497816
66o874كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةايه محمد السيد محمد عطيه
تجاره االسكندريهأشرف جمال محمود علي صبح342332
تربية ابتدائي الزقازيقنيره جمال عبدالمـــنعم عبدالعزيز647875
449o4تجاره القاهرهايمان بكرى عابدين خميس
تربية شبين الكومصابرين محسن محمد وهبه231442
تربية ابتدائي طنطااسماء السيد عبد العاطى العيسوى وهدان367389
هندسة عين شمسكارولين عماد يوسف فهيم116756
29o419تربية بنهاروضه اشرف عزت محمود سيد احمد
6495oتربية بنى سويفرنا مجدى ابوالوفا مصطفي
كلية طب أسنان الفيومياسمين ممدوح السيد عبد هللا79597
792o3هندسة الفيومحسام محمود احمد عبد التواب
طب االسكندريهاسراء ربيع احمد صالح الحمراوى446466
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد مصطفى جابر هاشم217562
هندسة المطريه جامعة حلوانمهند محمود حسين حداد131359
تربية ابتدائي المـــنياآيه فارس محمد حسن723822
السن عين شمسايه محمود السيد ابراهيم121733
64437oصيدله الزقازيقايمان محمد كمال احمد سعد
1849oهندسة القاهرهمحمد اشرف يوسف يوسف
72oo83إعالم بنى سويفسمر مصطفي رسمي عبد المجيد
تمريض طنطا مريم محمد عبد السالم عجور495549
صيدله القاهرهيمـــنى محمد عزالدين حسن طنطاوى55572
كلية هندسة بنهااحمد سالمة محمد عويس قرنى498649
السن عين شمسمروه محمود عبدالعزيز عبدالجواد635656
67o23صيدله بنى سويفايه مصطفى محمد حسب النبى
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كليةاسمجلوس
8o1588كلية رياض االطفال اسيوطسمر رفعت يوسف احمد يوسف
نوعية اسيوطمونيكا ناصر رسمى بولس796145
42o28هندسة حلوانمحمود محمد علي عبد العزبز
فنون جميله فنون حلوانحبيبه محمد عبدالجواد ابراهيم انور محمد192445
طب بيطرى المـــنصورهمريم خالد محمد عيد سليمان567164
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن مصطفى فؤاد ابراهيم47376
12494oتجاره عين شمسامير عادل سالمة رزق
4264o1تربية دمـــنهورمحمد صالح عبدالسالم مصطفى عثمان
66o863تربية ابتدائي بور سعيداميره حسين السيد محمد الغيطانى
تجاره جامعة دمياطعبد الرحمـــن هانى رضا فهيد499875
574o68اداب المـــنصورهندى شعبان صبرى السيد محمد زعيتر
رياض اطفال بنى سويفدنيا عبد الناصر زكى عبد الجابر62689
اداب االسكندريهمروه السيد طه محمد على423793
كلية أداب بورسعيدايمان السعيد فتحى السعيد عبد الحافظ661478
22172oهندسة كفر الشيخمصطفى عبدالغفار محمد حسن مش
تربية بنهاايه عبدالمـــنعم امام عبدالفتاح285555
تربية ابتدائي اسيوطمروه موهوب استمالك مقار798731
نوعية الزقازيقرجاء عبده عيسى احمد حسن الكوالينى521693
تربية ابتدائي الزقازيقفاطمه حمدي محمد السيد سعيد642619
اثار القاهرهاحمد عبد اإلله احمد عبدالخالق223888
حقوق عين شمسمحمد مجدى محمد سعد الدين رجب187232
السن عين شمسمحمد حسام الدين مصطفى محمد البدوى565464
42o11oرياض اطفال االسكندريه طالباتنورهان عماد دسوقى كمال السيد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورهدير عز الدين عبد الرازق محمود بكر447185
422o22تربية اسكندريةمؤمـــن عمر جمال السيد عمر عبده
تجاره القاهرهنورهان عادل خميس احمد116495
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضةاحمد محمد سيد بسيس78775
طب المـــنصورهمحمود احمد سالم محمد شلبى سالم593186
كلية رياض االطفال اسيوطندي محمود احمد فرغلي798188
تجاره انتساب موجه قاهرهطارق محمد رجب مصطفى124966
تربية ابتدائي سوهاجمحمد سليم ابراهيم السمان811649
تجارة قنا ج جنوب الواديزينب ابراهيم محمد عبدالوهاب238134
هندسة االسكندريهامـــنية مجدى عبد القادر ابراهيم احمد414987
1359o3كلية البنات آداب عين شمسخلود محسن عبد المـــنعم ابراهيم
تربية ابتدائي المـــنصورهاسالم خالد كمال المرسى العشماوى565558
طب المـــنصورهميران خالد محمد رشــاد عبد المقصود585459
2o5198هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود جمال مصطفى حسن
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد محمود حسن هيب658496
29o678تربية عين شمسمروه احمد عبدالمـــنعم امام السيد
طب اسنان جنوب الوادىساره احمد يوسف على762164
تجاره عين شمسمحمد عبدالحكيم يحى بدوى291671
تربية ابتدائي طنطامينا سمير شنوده شنوده سالم365743
648o78حقوق الزقازيقعلى محمد على محمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخسمر ابراهيم عبد الرازق متولى الشعراوى445486
اداب الزقازيقشروق عبده محمد عبده514578
صيدله عين شمساحمد رجب محمد عبدالجليل288731
58o993تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد حسن ابراهيم العزب ابو النجا
44o777عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد مختار عبد هللا يوسف الغنام
81oo38تجاره سوهاجمحمد احمد محمد احمد
تجاره انتساب موجه قاهرهرحمه عادل محمد ابراهيم136256
311o6تجاره انتساب موجه قاهرهرضوى عبد العاطي مدبولي احمد
29o384كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساميره عبدالعال على سليمان
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كليةاسمجلوس
صيدلة الفيوموائل نادى حليم جرجس16313
تربية ابتدائي شبين الكومرحاب اشرف محمد عامر خليفة219222
15463oتجاره انتساب موجه قاهرهخالد مسعد عبدربه امين
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةوسام محمد عيد محمد فرج232624
اداب عين شمسريم حازم صالح سليمان قنصوه192235
تجاره سوهاجعبد الرحمـــن محمد عبد الحميد احمد785391
صيدله الزقازيقمحمد ناصر شحاته محمد ابراهيم638887
661o38تربية ابتدائي بور سعيدايه محمد ابراهيم كمال عيد
7853o6طب القاهرهكاترين اسامه عبد المالك متى
تربية المـــنصورهايه عيد عباس حجازى567783
تربية ابتدائي الزقازيقبدريه احمد عبد النور محمد519598
اثار الفيوميوسف عصام اسماعيل محمد هديه416438
تجاره المـــنصورهحسين احمد محمد حسن الشــامي561926
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمد اسماعيل سطوحى124541
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمينا صفوت عاطف صليب221835
434o84عالج طبيعى ج كفر الشيخمرام مصطفى حافظ فهمى على
طب الزقازيقايه عبدالجبار طلبه خليفه649991
هندسة القاهرهخالد عاطف محمد ابراهيم54356
718o49صيدلة المـــنيامحمد عبد الفتاح محمد مصطفى
3787o4هندسة المـــنيااحمد عبدالخالق محمد سالم
35496oصيدله االسكندريهسناء الجوهرى حسين الجوهرى
138o33برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمريم محمد علي عامر حمودة
8o3713تربية ابتدائي سوهاجشيماء حيدر عبد الرحيم حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ياسر شوقى الضرغامى23694
3413o7تربية طفوله اإلسكندريةامـــنيه شكرى احمد على نصار
38873oتجاره االسكندريهمصطفى مسعد عمر عماره
هندسة كفر الشيخعبدالرحمـــن يسرى نبيه الششتاوى381522
طب بيطرى فرع مطروحمي احمد عبد الجواد محمد336271
تجاره بور سعيدامـــنيه جمال عبد الناصر عبد الفتاح ابو دراع663333
7226ooطب االسنان المـــنياالفاروق محمد فاروق وهبه
هندسة حلوانكيرلس رؤوف عطيه سعد114725
تجاره القاهرهروان هشــام محمد عباس118168
266o89اداب القاهرهندى محمد مصطفى طه
حقوق جامعة الساداتمحمد مـــنصور السيد محمد224431
2o226تجاره عين شمسمحمد ناصر توفيق عبد الرؤوف
تربية ابتدائي بنهاأسماء فايز عبدالعليم الشوربجي495984
136o57تجاره القاهرهندى ابراهيم عمر ابراهيم
هندسة المطريه جامعة حلواناالء فراج على متولى فراج121992
تجاره الزقازيقاحمد خالد السيد اسماعيل الشحات644747
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمروه عادل سعد عبداللطيف226824
1273o4تجاره القاهرهيوسف ابراهيم على احمد
576o6oصيدله المـــنصورهمحمد هانى شكرى شفيق
تجاره القاهرهليلى خالد محمود محمد يوسف118576
3o5818هندسة شبرا بنهامحمد عصام الدين فتحى خليل الزايد
طب المـــنياحسام محمد ابوبكر عبد المـــنعم711545
7237o8طب المـــنياجهاد عمار سيد بيومى
523o99اداب الزقازيقدينا محمد مصبح حسن ابراهيم
هندسة اسيوطمايكل عادل التقي عطايه هللا817882
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواندينا حمود ليان دميان27251
2316o1السن المـــنياايه عبدالعزيز عبدالعزيز الطيب
تجاره بنى سويفمحمد خالد عبد الفتاح هريدى حموده66328
هندسة االسكندريهاحمد عادل احمد عبد الرؤف محمد459451
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362o3تجاره القاهرهداليا جمال الدين محمد راضى
27772oاداب بنهاريهام حسنى عبدالجليل مرسي
3423o6تجاره االسكندريهعمرو هشــام عبد المـــنعم زكي رفاعى
طب كفر الشيخحسناء عبد اللطيف فتحى عبد اللطيف376784
اداب انتساب موجه بنهادينا خليفه عبدالقادر خليفة286239
طب المـــنياآيه سامي أحمد محمود719582
7994o1تربية اسيوطاميره عبد التواب عبد العزيز نظيف
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناسراء عادل محمد عبد الباقى151739
تربية فرع الوادى الجديدراشــا ربيع جاد الكريم كمال الدين749238
هندسة االسكندريهكريم عثمان محمد عبدالرازق محمود454811
22729oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد طارق لطفى عبدالفتاح
8o4582سياحه وفنادق االقصرديفيد وسام مساك لبيب
طب بيطرى كفر الشيخنداء بسيوني فتوح عراقي377946
اداب القاهرهشروق احمد محمد محمود ابراهيم47582
733o78اداب قنا ج جنوب الوادىموسي غريب محمد عبدالحليم
41o885إعالم ج جنوب الوادىشيماء محمد صالح احمد عثمان
تربية ابتدائي بنهااسراء ابراهيم جوده ابراهيم شعـالن278438
هندسة طنطامحمد شريف عطيه حسن البهنساوي566396
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسراء محمد محمود ابراهيم655633
طب عين شمسمحمد طه عبد الراضى محمد عيسى816667
7o979حقوق بنى سويفمحمود احمد سيد عبد اللطيف
72oo38نوعية المـــنيااسماء محمد عبدالنعيم عيد
5o3o58تربية جامعة دمياطعمرو جمال على على مصطفى العيان
صيدله الزقازيقاالء عبدالحكيم محمد التهامى السيد512194
6632o2تجاره بور سعيدعمر ايهاب محمد احمد ثروت
اداب عين شمسمها سيد على سيد36381
232o23كلية الصيدلة ج المـــنوفيةرحمه زكريا عبدالعليم مزيد
رياض اطفال المـــنيا طالباتصابرين محمد زيدان حسين719195
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عبدالمقصود زكى شريف214141
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسسوزان مبارك مـــنصور مبارك صالح524818
تربية المـــنصورهفاطمه رضا محمود خليل عبود563648
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقايمان حمدان احمد حموده368123
23o545حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاسالم عبدالرؤف عبدالرحمـــن ابراهيم الفقى
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةفاطمه محمد محمود محمد مصطفى236513
3663o8هندسة طنطاعبد هللا احمد شبل العويسي
السن عين شمسسالى ممدوح كامل عبد الموجود423186
57o7ooتجاره المـــنصورهمحمود عادل النحاس على الشتيحى
تربية اسيوطاسماء أبو بكر محمد محمد786134
هندسة طنطافاطمه عبد الفتاح مصطفى الشعراوى البكر496872
اداب انتساب موجه القاهرهمحمود مصطفى محمد احمد ابو زيد126818
65o742اعالم القاهرهايه عبدالحليم مصيلحي محمد
طب بيطرى بنى سويفمـــنال مصطفى عبد الفتاح محمد76121
7179o2تجاره بنى سويفحمزة مساعد زغلول عبد هللا
هندسة المـــنصورهمحمد شــاكر احمد حسن غنيم576945
هندسة طنطاهاجر احمد حسن عبد هللا568147
81251oاداب سوهاجاسامه فواز عبد المـــنعم فارس
3o6644نوعية عباسيهخالد اشرف عبدالفتاح شعراوى
طب الزقازيقمصطفى يسرى عبدالعزيز جاويش517422
هندسة حلوانسلمى اشرف عصام الدين عمر193147
تجاره بنى سويفاسماء زين حسن عبد العظيم716653
هندسة عين شمسسيف محمد طاهر فتحي احمد عبد اللطيف122165
صيدله االسكندريهاسراء محمد اسماعيل نور اسماعيل348462
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هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم سعيد مختار كليله213173
تجاره طنطاعمر رحمى ابوالفتوح ابوالوفا361491
58885oتجاره المـــنصورهاالء محمد محمد السيد الطنطاوى
تربية المـــنصورهمصطفى عبد المـــنعم ابراهيم ابراهيم589656
هندسة عين شمسعمر عالء محمد حافظ شريف191519
74o368اداب قنا ج جنوب الوادىنورا محمد عبد الراضى الصغير
اداب انتساب موجه عين شمسيمـــنى ايمـــن راضى السيد129919
تجاره االسكندريهجيهان رافت احمد محمد سالمه348147
تربية عين شمساسراء محمد جميل احمد على115825
تجاره اسيوطاحمد ابراهيم شوقى عبد الحفيظ793646
تجاره بنى سويفعماد خالد محمد سيد68928
طب المـــنصورهبسمه السيد السيد قنديل495471
السن عين شمسهند نبيل عبد العظيم عبد الشــافى42211
اداب بنهااسراء رضا محمدى سعيد286219
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارتينا مراد فوزى مرجان132575
تجاره جامعة دمياطمحمد الزينى مصطفى عبد الوهاب573383
هندسة عين شمسيمـــنى ابوالفتوح عبدالمعز مبروك196421
صيدله طنطاسالم على سالم ابو جرز357334
592o75هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد محمد فتحى عثمان زويته
2779o5طب بنهادينا عصام الدين عبدالعظيم جمعه الخباز
هندسة القاهرهعمر احمد عمر احمد237394
37579oاداب كفر الشيخعلي السيد علي الشرقاوي
2o74o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيرين ناصر فؤاد رجب
هندسة عين شمسيوسف محمد سعيد مصطفى133454
تجاره دمـــنهورمحمود احمد محمد مصطفى الشريف426535
تربية ابتدائي الساداتقمر احمد السيد سيف الدين219231
6432o9نوعية الزقازيقهدير محمد خليفه على
كلية هندسة بنهاحسن احمد حسن عبد هللا حسن213824
طب بنى سويفياسمين جمال نفادى ابو بكر65169
تربية ابتدائي دمـــنهوراية اسماعيل رزق اسماعيل السيد شلبي428544
8178o2حقوق قنا جنوب الواديعلى عبد هللا على عبد هللا
طب اسيوطرانيا جمال سعد موسى749111
796o16اداب اسيوطسمر نادى احمد محمود
81o153صيدلة سوهاجاميره محمود احمد محمد
14185oاداب انتساب موجه القاهرهعمر خالد حفنى ابو الحسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانزينب سامي عيسي حسن135179
35993oصيدله طنطاعال عبد الفتاح محمد على الشوبرى
اداب انتساب موجه القاهرهمحمد عادل عبد الحميد احمد23668
الحاسبات والمعلومات السويسمـــنه هللا محمد حسن محمد657627
5869o3هندسة المـــنصورهمحمود حمدى محمد احمد البربري
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه محمد حسين حسين عبدالكريم275399
تجاره جامعة السويسمحمد ابراهيم يحيي ابراهيم الكيال658275
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسايمان عالء رمضان السيد السيد652856
58368oصيدله المـــنصورهرضا محمد توفيق طلبه
752o96صيدلة المـــنياشيرى مجدى ثابت حسب اللة
نوعية اسيوطايات طه على سعيد794835
42532oتجاره االسكندريهحسام محمد مخيمر ابوعبدهللا
نوعية بنهارانيا رتيب مصطفى حسن شــاكر285388
56597oعالج طبيعى ج كفر الشيخعبد هللا عمرو محمد الحسين المغاورى الشربيني
تجاره القاهرهاسراء شعبان محمد محمد ابوزيد56854
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد محمد احمد على االمام593724
طب المـــنصورهنورهان اشرف الزغبى السيد السنيطى489671
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2785o4تربية ابتدائي بنهامـــنار صالح سليم عزب
3o3251تربية ابتدائي بنهاايمان محمد محمود محمدعبدالرحمـــن
هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف محمود علي السيد133455
715o83نوعية المـــنيانهي حسين محسب علي
64687oعالج طبيعى القاهرهاكرم االحمدى احمد محمد الطويل
71oo62فنون جميله فنون المـــنياآيه سيد أحمد سنوسى
تجاره عين شمساسراء سعيد عبدالحفيظ السيد عبدالعزيز283736
تربية اسيوطرضا حمدى خلف محمدين799711
تجاره عين شمسحسام الدين عبدالرحمـــن فؤاد عبدالرحمـــن297635
تجاره عين شمسهيا السيد السيد محمد عقل291163
صيدله المـــنصورهايهاب احمد الحسينى محمد اسماعيل عويس583884
اداب القاهرهزينب عالءالدين محمد عبد هللا118322
اداب حلوانفاطمه حسن احمد حسن145331
7934o1اداب اسيوطفاطمه على محروص عبد االمام
تجاره الزقازيقمحمد خليفة محمد محمد517285
44oo26طب بيطرى دمـــنهورعلى سمير على احمد عمار
41o567السن عين شمساوليفيا اشرف انطون عطا هللا لوقا
52o752كلية هندسة الطاقة بأسوانهشــام عزت على عبدالمجيد عسكوره
44o899كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد مصطفى عبده محمد الشرقاوى
56o416طب المـــنصورهعاصم عبد الرحمـــن السيد عبد الرحمـــن المكباتى
تربية ابتدائي المـــنيامحمد محمود شلقامي محمد721238
42o247نوعية االسكندريههاجر محمد محجوب عطا هللا السرسى
3815o6هندسة كفر الشيخخالد محمد محمد عبدالوهاب فريد القحافى
تجاره عين شمسروان خالد ابراهيم محمد282242
تربية االسماعيليهيمـــنى محمد فاروق على652572
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخلود عصام محمود عبد الرحمـــن احمد137777
تربية اسيوطشيماء عبد الشكور عبد المتجلى عبد الحكيم795398
رياض اطفال االسكندريه طالباتمـــنه هللا فريد شــاهين يوسف محمد351556
تربية ابتدائي اسيوطسحر فوزي مصطفى احمد796453
49191oصيدله الزقازيقأميره عادل أحمد شــاهين
7159o9التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرحمه احمد محمد محمود
41o22اداب حلوانابراهيم قدرى صالح رمضان
12981oهندسة حلوانمحمد صبرى عبد الصادق حسن
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد عبد الحميد على مطر648238
تربية طفوله اإلسكندريةمـــنه هللا السيد قبيصى عبد الرحمـــن محمد417175
3817o8اداب كفر الشيخمحمود خالد عبد العزيز مرسى حجاج
اعالم القاهرهنرفانا ناصر السيد العبد411736
تجاره انتساب موجه  عين شمسيوسف امين محمود عبدالعزيز269371
طب بورسعيداسراء السيد عبد الرافع محمد573753
صيدله طنطالميس خالد ابراهيم عبد المقصود عامر367895
41o218طب اسنان االسكندريهملك عمرو ابراهيم عباسى
35o644طب االسكندريهروان مصطفى السيد شمس محمد
نوعية الزقازيقايه السيد حسن على649112
نوعية الزقازيقهاله على محمد على الحبالى524346
تربية اسيوطياسمين محمود عبد السميع محمد796476
هندسة عين شمسدعاء هشــام حسين لطفى144185
تربية الزقازيقمحمود محمد محمد نجيب متولى الشنوانى637182
22o894اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسجده احمد عوض هللا هيكل
هندسة المـــنصورهيوسف سالمه سالمه حموده غنيم586154
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناسراء كمال صالح خليفه57989
422o96تجاره االسكندريهمحمود السيد احمد علوان محمد
هندسة المـــنصورهمحمد محمود رشــاد مصطفى577865

Page 1218 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
تجاره القاهرهعمرو مصطفى ابراهيم محمد155417
66498oهندسة االسماعيليةسيف الدين ابراهيم سيف الدين ابراهيم
هندسة الزقازيقمحمد عبد هللا احمد عبد هللا ربيع641352
تجاره الزقازيقندى محمد إبراهيم عبد الرحمـــن515144
3o4614كلية هندسة بنهاعمرو ممدوح السيد سالم عشماوي
4293o3تربية دمـــنهورنهال حلمى نصرابراهيم زايد
صيدلة اسيوطصفية حسن احمد حسن824134
3o2261اداب عين شمساسراء فراج محمد غريب
السن المـــنيااسالم اشرف محمد السيد على796523
اداب االسكندريهميار عزت ابراهيم السيد الكاشف415811
5637o5صيدله المـــنصورهاسماء السعيد السيد عبد العال الباز
58464oصيدله الزقازيقفرح حسام الدين عوض الصياد
طب بيطرى فرع الوادي الجديداحمد عصام سيد صالح749293
اداب عين شمسزينب فاروق بدر حسن275516
8o37o9اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايه محمد الوردانى محمد
هندسة اسيوطاحمد عبد العظيم على سيد788635
221oo4كلية الصيدلة ج الساداتبسنت طارق محمد على
صيدلة المـــنياهند عبد الرحيم محمد شعبان732313
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميسون محمد محمدين عبدالعال261296
هندسة عين شمسشيرين حسام نعيم عزيز16732
35o13oتربية اسكندريةايه سعيد محمد عبد الاله سليمان
اداب دمـــنهورامانى احمد محمد الصوت428368
5o5244حقوق المـــنصورهمحمد أبو المعاطى أبو المعاطى جمعه جمعه
42837oتربية طفوله ج دمـــنهورآمـــنه ابراهيم احمد احمد الزرزور
341o44تجاره االسكندريهمحمد عبدالقادر عبدالمطلب عبدالقادر احمد
7867o7صيدلة اسيوطمريم خالد مكرم السن
2o6621فنون تطبيقيه حلوانتقى رضا سعيد احمد عطعوط
صيدله المـــنصورهمايكل ماجد ميخائيل فهمى بخيت568288
355o37صيدله طنطامي عبد المجيد عبد القوي عبد المجيد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنورهان عبدالحميد شفيق عباس231685
طب طنطااحمد ابراهيم محمد احمد اسماعيل عمرو353474
2o7118اداب حلوانهديه سيد محمد السيد طلبه
3423o5تربية اسكندريةعمرو نبيل على طلبة عزب
تجاره سوهاجهدى احمد السيد عبد المطلب817552
73o322تربية ابتدائي المـــنيااسماء جمال محمد حسين
19oo98هندسة عين شمسمازن السيد احمد حسن
1386oتجاره القاهرهاصال ايمـــن على رشوان
357o6oهندسة طنطامينا مدحت رمزى عزيز
72186oطب المـــنياساره عيسى محمد عبدالحفيظ
5256oكلية االثار ج اسوانحسين عبد الحى محمود عبد المعطى الفقى
554o2تجاره انتساب موجه قاهرهرضوى ابو بكر كمال رفاعي
8o3651هندسة سوهاجالحسن على محمد ابورحاب
2225o8عالج طبيعى ج كفر الشيخمى عبدالحكيم عبدالحميد ابوعبية
اداب القاهرهاسماء ابوشميله احمد قنفود شميله59119
3oo494اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةساره عبدهللا محمد محمد عبدالال
8o77o6تربية سوهاجوصال طلعت سيد يوسف
797ooاداب الفيوماميره على عبد الحميد عبد التواب
صيدله القاهرهعبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن خضر191414
اداب المـــنصورههديل احمد فؤاد طه محمد578298
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهيام حسن محمود محمد علي411137
طب بيطري المـــنياندا امان عبد الهادى شحاتة725476
تربية اسيوطاسماء صالح يحيى قواطين795362
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كليةاسمجلوس
نوعية الزقازيقايمان السيد عبدالمـــنعم السيد غنيم515972
صيدله القاهرهسلمى احمد عبدهللا الميهى218947
524o9علوم القاهرهايمان نصر مكاوى محمد حسن
788o95هندسة اسيوطضياء الدين محمد فرغلي محمد
تربية ابتدائي كفر الشيخهاجر بسيوني محروس الفحات384172
تربية طفوله اإلسكندريةعبير محمود مدبولى عبدالحافظ347739
تربية أساسي اسكندريةروجينا رفعت عزيز مسيحه نور422862
23o2o7تجاره بنهاكريم يسرى شفيق عبدهللا
5oo453اداب جامعة دمياطميسره حسين محمد تقى الدين
578o32تربية المـــنصورهفاطمه جمال عبد اللطيف محمد طه
تجاره القاهرهنيره نافع مصطفى محمد22143
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره احمد على مغربى215267
7515o6كلية التربية الفنية ج المـــنياشيماء عبد الفتاح ذكى على
السن عين شمسسليم محمد احمد محمد سليم115648
طب المـــنياايه جمال محمود محمد715953
تجاره بنى سويفماركو وحيد نصيف ابراهيم73757
طب بيطرى كفر الشيخعال عبد المقصود محمد الهنداوى486336
تجاره الزقازيقمحمد ابراهيم محمد محمد513128
طب سوهاجمصطفى محمود ابو العطا احمد818194
تربية سوهاجمروه بدرى خلف محمد812869
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسشيماء اشرف ابراهيم محمد653999
حقوق االسكندريهشيماء جمال البدرى احمد حسن415894
تجاره عين شمسحسن عادل حسن خزيم119542
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمحمد مدحت محمدصادق عبدالسميع714564
569o63تربية المـــنصورهوالء محمد محمد ابراهيم احمد مشعل
تربية المـــنيااميره محمد محمد سيف716684
63967oطب عين شمساحمد ياسر كمال عبدالعال حسن
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن محمود السيد عطيه عطوه513676
229oo5طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاميره صبرى فوزى امين
37791oاداب كفر الشيخكامليا هشــام كمال سعد الحلواني
طب االسكندريهآيه عبد الحميد محمد حسن شريف446385
23o598صيدله طنطااحمد محمد عطيه رضوان
طب بيطرى االسكندريهبسنت السيد عبده محمد     محمود438519
4339oتجاره القاهرهمروان نبيل فتحى شحاتة
هندسة الفيوممحمد محمود محمد عبد العظيم محمد454143
36o98كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسياسمين جمال عبد المعبود ابو حطب
صيدله الزقازيقاسراء جالل سعد عبد العزيز عبد النبى587275
49o189هندسة المـــنصورهحكمت عبد المـــنعم محمد احمد سالمة
طب بيطرى الزقازيقاسامه محمد السيد نبوى ابو العزم638846
طب بيطرى الزقازيقنيره حسام حسن عيسى حسن637796
طب االسكندريهمحمد احمد محمد احمد سالم مدين412238
صيدله حلوانمحمد على احمد عبد النعيم821562
5o6585تجاره جامعة دمياطمحمود عبد الحميد عبد الحميد على عبد الحق
293oo6حقوق عين شمسفكرى طلعت فكرى حسين
13o7ooكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسماء طه محمد مصطفى
تربية المـــنصورهمـــنة هللا احمد محمد عبد المقصود عبد الفتاح572171
السن عين شمسعايده محمد محمد محمد ابراهيم الخيال637919
اداب دمـــنهورهدى محمد عبداالباقى محمد431425
38o47السن عين شمسيمـــني عصام فتحي ابراهيم
طب سوهاجمونيكا امجد عزمى جبرائيل785599
43o833تربية الساداتاية ناصر إبراهيم احمد شــاكر 
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفرضوه عباس يوسف مصطفى833743

Page 1220 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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تجاره الزقازيقاسراء صالح عبدالفتاح عبدالمولى514988
تجاره القاهرهايمان عبد التواب على مصطفى غالى56144
1514o6كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانليديا مجدي وليم مسعد
اداب االسكندريهانوار صالح حسن صالح فرغلى339865
8oo226تربية ابتدائي اسيوطاحمد محمود محمد عبد العال
تربية طفوله اإلسكندريةرضوى صالح احمد رضوان محمد419886
تجاره المـــنصورهاحمد سعد عبده محمود القاطونى563999
رياض اطفال المـــنصورهاسراء احمد عبد العزيز خرم497437
496o77هندسة طنطامحمد حامد محمد محمد
1521o8السن عين شمسامل صابر فتحى احمد
13o773اداب انتساب موجه عين شمسفاطمه محمود حسين محمد
هندسة المـــنصورهعلى عبدالفتاح الدسوقى على شــاهين488489
792o48تربية اسيوطشيماء سيد عبد الودود ابراهيم
8o8o1تربية الفيومتقى سعد حسين سعيد
اداب انتساب موجه االسكندريهلوجين السيد ابراهيم جابر السيد411729
اداب اسيوطايمان سيد حمدان احمد786455
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد محمد سيد عبد العال651847
71395oالسن المـــنيانهى محمد ابو المجد محمود محمد
تجاره بنى سويفرائد عوض جاد السيد برسوم726522
418o22تجاره االسكندريهنسمه رمضان على عبد هللا
675o7تربية بنى سويفعبد هللا عبد الحكيم عبد هللا عبد الوهاب
تجارة قنا ج جنوب الواديعبد هللا مجدى محمد راشد731561
كلية األلسن ج أسوانساره لمعى فرج ميخائيل عبد الشهيد661715
طب بيطرى بنى سويفمريم احمد رجب محمد79527
81o376تربية ابتدائي سوهاجغاده كمال انور محمد
اداب طنطاعبد الظاهر جالل عبد الظاهر الجدى366356
هندسة الزقازيقاسراء فتحي السيد ابراهيم518212
هندسة المـــنصورهعمرو رضا محمد دهب491273
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمارينا فرح اسحاق مهنى34185
هندسة شبرا بنهامارينا حشمت عيسى فاخوري298792
748o44تربية فرع الوادى الجديدشــاهنده محمد سليمان سيد
تربية رياضية بنين بنهامحمد عبدهللا سيد حسن محمد294825
66o918تجاره بور سعيدسماح محمد خلف هللا عبد الحافظ عثمان
اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه محسن حارس صبحي151815
طب القاهرهيوستينا بدارى لمعى سلمان الجندى438151
السن المـــنياتقي حمدي علي االبيض429236
هندسة االسكندريهاحمد محمد متولي محمود شــاهين388745
اداب عين شمسبيشوى سعيد حنا مسعود297633
اداب االسكندريهعلياء خميس امين على حسن417163
تربية أساسي اسكندريةمحمد فوزى محمد عبدالكريم337464
5o4321عالج طبيعى ج كفر الشيخشيماء السعيد عطيه ابو المجد عيد
نوعية المـــنصورهغاده ثروت عز الرجال على طة569713
هندسة الفيومشريف عبد الباسط عبد الصمد ابوالعنين75473
43o386تجاره طنطانورهان أحمد إبراهيم الجمسي
تربية أساسي اسكندريةمحمود سامى محمد محمود النجار344352
اداب القاهرهمـــنة هللا اشرف محمد عبد العظيم محمد151877
هندسة الزقازيقمحمد هشــام كمال محمد المسلمي522737
كلية هندسة الطاقة بأسوانحازم محمد عبد الفتاح زهره562478
هندسة عين شمسمروه محمد رفعت مصطفي55137
28344oتربية ابتدائي عين شمساسراء محمود السيد محمود
6692oتجاره بنى سويفهاجر على مجاور عزوز
21o471تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانسمر اشرف محمد سالمه سالمه
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إعالم ج جنوب الوادىعبدالرحمـــن مدحت حسان محمد سريحى272536
23o199اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدهللا شعبان عبدالنبى مصلحى
اداب المـــنصورهعلى بيومى الزغبى محمد577647
تربية عين شمسدينا عصام الدين فهمى محمد شــامل57897
هندسة اسيوطبيشوى القس هاتور بشرى مينا66512
طب االسكندريهسها على عادل محى الدين447422
كلية الفنون التطبيقية ببنهااميره محمود محمد عبد الحميد محمد نعامة235928
64153oتربية طفوله الزقازيقدنيا عبدالناصر فرحات على خفاجى
تجاره عين شمسميار عبدالهادى عبدالمحسن جاد239381
هندسة كفر الشيخايهاب محمد فتحى على اإلسود459738
طب طنطارياض يوسف رياض يوسف السيد497228
42o894تجاره االسكندريهاحمد محمد على محمد
رياض اطفال الفيوم طالباتدينا احمد طه محمد66795
طب بيطرى سوهاجيوسف عبد الرازق عبد الجواد احمد816148
كلية البنات تربية عين شمسياسمين النميرى سعيد على يونس291166
تربية المـــنصورهايهاب جبريل محمد جبريل583489
268o88اداب عين شمسمها احمد محمد محمد عثمان
566o28طب المـــنصورهمحمد رمضان محمد المرسي
12o183تجاره وإدارة أعمال ج حلواناآلء امجد كمال حسب هللا
37o8o7تربية كفر الشيخآالء أسامه محمد عبد هللا أبو قوره
65o83oتجاره الزقازيقنعيمة حبيب محمد ابراهيم
تربية ابتدائي بنى سويفايه شعبان زكى سليمان68691
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد الشــاذلي محمد محمد294768
نوعية بنهاايه حلمى عيسى محمدعلي277549
حقوق القاهرهاسالم ابراهيم ربيع ابراهيم135399
3o673هندسة القاهرهفادى عمرو الغريب احمد
66o922نوعية بور سعيدشروق محمود محمود مسعد كسبة
21o527اداب القاهرهايات سيد عواد سيد سليمان
7439o5كلية اآلثار باالقصراسماء يسن الطاهر حسان
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره عبدالحميد عبدالفضيل حبيب234618
اداب الزقازيقاسماء سمير السيد شعبان احمد641628
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامـــنيه احمد السيد سليم ابراهيم265919
58o436تربية المـــنصورهصالح فتحى عبد القادر على
71997oاداب المـــنياآيه صالح على احمد
3o2754إعالم بنى سويفحماده عثمان حسين عثمان دريهم
تجاره القاهرهعمر حازم بهيج عبد الحميد18685
كلية الطب بقناايه حسن حامد محمود739945
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسعبد الرحمـــن ناصر خلف خلف هللا656587
66o565هندسة اسيوطابراهيم احمد احمد محمد ابراهيم
اداب الفيوممصطفى يونس مـــنصور الدايخ145863
اثار قنا جنوب الواديوسام محمد احمد محمود747717
3oo312صيدله الزقازيقمى زكريا محمود على
هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى مجدالدين رزق عبدالغنى263881
طب االسكندريهاسالم جمال محمود ابراهيم بهنسى 469763
اداب حلوانندى احمد محمد محمد274432
2898o4اداب عين شمسايه كمال على مصطفى غنايم
اداب الفيوممحمد حسن عبد هللا رستم75228
اداب طنطاسمير سمير شحاتة الشــاذلى493236
تربية ابتدائي شبين الكومابتسام عماد احمد عبد العظيم شــاهين236795
تربية ابتدائي قنا ج الواديصابرين أحمد محمد محمود734624
تجاره عين شمسبسنت اشرف على على282834
4598o4هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن نبيل حسن حسن القماح
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كليةاسمجلوس
كلية األلسن بنى سويفندى يحى احمد على حنفى153792
14o333اداب عين شمسعال عادل محمد رشــاد
41o938رياض اطفال االسكندريه طالباتسلمى السيد عثمان محمود الشرقاوى
6o98oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء نادى طة عبد هللا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمي وحيد محمد احمد13632
35o11اثار القاهرهامـــنيه عدلى محمود حامد
8o181oتربية اسيوطشروق احمد محمد محمود
نوعية موسيقيه قنامروه عبدالصبور ابراهيم محمد745351
هندسة الزقازيقمحمد مصطفى غانم محمد حسن648981
تربية دمـــنهورامـــنية محمد عبد هللا الشــامي431266
4229o6اعالم القاهرهيارا جاد الحق محمد جاد البراوي
نوعية فنيه قناتغريد مـــنصور عبدالوهاب محمد736256
662o78رياض اطفال بورسعيدميرنا حسام متولى السيد متولى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمـــنه هللا ناجح حنفى عبدهللا194878
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد صالح احمد جعفر26128
8o2o16اداب اسيوطهيام صبره حسن صبره
طب بيطرى االسكندريهاالء عبد الفتاح محمود السقا 438161
56342oتجاره المـــنصورهمى محمد محمد السيد كراويه
هندسة المـــنصورهمحمود فكرى احمد محمد الحسينى588834
اداب االسكندريهاحمد عالء الدين عبد السالم مرسى محمد418557
7321o3اداب قنا ج جنوب الوادىكرستين هالل وهبه رستم
تجاره الزقازيقمصطفى صبرى محمد محمد الكومى588129
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةتهانى خالد محمد سعد حسين657665
2o2593السن عين شمساالء هشــام صالح احمد
3o821هندسة حلوانعمرو عطيه عبد السالم امام
59oo26هندسة الزقازيقايمان محمود عمر عبد الهادى على
اداب االسكندريهأمـــنية رشــاد أبو القاسم على محمد423737
19o345اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةندى محمد محمود حسين عقل
3463o1اداب االسكندريهمـــنار محمود حسين جاد المولى عطيه
712o33كلية حقوق المـــنيامصطفى محسن عبدالسيد عبدالزين
35o173صيدله االسكندريهاية ابو السعود نور الدين عطية
عالج طبيعى القاهرهمحمد عماد حسن محمد ابراهيم523465
اداب بنهافاتن محمد ابراهيم بدوى229254
عالج طبيعى القاهرهمحمد زكريا حسن محمد حسن522523
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز خميس488396
عالج طبيعى ج كفر الشيخمروه خالد محمد عبدالمقصود سالمه234572
45925oهندسة االسكندريههشــام شعبان حصافى عوض
نوعية الزقازيقايمان إبراهيم السيد محمد مصطفى521594
56o691صيدله المـــنصورهياسمين محمد ابو السعود عبده النشــار
اداب دمـــنهوراسراء عادل فتحى جادهللا429329
صيدله المـــنصورهياسمين السيد محمد سالم الشرقاوى571868
تجاره المـــنصورهشحاته اشرف محمد شحاته السيد591294
466oo7اداب دمـــنهورمحمود عالء الدين رجب ابراهيم عبيد
هندسة االسكندريهتقى أحمد السيد محمد خطاب346868
8o5o28هندسة سوهاجسيد شوقي حلمي زيدان
صيدله القاهرهشيماء لطفى عبد الظاهر محمد151578
تربية الفيوماحمد شعبان رجب عبد العليم78552
تجاره طنطامى عطيه جالل محمد سيد احمد العبد495663
293o56السن عين شمساسراء خالد سيد محمود على
3o546هندسة حلوانبهاء محمد احمد محمود عبد الحميد
8881oتربية حلوانعبد الرحمـــن عبد المـــنعم حسن محمود
2o4552تجاره انتساب موجه  عين شمسابانوب شــاكر عازر اسحق
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كليةاسمجلوس
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةياسمين سامى طلعت ابراهيم اللبانى411751
414o4اداب القاهرهمحمد عبد الهادي محمد عبد الهادي حالوة
3o4143هندسة القاهرهمحمد عبدالقادر محمد طه
تجاره القاهرهعلي طارق علي محمد الجمل41652
نوعية بنهامريم محمد عبدهللا ابراهيم مـــنصور277822
اداب المـــنياايه عبد الهادى محمد على717647
819o25كلية تجارة ج أسوانشيماء حاتم محمد عبد اللطيف
صيدله عين شمسساره عيد رمضان محمد حسن283943
727o6اداب الفيومفاطمه احمد عثمان عويس
2o9258صيدله القاهرهعبدالرحمـــن خالد احمد النادي احمد
تجاره بنهانيره السيد عبدالعزيز عطيه279595
289o42حقوق عين شمسنهال محمود صالح فواز
طب اسنان االسكندريهكريم المرسي سعد المرسي خليفه345165
8oo944تربية اسيوطاسماء ابوبكر همام يوسف
صيدله القاهرهاسماء عبد ربه محمد عبد هللا123125
تجاره االسكندريهعبدالرحمـــن عاطف على عطيه شحاته421829
27oo5oتجاره انتساب موجه  عين شمسمحمود هشــام على مرسى
اداب االسكندريهدينا عبدالجواد السيد الزغيبى428433
3721o8نوعية كفر الشيخفاطمة محمد محمود محمد عيسى الشريف
283o1اعالم القاهرهرضوى صالح الدين عبد الغنى سيد
18836oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانشــاذليه حسن فتوح عبدالعظيم
114o43صيدله عين شمسميرنا موريس سمعان اقالديوس
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويساحمد ممدوح متولى ابراهيم635822
نوعية المـــنياعلياء خيرى محمد زيدان715651
اداب طنطامصطفى شمس الدين احمداحمد العيسوى361664
اعالم القاهرهانجى هشــام مصطفى حسين االرناؤطى115966
8o231oتجاره اسيوطمحمد جمال محمد حراز
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن جمال احمد احمد136618
طب بنى سويفريهام محمد عويس عبد الحميد68371
82o544كلية تجارة ج أسوانعمر رجب احمد اسماعيل
طب الزقازيقاسراء حسن زكى حسن السيد647733
5126o5تجاره بنهااسالم ابراهيم بدوى سالم بدوي
صيدله االسكندريهاسالم عالءالدين جابر خليفه344427
57o447طب بورسعيدرنا محمد محمود على الدبسى
اداب بنى سويفخالد سعداوى عبد الستار حافظ66289
8o51ooتربية طفوله سوهاج طالباتهاله عنتر خلف هللا خليفه
5o6426حقوق المـــنصورهلينا محمد احمد عبد الحليم ماريه
اداب حلواناميره اشرف عبد هللا احمد سليمان34134
3892o9تجاره االسكندريهعنان اسامه عبد الستار محمد محمد
طب بنى سويفياسر جمال قرنى عبد العاطى69937
تربية ابتدائي شبين الكوممحمود ياسر سعد الوكيل223534
اداب حلوانندا حسين محمد حسين44851
اداب كفر الشيخشريف رشدى السيد عبده343685
تجاره بور سعيدمحمد رمضان السيد ابراهيم السويفى663688
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىشيماء محمود ادريس محمود46451
195o59تجاره عين شمسايمان محمد كمال احمد مرسى
حقوق عين شمسمحمد فهيم السيد فهيم281911
663o62تجاره بور سعيدمحمد يوسف جابر احمد خليل
7229o3تربية ابتدائي المـــنيامحمد جمعه كمال حسن
اداب االسكندريهندى عادل محمد ابراهيم مصطفى417527
223o3اداب القاهرهفاطمه سمير شوقى حسن
1449o6صيدله عين شمسمى عنتر محمد عبد العال
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كليةاسمجلوس
تربية أساسي اسكندريةايمان شتا الغمرى عبد الرازق419783
تربية شبين الكوماسراء كمال عبدهللا عماره218543
28o24oتربية ابتدائي بنهاسماح محمود عبدالحميد محمود
كلية طب أسواننعمه كمال محمد محمود746973
تربية شبين الكوماسالم عبدالمحسن اسماعيل عبدالمحسن223952
2o275تجاره القاهرهيوسف محمد عبد الغفار عامر خليل
رياض اطفال الفيوم طالباتمادونا فرج ثابت ابراهيم81278
3o4546فنون جميله فنون حلوانوالء ايمـــن عبدالنبى احمد هالل
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمها جالل خميس محمود445646
8o1292طب اسيوطكريم عاطف على احمد
اداب حلوانحازم طارق سليمان ابراهيم187764
صيدله طنطامحمود خالد رجب مرزوق الصاوى352828
هندسة اسيوطأحمد السيد محمود سيف الدين375483
2212o1تربية الساداتتهانى محمد عزالدين عبدالحميد العربى 
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عزت عبد البر عبد الجليل123152
تربية ابتدائي اسيوطاسماء محمد مصطفى عبد الغفار788741
تربية ابتدائي المـــنصورهايه ماهر محمد على محمد572771
7893o9تربية اسيوطنورا رضا  جاد الرب  حسوبه
811o81تربية ابتدائي سوهاجيوستينا ابراهيم لوندى ابراهيم
2o4545تجاره انتساب موجه  عين شمسهشــام عادل ظريف محمد احمد
49728oكلية هندسة بنهارضا العربى رضا ابراهيم سعده
5427oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد جمال حسن حجاج
51o291تجاره الزقازيقجيهان احمد عبدالعظيم على
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسمر احمد السيد محمد عليوة289347
اداب االسكندريهاسماء السيد السيد عبد العال419643
هندسة عين شمسحسام ايهاب محمود محمد75349
تجاره الزقازيقمحمد السيد عبد الحكيم ابراهيم محمد512627
كلية األلسن كفر الشيخمصطفى شعبان عبدالرحمـــن على بركات379781
3oo29oصيدله الزقازيقشيماء عادل سرور سالم يونس
37631oهندسة كفر الشيخحسين احمد حافظ عبد الحميد سيد احمد
تربية كفر الشيخبسنت عبدالجيد محمد محمد تمساح382763
64oo31تجاره عين شمسمريم خيرى حلمى عزب
5oo714تربية جامعة دمياطساره حامد محمد نور الدين
تجاره عين شمسهايدى جمعه حسن السيد141195
حقوق القاهرهمـــنة هللا خالد عبد هللا عبد العاطى132583
5o4857صيدله المـــنصورهوفاء الزواوى محمود عبد العزيز
نوعية المـــنياميرت جمال طلعت عبده725645
131o38تربية حلوانسعد الدين طارق سعد محمدالعسال
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن رفعت عبدالظاهر عبيد213135
48532oتربية ابتدائي طنطااسماء اصيل محمد عبد الحميد االحول
2o9619السن عين شمسعبدالظاهر خالد عبدالظاهر سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء شريف مصطفى سيد االهل17169
2466oتجاره انتساب موجه قاهرهاسماء مختار مـــندور عبد الحميد خليفه
تجاره طنطااكرم ايمـــن عاطف محمد إسماعيل496333
طب االسكندريهيارا توفيق عبداللطيف محمد447564
تربية الغردقة جنوب الواديهبه خلف نورالدين محمد238115
تجاره كفر الشيخخميس عبد المجيد خميس راشد عطا368842
طب اسنان االسكندريهرانيا مصطفى محمد عيسى346964
5o3845طب المـــنصورهندى عماد عمر عويضه
تربية رياضيه بنين المـــنياروماريو رضا مالك عبدهللا722439
2737oتجاره القاهرهايه طارق ابراهيم عبد العزيز
اداب القاهرهسميحه حسنى عبد العظيم حسين59149
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كليةاسمجلوس
تجاره الزقازيقعلى عبدالرحمـــن على عثمان حسين523937
تربية ابتدائي اسيوطاميره حشمت محمد محمد787883
تربية ابتدائي بنى سويفاماني حسام سلومه عمار69634
تجاره االسكندريهعبدالرحمـــن عاطف عبدالمعز تمام344773
79489oكلية طب االسنان جامعة أسيوطفاطمه الزهراء ناصر على محمود
7267ooنوعية المـــنيارانيا سعيد سعد سعيد
تربية عين شمسوفاء محمد عطيه عبد العزيز59153
5o7431تربية جامعة دمياطامانى عبداالله محمد يوسف سليمان
2646o5كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاميره السيد يوسف محمد يوسف
طب القاهرهاحمد حسن السيد حسن خليفه379494
43o112تربية طفوله ج دمـــنهورمريم ميخائيل يوسف موسى عبد المالك
طب طنطاهاجر اشرف ابراهيم احمد356358
تربية كفر الشيخاالء اشرف ابراهيم مرشدى377898
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايه على محمود على653748
اداب انتساب موجه القاهرهاسماء محمد عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن58466
59o1o1تجاره المـــنصورهمى محمود محمد الزهيرى
كلية البنات آداب عين شمسكرستينا جاد سنادة ساويرس126555
حقوق القاهرهعادل ايمـــن سيد احمد199334
8o4424اداب سوهاجكريم امير زاهر أسكندر
35ooo7سياحه وفنادق االسكندريهدينا عاطف عبد الفتاح محمد ابو زهرة
صيدله الزقازيقمحمد رمضان عوض مطاوع568792
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء احمد الصادق محمد743895
دار العلوم الفيوممحمود صالح عبد الجواد حسين63853
45o664عالج طبيعى القاهرهآالء أسامه محمد راتب خليفه
74389oكلية تجارة ج أسوانسلمى عبدهللا فوزى محمد الناصح
رياض اطفال المـــنيا طالباتضحى رفعت اسماعيل مهنى713411
طب بيطرى االسكندريهمحمد طارق محمد طلبه345263
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد ابراهيم ابراهيم عيسى469618
29o362تربية عين شمسابتسام عبدالعزيز ذكى محمد حسن اللبان
3o1228تجاره عين شمسعمر عادل عبدالحى عبدالحميد
8o4246كلية الطب بقنابسام محمود عبد هللا محمود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن عماد عيد احمد76481
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء على ابوسريع على34912
فنون جميله فنون ج االسكندريهحبيبه عمادالدين محمود محمد ابراهيم423374
تربية اسوانايه مصطفى نجار محارب821748
1247o5هندسة حلوانيوسف يحى شحاته على
طب المـــنصورهصفاء الجوهرى حامد الجوهرى محمد574279
2o2762تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه محمد كامل احمد
تربية ابتدائي شبين الكومايمان محمد عبدالرازق احمد عبد المعطى231862
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسرانيا سامى ابراهيم محمد142268
طب الزقازيقشذى حسام محمد فكرى حسنين589783
8o9953تربية ابتدائي سوهاجهاله صالح محمد السيد
236o71عالج طبيعى ج كفر الشيخنهال عزت الغريب احمد مصطفى الحوفى
كلية هندسة الطاقة بأسواناسالم هشــام عبد السالم ابراهيم573621
صيدلة الفيومخلود كمال الدين عبد الرازق جبريل75388
23o125طب بنهانورا رفعت عبدالرؤف السيد شديد
تجاره عين شمساسالم محمود حسن محمد263348
5739o4طب بيطرى المـــنصورهاسراء عبد الناصر خلف عبد العال السيد
8o4754تربية ابتدائي سوهاجشيماء محمد عبد الحفيظ محمود
تربية رياضية بنات المـــنصورةامـــنيه محمود احمد امين االمام564674
8o9o9oكلية الطب بقناايه على عبد الراضى عبد الغنى
8o1381حقوق اسيوطمحمود جالل خلف هاشم
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تربية ابتدائي بنهاسمر ناصر على رشيد228351
3643o9اداب طنطامـــنة هللا محمد احمد عبدالسالم
3o293oتربية ابتدائي بنهاايمان احمد عبدالمـــنعم جودة
تربية اسيوطايمان ايمـــن عطيه كامل786453
51o632هندسة الفيومرجاء محمد رضوان محمد يوسف
7993o6اداب اسيوطهند حنفى محمود قطب
تجارة جامعة الساداتروان ياسر صالح الدين عبدالعزيز الفيل193747
2o9624تجاره انتساب موجه قاهرهعيسى محمد بدر حسانين ابوزيد
طب االسماعيليه ج قناة السويسريم ابراهيم محمد احمد636586
اداب دمـــنهورايمان جابر مـــنصور حسن429113
5o4657صيدله المـــنصورهسحر السيد السعيد السعيد
565o29تربية المـــنصورهخلود السيد عيدمحمد السيد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد طارق فريد الفقى222141
35o398اداب دمـــنهورنور محمد محمود اسماعيل يوسف
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاسراء على احمد شــاهين215115
641o84رياضيه بنات الزقازيقعلياء عادل عبد الحميد عبد الغنى محمد
هندسة حلوانجومانا وائل عبد الرحيم مـــنيب149683
152o51هندسة القاهرهامانى خالد محمد عبد العظيم
اداب عين شمسنهى جمال عبدالحميد عزب جويلى268638
نوعية االسكندريهمروه ياسر ابراهيم حسن محمود341463
57o819هندسة المـــنصورهاحمد اسالم احمد على اسالم
تربية شبين الكومريهام سعيد سعد طه218549
هندسة المـــنصورهاحمد محمد رجب صادق الشورى583962
694o5تربية ابتدائي بنى سويفخالد عيد معوض محمد
653o56تربية طفوله االسماعيليهداليا لطيف هرنى ايليا
هندسة شبرا بنهااحمد اشرف فاروق على فايد289646
2oo58تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عمر فاروق على
السن المـــنيايوستينا هانى مسعد سعد712918
طب بيطرى المـــنصورهاحمد جمال عبد السالم فكرى عبد الفتاح488658
26129oتجاره عين شمستقى احمد تاج رشوان
طب القاهرهباهي اشرف عبد السالم عبد الفتاح125231
تربية عين شمساسراء محمود محمد احمد264789
52286oنوعية فنيه الزقازيقاالء محمد جعفر ابوهاشم محمد مصطفي
صيدله المـــنصورهنيفين محمد عطا القفاص561273
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود فرج عويس عابد عبد الحليم58672
5o2751تربية جامعة دمياطدنيا ناصر محمد البابلى
تربية ابتدائي قنا ج الواديمونيكا ناجح سمير ابو الليف743998
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعالء محمد سليم سليم656111
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسمـــنار احمد محمد حمدان657929
طب بيطرى االسكندريهمهند يحيى شفيق حسين436699
تربية ابتدائي المـــنياروفيده نصر حلمى عبد العليم712869
حقوق القاهرهايمان مجدى ابراهيم السيد275224
اداب الفيومياسمين خالد الوليد مصطفى72414
25o93هندسة عين شمسساره طه حجى امين
35oo12تجاره االسكندريهرحمة نادى شعبان على محمد
74oo1طب بيطرى بنى سويفمؤمـــن حسن عفيفي بدري
هندسة طنطاادم احمد محمد االمام568586
5o1454تجاره جامعة دمياطدعاء رضا السيد مخاريطه
42891oتجاره دمـــنهورندى على سعيد محمد العجوانى
هندسة القاهرهكرستين عادل حنا حنا ميخائيل192773
السن عين شمسمروه امير محمد عبد العظيم سليمان231731
74o122هندسة قناطه محمود مغربى محمد
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28o254اداب بنهاندى محمد عبدالوهاب محمد عبدالعال
48935oتربية طنطاايرينى كرم حليم سلطان حنا
هندسة اسوانمحمد احمد علي حسن743613
اداب حلوانفاديه مدحت سيف الدين ابراهيم عوض35119
3o1536تجاره عين شمسامـــنيه ممدوح ابراهيم السباعى
طب اسنان المـــنصورهسلمى طارق لطفى السيد رمضان561152
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد ايمـــن فاروق الدسوقى213184
هندسة المـــنصورهبهاء ابراهيم ابراهيم السيد كراوية593243
كلية األلسن ج أسوانأسماء محمد خميس متولى491843
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحعبد هللا محمود مسعود محمد336751
81o886تجاره سوهاجاحمد طه محمد احمد
هندسة حلوانشنوده صمويل كامل الشــايب262563
تربية ابتدائي المـــنياوفاء محمد أحمد عبدالرحمـــن712452
34733oرياض اطفال االسكندريه طالباتهاجر محمود صبحى السيد سيد احمد
36o111تربية طفوله طنطاتقى مصطفى عزت مصطفى
744o32تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتفاطمه محمد يوسف صابر
تربية ابتدائي شبين الكوماسراء عاطف محمد شعالن214814
صيدله الزقازيقنهى عبد العاطى احمد محمد سالم عواد516798
اداب القاهرهايمان ابراهيم الدسوقى عبد الوهاب دغش35246
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةيحيى اسلم محمد حسني124641
8o9o47تربية طفوله سوهاج طالباتهاله حليم نافع جاد
51o5o8صيدله الزقازيقشروق عادل محمد حسن عبدهللا القاضى
65161oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبد الرحمـــن شهاب عبد المالك عوض سليمان
تربية سوهاجانجي جمال عبد الرازق محمد812216
تجاره الزقازيقمحمد علي احمد علي516959
صيدله طنطاساره محمد عمر مشعل359522
هندسة المـــنصورهعمرو احمد محمد محمد االتربى568971
49o942طب بيطرى المـــنصورهكريم حمدى الدسوقى محمد الدسوقي
صيدله القاهرهريم محمد عبد الفتاح احمد18132
تربية أساسي اسكندريةاسالم حسن رمضان محمد421876
طب القاهرههبه فوزى محمد عبد الراضى159851
72752oهندسة المـــنيامحمود محمد صبره محفوظ
229o81تربية بنهاايمان السيد فتوح مصلحى قمر
تربية ابتدائي الزقازيقاحمد نبيل فوزى بندارى642163
2o6292اداب حلوانناديه سعيد توفيق همام
2387o1اداب قنا ج جنوب الوادىمريم نصرالدين على محمد
هندسة طنطامحمد شوقى غريب محمد البراجه353261
هندسة الزقازيقمحمود حافظ صبحى حافظ641519
6553o4تربية االسماعيليهشروق محمد غريب محمد مصطفى
اداب االسكندريهمصطفى سعدى ابوزيد حسن عبدالرحيم416399
تربية طفوله طنطاساره خالد محمود يوسف الزند488146
348o25هندسة االسكندريهرويدا امام غانم محمد السيد الترساوى
27o619السن عين شمسامـــنيه على عباس محمد المغربى
اعالم القاهرهجورج دانيال موسى شحاته273238
هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن محمود سليمان سليمان664999
1921o6حاسبات ومعلومات عين شمسلينا عمر عادل شمس الدين
تجاره الزقازيقمحمد احمد عبد الحارس محمد صيام637123
4o746كلية البنات آداب عين شمسمريم ابراهيم عبد ربه ابراهيم
787oo1تجاره اسيوطمى حسين الشــافعى عبد الحميد احمد
47183oفنون جميله عماره ج االسكندريهعبدالرحمـــن عبدهللا عبدالكريم عبدهللا
822o83تربية اسوانشــاهندا النجار احمد السعدى
تربية ابتدائي بنى سويفهبة محمد عبد الستار سيد69686
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هندسة شبرا بنهامحمد عماد ابراهيم فوزي119574
21o71تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود احمد ربيع احمد عطا
طب عين شمسايه عبدالحميد السيد محمد299398
66o485كلية أداب بورسعيدمحمد على رجب محمد طلبه
اداب بنى سويفعمرو انور ابراهيم جوده65937
659o8تربية ابتدائي بنى سويفاحمد جمال عبد هللا صالح
58o895حقوق المـــنصورهمحمد على مرسى على المرسى
144o15هندسة عين شمستقى جمال محمد مـــنصور
72o799رياض اطفال المـــنيا طالباتفلورا لطفى عيد عطية
هندسة القاهرهنور اشرف عبدالعظيم محمد636477
رياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحلؤى السيد عبدالغنى مهنى335895
3o1764صيدله عين شمسنهى عبدالمـــنعم احمد طلبه حسين
تربية طفوله طنطاحنان علي بدير على صحصح486819
السن عين شمسامـــنية احمد اسماعيل محمود147316
2627o5طب اسنان عين شمسناريمان عاطف محمود احمد ماهر
هندسة عين شمساحمد عاطف صابر محمد18498
146oo1اداب عين شمساالء احمد محمد احمد يوسف
رياض اطفال المـــنصورهاسراء محمد محمد سعد الشهابى564376
طب بنى سويفعاصم عصام محمود رياض64154
هندسة عين شمساميره عالء احمد سليمان635613
هندسة عين شمساحمد عبدالسالم محمود هاللي191332
5oo755تجاره جامعة دمياطمـــنى محمد فاروق حسن
اداب المـــنصورهعزه مجدى عطيه ابراهيم حسونه492332
تربية ابتدائي بنى سويفرضا نورالدين بكري موسى67316
طب اسنان المـــنصورهاحمد جمال عطيه محمد الغريب582235
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد اسامه محمد بيومى47218
3oo196نوعية بنهاندى هشــام محمد كمال
اداب اسيوطشيماء مصطفى احمد محمد796298
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعامر محمد عامر محمد عامر358553
تربية اسواناماني جمال فتحي ابراهيم819621
تربية المـــنصورهاحمد ابراهيم محمد محمد مصطفى577621
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفرحه سعيد حسين عبد الجواد138547
37oo54تربية ابتدائي كفر الشيخاحمد مصطفى عبدالرازق محمد العيساوى
تجارة قنا ج جنوب الواديزينب مـــنصور غريب العزب734193
2o3624صيدله القاهرهاسماء عبدالغفار عيد الرفاعى رخا
2673o1اداب انتساب موجه القاهرهمحمود محمد اسامه جمال الدين
585o63تجاره المـــنصورههويدا عزت هاشم هاشم على
تجاره بنى سويفرويدا ايمـــن عيد فتحى72691
هندسة المطريه جامعة حلوانسلمى عصام عدلى على265695
28346oنوعية بنهاايمان نبيل محمد عبدالمـــنعم
42o656تجاره انتساب موجه االسكندريهاحمد ماجد ابراهيم حسن سليم
تجاره سوهاجمينا صبرى بشرى تكال831515
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسقطامش عادل قطامش جبريل664843
اداب حلوانمحمد اشرف فتحي محمود154653
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفلبنه محمد حافظ علي753954
صيدله عين شمسعلياء عادل محمد سليمان عبدالعاطي261997
كلية البنات تربية عين شمسايمان على ابراهيم سالم سويلم288811
 تربية الساداتمحمد رضا عبد القوى الخلوى427263
4o273طب اسنان القاهرهياسمين عمر عبد الحليم احمد
نوعية اسيوطعمرو ياسر بهلول عبد الاله792926
فنون جميله فنون حلوانيارا اسامه عبدالوهاب بشر191149
اداب الفيومعائشه عيد عبد المؤمـــن عثمان74965
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صيدله طنطاعبد الرحمـــن عزت ابو اليزيد احمد الدمالوى358175
فنون تطبيقيه حلواننورهان احمد محمد محمود عبد العزيز57196
اداب انتساب موجه القاهرهنواف سيد محمد عباس جبريل135753
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةرفيده سامى شهاب الدين دراز218433
تربية ابتدائي الزقازيقخلود سامى محمود ابراهيم عبدالمقصود511969
تجاره المـــنصورهاسالم محمد السيد عبد الرازق محمد572928
هندسة االسكندريهميرنا مصطفى على محمد الرفاعى341696
طب المـــنصورهكريم عاطف محمد عالم491123
هندسة حلوانزياد محمود السيد حسن عبد العال663128
اداب المـــنصورهايه مصطفى المتولى عبد المجيد ابراهيم569937
1771oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانهانيا محمد عبد المـــنعم عويس
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد عماد على محمد114964
رياض اطفال المـــنصورهايمان جمال احمد محمد525294
تجاره بنهاعزت عماد عزت محمد286119
28o476نوعية بنهااسماء محسن السيد حسين غانم
اداب الزقازيقامانى ممدوح ابراهيم احمد غنيم585235
تربية ابتدائي بنهانورهان فتحى ابراهيم الهبيان496492
تجاره بنى سويفمحمد فتحى عبد الفتاح عبد الغفار64718
579o7كلية البنات آداب عين شمسزينب على ربيع ابراهيم
نوعية المـــنيانعمه نصحى عطيه حنا724682
طب بيطرى بنهاشيماء محيى سالم حسين سالم288231
4267o4اداب دمـــنهورمحمود مجدى احمد محمد ناميش
تجاره طنطاابراهيم احمد ابراهيم الحداد495719
تربية ابتدائي الساداتفاطمه فتحى عبدالعزيز زايد226565
صيدله االسكندريهعمر سامح محمد رفعت عالم412938
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةجهاد محمد جالل عبدالعزيز قلقاس428567
السن عين شمسهاجر عبدالجواد عبدالمبدى ادم293116
كلية اآلثار سوهاجهند محسن اسماعيل السيد226585
تجاره دمـــنهورندى احمد محمود الخولى429735
تربية ابتدائي سوهاجريهام عبد الرحمـــن السيد عثمان811381
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسهدير محمد حمدى البنديرى665742
صيدله القاهرهمحمد ناصر عبد الحميد عبد المجيد124821
طب سوهاجمصطفى شكرى عزباوى احمد832612
417o58اداب االسكندريهرحاب احمد فتح هللا محمود عقل
29o484صيدله عين شمسسمر سيد احمد التهامى
تجاره االسكندريهعبد المـــنعم ابراهيم عبدالحميد ابراهيم338425
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانيحيي محمد ابراهيم محمود خليفه342346
فنون تطبيقيه حلوانكمال هشــام ابراهيم جورجى برزى114723
64o365تجاره الزقازيقعبد العزيز حماده عبد العزيز محمد
41oo69فنون جميله فنون حلوانكارولين ياسر فرج جرجس
49o248تربية ابتدائي طنطاايه حامد اسماعيل عبدالغنى صالح
كلية أداب بورسعيدمـــنه هللا جمال حسن ثابت ابراهيم662786
هندسة القاهرهحسام محمد عبد الحافظ محمد41949
تجاره االسكندريهانس مصطفي عبدالسالم مصطفي عبيد343142
8o841تربية الفيوممريم عبد اللطيف صبحى عبد اللطيف
تجاره االسكندريهاحمد عبادى محمد احمد محمود411484
صيدله المـــنصورهندى عصام محمد البسيونى نصر البسيونى586589
تجاره بنهاكريم ناصر سلطان محمد297659
5o12oالسن عين شمسدعاء احمد يماني حسانين
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمود احمد االنور عبدالحافظ احمد737881
صيدله حلوانمحمد احمد ايوب محمود أبو سالم358184
نوعية الزقازيقشيماء صالح الدين صالح محمد648155
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كليةاسمجلوس
اداب بنهانورهان حمدى عبدالمـــنعم محمد داود278523
56774oكلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةاناسيمون فرج هللا عبد المالك عوض
79993oهندسة اسيوطانجيل خيري نجيب موسي
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورجهاد عبدهللا محمود عطا هللا451733
هندسة الزقازيقاسالم اشرف جابر عطيه البهوتى497366
189o66اداب انتساب موجه عين شمسماهينور عمرو مصطفى شحاته شعراوي
طب اسنان طنطاامل عبدهللا ابراهيم السيد فايد367521
طب اسيوطاسراء يونس عبد الرحيم سيد827898
هندسة عين شمسمحمد رأفت عبدالحميد مصطفى189999
طب اسنان المـــنصورهاسراء محمد محمد مصطفى مـــنصور578187
طب الزقازيقمحمد مصطفى على عبد الحميد العطالى586252
37o449نوعية كفر الشيخياسمين محمد خميس معلوف
هندسة شبرا بنهامحمد محمد محمد عبدالغفار195734
تربية طفوله طنطااسراء مصطفى السيد ابوالسيد494653
6489o7نوعية الزقازيقاميره رضا كمال السيد
21665oتربية الساداتسلمى اشرف على معوض قابيل 
اداب المـــنصورهندا مبروك على سالم573468
هندسة االسكندريهوعد احمد فتحى ضاحى اسماعيل339743
234o88طب اسنان طنطاوفيه شريف محمد صادق
1925ooاعالم القاهرهتسنيم حسن عبدالوهاب زكى عليوه
صيدله القاهرهمريم شعبان عبد الرزاق عبد الغنى152419
هندسة الفيومرضوى طارق كامل سليمان652779
تربية طفوله سوهاج طالباتبسمه حسين مرسى محمود832988
تجاره القاهرهسندس سليمان ابراهيم السيد محمد268145
215o92تربية شبين الكومندا اشرف عبدالمرضى سالمان
4196o1تربية أساسي اسكندريةمـــنة هللا هشــام شعبان محمد المتولى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةابراهيم صالح كامل ابو قورة213276
24o236حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةعمرو ماهر عبدالعزيز حمد
22829oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى سيد احمد عامر سيد احمد عامر
195o55اداب حلواناميره مهدى حسنىى مهدى
حقوق قنا جنوب الواديمحمد ابراهيم محمد محمود737864
اداب طنطاهاله جمال ابراهيم عبد الستار الرفاعى367651
هندسة المطريه جامعة حلوانعمرو مجدى جمال محمد حسن195839
3o7o7هندسة القاهرهمحمد رفعت حسني عبد الحميد
29613oصيدله عين شمساسراء عادل عبدالجواد محمد
حقوق بنهادنيا عبدالستار محمد عليوه311734
47o565طب القاهرهدينا مصصطفى مـــنصور على المغربى
169o5حاسبات ومعلومات القاهرهمالك عزت احمد عبد التواب الخولي
تجاره القاهرهيارا اسامه احمد ابوالعينين193152
صيدله طنطانادين رمزى بدر محمد262756
65o871هندسة الزقازيقاحمد حسني السيد احمد
58365oتربية ابتدائي المـــنصورهمصطفى محمود محمد على
اداب االسكندريهعبد الرحمـــن محمود محمد عبد الرحمـــن421239
2342o8كلية الصيدلة ج الساداتنورهان عزت حامد محفوظ
تربية طنطادينا مجدى عبد الجواد عطية الغرباوى495648
تربية ابتدائي دمـــنهوراية محمود حنفى محمود حسن الكونت428552
تربية طفوله كفر الشيخهدى سعيد ابراهيم سعيد جودة374573
3761o5هندسة كفر الشيخاحمد صبحى عبدالجليل محمد
تربية ابتدائي المـــنصورهميرنا مصطفى شفيق محمد حجازى566775
65o458اداب الزقازيقايناس السيد عبدالعال عبدالرحمـــن
14o396اداب عين شمساسماء محمد ابراهيم زيدان
1194ooتجاره عين شمساحمد اشرف محمد الحسيني الشريف
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كليةاسمجلوس
تجاره كفر الشيخسيد مـــنير السيد جمعه عقل375138
72o1o1التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم مرعى جودة مرعى
طب بورسعيدمحمود فراج المحمدى الزكى السيد على562372
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد شكرى محمد توفيق عبدربة حسين373611
تربية ابتدائي بنى سويفكريم احمد سيد ذكى67523
اداب بنى سويفساره محمد احمد سيد69165
طب بنهامحمود ثابت محمد الليثى224181
طب بيطرى دمـــنهورهاجر فوزي عبد الونيس اسماعيل447547
5o2941تربية جامعة دمياطساره صالح محمد وحيش
اداب حلوانسلمى احمد ابراهيم سليمه127852
نوعية بنهامحمد سعيد فرج عفيفى286124
تربية اسكندريةمحمد رضا حزين حافظ344717
8oo533تربية ابتدائي اسيوطدينا ماجد لبيب عبد المالك
8o1474تربية رياضيه بنين اسيوطحمزه اسامه على عطيه
هندسة شبرا بنهايوسف عبد الرحمـــن فؤاد عبد الرحمـــن15172
63586oتخطيط عمرانى القاهرهاحمد اشرف احمد مـــنصور البنا
اداب القاهرهبسنت محمود محمد مصطفى118969
65644oعالج طبيعى القاهرههند سالمان محمود يمانى
صيدله طنطادينا محمد سعد محمود شــاهين233946
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد شعبان احمد شعبان14322
3o2312كلية البنات تربية عين شمسجاكلين حشمت مرزوق وسيلى
تجاره بنى سويفاحمد مصطفى صالح على725858
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةداليا فصيح عبدالعزيز عبد المعطى سلوم228429
صيدله عين شمسالشيماء احمد عبدالمجيد عبدالحليم298375
22o721تجارة جامعة الساداتمحمود جهاد قدرى عيسى زهران
14o382كلية البنات آداب عين شمسهدير محمد سيد عبد اللطيف
66o218كلية أداب بورسعيدمحمد احمد السعيد ابراهيم الخضرى
تربية طفوله طنطابسمه محمد عبدالفتاح محمد عبدالعزيز489358
35o671طب اسنان االسكندريهنور ياسر عوض السيد عبد العال
اداب انتساب موجه القاهرهمـــنة هللا عاطف سيد محمد39777
74531oتربية قنا ج جنوب الوادىاسماء مـــنصور ابراهيم النوبي
649o74نوعية الزقازيقايمان ثروت عثمان داؤد
653o71اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةفاطمه محمد خالد عبد الرحمـــن
صيدلة سوهاجيارا سعيد موسى على735846
تربية ابتدائي عين شمسسيد على عبدالرازق يوسف294734
تربية حلوانياسين تهامى عبد اللطيف عبد هللا43947
تجاره االسكندريهعدنان معتز محمد قدوس هللا سند342584
 تربية الساداتهند عبدالسيد محمد البلتاجى221356
تجارة قنا ج جنوب الواديخالد على احمد السمان735456
تربية اسوانبوال عماد كامل بولس823224
تربية ابتدائي بنى سويفسهام على حسن على69813
56o282طب المـــنصورههايدى احمد سعيد عبد هللا يوسف العربى
فنون جميله عماره ج االسكندريهزياد ابراهيم محمد محمدعبد المعبود414135
طب المـــنياابراهيم رمضان ابراهيم عباس752161
صيدلة المـــنيامازن عاطف محمدصدقي عبدالصالحين714561
تربية طفوله اإلسكندريةساره جاد هللا ابراهيم الشناوى336878
اداب بنى سويفعلى محمد على سيد61315
تجاره القاهرهندى عبدالصبور محمد فاضل195112
هندسة عين شمساحمد مصطفى حسن محمود125645
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةامل سعيد على خميس233859
6oo79طب القاهرهكريم ممدوح جابر سالمه
338o31نوعية االسكندريهماجده جمعه سعيد إبراهيم
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حقوق القاهرهريم هشــام احمد علي راشد194735
34o762تجاره االسكندريهمحمد عبد المـــنعم عبد العزيز عبد الحميد
236o2تجاره عين شمسعلى عادل عبد الحليم يسن
2o4o91هندسة عين شمساسراء مصطفى محمد محمد نورالدين
424o6تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتاميره عفيفي فرج عفيفي
545o9التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمارتينا غطاس عوض هللا جرجس
56244oهندسة كفر الشيخاحمد محمد صالح حمدى الشربينى احمد
حقوق بنى سويفمحمد احمد امين عبد المطلب حسين ابوطالب75523
حقوق طنطاعمر عصام ابراهيم داود حمروش356958
تربية اسكندريةحسام كمال محمد ابراهيم335545
هندسة االسكندريهشيرين حسن محمد احمد فرج457649
442o19حقوق طنطااحمد جمال حسن على عاشور
28884oتربية عين شمسغاده مصطفى محمد محمد يوسف
22oo27تربية ابتدائي شبين الكومضياء الدين محمد محمد المقيمي
26o34تجاره انتساب موجه قاهرهحسام محمد السيد محمد
5o9469تجاره الزقازيقخالد محمد عبدالرحيم محمد متولى
تجاره االسكندريهسالم محمود فؤاد محمود حسين416586
7143o9معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المـــنيا الجديدةهاجر سيد رمضان سيد
2o3571طب القاهرهاالء حسن مصطفى يونس
اداب انتساب موجه القاهرهحبيبه نبيل محجوب باشري37115
2o6255فنون جميله فنون حلوانمريم سمير صدقى نصر ملطى
اداب دمـــنهورمصطفي خيري حسن ابراهيم عطاهللا425646
اداب الفيوماسراء احمد حسب هللا عبد اللطيف75871
816o34اداب سوهاجاسراء محمود حسن احمد
صيدلة اسيوطممدوح سامى ميالد ابادير789258
5o1277تجاره جامعة دمياطنجوى شريف محمد الوسيه
اداب القاهرههبة السيد شــافعى السيد الشــافعى27193
هندسة االسكندريهمحمد ماهر محمد عطيه مرشدى459458
اداب قنا ج جنوب الوادىامل احمد فخرى عبدالرحمـــن735135
6566o4نوعية بور سعيدمحمد صبرى محمد الـــمهدى
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتفاطمه عبد الرضى احمد ابوزيد747426
طب بنهاشيماء على شــاهين عبيد219151
تربية المـــنصورهرحمه توحيد الشحات احمد طبل575452
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقيحيى ناصف يحيى ناصف محمد275945
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةايناس عبدالحميد احمد شحاته232766
41o565تجاره االسكندريهامانى مجدى سعد ابراهيم
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمروه فاروق عبد السالم محمود795914
2o3o24تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانندى رضا عبدالعزيز عبدالسميع
اداب القاهرهجهاد طارق ابراهيم حجازى21331
تجاره عين شمسمحمد على عبد الستار على121232
تجاره القاهرهابراهيم حسن ابراهيم طه46821
63597oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسيمـــنى مصطفى السيد ابراهيم
786o96اداب اسيوطنسمه جوده حسن حسن
تربية بنهاغاده طلعت حسن عبدهللا279589
1388o8اداب حلوانايمان طلعت عبد العاطى راغب
3o1158تجاره عين شمسيحيى خالد عبدالعزيز احمد
تجاره بنى سويفغاده مصطفي محمد عبد الوهاب75723
64o72oصيدله عين شمساحمد حسن احمد سالم
8o751oاداب سوهاجاسراء عبد الفتاح محمد حسين
125o63كلية األلسن بنى سويفعبد الرحمـــن محمد احمد احمد شعير
8o9611اداب سوهاجمحمود فيصل محمد محمود
12353oحقوق القاهرهفادى اكثم عبد الوارث عبد الحليم عبد هللا
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تربية بنى سويفاحمد جمال طه محمد69889
صيدله حلوانمحمد مصطفى محمد السيد مـــنسى18448
هندسة القاهرهاسماعيل مدحت ابراهيم محمد حسن الفطاطرى193376
تربية كفر الشيخمحمد ممدوح محمد بسيونى القصاص371217
طب عين شمسسلمى على محمد احمد293242
3o6o11ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسحنين جمال عبدالناصر محمود
اداب دمـــنهوراسراء حسين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم424648
7o825طب بنى سويفمحمد فاروق حافظ عبد اللطيف
تجاره القاهرهمحمد عبد السالم محمد يعقوب15748
5oo271هندسة بور سعيدمازن احمد عزمي عكاشة
تجاره طنطامصطفى سعيد علي مصطفى غباشى361663
تربية ابتدائي قنا ج الوادينهى احمد يوسف مصطفى738325
تجاره بنى سويفعمر حسن كامل محمود717812
3758o4تربية كفر الشيخمحمد جمال محمد ابوجندي
تربية المـــنصورهنهال حمدى السيد ابراهيم589696
حقوق المـــنصورهمحمد ناصر ابوالعطا السيد ابوالعطا563412
اداب انتساب موجه االسكندريهماريان سمير فهيم أقالديوس423792
عالج طبيعى القاهرهرحاب رمضان جابر ذكى232824
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةشيماء محمد عبد الباسط عرفه السكرى359975
18o15تجاره القاهرههبة ايهاب عبد العزيز على
تربية رياضيه بنين كفر الشيخلطفى حسين لطفى اسماعيل الديب371631
تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد ضياء الدين زهدى عبد الحفيظ588327
36o943اداب طنطاعبد الرحمـــن رفعت محمد نبيه المطاهر
حقوق طنطاشيرين عادل سعد حبشي376472
تربية ابتدائي شبين الكومفاطمه عماد محمد عبدالقادر235865
2o183oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسنى محسن حسنى محمد
هندسة االسكندريهمحمد وجيه محمد عبدالعزيز فراج457152
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسراء محمد محمد رزق حواس381956
تربية كفر الشيخنورهان محمود محمود محمد محمود الحسينى372151
13o494تجاره عين شمسمارينا سامى وهبه عطيه
138o18تجاره عين شمسداليا مصطفى عزب السيد
صيدله طنطاكريم سامى عبدالستار عبدالعزيز243738
تربية المـــنيااحمد بدوى احمد محمد722375
22254oتربية ابتدائي شبين الكوماسماء واجدى السيد البيومى
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانميار محمد سعد حسن188686
5o7552تجاره بور سعيدأنس جمال عزت الخضرى
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةفاطمه عادل ابراهيم شعبان226658
82o125صيدلة اسيوطرانيا صالح عجايبى بندرى
طب االسكندريهعمر صفوت غانم الفول442855
8o7377حقوق سوهاجعزيزة مجاهد محمد فرغلى
22768oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد خالد سعد احمد
2o7977عالج طبيعى القاهرهيارا عمر احمد مصطفى الشيخ
519oo5هندسة الزقازيقاحمد عبدالحميد عبدالفتاح ابراهيم
طب اسيوطاسراء نشــات محمد احمد791751
2744o4اداب عين شمسمريم طارق االسالم محمد سيف الدين عبدالفتاح حجازى
هندسة المـــنصورهمحمد طلعت عبد الباقى عبد الهادى حامد576946
فنون جميله فنون حلوانجاكلين عادل بخيت ابراهيم292214
تجارة قنا ج جنوب الواديخلف مـــنصور خلف عبد المـــنطلب731881
هندسة كفر الشيخعبد المجيد خالد عبد المجيد احمد عبد السالم456575
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد عبد الرحيم احمد قناوى813396
فنون جميله فنون حلوانمهاب محمد فتحى على127492
تجاره االسكندريهريهام سمير عبد المـــنعم خليل417415
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طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمرام السيد محمود النحله222875
5o5155تربية جامعة دمياطايه المتولى محمد احمد الحويحى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان حماد محمد محمد279948
تجاره الزقازيقمحمد هشــام محمد محمد عبد المـــنعم521588
تجاره القاهرهادم سيد احمد محمد عيسى123287
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد جمال طلعت محمد281444
5684o4نوعية المـــنصورههدير رضا محمد محمود القاضى
طب االسنان المـــنياآيه سالم محمد عبدالحفيظ752239
42546oتجاره االسكندريهمحمد ماهر احمد الطحان
اداب عين شمسنورهان اشرف على محمد265153
حقوق طنطااحمد شريف محمد عبده الشريف371594
تربية بنى سويفمها ربيع مبروك عبد العظيم67291
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاية قطب فريد اسماعيل الديهي372242
تجاره عين شمسهايدى ايهاب محمد عبد الكريم حافظ192238
5798o6طب اسنان المـــنصورهسماح محمود حامد احمد سعد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةلندا عزت عبدالحميد محمد مبارك215388
43631oطب بيطرى االسكندريهمحمد حازم مصطفى نصرت مامون
تربية كفر الشيخآالء عاطف مصطفى احمد الشيمى394141
تجاره القاهرهندى طارق عبد الغفار عبد التواب سالم15263
هندسة اسيوطعلى عابدين على عبدهللا734164
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاالء رأفت احمد صادق147375
735o53تجارة قنا ج جنوب الواديوسام حاج حسن حسانين
تخطيط عمرانى القاهرهياسمين سعدى يوسف احمد743887
صيدله االسكندريهطارق اشرف احمد ابراهيم رضوان436644
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عالء فتحى زهره221766
41o9ooفنون جميله فنون ج االسكندريهميادة سيد جاد المولى السيد
118o21هندسة عين شمسدينا حمزه حليم حمزه
5918ooتربية رياضيه بنين المـــنصورهاشرف احمد عثمان عبد الرحمـــن شلبى
2229o2تربية ابتدائي شبين الكومهاجر محمد احمد ميز
5o3456تجاره جامعة دمياطاحمد عبد الحميد عبد الفتاح الشناوى
28o652اداب بنهااحمد رضا امين الشربيني
هندسة المـــنصورهنوران اشرف وجيه عبده على عبد الهادى563838
حقوق قنا جنوب الواديمحمود عبد الناصر محمود احمد735319
2848o3اداب بنهاياسمين محمود السيد يسن السيد
تربية المـــنصورهاسماء حسن طه حسن احمد الجندى589931
تجاره المـــنصورهمحمود نبيه محمود الشحات573394
179o6تجاره القاهرهعمر مصطفى محمد كامل الموجى
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانكرستين ثروت فرج عوض هللا267835
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسمر عصام عزت ابوسريع تركى57917
563o23تجاره طنطااسراء صالح حسن محمد ابراهيم
هندسة اسيوطجالل احمد السيد احمد عبد الفتاح القصبى381497
اداب االسكندريهأحمد نبيل محمد أحمد335535
269o9oهندسة عين شمساحمد عبدالقادر عبدالمـــنعم عبدالقادر
طب المـــنياسمر محيي الدين احمد حبشي713572
طب بنى سويفليديا جون مكرم سعيد64659
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء احمد احمد محمد عيسى149343
علوم القاهرهعهد احمد مصطفى احمد152323
7427o8تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتاسماء مـــنتصر عبدالحي احمد
41o266طب اسنان طنطاسارة سامى سعد ميخائيل
صيدلة اسيوطدالل ناجح على عبد النعيم791765
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفايه صالح على محمد31615
43o44oتربية طفوله ج دمـــنهورحسناء السيد السيد حسن السيسى
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5o947اداب القاهرهمروان هشــام نورالدين مدني
189o49اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمروه مصطفى احمد حسن
5274o6طب المـــنصورهاحمد عبد الفتاح زكى محمد عوض
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندينا ايمـــن عبد الفتاح محمد149561
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سامى مصطفى البسيونى189185
82836oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفنشــات نبيه اسحق شــاكر
نوعية الزقازيقأميرة محمد عبده إبراهيم521593
هندسة اسيوطرويس حمدي عوض كامل797468
22o887تربية الساداترقيه السيد رياض امين 
7497o7حقوق اسيوطخالد عبدالناصر صالح حماد
72198oهندسة المـــنياانجى عالء شفيق بنيامين
اداب بنى سويفشعبان قرني محمد عبد اللطيف63839
73o5o2اداب المـــنياعمرو حسنى محمود عبد التواب
5oo349تربية جامعة دمياطامـــنيه يوسف احمد شندى
تخطيط عمرانى القاهرهنفين جمال العزب عوض هللا154192
3957oتجاره انتساب موجه قاهرهايمان صالح سليمان احمد
طب بيطرى المـــنصورهمياده عاطف السعيد المـــنشــاوى494917
46o382هندسة المطريه جامعة حلوانعبدالمطلب عصام عبدالمطلب صالح عبدالقادر
اداب الزقازيقعمرو محفوظ عطية الشوادفي عبدالستار519926
طب االسكندريهسلمى فؤاد علي حسن شحاتة412476
السن عين شمسمريم حاتم عبد الرؤوف ابوالوفا24848
339o84تجاره االسكندريههشــام جمال فؤاد حامد
عالج طبيعى ج كفر الشيخامـــنيه عبد الرحمـــن احمد عبد القادر السبخاوى578957
29o1o4ع.دولى اعالم مدينةالشروقمحمد شريف شوقى محمد مفتاح
3o96oاداب انتساب موجه القاهرهدنيا سعد ابو الحسن السيد محمد
5o4162تجاره جامعة دمياطاسماء محمود حسن الوردانى
اداب اسيوطمصطفى عبد العليم محمد حسن799514
كلية البنات تربية عين شمسجهاد جمال احمد جاد54898
57o641تجاره انتساب موجه المـــنصورهالسيد عبيده السيد ابراهيم الخطابى
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسماء احمد حسن الضوى448956
تربية كفر الشيخسمر سعد محمد مصطفى تاج الدين369496
351o12صيدله االسكندريهدميانه معوض يواقيم رزق هللا
295o91اثار القاهرهفاطمه طارق محمد راتب
تجارة قنا ج جنوب الواديعبد هللا ناصر محمد سنجاب741373
43o884اداب دمـــنهورهويدا محمد عبد السالم الرواشدى
هندسة كفر الشيخفاطمة يوسف بخيت احمد محمدين457654
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهند عادل محمود حسن268545
تجاره الزقازيقمحمود خالد محمد احمد محمود637175
هندسة االسكندريهتقى هللا خالد محمد محمد تركي457958
8o2917تربية ابتدائي اسيوطشفاء رمضان سالم سليم
السن المـــنياميرنا فهيم رشدى فهيم793586
7465o5هندسة اسوانمروه محمد حسن محمد
تربية أساسي اسكندريةعبدالرحمـــن عالءالدين سليم على غزالى421911
564o45نوعية المـــنصورهالمكاوى سامح المكاوى المكاوى طه
عالج طبيعى القاهرهيارا سعيد احمد محمود محمد سعد الغمرى124377
تربية بنى سويفزينب شعبان توني احمد68699
هندسة االسكندريهاحمد مصطفى احمد أحمد الشيخ414516
1396o4هندسة عين شمسمحمد ابراهيم سيد ابراهيم
64835oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمد شحاته احمد حسن متولى
تربية العريشعايش عياش اسليم عياش666423
عالج طبيعى القاهرهايه محمد محروس حامد عثمان294239
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد سيد توفيق123151
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هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةبرسوم ممتاز فوزى ابادير152542
تجاره عين شمسجهاد عاطف محمد توفيق شحاته639999
2o6155تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواندينا رأفت ماهر فهمى بشــاى
تربية شبين الكومسالى محمد ابراهيم البطراوى228977
19o96oهندسة القاهرهمصطفى محمد محمد شوقى محمود مصطفى القاضى
فنون جميله فنون ج االسكندريهمـــنة هللا مصطفى حسن صديق احمد رفاعى419834
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود وحيد محمود السيسي233263
هندسة المـــنياعبد المطلب محسن عبد المطلب محمد62148
هندسة طنطاحسن اسامه مصطفى حمدى عبد اللطيف571887
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عمر على محمد269896
3663o4هندسة طنطاعادل محمد شبل محمد عطيه
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىاسراء احمد عبدالعال اسماعيل758246
اداب انتساب موجه القاهرهايه جمال عبد العزيز حسين35251
5o1861تربية جامعة دمياطقبول احمد صابر شباره
592o8oهندسة المـــنصورهمحمود السعيد عبد الخالق احمد يونس
السن عين شمسنهى عبدالمحسن محمد محمد مرسى187985
2261o5تربية طفوله شبين الكومميرهان جمال صابر رابح
تربية ابتدائي بور سعيدياسمين محمد السيد محمد العشماوى663442
تجاره الزقازيقمحمود اشرف صالح محمد حجاج646146
52o367نوعية فنيه الزقازيقاية جودة محمد احمد الجهجاه
اداب طنطامحمد ابراهيم عبد العزيز ابوهندى362594
3oo476اداب بنهاايمان عبدالعزيز عبدالفتاح احمد
746o65صيدلة سوهاجاية عبدالمعز عبدالفتاح عبيد
3o4235السن عين شمسحوريه محمد عبدالموجود عمران
إعالم ج جنوب الوادىإسراء جاد على محمد748293
هندسة الزقازيقعمر خالد فتحى فاوى عبد المعطى587117
صيدله بنى سويفمحمد احمد انور خليفه64756
59o4o9هندسة الزقازيقعثمان محمد عبده احمد العشماوى
هندسة الزقازيقامير السيد صابر عطيه641611
4412ooطب اسنان كفر الشيخمحمود هشــام محمود عبدالغنى زيد
تربية الزقازيقمى عالء الدين احمد جمال الدين محمود521445
8o5o63تربية طفوله سوهاج طالباتبسمه سيد جاد هللا عبد الرحيم
طب بنهايوسف على عبدالفتاح على سليمان الهيو285867
صيدلة المـــنياعمر عبدالعزيز داخلى حسين726123
4253o7تجاره انتساب موجه االسكندريهاحمد محمد فؤاد توفيق عجالن
28773oهندسة شبرا بنهامحمود محمد عبدالعزيز البشوتى
269o91هندسة عين شمساحمد عزت محمد سيد
طب االسماعيليه ج قناة السويسايه حسام الدين حسن سالم665564
79o688تربية ابتدائي اسيوطنورهان محمد احمد عبد الباسط
اداب االسكندريهاية سعيد حافظ احمد عبد الخالق348613
73o699صيدلة اسيوطايه عبدهللا مسعد عبدالرسول
141o72كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىهاجر عبد الغنى احمد عبد الغنى
هندسة المـــنياطارق يسرى جميل محمود721437
كلية اآلثار سوهاجمحمد محمود عطيه محمود643758
639o21تربية الزقازيقسمر نشــات السيد حسن عرفه
7143ooهندسة المـــنيامريم محمود عبد المقصود محمد
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانبيشوى حبيب رزق فرج788517
صيدله الزقازيقاحمد مصطفى محمد المـــنسى518858
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسرحاب شعبان عباس جودة657893
هندسة المـــنيامحمود محمد محمود سليمان194713
اداب المـــنيارغدة قاسم محمد أحمد715466
اداب المـــنيابهاء الدين خلف محمود عفيفى723183
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تجاره االسكندريهبهاء محمد بدر عبد النبى ابراهيم342333
723oo8كلية حقوق المـــنياعبدهللا نصر عبدالعزيز احمد
8156o7طب سوهاجرحاب محمد عبد اللطيف على
26573oهندسة عين شمسهاجر ايمـــن على احمد
2o294oالسن المـــنيادينا محمود مصطفى كامل
7548oصيدلة الفيومانجى محسن صبحى نجيب
هندسة حلوانهدى احمد حسن احمد رواش27626
82119oتربية اسوانندا خالد عبد الكامل عامر
حاسبات ومعلومات اسيوطاسالم انور سليمان احمد825469
2o8897كلية هندسة الطاقة بأسوانفرحه اشرف عبدالستار مصطفى
12o469طب بيطرى القاهرهنوران اسامه ابراهيم عبد الرحمـــن
218o26صيدله طنطاكريم عماد سعد غزية
صيدله االسكندريههاجر حسن الهضيبى احمد عز الدين339696
7175o3تجاره بنى سويفنادى حسن عبدالجواد ابراهيم
اداب اسيوطزينب محمد حسين ابراهيم797322
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتدنيا جمال عبدالحليم الفرجانى235849
584o78تجاره المـــنصورهابراهيم عبد المـــنعم محمد رضا عبد المـــنعم عرفات
43o654تربية ابتدائي الساداتأيه وطنى موسى شحاته
تجاره الزقازيقاحمد عادل يوسف عز الدين خالد518734
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةبسمه عبدالمـــنعم سالم االكول216738
تربية حلوانعبد هللا احمد سعيد محمود139795
64216oتجاره الزقازيقاحمد محمد عوض الزهار
359o25صيدله طنطانهله محمد سامي عبد المطلب محمد حجاج
نوعية الزقازيقراندا عبدالرحمـــن عبدالسالم احمد محمد649892
2o2764تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفريده خالد عبدالحكيم عبدالملك
تربية بنهادينا متولى حسين صقر277229
13o94حقوق عين شمسمؤمـــن مصطفى شعبان محمد
8o6864عالج طبيعى قناايه عالء عبد النبى ابراهيم
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهعبدالرحمـــن خليل عطيه خليل439978
8o38o1هندسة سوهاجمـــنصور محروص مـــنصور مرسى
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةبسمه جمال رمضان االحول226477
السن عين شمسداليا ناصر محمد محى الدين الرفاعى192234
صيدلة اسيوطإيمان يسري يوسف محمود739287
4535ooهندسة االسكندريهمحمود محمد طايع راشد احمد
حقوق القاهرهشيرين هشــام عبد العزيز عزت عبد الجليل114363
عالج طبيعى ج كفر الشيخامينه هارون احمد عريض226776
67o9o4صيدله الزقازيقيس عبدالوهاب عبدالواحد اسماعيل
تجاره سوهاجياسمين حافظ عبد النعيم على811997
تجاره القاهرهندا على عادل على152177
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى شوقى زينهم اسماعيل136739
19743oكلية البنات آداب عين شمسشروق حسن محمود حسن محمود المهدى
طب طنطامحمد ممدوح حامد الصبرى485592
اعالم القاهرهايمان شريف فاروق المالح411917
339o65تجاره االسكندريهمحمد ناصر ابراهيم حسن على
641oo3هندسة حلوانمحمد مسعد عبد النبي حسين حموده
569oo1حاسبات ومعلومات المـــنصورهمريم عبد الناصر يوسف الحسينى الشواف
73o9o9كلية حقوق المـــنيامحمود فتحى عبدالمالك عبدالكريم
تربية ابتدائي طنطااية عمر عبد الفتاح عمر356499
5o7o87طب المـــنصورهعبد الرحمـــن خالد السعيد الشبراوى
هندسة عين شمساحمد عالء الدين فاروق محمد المـــنيرى117163
2951o2تربية عين شمسمروه محمد احمد محمد سليمان
74565oتربية ابتدائي قنا ج الواديشيماء الصادق ابراهيم السيد
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57o94oهندسة الفيوممحمد عادل محمود طلبه بدوى
428o39تربية دمـــنهورمحمد زغلول خميس محمود
15o537تجاره القاهرهاحمد سيد احمد سليم
715o51رياض اطفال المـــنيا طالباتايه شــادى محمد عبدالرحمـــن
34545oفنون جميله عماره ج االسكندريهمارك زكريا تقي غالي فرج
فنون جميله فنون حلوانريجينا ايمـــن البير وهيب191113
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراميرة رجب فتحى يونس محبوب446516
نوعية المـــنيارضا زين العابدين محمد ربيع محمد714589
طب اسنان كفر الشيخنوران خالد ابراهيم عبده محمد شعيب377552
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسارة سالمة ابراهيم احمد بلتاجى446612
طب الزقازيقسمر حمدى محمد عطيه565176
6434o4هندسة الزقازيقاحمد محسن محفوظ محمد سيد احمد
طب المـــنصورهدينا حمدى محمد محمد طه القطورى567647
تربية دمـــنهورلبنى طاهر عبدالحميد على نوار431224
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويففاطمه عصام احمد ابراهيم657716
طب الزقازيقاسراء على سليمان ابراهيم عطا586263
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء ياسر احمد محمد السيد حسن593989
تجاره القاهرهاحمد بدر محمد بدر محمد23444
2o8162تجاره عين شمسديانا نشــات نادى زكى
41o963تربية طفوله اإلسكندريةنورهان اشرف محمد عبد العال عبدالرحمـــن
494o71طب بنهاميادة السعيد محمد مصطفى زهران
طب الزقازيقهاجر رضا عطيه سالم الدماصى586347
صيدله طنطاسلوى سعد غزالت العجمي493173
153oo4دار العلوم ج القاهرهاحمد طارق احمد امين
تربية رياضية بنات اسواناروي مصطفى ابراهيم شاللي819967
حقوق االسكندريهعماد سامي احمد البهوتي384751
14539oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانبيتر فريد صابر حبيب
2o547طب بيطرى القاهرهاسالم صالح احمد عوض هللا
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةامـــنيه محمد شعبان حامد عوض221154
تجاره سوهاجمحمود عبد الوهاب على الشمـــندى813219
اداب المـــنيااسماء محمد كمال على729265
تجاره اسيوطمحمد سيد محمد سيد715434
طب بيطرى اسيوطاسالم مصطفى اسماعيل عيد792983
كلية البنات آداب عين شمستقى بدوى بدوى الزغبى262475
13o518كلية البنات تربية عين شمسمياده اشرف احمد محمد
كلية األلسن بنى سويفهبة محمد عبد الصمد عمر66927
13o929اداب القاهرهمصطفى محمد حسنى صادق
هندسة اسيوطمحمد احمد ابو النيل وهبه224567
صيدله طنطااسراء فتحى احمد ابو زنه216685
تجاره الزقازيقعبدالرازق عطيه عبدالرازق عطيه668452
تربية اسوانفاطمه عبد الخالق محمد عبده822549
65442oتربية االسماعيليهمصطفى طارق سليم محمد
تربية ابتدائي طنطاابتهال محمد حمدي عماره355265
إعالم بنى سويفساره فتحى عبدالعطيم احمد716758
261oo1اداب حلواناحمد مجدى محمد السيد
اداب بنهارحمه حازم فوزى عمران284919
24o258تربية طفوله شبين الكوماالء محمد يوسف القاضى
طب المـــنياهاجر جمال محمد عمر سليمان715161
382oo1السن عين شمسرحاب سمير احمد حسن الشــافعى
51972oنوعية الزقازيقمـــنى رضى عبد الرازق عبده جاد
صيدله القاهرهعمرو مجدى يوسف احمد136832
71o77oصيدلة المـــنيانهى محمد عبد الرحيم محمد
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تربية ابتدائي اسيوطناديه فرغلى احمد فرغلى797227
اداب عين شمسامـــنية محمد ابراهيم السيد ابو العال136184
هندسة طنطاغاده السيداحمد احمد السجاعي364263
اداب عين شمسياسمين محمد محمد احمد نورالدين294436
طب اسنان كفر الشيخمحمد كمال عبد الغنى احمد أبوسكين373842
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن محمد جميل حامد212338
تجاره عين شمسسهير طه احمد سيد احمد192184
6486o1تجاره الزقازيقعبدالرحمـــن محمد عبداللطيف محمد
تربية بنهازياد هشــام عبدالرازق عبده الصفتى287117
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامير سعيد محمد جمعه141792
تربية المـــنصورهندى السيد عوض مـــنير طه592615
4717oتخطيط عمرانى القاهرهعمر ياسر على مدبولى
35o8o2تربية أساسي اسكندريةسارة سمير محمود زكى ابراهيم
تربية أساسي اسكندريةاية سعيد حسين سالمه حسين419471
2o3938تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدير اشرف رمضان حسن عثمان
2287ooتجاره بنهارحاب فيصل عماره محمد البكرى
43oo5طب القاهرهعال على كمال على الخولى
3693o7اداب كفر الشيخغاده رجب محمد سعد رضوان
تجاره بور سعيدشيماء على النبوى يوسف الهندى663774
36ooo9صيدله طنطاحنان جمال احمد ابوفواكه
تجاره الزقازيقاحمد حافظ حافظ ابراهيم عافيه519647
34534oهندسة االسكندريهجالل ياسر جالل حسن عبد الرحيم
هندسة القاهرهمحمد سعيد محمود جمعه148451
تربية قنا ج جنوب الوادىسندس ثابت محمد محمود741883
43oo3طب اسنان القاهرهسلمي ابراهيم حسن عبد العزيز
341o85طب االسكندريهخالد حسن احمد محمود ابو السعود
27719oتربية بنهااسراء مصطفى ابراهيم السيد
7587o2علوم قنا جامعة جنوب الوادىاسماء عبدالحميد حسين احمد
29977oإعالم ج جنوب الوادىمحمود اسماعيل جمعه اسماعيل
تجاره القاهرهعمرو مهدى مصطفى بيومى57659
564oo8اداب المـــنصورهابراهيم احمد ابراهيم مـــنصور سيد احمد
8o6965صيدلة اسيوطنجوى ناجح السيد عبد الرحيم
هندسة عين شمسعمر محمد عبد المطلب محمد احمد سالم123361
هندسة بور سعيداحمد محمد سليمان سليمان666317
نوعية بنهاايناس احمد محمد غزال محمد موسى289659
اداب كفر الشيخمحمود مطاوع السعيد عمر مطاوع371662
تربية طنطاعبد الرحمـــن احمد عبد السالم برهومه357421
اداب سوهاجشيرى لطفى عزيز فخرى815235
صيدله المـــنصورهخالد عالء الدين السيد المتولى الدسوقى588394
6945oتربية بنى سويفاماني جمال محمد محمد
58o926طب بيطرى المـــنصورهمحمد احمد مصطفى حامد السيد
صيدله االسكندريهمؤمـــن محمد عبد الفتاح حسن عبدالفتاح436534
4o428تجاره القاهرهطارق احمد محمد صادق
8o5o6اداب الفيوموالء مكرم محمد سعيد
كلية التجارة ج العريشاحمد سامى احمد االغا664645
421o68اداب االسكندريهسعيد ربيع حسن محمد زيتون
8o2o98اداب انتساب موجه اسيوطساره محروس حسين محمد
اثار القاهرهايه جابر عبد هللا محمد151179
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد صبحى محمود عبدالعليم212349
4o942تجاره القاهرهعبد الرحمـــن عالء الدين محمد عبد الباقي
نوعية المـــنياوليد محمود عبدهللا محمد722549
حقوق االسكندريهايمـــن مجدى عبد العزيز بركات342287
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34254oهندسة االسكندريهمروان سعد عبد المجيد سالم عبد المجيد
تجاره الزقازيقاسماء على محمد عبدالعظيم646263
23o474طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالعاطى صبرى الهبيرى
صيدله الزقازيقاحمد طارق محمد احمد شحاته287229
طب االسكندريهزينب عالء عبد الفتاح عبد الغفار ناجى435242
تجاره االسكندريهعمر عبدالمطلب حسن حسين سليمان415468
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانانجي عادل عبد العال حسن36946
فنون جميله عماره ج حلوانهبة هللا نبيل انور حبيب118531
هندسة القاهرهاحمد محمد محمد علي الحداد243478
هندسة االسكندريهعمرو مصطفى انور على414667
647oo9طب الزقازيقاحمد حسام الدين حسن امام محمد
اثار القاهرهجهاد مـــنصور عبدالحمـيد مـــنصور645785
هندسة طنطامحمود شعبان محمود القفاش491996
اداب حلواناميره عصمت محمود محمد21515
27171oكلية بنات شعبه طفوله عين شمساسراء صابر عبدالحميد راوى
تربية ابتدائي الزقازيقاسماء محمد على مهدى متولى512665
طب القاهرهامـــنيه سعيد علي عبد الرحمـــن35389
صيدله الزقازيقاميره عادل عواد السيد عيسى644367
28o25oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمها على محمد طه صبيح
فنون تطبيقيه حلوانمريم جمال عبدالموجود يوسف على196715
حاسبات ومعلومات عين شمساسالم رمضان عبد هللا محمد نوار315831
71oo6oكلية حقوق المـــنياهانيا خالد عبد الرؤف عزت
هندسة اسيوطخالد فوزى فتحى عريبى191479
دار العلوم ج القاهرهابراهيم ناجى ابراهيم احمد عشرى561679
3o676oاداب انتساب موجه عين شمسعبير سيد انور سليمان ابويوسف
تربية حلوانفاطمه احمد حسن على154248
هندسة كفر الشيخمحمد عطيه فهمى عطيه عيد375686
789oo6طب اسيوطاميره عاطف محمد عبد الغفار
تربية عين شمساسماء حسن الحسينى عبد الشــافى27682
كلية البنات آداب عين شمسايه فتحى عبد الحميد حسين21321
هندسة اسوانمـــنى إبراهيم عبد هللا أبو المجد737824
297o2oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدهللا عبداللطيف عبدهللا عبدالعال
3738oتجاره انتساب موجه قاهرهمريم ماهر عمر مدني السيد نصير
58o425تجاره المـــنصورهحسن سامى حسن مرسى ذرد
565o25تربية ابتدائي المـــنصورهبسنت جمعه احمد ابوخلف محمد
اثار قنا جنوب الواديروجينا رومانى قاسم نظير22269
فنون جميله عماره ج حلوانخلود خالد عبد الصمد عبد الحميد13746
كلية األلسن ج أسوانمـــنه هللا جمال محمود عبدالحميد298998
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة اشرف احمد سعد52626
تربية ابتدائي المـــنياآيه رجاء معيقل احمد723817
294o79نوعية بنهااحمد سعد عزب سعد عسكر
5o3o75تربية جامعة دمياطريهام محسن سادات رزق حسن زيان
3488o5تجاره االسكندريهيارا فتحى على السيد سعد
اداب بنى سويفمرام على بدوى على68322
115o21هندسة حلوانمحمد ابراهيم احمد هاشم
تربية طنطاحنان سامي حسن عبد الرازق شهاب الدين485292
هندسة عين شمسبيتر عادل عدلى عطاهللا33828
2o5o77هندسة القاهرهمحمد محمود عبدالسالم ابراهيم عبدهللا
تجاره بنى سويفمحمود ابراهيم فرج عبد هللا717958
7166oهندسة بني سويفعبد هللا جابر احمد محمد
رياض اطفال المـــنيا طالباتشيماء شعبان خلف عبد هللا716774
23o41oاداب بنهااحمد ياسر كمال زكى عبد الحى
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كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخريهام مصطفى محمود سالم اللبيشى376832
41441oهندسة اسيوطساره أيمـــن على محمد رفاعى
طب بيطرى بنهاندا على السيد محمود278943
5124o9نوعية الزقازيقيارا عبدالحميد محمد عبدالحميد
8oo44تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفايز مصطفى عبد هللا ابراهيم محمد حسين
5oo684اداب جامعة دمياطدنيا فارس محمد العزب
379o36طب طنطاسلمى عبدالمـــنعم عوض سليمان بلتاجى
16o28كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمصطفى خالد مصطفى محمد الشعراوى
5o1459اداب جامعة دمياطدينا محمد أحمد أبو شعيب
8o5128طب بيطرى سوهاجاميره صادق صابر صادق
2172o4اثار القاهرهاحمد جابر عبده األقرع
تجاره اسيوطدعاء احمد كامل احمد795648
738o88تجارة قنا ج جنوب الواديالحسينى احمد محمد عمر
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانايه حسن على جاد824327
هندسة المـــنصورهايه رضا محمد احمد عبد الدايم572633
تجاره عين شمساسراء عماد عباس عبد الحفيظ128152
نوعية بنهاهدير متولى على على حسنين عالم285994
صيدلة بورسعيدايه التهامى على التهامى الزعبالوي581824
هندسة االسكندريهمحمد سامى سعد عبد هللا الشــاذلى456798
64oo54تجاره عين شمسيمـــنى صبرى عبد هللا احمد جودة
تربية ابتدائي كفر الشيخزهراء الشواتفي عبد البديع محمود الجوهري374639
3o295صيدله القاهرهمحمد حمدى سعيد عفيفى عقل
صيدله القاهرهوسام محمود محمد عبد المؤمـــن46557
رياض اطفال االسكندريه طالباتيسرا أحمد سامى محمد347521
اداب المـــنيااحمد محمد مختار عبد العزيز755542
8oo825تربية رياضيه بنين اسيوطمحمد عبد الحميد موسى محمد
2o2o39اداب القاهرهمصطفى فوزى عبدالتواب عبدالعال
188o15اداب عين شمسامانى احمد سعد محمد
272o47اداب عين شمسمريم احمد محمد محمد رفاعى
رياض اطفال المـــنصورهاميره ناصر محمد سعد568368
تربية طفوله ج دمـــنهورندا مسعد جابر موسي خير هللا429893
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسماء السيد محمد الدسوقي653652
صيدله االسكندريهمـــنة هللا محمود محمد السيد محمود437716
5o2745اداب جامعة دمياطايناس وجيه عزيز الزقزوق
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن حسين احمد نوح46868
حقوق اسيوطايه عامر فرغلى عليوه796285
هندسة المـــنصورهمحمد وسام الدين مصطفى عبد المـــنعم مـــنصور584319
7o4o1تربية ابتدائي بنى سويفرانيا طلعت تهامى على
35o347هندسة االسكندريهزاهية خميس السيد احمد
7942o9تجاره اسيوطمارينا عاطف صموئيل وهبه
تربية ابتدائي سوهاجامانى العجيلى عبد الرازق احمد815475
19o598عالج طبيعى ج كفر الشيخمارتينا سمير وديع لبيب
479o5اداب انتساب موجه القاهرهايه يحيى زكريا امام
اثار الفيوممحمود محمد رزق علي294797
هندسة اسيوطخالد عبد الحكيم محمد سالم656214
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسالم رجب على عسقالنى729926
24o4o1تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةتقى عماد مشحوت الشــاذلى
نوعية الزقازيقساره احمد مسلم عليوه643561
اثار قنا جنوب الوادياحمد ساسى محروس ساسى748919
هندسة االسكندريهمحمد جمال فتحى على الشناوى337321
217o6oطب بنهااحمد صالح احمد رابح ابراهيم
8o9181صيدلة سوهاجمارينا نبيل صادق شنوده
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كليةاسمجلوس
تربية دمـــنهوررشــا محمد أحمد ابراهيم صفار428247
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتايه سيد سعد محمد59124
5747o8تربية ابتدائي المـــنصورهساره ابراهيم محمود البدوى
هندسة حلوانعلى يوسف محمد مختار الجبالي636931
746o4كلية طب أسنان الفيومزهرة ابراهيم موسي خطيب
كلية طب أسواننهرين مـــنير عدلى قديس834414
5527oتربية حلوانعالء حسن عبد الحفيظ علي
5o1839تجاره جامعة دمياطريم احمد محمد بدير مدكور
195o87تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةشيرين وجدى الديب احمد
صيدلة اسيوططارق حمدى محمد عثمان718361
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانزينب طلعت محمد شــاكر44513
تربية قنا ج جنوب الوادىاميرة خلف عبد القادر سيد737669
السن عين شمسايه احمد السيد عبد الحفيظ46478
تجاره المـــنصورهمحمد احمد محمود ابراهيم ابراهيم588316
رياض اطفال المـــنصورهامـــنيه ايهاب محمد محى الدين عوض566622
234oo6طب اسنان طنطاعلياء سعيد محمد كشك
2o6965صيدله القاهرههدير خالد حسن على حسين
81473oتجاره سوهاجمجدي محمد جاد عبد الشفيع
2351ooاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبدالخالق عبدالحميد محروس خفاجى
هندسة القاهرهعبدالرحمـــن محمد عادل محمد عبده193353
3oo182السن عين شمسفيوال اشرف سالمه سليمان
صيدله عين شمسشريهان سند محمد سند122774
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى محمد محمد السيد بيومى235111
اداب اسيوطنورهان عماد الدين محمد عبد اللطيف793588
تربية حلوانهاله عطيه سيد غانم59475
هندسة حلوانعمر ناصر على احمد مـــنصور121624
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد رجب عبدالفتاح عبدالعزيز196733
تربية ابتدائي اسيوطوالء عبد الحفيظ على سليم789345
طب المـــنصورهايمان رزق ابراهيم شمس خطاب494741
صيدله القاهرهسميحه احمد محمود لبده57134
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد اسماعيل قاسم محمد145676
كلية هندسة بنهابيشوى سامح حلمى سعد261818
كلية األلسن سوهاجشيماء امير عبد الموجود حجازي635535
63596oتربية االسماعيليهميرنا محمد محمد على
1157o5هندسة المطريه جامعة حلوانبوال زكرية حبيب مجلع
43o891تربية الساداتداليا أبو المعاطي عبد الفتاح أبو المعاطي 
اداب االسكندريهاالء السيد محمود اسماعيل داود346656
إعالم بنى سويفهناء عبد العليم فاضل محمد76378
3o18o4طب عين شمسساره ياسر محمد محمد جادو
1231o1اداب حلوانتسنيم هاشم عابدين حسين
تربية فرع الوادى الجديدمصطفى عبد الخالق صبحى محمد748223
3oo257صيدله الزقازيقايه طارق عبدالفتاح زكى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةزينب محمد عبد السالم محمد68846
67o752صيدله الزقازيقاحمد محمد عبد الفتاح احمد
49o888طب بيطرى المـــنصورهاحمد عصام محمد رزق الماضى
1419o3تربية حلوانمحمد عبد الفتاح عبد الظاهر محمد
تجاره االسكندريهنوران امجد محمد محمد سليم411616
6359o6هندسة بور سعيدمحمد مصطفى ابراهيم متولى
هندسة المـــنياخالد محمد عبد الاله حسن656967
تجاره انتساب موجه المـــنصورهكريم محمد محمد نسيم محمد السيد594513
اداب المـــنصورهجهاد محمد محمود حسن583279
355oo1هندسة طنطاندى محمد عبد الرحمـــن محمد يحى
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كليةاسمجلوس
تربية عين شمسلمياء فوزى عبدالوهاب ابوالعال188161
تربية ابتدائي المـــنياياسمين سيف داوود عبد المالك723851
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاميره ماهر زكى ماضى222756
كلية طب االسنان جامعة أسيوطياسين عبد الرحمـــن محمود حسين ابوالنجا827623
225o18التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاالء عطا هللا عبدالخالق عطا هللا
تجاره بنى سويفمحمود جمال محمود محمود714399
365o2حقوق القاهرهايه محمود محمد السيد احمد
تربية شبين الكومنيرمين حسين فهمى الحطيم234265
هندسة الفيوممصطفى على الدسوقى محمد636357
2o62o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق عبدالفتاح السيد بسيونى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى حسن على حسن266891
5o9348اداب الزقازيقأحمد ماهر ابراهيم الدسوقى محمد أحمد
طب بيطرى كفر الشيخايمان محمود محمد محمد مرعى373194
طب بيطرى سوهاجسوسنه دميان القس داود سالمون817648
هندسة االسكندريهمحمود فوزى طه العربى عبد الحليم455149
اداب االسكندريهدينا عبداللطيف احمد محمد الجمال347599
664oo5اعالم القاهرهاحمد اشرف محمود فهمى مـــنسى
8o2134اداب اسيوطحمزه محسوب عبد الرحيم محروس
78715oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمود يحيى سعد مرزوق
8o961صيدله بنى سويفنسرين رجب سيد جمعه
5o7988سياحه وفنادق المـــنصورةمحمود عثمان محمود الدسوقى حمد
طب سوهاجمصطفى احمد سعد مهنى816683
تجاره القاهرهفاطمه فؤاد شحات امام49844
طب القاهرهمارية يسرى حسين خليفة16723
357oo8اعالم القاهرهزياد ياسر عبد المـــنصف قنصوه
7956o8كلية رياض االطفال اسيوطاسماء اشرف مراد عبد الاله
نوعية بنهامياده صبرى عبدالغنى امام299157
تجاره القاهرهمريم ناصر السيد محمد فوده18511
66o189كلية أداب بورسعيدمهند ايمـــن خضر السيد عيسى
اداب االسكندريهاآلء احمد محمد عبد الغفور محمد423822
طب القاهرهاريج محمد سيد عتران13877
2819o7اداب عين شمسمحمد عصام محمد السيد يونس
طب حلوانمحمد جمال فوزى محمد ابراهيم155745
كلية الصيدلة ج الساداتمحمد اكرم محمد سالم442882
تربية رياضيه بنين المـــنصورهاحمد مصطفى ابو المعاطى مصطفى الحشــاش574642
تربية العريشهبه محمد عبد العزيز صباح666651
هندسة سوهاجمحمود صالح حسين على818223
38o226تربية ابتدائي كفر الشيخشيماء خالد صابر علي النجار
اثار قنا جنوب الواديمحمود محمد حسنى عجمى512647
فنون جميله عماره ج االسكندريهسلمى أحمد كيالنى أحمد محمد457945
تجاره اسيوطمحمود نجيب محمد عيسوى793675
اداب اسيوطامل اسماعيل تمام احمد797317
تجاره بنى سويفمحمد احمد علي ابو زيد66623
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد هشــام قرنى عبد التواب75527
298o17تربية ابتدائي عين شمسروجينه ايهاب امين زكي
صيدله الزقازيقاسالم عبد الرؤف عبد الرؤف الغزالى491892
فنون جميله فنون المـــنيادميانه يعقوب سميح يعقوب77553
هندسة قنامحمود حمدى البدرى هاشم816741
8o1377اداب اسيوطمحمد عبد العال محمد عبد العال
5o63o1طب اسنان المـــنصورهامل السعيد عبد العزيز ابراهيم شلبي
هندسة القاهرهيوسف احمد محمد جوده145832
فنون جميله فنون االقصرنورهان معتز محمود عبد النبى رزق419764
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كليةاسمجلوس
هندسة بور سعيدمحمد احمد عابدين مهران666329
79268oتجاره اسيوطمحمد ديب مـــنير ديب
83o85oهندسة سوهاجحسام حسن محمود محمد
4586o9هندسة االسكندريهأحمد محمد زايد رزق
تجاره بنى سويفمحمد احمد عبد اللطيف محمد71368
تجاره عين شمسفهد عادل مراجع مهدى133139
تجاره المـــنصورهحسام السيد رجب صالح محمد569185
طب بيطري المـــنيادعاء حسني محمد محمد714615
64o243صيدله عين شمسنرمين سامي محمد محمد عيسى
هندسة طنطاحسناء على ابراهيم على الجمال364233
صيدله حلوانيارا علي ابراهيم علي69752
577o26عالج طبيعى ج كفر الشيخامل محمد السيد محمد جاللة
7218o5طب االسنان المـــنيااية جمال عبد النعيم محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد جمال ثابت اسماعيل55225
اثار القاهرهنورا اشرف السيد احمد147438
3oo497نوعية بنهاسماح سعيد سالمه محمود
صيدله القاهرهساره خالد احمد عبد الاله48823
66o495تجاره بور سعيدمحمود خالد ابو الفتوح محمد الزرقانى
66o456سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسعبد الرحمـــن مصطفى فاروق ابراهيم حسن
تربية ابتدائي عين شمسمروه خالد عبدالفتاح عمارة283594
79o322تربية اسيوطنسمه عادل احمد محمد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنة هللا احمد حسن احمد151826
تجاره الزقازيقعبدالرحمـــن عيد السيد عطية512329
787o62صيدلة اسيوطمـــنه هللا جمال كامل محمد
هندسة بور سعيدمحمد اسماعيل محمد ابراهيم محمد663743
6o17oتربية حلوانهيام محمود على محمد
تجاره طنطاشريف عادل احمد درويش355735
هندسة الزقازيقايمان احمد محمد محمود514489
تجاره سوهاجالشــامخ عبد الشكور حسين احمد814929
724o53تجاره بنى سويفمينا ماهر عزيز عبد المالك
1481o2هندسة القاهرهاسالم طارق عبد المجيد محمد
2o6635تخطيط عمرانى القاهرهايه سمير محمد محمد الحفناوى
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةروزالين مـــنير نصرهللا اسكندراندراوس663372
نوعية الزقازيقرشــا ابوالفتوح محمد على646291
81o519تجاره سوهاجهشــام شعبان فهر عراقى
5o6o64صيدله المـــنصورهيمـــنى رمضان ابراهيم الحسينى راجح
394oo3تجاره كفر الشيخاحمد ممدوح محمد حسين خضر
64o878هندسة اسيوطمحمود محمد احمد محمد الغريب
اداب انتساب موجه عين شمسيوسف رمضان محمد عبدالقادر196473
2793o6نوعية بنهانورا عبدالحميد محمد عبدالحميد
74o791كلية تجارة ج أسواناحمد على محمد جاد الكريم
تربية بنى سويفانجى عماد شكرى كامل66754
اداب االسكندريهندى عمرو حسن محمد348913
هندسة بور سعيدمحمد هشــام ممدوح طايل راشد االحول653369
تجاره االسكندريهمحمد صالح عبدالحميد محمد336758
طب بنى سويفطه حمدان سيد حسان68449
236o37صيدله القاهرهغيداء احمد محمد محمد مدكور
تربية ابتدائى فرع وادى جديداحمد صالح محمد عباس748678
3oo887السن عين شمسمحمد عبدهللا محمد محمد حسن
تجاره اسيوطهبه محمد مصطفى احمد789313
تربية ابتدائي بنهااسماء عالء ابراهيم عطيه285541
طب طنطاأحمد ياسر السيد الكفراوى487424
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كليةاسمجلوس
تربية المـــنياشيماء ربيع محمد محمد721691
هندسة عين شمسيوسف حسن محمود فؤاد صالح احمد191848
صيدله حلوانخالد محمد قرنى جوده63869
8o953طب الفيومميرنا عصام على عالم
تجاره بنى سويفمصطفى حسين محمد عبد المجيد67561
اداب الزقازيقنيره ماهر عبد العليم حفنى احمد587587
82o197تربية اسواناسراء عبد هللا محمود محمد
السن عين شمسماريا عادل لبان عبد الجيد126179
تربية المـــنصورهسوزان محمود السيد محمد محمد ضباشة582374
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفندى حسام محفوظ طه63159
82o233كلية االثار ج اسواناسراء محمد احمد محمود
4998o5تجاره جامعة دمياطاحمد ابراهيم الشربينى ابراهيم مرعى
اداب االسكندريهميار مهران حسين خليل ابراهيم411755
هندسة المـــنيامحمود محمد يسن حسن الغمرى512583
29o4o2تربية عين شمستقى عصام عبدالحميد امين ابوشوشة
تربية طفوله كفر الشيخزينب عطا عبدالفضيل رياض عبدالمجيد377656
طب طنطااحمد محمد محمد العيسوى البرماوى358163
صيدلة بورسعيدفادى ابراهيم توفيق ابراهيم القمص565845
صيدله طنطاإيمان أيمـــن عبدالموجود أبورحمه359421
تجارة جامعة الساداتعبدالحميد عمادالدين عبدالحميد عافيه224761
34o185تربية أساسي اسكندريةكرستينا خليل سمعان بخيت
455o9oهندسة االسكندريهحازم السيد عبدالحميد السيد على
طب بيطرى جامعة الساداتاسراء مصطفى محمد عبد الغنى حباره221361
28o65oكلية األلسن ج أسواناحمد رافت رشــاد عبدالمجيد
عالج طبيعى ج كفر الشيخامـــنيه عبد السالم على عبد السالم سليم372216
اثار القاهرهمحمد محسن مصطفى محمد مـــنطاش488527
طب الفيومهبة مجدى ابراهيم فايز99958
23o5o8هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد سامى احمد عيسى
6388o3حقوق الزقازيقشــاكر صبحى محمد عبد العزيز صالح الجندى
عالج طبيعى القاهرهمريام حبيب فرج حبيب58213
اداب عين شمسنورالدين هشــام نورالدين فرج198842
تجاره عين شمسخلود نشــات مصطفى كامل143778
تجاره عين شمسسماح محمد ابو زيد ابو الحسن134235
اداب حلوانرحمه فتحى احمد سلطان22862
طب بيطري المـــنيارانيا متولى احمد مهيدي721844
26656oاداب انتساب موجه عين شمسمحمد حسن عبدالعاطى محمد
2o7226تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدى احمد مخيمر سيد
5o8747كلية هندسة بنهااحمد محمد السيد عبد الشــافي
نوعية طنطااسراء صبحى عبد العاطى شريف485281
طب بيطرى االسكندريهمحمد محمود عبد الحميد اسماعيل ابراهيم412291
صيدله بنى سويفوليد ناصر عشرى عبد العليم712373
تجاره عين شمسرقيه كمال حسنى الشناوي188319
تربية أساسي اسكندريةروضة احمد محمد عباس ابراهيم419557
هندسة الفيوممصطفى جوده محمود خليفه76322
تجاره بنهامحمد انور عبدهللا السحيمى227464
تربية ابتدائي دمـــنهوراسراء اسماعيل امام محمد  شتا428658
تربية دمـــنهورخالد محمد عوض زايد427798
طب عين شمسمحمود انور ابراهيم محمد جبر294342
صيدله طنطاعبد الفتاح عبد المـــنعم عبد العزيز عراقيب357537
4296o9إعالم ج جنوب الوادىشيماء صبري محمد علي عماره
14172oاداب انتساب موجه عين شمساحمد خالد عبد المـــنعم محمد
تجاره االسكندريهندي شفيق محمد عبد المـــنعم ابراهيم411728

Page 1246 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
صيدلة المـــنيانورما عبدالمـــنعم حينى جابر718739
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ابوالمجد عبدالسالم عفان221668
2o7o91اداب عين شمسريهام سعيد ابراهيم على ضيف
تربية ابتدائي قنا ج الواديسحر عبيد حلمى ابو السعود743693
هندسة شبرا بنهاباسم جمال رجب عباس على281627
تربية ابتدائي الساداتاسماء عابد رشدى حسن226697
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسماء مصطفى محمد عقل727682
طب كفر الشيخمحمود ابراهيم عبدالحميد محمد الهوارى375728
هندسة حلوانكريم محمد سيد احمد محمد الحواوشي562711
اداب المـــنصورهمحمد السيد السيد الحوت595258
تربية ابتدائي طنطاايمان صبحى توفيق خميس485345
5716o1تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء عوض محمد ابو القمصان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانصالح الدين جمال بدرالدين عبد القادر الباشتلى15965
6463o3نوعية الزقازيقشيماء محمد خيرى احمد ابراهيم
اداب بنهاالسيد محمد السيد غنيمى279642
66425oهندسة بور سعيدخالد محمد محمود محمد بالش
66o64تجاره بنى سويفحمدى حسن محمد حسن
7o433اداب بنى سويفمرفت سيد محمد عبده
صيدله طنطاايه محمد احمد محرز218767
726o33طب المـــنياارساني اسعد يعقوب بولس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز26191
صيدله االسكندريهمحمد مصطفى احمد محمد على436512
299o1oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانناديه صالح محمود على
هندسة المـــنصورهفكرى محمد حسن محمود حسن582932
36oo7oاعالم القاهرههاجر ممدوح احمد زينه
8o6594تربية طفوله سوهاج طالباتهايدى جورجى وليم تادرس
السن المـــنيااشرف جمال محمود محمد إسماعيل411385
كلية حقوق المـــنيااسراء فاروق محمد ابراهيم713354
5o6511طب المـــنصورهميار محمد الدسوقى محمود النجار
4855o4طب اسنان طنطاابراهيم رمضان ابراهيم جامع
226o55تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةبسمه عبده حسنين النحاس
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساالء حسين على السيد احمد الجيار652816
هندسة القاهرهميار محمد عبد الحليم محمد25778
5o2658تجاره جامعة دمياطنادين اسامه يوسف احمد مصطفى
اداب سوهاجسليمان محمد عبد الحميد مسلم818566
السن عين شمسروضه طه بدير طه الحناوى486761
41726oاداب االسكندريهمريم عالء مختار هوارى ابو زيد
حقوق االسكندريهفداء حمادة شعبان محمد السجيعى437151
تجاره انتساب موجه  عين شمسعمر محمد عبدالباسط محمد حسن187462
سياحة وفنادق المـــنياابانوب عزت فرج عوض721136
2273o9اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد حسنى محمد عبدالقادر رضوان
22oo63هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشــادى شريف عبدالعزيز عبدهللا
تجاره سوهاجمحمود احمد رافع محمد816448
تربية الزقازيقمحمد احمد محيي عبد الجواد642184
2o2824اداب القاهرهنورهان جمال محمد حسن
تربية ابتدائي كفر الشيخمرفت صالح جميل جمعه على384256
صيدله االسكندريهسارة محمد متولى عبد الوهاب448221
طب بيطرى الزقازيقاحمد محمد عبدالظاهر عوض عبدالمـــنعم514367
82o21oتربية ابتدائي اسوانجهاد محمد محمود ركابى
357o59هندسة طنطامهند ايمـــن عوض الحليسى
14968oهندسة عين شمساميره حسام الدين عبد هللا على
4187o3اداب انتساب موجه االسكندريهمصطفى محمد حسين فواز حسين
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التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهناء نمر بشري بطرس721754
423o4اداب عين شمسسجدة ايمـــن حسن على
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورجهاد فتحى فتح هللا خطاب حسوب448358
صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن الضويني495241
تجاره الزقازيقعمر حسني عطيه خليل645657
تربية طنطاعالء عمادالدين جادو محمد جادو355738
6oo88صيدله القاهرهمحمود سعد عبد الجيد عبد الكريم
تربية أساسي اسكندريةمرحا احمد محمد امام عبد اللطيف424314
نوعية بنهامحمد سالمه ابراهيم احمد مغيث289152
طب المـــنصورهايه احمد محمد احمد ابراهيم592653
4o872تجاره القاهرهمحمود احمد ابو الفتوح البسيوني
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمازن يسرى عبد العزيز باشــا عبد الرحمـــن456175
اداب حلوانغرام وليد سعيد على حمودة137793
فنون جميله فنون المـــنيااسراء حاتم حجازى محمد الصواف346438
26886oتجاره انتساب موجه  عين شمسهاجر مصطفى كامل عجمى
هندسة الزقازيقمحمد فوزى ناصف الدسوقى خليفة586136
56o399هندسة الزقازيقمحمد محمود فوزى عبد السالم
46o175هندسة االسكندريهاحمد سعيد عبدالعليم محمد سالمه
6552o4تربية االسماعيليهمحمد خالد السيد مسلم
تربية طفوله شبين الكوممريم ميالد يحى مسيحه218553
صيدله االسكندريههدير عاطف ابراهيم حمزه218836
52o739هندسة الزقازيقمحمود احمد عبدالحميد فوزى
تربية طفوله شبين الكومهدير رمضان محمد الشــافعى236147
اداب االسكندريهيحيى ايهاب على عبد الرحمـــن العدوى418745
5248o3صيدله الزقازيقرانيا حسن حسين محمود
358o64تجاره طنطازياد محمد ايهاب محمد صادق حسنى
تربية ابتدائي كفر الشيخاسماء عبد هللا محمد احمد قاعود385358
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةكرستين محفوظ وليم رزق هللا39413
هندسة بور سعيدنور الدين نادر دريد على خليل635328
تربية شبين الكومايمـــن السيد خيرهللا شرف223776
8o844oتربية رياضية بنين سوهاجاحمد احمد عبد اللطيف عبد هللا
2614o8عالج طبيعى القاهرهاالء محمد احمد لبيب
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد شريف محمد احمد272455
3o3562تجاره بنهااحمد المهدى محمد فتحى محمد محمد قطب
اداب عين شمسعمرو وليد عبيد محمد147483
هندسة عين شمسمى طارق حسنى صالح122381
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعالء عبدالناصر محمد احمد عبد القادر226884
صيدله الزقازيقمحمود اسماعيل محمد عطية515662
تجاره كفر الشيخرضوى راضي محمد حامد بدوي377196
تربية اسيوطمحمد ابراهيم مراد على796554
82oo56كلية تجارة ج أسوانعمرو محمد احمد ابوالمجد
56o4o9طب بيطرى المـــنصورهاسالم جالل طه معتوق
تربية طنطاامانى ايمـــن احمد النجار491845
كلية األلسن ج أسوانمونيكا عادل غطاس طانيوس132739
تجاره الزقازيقمحمد يوسف سعد يوسف حسن644788
طب اسنان عين شمسسلمى نهاد فكرى عبدالصمد188447
نوعية موسيقيه المـــنياريهام نبيل اوجين نجيب725586
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمر مجدى عبدالحميد غانم219879
81o512اداب سوهاجمحمد خميس حسن عبد اللطيف
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخايمان ابراهيم ابراهيم حسين حسين385177
معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتعمر محمود ابراهيم الدسوقى السيد محمود موسى513699
كلية الصيدلة ج الساداتعلى عبدهللا على عبدهللا طه469582
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هندسة المـــنصورهعماد ماهر جرجس يوسف جرجس488931
56o733رياض اطفال المـــنصورهبسنت ايهاب محمد عبد الرحمـــن توحيد
293o86اداب انتساب موجه عين شمسفاطمه محمد عبدالنور سيد على
3o26o5طب بيطرى بنهارانيا ناصر ميخائيل خله
هندسة الزقازيقمحمد احمد محمد شعبان643647
56o791تربية ابتدائي المـــنصورهمريم عمرو احمد عبد الغنى بدر
56355oهندسة المـــنصورهمحمد السيد محمد البطراوي
طب المـــنصورهاحمد عبد الهادى محمد البطل578872
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود حمدى احمد حمودة مسلم217636
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد شعبان عبد الفتاح انس58858
صيدلة اسيوطأبانوب ممدوح عياد روفائيل736838
تجاره االسكندريهفايزه محمد ابراهيم حسين عبد هللا346944
تجاره سوهاجوالء خالد احمد عبد الوهاب817557
علوم االسكندريهسهى شعبان محمد بيومي محمد349465
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن خالد فؤاد محمود سراج الدين456455
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد وحيد يوسف عبد الال212941
58o392اثار قنا جنوب الوادياحمد عادل عبد الحميد حبيب
7944o2طب بيطرى اسيوطساره سيد احمد سليمان
تجاره القاهرهاميره محمد جميل عبد الخالق15773
كلية هندسة بنهااسالم فؤاد احمد موسى227439
 تربية الساداتمحمد عبدالمقصود السيد عثمان212353
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسايمان محمد فهمى جاد268396
هندسة المـــنصورهنيفين السيد محمد السيد شحاتة578144
12o636تجاره عين شمسميار على يوسف حسن
صيدلة بورسعيدمـــنه هللا متولى غريب على مصلح662372
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمود فوزى حامد15292
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتاسراء مصطفى حسنى عبد المحسن22193
29o656اداب عين شمسايه طارق محمد احمد حسن
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن اشرف عبد الوهاب محمد البحيرى118822
هندسة االسكندريهحمدي محمود امين محمد خليل345352
طب طنطامحمد عزيز الرفاعى احمد دراج495262
57219oتربية ابتدائي المـــنصورهنورا عصام مصطفى يوسف الفضالى
نوعية بنهافاطمه محمد بحيرى ابراهيم285577
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةصباح محمود سعد احمد142316
8o4291طب سوهاجمحمود عماد الدين احمد محمد
كلية رياض االطفال اسيوطمـــنال محمد صالح حسن796462
5oo394اداب جامعة دمياطرقيه محمد على ابو عبد هللا
هندسة اسيوطمحمد نبيل صبحى ابوجميل284626
66o277طب بورسعيدعمر محمد محمود محمود جاد
تجاره طنطارمزى يسرى رمزى الشنوانى357416
تجارة جامعة الساداترقيه على حسن على431511
كلية البنات آداب عين شمسهاجر مصطفى حامد مصطفي267887
كلية أداب بورسعيدمحمد هيثم جمال الدين سيد ابو الحسن663692
هندسة شبرا بنهاعادل صبحى محمود احمد فياض277137
38o613كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخأميرة حسن صالح محمود صالح
تجاره االسكندريهعلى عبدالمـــنعم على عبدالعاطى عوف424825
35o131تربية اسكندريةداليا محمود رايف احمد فرج
نوعية بنهارنا محمد طلعت عبدالعظيم على285961
طب بنى سويفمحمود جمال عتريس عبد الفتاح69586
362o97هندسة طنطااحمد هانى السيد المتولي مراد
تربية ابتدائي دمـــنهورمـــنى عصام فتحى السيد محمد428982
1486o8اداب القاهرهاسراء ياسر احمد حسانين
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491o39صيدله االسكندريهاحمد محمود رجب أحمد ابوالوفا
هندسة القاهرهفتحى حسن عبده محمود135583
هندسة عين شمسفؤاد محمد مدحت عبدالعظيم194466
29338oصيدله عين شمساسماء خالد مهدى عبدالمؤمـــن
3o3438هندسة شبرا بنهاطارق فتحى خليل ابراهيم الزهوي
تجاره القاهرهشــاهنده اشرف محمد حمزه123719
527o6تجاره القاهرهاحمد حسين عبد اللطيف ابوالوفا
اداب القاهرههبه هللا بكر عبدالعزيز علي268535
5o8121هندسة المـــنصورهاحمد عطيه وجيه سالمه عبدالعال
طب المـــنيامحمد سعيد عبد المـــنعم محمد718977
اداب دمـــنهوررحمة عادل عبد الحكيم محمد سليم422859
27o95oكلية االثار ج اسوانهمسه شــاكر ممتاز شــاكر
13711oتجاره انتساب موجه قاهرهسامى سعيد مبارز عبد الجواد
اداب انتساب موجه القاهرهنورا محمد موسى محمد شلتوت56187
8o126oحاسبات ومعلومات اسيوطايه سيد محمد عبد النعيم
تجاره القاهرهمحمد اشرف عبد اللطيف محمد السيد41398
43o87oاداب دمـــنهورنانسى عبد المحسن فضيل نوار
اداب القاهرهمارينا معوض عطيه سدراك34433
636oo9طب االسماعيليه ج قناة السويسسلوى غريب محمد احمد
اداب الزقازيقرهف السيد حافظ ابراهيم525465
هندسة كفر الشيخاحمد على احمد علي البستاوى371128
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمى محمد عبدالسميع مـــنتصر229853
تربية ابتدائي طنطافاتن النعناعى مـــنصور السيد485397
تربية حلوانبسنت فوزى عز الدين الحسيني133866
تربية عين شمسمحمد رفعت عبدالفتاح حامد263918
18858oتجاره عين شمسمـــنه هللا على فراج محمد فراج
6o834طب القاهرهانجى اسامه احمد محمد ابو بكر
2o2979كلية األلسن سوهاجفاطمه احمد محمد عبدالحليم
حاسبات ومعلومات المـــنيانورهان محمد عبد التواب أحمد715498
63o71كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفهبة هللا شعبان هاشم محمد
طب الزقازيقشهاب محمد احمد السيد حسانين525131
طب االسكندريهرحاب رمزي لطفي السيد الخولى452386
تربية المـــنياحسام محمد نبوت موسى714359
832o14هندسة سوهاجمحمود انور محمد عبد اللطيف
حقوق عين شمسبيشوى رافت نصيف غندر296612
تربية ابتدائي كفر الشيخايه ناجى صالح السيد ابراهيم384297
3o43o6طب عين شمسنجالء حسن محسن اسماعيل
اداب بنهايمـــنى طارق عبدالحليم محمد سليمان277834
تجاره عين شمسمحمد احمد رجب على262324
حقوق عين شمسمـــنه هللا صابر محمد حلمى عبدالهادى291139
793o81هندسة اسيوطمحمود عماد الدين محمد عبد الظاهر
269o62طب القاهرهرامى عبدالسيد يوسف برسوم
8o8o85تربية سوهاجياسر محمد ابوضيف ابوزيد
اداب القاهرهامـــنيه ابراهيم احمد خليل28783
21379oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد طلعت جابر رمضان احمد
72o548طب االسنان المـــنياأسماء حمدي رضوان حسين
طب اسنان طنطاحسام عوض عبدالحليم السيد شــامية443312
تربية كفر الشيخنرمين وائل على احمد محمد377271
373o3oتجاره كفر الشيخآيه شحاته السيد حسين الحسنونى
اداب المـــنصورهاسراء ماجدى الحسينى بدير معن يوسف589929
27943oاداب بنهاابراهيم محمد متولى عطيه
هندسة االسكندريههدى خالد عبد العزيز محمد خالد454447
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اداب حلوانشيماء حسن انور حسين الجوهرى151235
السن عين شمسفاطمه طه فاروق طه155967
هندسة عين شمسطارق محمود فتحى حسام الدين139488
صيدله طنطادينا عبد الرحمـــن احمد العضاض364422
59o63حقوق القاهرهحسن على عبد العال ابراهيم
تجاره الزقازيقاحمد طارق ابراهيم عبد الرحيم641846
2617o1هندسة حلوانمينا ايمـــن حليم عبدالمسيح تكال
6646o3هندسة بور سعيداسراء طه محمد مصطفى مشــالى
إعالم ج جنوب الوادىحسن حسنى بسيونى عبدالحميد281271
هندسة القاهرهرامى سمير محمد حسين ربيع15424
تربية كفر الشيخخلود خيرى محمد ابراهيم حبيب374164
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةدالل عبدالمحسن عبد هللا عاشور خضرة643329
هندسة االسكندريهاحمد محمد عبد هللا بكر حجاج458956
هندسة حلوانعمر تامر محمد عبد هللا37882
تربية ابتدائي جامعة السويسايرينى سامح توفيق صادق658593
طب بيطرى الزقازيقروان يوسف محمد عبدالعال رضوان635752
56963oحقوق المـــنصورهاحمد سامى حسين العدل الغنيمى
296o3تجاره انتساب موجه قاهرهاسالم حمد هللا محمد السيد
هندسة المـــنصورهسماح مـــنصور احمد عبد المحسن عالم571956
58783oاداب الزقازيقدنيا محمود شندى احمد البغدى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد ظريف عبدالجواد الشنشورى218293
تربية طفوله ج دمـــنهوررانيا سامى محمد الحوشى429582
5886o3هندسة بور سعيدمحمد مأمون محمد حجازى الهجرسى
هندسة االسكندريهاسامه محمد اسامه محمود عطيه الطنطاوى342818
293o87تربية بنهافايزة محمد حمدان سالم محمد
4521o2كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعبير عاطف عبدالباسط عبدالمولي
طب كفر الشيخوليد محمد السيد محمد محمود381455
صيدله طنطانور طارق محمد فتحي المصيلحي217145
هندسة القاهرهمحمد محمود محمد فتحى حسن242576
كلية الطب بقنامحمد عبدالمـــنعم فرمان حسن761936
52o719هندسة الزقازيقغنيم محمد فهمى غنيم محمد الجندى
حقوق المـــنصورهاسامه محمد محمد سعد527393
هندسة الفيوممحمد مسعود يادم حميده344921
تجاره الزقازيقعبد اللطيف باهى فكرى محمد احمد638663
79o52طب الفيوماحمد محمد متولى متولى
هندسة القاهرهبسام حاتم حسين جمعه192859
تجاره االسكندريهياسمين رمضان صادق عبد هللا احمد417574
تجاره المـــنصورهفتيحه عبد الجليل صابر محمد امين578536
48523oاداب طنطاايمـــن عبدالعظيم سعد عطيه
21o26oاداب حلواناسماء حسن سيد احمد عبدالرحمـــن
علوم القاهرهمصطفي سالم حسن برعي58896
35o922اداب االسكندريهسارة العربى عبد اللطيف السيد
هندسة طنطامحمد ممدوح محمد حجاج491991
صيدله الزقازيقاحمد عاطف على على ابو خليل584188
تربية ابتدائي بنى سويففاطمه عبد هللا عبد الحليم محمد65823
2247ooعالج طبيعى ج كفر الشيخخالد محمد محمود سالم
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد رائد السيد رجب366699
27oo67تجاره عين شمسيوسف عادل رجب محمد
تربية جامعة السويسعبير على ذكي محمود657911
562o5oتجاره المـــنصورهيوسف عوض عوض ابو المعاطى السقا
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمد عبد الستار عبد المجيد48971
3o2744تربية ابتدائي بنهااحمد عبدهللا عبدالمؤمـــن مصطفى
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كليةاسمجلوس
نوعية فنيه طنطاهمس مصطفى محمد سمير مصطفى رمضان353873
تربية ابتدائي اسوانايمان عبد هللا عبد البارى احمد822354
السن عين شمسمـــنة هللا صالح شكار ابراهيم34457
37o166صيدله االسكندريهخالد احمد محمد ابراهيم ابو ميره
64519oطب بيطرى الزقازيقنهال محمد على اسماعيل
تربية حلوانمحمود حسن محمود احمد153149
تربية اسيوطمريم ناصر عزمي وسيلي799757
هندسة اسيوطامانى مسعود محمود بدوى275357
تجاره القاهرهنسرين ايهاب محمود ابراهيم39824
583o94طب المـــنصورهاميره عوض السيد عوض
5178ooنوعية الزقازيقمـــنى احمد عباس احمد
72o935اثار الفيومحسام الدين مصطفى رمضان عثمان
طب بنهاميار خالد زغلول عبدالقادر229535
8268o6اداب اسيوطاكرم فوزى ثابت عبد المسيح
تربية طنطاكريم رياض حامد باشــا493237
71443oطب المـــنيااحمد مصطفى برنس على
4469o7كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورحبيبه عالء الدين عبد الحميد قضيب
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةناردين عماد عبد المسيح بخيت114457
41497oهندسة كفر الشيخشروق محمد محمود احمد محمد المعناوي
اداب القاهرهمحمد فؤاد فتحى فؤاد18771
621o3طب بيطرى بنى سويفمصطفى حمدى يحيي عبد الجواد
3o5344هندسة شبرا بنهامصطفى اشرف محسن رافع
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود مجد محمد نجاتى علي61946
هندسة الزقازيقمحمود عبد الفتاح عبد هللا السيد محمد587537
58o382اداب المـــنصورهاحمد السيد احمد السيد احمد
كلية األلسن بنى سويفغاده سعيد احمد عبد الجواد محمد126481
كلية األلسن كفر الشيخالسيد طارق السيد مسلم217225
574o79تربية المـــنصورههاجر محمد محمود الموافى الراعى
حاسبات ومعلومات الزقازيقوليد عمر محمد عبد العزيز عبد السالم637567
صيدلة بورسعيدايمان فتحى الدسوقى ابراهيم592648
8o888oنوعية قناهاجر السيد محمد السيد
4314o8اداب دمـــنهورايمان على احمد محمد عجالن
صيدله عين شمساالء عبدهللا محمد امين195172
طب الزقازيقرنا جمال محمد كيالني مصطفى647551
5153o8صيدله الزقازيقآيه ناجى السيد محمد متولى
43888oصيدله االسكندريهروان عبد المعطي السيد عبد المعطي مرسى
تربية حلوانمحمد محمود محمد خليفه211181
تجاره اسيوطمحمد محمود عبد العظيم محمود792942
38o562تربية كفر الشيخإسراء يسرى عبد هللا على السيد
8o1o63تربية ابتدائي اسيوطندا سليمان حسن سالمان
219o41كلية الصيدلة ج المـــنوفيةهناء خالد صابر عبد الحميد حماد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد هاني شحاته حفني656117
57o681تجاره المـــنصورهمحمد شكرى محمد عبد الهادى قنديل
44oo64طب عين شمسكيرلس سعيد عباس درياس خليل
اداب القاهرهفاطمه سعيد عبد القادر على الشيخ56943
3o532هندسة القاهرهاسامه على امين محمد لطفى
هندسة الزقازيقمحمد محمود رفعت احمد محمود641517
صيدله طنطاامـــنيه اشرف محمد شريف الديب498279
تربية بنهازينب السيد محمدى اسماعيل279286
هندسة المـــنيامتاؤس ميالد صباح شفيق717445
2o7618تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمى مجاهد مصطفى السيد
تربية بنى سويفجابر رجب جمعه ابراهيم66279
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صيدله القاهرهشهد اسالم مجدى محمد24974
222o61تربية شبين الكومعبدالرحمـــن فوزى سعد ناصف
هندسة القاهرهاحمد محمود محمد الصغير قرني211227
صيدله بنى سويفاحمد محمد حسن عبد الفتاح61735
6231oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمـــنار على محمد محمد مرسى
تربية بنهاطارق كرم سعيد فتح هللا289912
تربية عين شمسفاطمه عالء فتحى عبدالمـــنعم رمضان293811
تربية طفوله اإلسكندريةفاطمة سمير شلبي علي مـــنيسي422768
اداب انتساب موجه القاهرهندا سيد طه حسن محمد51724
تربية طنطامى محمد امين حسن497911
صيدلة المـــنيامرنا كامل مسعود حنا715413
هندسة االسماعيليةايه اشرف السيد الشــافعي652776
392o3هندسة اسيوطعمر طارق مصطفي محمود
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواندينا رمضان فوزى ابراهيم22258
15351oحاسبات ومعلومات القاهرهيوسف سمير سيد محمد
اثار القاهرهبسنت مصطفى محمد خيرو عبد الرؤوف133796
5o1849تربية جامعة دمياطشروق عادل محمد على عمر
73983oاداب قنا ج جنوب الوادىمروة احمد خير محمد
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسمروه محمود عبدالعال عطيه659497
تجاره القاهرهاحمد مصطفى عبد الفتاح عبد الجواد57536
صيدله االسكندريهتقى محمود احمد السيد ابراهيم438965
523oo9صيدله الزقازيقوسام عبدالرحمـــن عبدالحميد محمد مصطفى
27o8ooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانروان محمود احمد الجوهرى
8254o7هندسة اسيوطابرام عبد المالك سعيد دوس
طب الزقازيقمحمد ابراهيم محمد السعيد عبدالبر518436
8o4952حقوق سوهاجمحمد جمال مازن محمد
كلية هندسة الطاقة بأسوانمارك عماد زكريا حبشى357738
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى عماد فتحى مجريه217255
تربية بنهاشيماء محمود شــاهين احمد شــاهين229113
298o85اداب عين شمسمارسيل عياد شفيق ابراهيم
اداب انتساب موجه القاهرههاجر على يسن حسن135958
هندسة بني سويفعلى يوسف عبد المحسن عبد العزيز61627
اداب حلوانمحمد ممدوح محمد كامل32917
5749o8هندسة كفر الشيخمحمد مجدى محمد بدراوى عبد هللا
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسخلود فوزى السيد احمد297982
7272o2تربية المـــنيااسالم امين صاوي امين
هندسة القاهرهجورج هانى فهيم جيد131277
اداب طنطامى عبد الجواد محمد صادق دراز497678
هندسة بور سعيدتقى صالح ابراهيم محمد الطير661963
63718oتجاره الزقازيقمحمود عطيه عبد العزيز عطيه حمره
تجاره القاهرهايه هشــام امام عبد المجيد22235
346ooاداب حلوانمريم سعيد خليفة نخيل
288oo3كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسهدير محمد ابراهيم محمد
58o343طب اسنان المـــنصورهنورهان حمدى الحسانين محمد بدوي
تجاره بنى سويفمحمد رضا كامل حسن718839
665o29هندسة بور سعيدمحمد ابو زيد على عبد هللا
تربية ابتدائي طنطاسها شمس سيف النصر البدرى367243
582o58طب المـــنصورهنورا صالح محمود مصطفى الجندى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةميرنا احمد محمود احمد261912
اداب اسيوطراويه على محمد مجلى787742
اداب حلوانراندا حافظ احمد حسن21538
3455ooهندسة االسكندريهمحمد مصطفى محمود طه السقيلي
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5o3o8oتربية جامعة دمياطميرنا جمال زينهم محرم
تجاره القاهرهحسين محمد مهدى محمد57547
تجاره القاهرهعال ناصر انور حسن136147
طب القاهرهالشيماء خالد محمد عبدالعظيم741699
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدهللا مجدى عبدهللا ابراهيم شنب213283
كلية البنات تربية عين شمسنورا السيد عبدالرحيم احمد291153
نوعية المـــنياحنان محمد ابراهيم محمد714829
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد السيد محمد ابو عيد212193
هندسة اسيوطابراهيم احمد محمد عبدالعظيم القسط234791
23o353اداب بنهامحمود السيد عبدالعليم السيد
طب بيطرى القاهرهمريم عماد حسين محمد42792
تربية ابتدائي بنهاهاجر قدرى سليمان مكي298334
اداب المـــنصورهسالى محمود احمد طاهر مكاوى486764
43o937تربية طفوله ج دمـــنهورمـــنى امان عبد العاطى عرفه
تربية شبين الكومساره جمال محمود الغزالي233766
49o739تربية ابتدائي طنطافؤاد محمد فؤاد محمد حميد
3o2o5صيدله القاهرهحسين مجدي محمد مصطفى حفني
2136o9تخطيط عمرانى القاهرهاحمد عارف السيد الصعيدى
هندسة عين شمسمكى محمد مكى رضوان117187
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهبه حسنى محمد الشحات حسن226123
تربية سوهاجسماح كمال تغيان السيد818238
طب بيطرى بنهاامل ناجى عبدالمـــنعم محمد الغيطاني288145
صيدلة سوهاجفادى مدحت جرجس فخرى813314
حقوق سوهاجعبد هللا السبع القط صابر817796
4552o3هندسة حلوانكريم عالء عبد المـــنعم عبد العزيز عبد المجيد
168o7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره محمد سيد علوان
تجاره االسكندريهفاروق صالح فاروق عبد الفتاح محمد338315
كلية البنات آداب عين شمسسالمه على ابراهيم على275172
191o47اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهبه هللا عمرو محمد الدفراوى
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد احمد عبد الحميد محمد عمر381151
1371o3تجاره القاهرهايهاب ماهر محمد الدسوقى
تربية ابتدائي شبين الكوماسماء عبدالحكيم سليمان حافظ225672
هندسة الزقازيقمحمد عبد العزيز محمود محمد حامد644917
21o7o2تجاره القاهرهوائل حسن محمد كامل حسن
27o111تجاره عين شمساحمد محمد عبداللطيف عبداللطيف
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد وائل عبدالرحيم احمد231183
هندسة شبرا بنهااحمد السيد عبدالفضيل السيد233161
3595o1طب طنطارنين أشرف محمد أحمد جبر
115o72تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت زين العابدين محمود عبد الهادي
2274o5هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمر عصام عبدالقادر سند
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةبسنت محمود مصطفى محمود271778
تجاره القاهرهدنيا نزيه عبدالهادى ابراهيم199815
اداب المـــنيااية جمال رفعت زكى712851
تجاره دمـــنهورليلى الشين اسماعيل حسين على القصبى429456
هندسة االسماعيليةمروان السيد سليم محمد654344
طب اسنان طنطااحمد جمال مليجى احمد ابوامباركه234968
14o414السن عين شمساميره طلعت تامر سعيد
هندسة بني سويفساره هشــام مرزوق احمد63658
455o55هندسة اسيوطمحمد فتحى محمد محمود سيد احمد
اداب القاهرههاجر نصر محروس عبد الهادى151863
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم سمير حامد يوسف114929
صيدله طنطابسمه عبدالمـــنعم محمد حسين214749
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424o51تربية أساسي اسكندريةهدير عادل فاروق عباس
هندسة بني سويفجرجس عبد السيد حنا غالى89367
تربية حلواناسالم خالد عبد المـــنعم على139256
تجاره المـــنصورهحسين انور محمد الباز السيد563391
23o26oطب بنهامحمود حمدى ابراهيم هنداوى
كلية البنات تربية عين شمسندى صابر ابراهيم محمود282933
8o3598صيدلة المـــنيامحمد حسام الدين عبد الرزاق على
تجاره انتساب موجه قاهرهرامى فوزى عبد المجيد حسن155615
طب اسنان كفر الشيخمحمد داود جاد الشناوى375428
طب الفيومتسنيم محمد روبى قطب عطا هللا75449
2o7166كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواندينا محمد احمد حسن
اداب حلوانفاطمه مصطفي قدرى الوطنى152164
2o7377كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننسمه جمال عبدهللا عبدالرازق
تجاره عين شمسنورهان صفوت محمود محمد132129
كلية الصيدلة ج الساداتهدير هشــام امين السيد النجار236849
نوعية المـــنياايريني رأفت كمال عبده حنا721648
7129o7نوعية المـــنياهاجر محمد احمد على
376o99طب االسكندريهمحمد عزت عبد الحميد يوسف
5o32o7تربية جامعة دمياطمروة حمدي عبده الشربيني عياد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهند حسن ابراهيم محمد ابوهاشم16816
تربية جامعة السويسهايدي هشــام حسن محمد حسن658957
تربية ابتدائي الزقازيقامـــنيه صالح محمد محمد511548
طب االسكندريهسعد محمد سعد مسعود السيد439948
58o771حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمد محمد السيد نصر المرسي
79oo32هندسة اسيوطشــادى رشــاد فام حنا
43oo6oتربية طفوله ج دمـــنهورإيمان محمد إبراهيم احمد أيوب
اداب انتساب موجه القاهرهامـــنيه هشــام عزاز الدين محمد حسن36944
192o88هندسة عين شمسميار وسام حسن محمد نور
حقوق المـــنصورهخالد محمد االنور عبد الغنى احمد565446
اداب المـــنصورهنادر رضا ابو العنين على سالم564373
8o8o19تربية سوهاجوالء فراج عبد الرؤف عبد المولى
29426oطب عين شمسمى عادل على عبدالعزيز ندا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمؤمـــن محمد سميح مصطفى439735
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد محي فنجرى على795325
طب القاهرهاندرو مجدى انور نصير23842
374o61نوعية كفر الشيخمحمد طارق سعد محمد قنديل
نوعية الزقازيقبسمه بدوى محمد بدوى642586
58o362هندسة المـــنصورهمحمد صالح مصطفى العوضى جراوش
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء عبدالمعطى حسين عباس735844
طب الزقازيقايه محمد عبد الغنى السودانى578972
تربية ابتدائي المـــنصورهابانوب عادل ثابت سيدهم562788
19o775طب اسيوطدنيا محمود عبدالعال احمد
حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمد امين الهوارى امين عبد الفتاح588815
52oo83تجاره بنهااحمد ماهر ابراهيم عبدالجليل
تربية بنى سويفرانيا مـــنصور عبد المعين بركات65657
151o63هندسة عين شمسعمرو سامى محمد سيد بدوى
تربية طنطاايه احمد حسن ابو خطوة364343
65o187هندسة بترول وتعدين جامعة السويساشرف زغلول على ابراهيم
صيدله االسكندريهمسعوده انور محمد عبد السالم معوض444953
5oo7o3اداب جامعة دمياطرنيم محمد على مقلد
3664o9اداب طنطاياسر عزت احمد الشين
132o85اداب عين شمسماريهان سالمه ابراهيم على
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57948oصيدلة بورسعيدمى عبده محمد عبده شرباش
هندسة االسكندريهزين الدين حسام مجدي احمد سليمان342524
3o58ooطب عين شمسهشــام حسنى محمد سيد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسندى صالح فوزي احمد636499
كلية طب أسوانمصطفى سيد ابوالحسن مصطفى823331
طب بيطرى االسكندريهعبد الرحمـــن حسن على محمدين محمد342182
فنون جميله فنون ج االسكندريهضحى حمدى إبراهيم محمد أحمد339374
تربية ابتدائي اسيوطساره ماجد على عبد الهادى792162
665o88هندسة االسماعيليةمحمود محمد جميل قطامش
طب اسيوطسارة خالد فهمى أحمد عمران749795
طب اسنان طنطااسماء اسامه عيسى احمد225295
نوعية طنطااميرة السيد توفيق عبد القادر492228
72o952حقوق بنى سويفمحمد احمد محمد احمدبك
تربية أساسي اسكندريةآية مسعد السيد الليثي422841
414o51هندسة االسكندريهعمر محمد عبد الفتاح ابو النصر العشري
12o141هندسة المطريه جامعة حلوانعمر محمد عثمان احمد
تربية رياضيه / بنات طنطاحظوظ اسماعيل ابراهيم  الداعورى486396
اداب القاهرهيمـــنى ياسر عبد اللطيف احمد114889
اداب بنهانيرمين احمد اسماعيل عامر279716
11541oصيدله عين شمسعبد هللا محمد عبد هللا ابوزيد
تجاره بنى سويفاحمد وحيد محمد عبد الوهاب61967
7197o5نوعية المـــنيارانيا عثمان طلعت حسين
هندسة المـــنصورهسيف الدين رماح فكري غانم499762
تجاره بنى سويفنادر مـــندى وديع مـــندى61725
علوم الزقازيقمحمد سالم عبدالخالق حسن518568
335o19السن المـــنيامريم محمد حامد المغربي
نوعية المـــنياوالء نادى محمد محمود714865
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةكنزى عمرو السيد سليمان مـــنصور192226
12o163هندسة حلوانجون عهدى بديع لوقا
43o146تربية ابتدائي دمـــنهورايمان رمضان الكومى صالح
اداب المـــنصورهاسراء طارق محروس المتولى زيدان499161
اداب القاهرهاحمد اسماعيل محرم محمد199348
29781oحاسبات ومعلومات عين شمسايهاب اسامه حسن موسي
طب بيطرى المـــنصورهفداء البهى موسى عبد السالم موسى493936
هندسة الزقازيقعبد العزيز ابراهيم احمد ابراهيم الزيادي588553
فنون جميله فنون حلوانساره رضا محمد حسن محمد127847
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخيوسف محمد ابراهيم محمد ابراهيم413858
اداب دمـــنهورياسمين نبيل ابراهيم احمد ابراهيم411233
تربية بنى سويفماهيتاب عطا جبريل محمد62732
طب كفر الشيخأيه سيد احمد محمد عبدالرازق عبد الحافظ376758
صيدلة بورسعيدجوليا جرس انور سوس828128
تجاره بور سعيدخالد عمرو عثمان السيد سالمه662991
34o749كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةارمـــن زافين ارمـــناك كريتليان
تربية اسيوطعبد هللا حسن عبد هللا خلف826268
تربية رياضيه بنين المـــنيااسالم هشــام محمود حسين713247
48924oصيدله طنطانرمين صبحى محمد عبد الحميد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايه محمد احمد مصطفى عبد هللا449491
حقوق المـــنصورهمحمد شعبان محمد السيد565264
اداب المـــنصورهرضوه عاصم على عبد المعطى الخميسى584494
فنون جميله فنون ج االسكندريهآالء أحمد محمد ابراهيم حشــاد419253
اداب سوهاجاسالم احمد محمود احمد814925
طب بيطرى بنى سويفنهى حاتم مجاهد عبد هللا75427
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58o367هندسة المـــنصورهمعاذ محمد مسعد المرسى ابومـــنصور
اداب الفيومهند محمود عبد الغنى على72747
6446oحقوق بنى سويفاحمد اشرف حسين قطب
796o25اداب اسيوطمارينا ايمـــن لبيب حبيب
طب بنهاهبه هللا محمد ابراهيم سالم229548
37o286صيدله االسكندريهعبدالحميد سعيد عبدالحميد عوض هللا
صيدله طنطاايه خليفه سعد السيد222467
هندسة عين شمسرنا عالء فتحى محمود117862
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد فتحى ابوالفتوح محمد228257
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا محمود محمد فاروق139295
656o59تجاره االسماعيليه ج قناة السويسبالل السيد محمد سالم
طب اسيوطالحسناء محمد عبده راوى788138
اداب الزقازيقنسمه جالل السيد محمد مسعد585843
تجاره سوهاجنهال اشرف فكرى محمد817549
تربية ابتدائي جامعة السويساسراء مصطفى محمد حسن658574
صيدلة المـــنياهيثم على ابوسريع شــاكر754321
266oo5اداب عين شمسساره مصطفى المتولى النجار
هندسة كفر الشيخاحمد ابراهيم احمد ابراهيم حسن زين الدين342674
4924o2تربية طنطانورهان اسماعيل ابراهيم مصطفى البلتاجى
اداب الزقازيقاسامه محمد صالح محمد ابوادريس649216
هندسة الزقازيقاحمد الهادى مصطفى الهادى الدرندلى642286
822o38تربية اسوانسامية محمد احمد محمدعلى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةبيتر مجدى جورجى جريس813273
2o6887طب اسنان عين شمسضحى مجدى محمد الدسوقى عبد الرحيم
اداب دمـــنهورمحمد صالح الدين محمد زكى شلش427269
46o559هندسة االسكندريهياسر سعيد خلف هللا الزقيطى
طب بنهانورا صالح محمد ابراهيم تهامي286357
طب االسكندريهرانيا على عبد العظيم احمد351153
هندسة المـــنيامصطفى عماد محمد احمد البيسى47863
اداب المـــنصورهعبد الرحمـــن صبرى احمد فرج584121
كلية األلسن ج أسوانياسمين هشــام جودت يوسف128461
طب عين شمسمهاب جمال عبد الظاهر خليل117366
طب بيطرى كفر الشيخمحمد حامد عبدالتواب حامد  الطنطاوى376243
دار العلوم ج القاهرهرحاب حامد عبدالحميد محمود288825
تربية المـــنصورهايه عبد هللا عبد الحميد على583398
هندسة االسكندريهسلمى عادل محمد الحسينى اسماعيل455533
صيدلة اسيوطدعاء سيد عبد العال محروس799835
36o476تربية طنطاايه مسعد رمضان عطيه محمد
59o357طب بورسعيدغاده الشربينى عبد الرحمـــن محمد الشربينى
818o16تربية سوهاجمحمود يحى اسماعيل محمد
تربية ابتدائي طنطاحنان عصام محمد السيد363344
6668o7صيدله االسماعيليه ج قناة السويسنسيبه اسماعيل عبد هللا سويلم
تربية ابتدائي طنطامحمود محمد أبو العزم الدمشيتي494498
28o1o9صيدله الزقازيقنسمه محمد احمد بدر
حقوق القاهرهمـــنة هللا حسين اسماعيل محمد18784
صيدله المـــنصورهالشيماء بهاء مـــنصور محمد عقل566957
السن عين شمسساره محمد احمد كامل محمداسماعيل277729
هندسة االسكندريهامـــنيه صبحى ابو اليزيد متولى ابراهيم351247
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمد عبدالمـــنعم السيد على برغوت191639
118o43هندسة عين شمسبيتر نبيل زغلول صادق
5683o4هندسة المـــنصورهيوسف محمد طاهر محمد على محمد عوض
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود مسعد محمد محمود عيش235466
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8o4287طب بيطرى سوهاجمحمد مصطفى احمد مصطفى
اداب انتساب موجه عين شمسندى جمال محمود محمد134278
2o3775اثار القاهرههمسه خالد يحيى عبدالعزيز
تجاره عين شمسشريف حمدى محمد فج النور السيد287575
142o14هندسة حلوانابانوب يوسف حليم حناوي
2o5293هندسة المطريه جامعة حلوانبيتر رشــاد كمال امين
3o2326اداب عين شمسساره عرابى حامد عرابي
كلية طب االسنان ج بنى سويففاطمه الزهراء على محمد على71284
اداب القاهرهمصطفى محمود مصطفى محمود136743
هندسة حلواناميره مجاهد محمد سعد الدين126436
نوعية المـــنياوهيبه شلقامى عبدالنعيم سليمان724685
هندسة المـــنيامحمد قطب سعيد قطب هيكل459829
اداب القاهرهاكرام مجدى مصطفى عبدالنبى198263
اداب الزقازيقياسمين محمود صالح محمد645828
28o224نوعية بنهااالء محمد عربى على يوسف
8oo432كلية رياض االطفال اسيوطفاطمه محى الدين حسن سيد
اداب االسكندريهسماء محمد خلف سيد احمد محمد جاد هللا346262
7558o4نوعية المـــنياسلوى على سيد صقر
تربية ابتدائي المـــنصورهحنان صفوت حامد احمد علي574975
42o752تجاره االسكندريهعمر عمادالدين محمد محمود مصطفى
تجاره عين شمسنورهان محسن محمود الشيخ196215
271o24تجاره عين شمسرحاب صالح جعفر محمد
تجاره بور سعيدعبد الرحمـــن محمد خليل محمد663911
8o8997تربية ابتدائي سوهاجحنان رمضان قبيصي محمد
رياض اطفال المـــنصورهساره محمد شعبان السيد صقر639439
هندسة بور سعيدمؤمـــن محمد مصطفى كمال ابراهيم عياد636671
فنون جميله فنون ج االسكندريهتقى عمرو حسن احمد حسن349274
طب الزقازيقخالد محمود عبداللطيف شعالن522475
744o8رياض اطفال الفيوم طالباتندى ناصر رجب خليل
197oo2كلية البنات تربية عين شمسياسمين هانى محمود احمد
هندسة المـــنيامحمد طارق عطيه عبد الجليل589815
إعالم ج جنوب الوادىندا سليمان عبد الظاهر بدوى798733
هندسة اسيوطحازم على المهدى الوصيف عبد الال593246
هندسة القاهرهخالد معتز حسن نصار16773
كلية األلسن كفر الشيخاحمد محمد ابراهيم احمد مبروك378645
56o373طب المـــنصورهحازم والء حسن الحديدى
نوعية الزقازيقامل محمد رضا محمد العزب641375
تربية ابتدائي بنهافتحى حمدى فتحى بيومى ابراهيم276385
8o1897تربية ابتدائي اسيوطالوردانى احمد الوردانى احمد
تربية الزقازيقميرنا عمر ابراهيم الدسوقى السيد643874
هندسة االسماعيليةعمر خالد حسن داود651289
كلية البنات آداب عين شمسنادين ايمـــن ابراهيم محمد114314
هندسة المـــنصورهعلى محمد على السيد بالطة584289
2359o9طب بنهااالء عادل محمد حفنى شعالن
عالج طبيعى القاهرهسماء سعيد حسن عبدالهادى حسن295816
حقوق عين شمسمريم صفوت عبد السالم عوض هللا17257
423o69تربية اسكندريةمـــنه هللا اشرف سعد عبد القوى
4241o9تربية طفوله اإلسكندريةمـــنة هللا ابراهيم متولي بغدادي حسنين
تجاره االسكندريهمصطفى زاهر عبد الجواد عبد الحميد هجرس416711
2o3431هندسة عين شمسنورهان عبدالمحسن مصطفى محمد
تربية ابتدائي شبين الكوممحمد سيد احمد ابراهيم سيد احمد المكاوى235459
5o983تجاره القاهرهبيتر ابراهيم فهمي رياض
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي الساداتاسماء عادل محمد عفيفى226524
تربية العريشاسراء صالح الدين محمود حجازي666913
رياض اطفال المـــنيا طالباتفاطمة علي عبد السالم عبد السالم716543
نوعية اشمونخلود رياض فوزى عبدالحميد عطيه214691
عالج طبيعى قنامحمد كمال محمد خليل831373
طب االسكندريهاسراء رمزى مسعود محمد شعله347137
طب بيطرى دمـــنهورايه فايز عطيه محمد عاشور448623
4947o2تربية طنطافاطمه عصام المتولي زياده
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةزياد اشرف فؤاد محمد651827
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسخلود خضر اسماعيل رشيد665393
اداب طنطافاطمه الزهراء ابراهيم على  محمد شــاهين496924
سياحه وفنادق االسكندريهشروق محمد حسن محمد على348753
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن احمد محمد ابراهيم188745
اداب حلوانمحمد محمود محمد محمود267396
تربية رياضيه بنين بني سويفاسالم محمد حنفى فتحى62197
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمايكل سامح فهمى سيدهم562549
نوعية الزقازيقهند بكر حسنى عبد العظيم العتيق637995
تربية ابتدائي طنطانورا عبد الوهاب الزناتى  عبد الفتاح سمك496935
هندسة شبرا بنهامصطفى حامد رشــاد محمد خليفه277176
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد مجدى يونس طه361995
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد جابر مـــندور سمرى212169
اداب المـــنصورهمحمد رزق الشربينى عرفه الشربينى563853
السن عين شمسدنيا احمد رفعت احمد132334
السن المـــنياميار ممدوح عزت محمد25461
666o37تربية العريشاسماء عماد قاسم احمد سليمان
5917ooتجاره بور سعيدخطاب محمد خطاب ابراهيم خطاب
تربية ابتدائي دمـــنهوراحمد عبد الفضيل حميده القطاوى427154
تجاره الزقازيقرحاب على السيد على سليم648496
تربية الفيوماسراء ممدوح حسن محمد77526
4o9o6اداب حلواناسالم احمد رمضان علي
تربية اسكندريةدعاء ابراهيم حسن الشيمى423142
السن عين شمسزينب ناصر محمد احمد حشــاد267941
63o91الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفايمان حسن محمد اسماعيل
اداب الزقازيقنورهان محمد شفيق محمدالسيد النجار637978
صيدله االسكندريهسعيد جبر لبيب حسن عنانى369976
كلية هندسة الطاقة بأسواننورهان خالد محمود محمود العشماوى498445
كلية البنات آداب عين شمسايه على ابراهيم محمد282828
7212o2اداب المـــنياعمرو سامح محمد مرسى
فنون جميله فنون المـــنيااسراء حسان عيسى محمد721625
42728oتربية الساداتمحمد محمود عبد المـــنعم الحصرى 
نوعية بنهاشيماء رضا سعيد عبدالفتاح ابراهيم293336
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصرعمر حسام عادل محمد البارودى195655
5o5127تجاره جامعة دمياطرضا المتولى المتولى عبد السالم البساطى
5oo255هندسة اسيوطعمر ناصر مصطفى أبودبارة
3o5268تجاره بنهاعبدالرحمـــن حسام بيومى عيد بيومى
اداب قنا ج جنوب الوادىغادة جابر محمود موسى734197
56o187صيدله المـــنصورهمحمد ياسر حسين الشعراوى
تربية اسكندريةمحمد احمد رجب سعدهللا رجب421393
81578oتجاره سوهاجغاده مسعد سيد حسين
اداب القاهرهاسامه عزت عبد المؤمـــن خليل43711
اداب اسيوطشروق كمال جالل احمد787757
8o37o3تربية ابتدائي سوهاجاسماء احمد عبد هللا عبد الرازق
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كليةاسمجلوس
448o6كلية البنات آداب عين شمسشيماء عالم زيدان عالم
495o55هندسة المـــنصورهمحمد عادل بدير عبدالمعطى
2196o4صيدله طنطاهاجر محمد محمد الكمشوشى
تربية ابتدائي سوهاجايه محمد احمد سالمه817148
5o9542تجاره بنهامحمد فتحى حسن حسن السيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره سعدالدين احمد فؤاد261147
كلية البنات آداب عين شمسمى محمد سعيد محمد ابوقمر294418
57o6o3تجاره المـــنصورهاحمد بالل عز الرجال محمد محمد يوسف
7235o6نوعية المـــنيافاطمة عاشور عتريس ابراهيم
اداب قنا ج جنوب الوادىكيرلس صابر عزيز روفائيل736523
صيدله الزقازيقخلود اشرف فوزي عبده أبو عبد هللا511341
صيدلة بورسعيدفداء االسالم حماده يوسف حماد ابو النجا579332
7116ooطب بيطري المـــنياكيرلس صبرى عبده الياس
تربية طفوله طنطاميادة ياسر طه محمد صباح367649
صيدله الزقازيقلمياء حسينى سالمه احمد النجار524871
نوعية الزقازيقرندا عبد العزيز عبد النبى عبد العزيز المليجى667758
صيدله المـــنصورهساره محمد حسن نشــات محمد592939
29483oتجاره عين شمسهشــام محمد ابراهيم محمد
تربية طنطاحسام حلمي محمد محمود طه361424
صيدله القاهرهاحمد لطفى عبدالهادى هالل عيسى365797
صيدله حلواناسماء الرفاعى السيد المعنا495423
تربية ابتدائي طنطاايه موسى عبدالقادر الميدانى367392
195o44تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء اسامه سعد محمد عيسى
1148o1حقوق عين شمسمحمد اشرف حامد احمد
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةدعاء عبدالبصير احمد حسانين524488
1641oطب القاهرهمحمد عماد الدين ابراهيم امام
عالج طبيعى القاهرهايمان عبد الجليل حسن محمد648523
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورتقى رمضان فهيم اسماعيل حسن445299
اداب القاهرهساره احمد عبدالعال عثمان271823
2962o8تجاره بنهامصطفى كامل محمد على صبح
هندسة اسيوطيوسف محمد جوده ابو مسلم السيد ابراهيم584336
تجاره انتساب موجه  عين شمسعبد الرحمـــن نور الدين محمد نور الدين133177
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفاطمه عبدالفتاح اسماعيل ابراهيم عالم236512
تربية االسماعيليهعطيات محمد محمد احمد654121
5o6o94هندسة المـــنصورهحسين فتحى حسين عبد المعطى موسى
تجاره المـــنصورهاحمد محمد احمد ماهر عبد السالم588653
5o1859تربية جامعة دمياطفاطمه الزهراء السيد مسعد ابو على
هندسة االسكندريهمحمد عادل محمود غانم342127
تجاره بنهامحمود مـــنسى سيد مـــنسى294112
صيدله طنطارفيده مجدى فؤاد مسلم222788
صيدله االسكندريهامال فارس احمد عبد هللا اسماعيل353934
طب طنطااماني رضا عبدالعزيز عبدالرازق الجمل368397
صيدله القاهرهعواطف احمد محمد فايد226492
تجاره انتساب موجه  عين شمسحسين ناصر السيد عبد الحى البسيونى139275
تربية الفيومهانم عيد سيد مراد81282
طب بيطرى جامعة الساداتفدوى صبحى عبدالرسول احمد مـــنصور236971
هندسة بني سويفمحمود سيد عبد العزيز عبد الجواد98753
22947oصيدله طنطاايه صبحى عبدالحميد السيد على
صيدلة الفيوماسماء محمد نصر غانم79375
نوعية الزقازيقرضا عبد المـــنعم احمد على522296
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسلمى حسين على عبد العظيم على229932
563o97رياض اطفال المـــنصورهكارولين جرجس جاب هللا جاد يوسف
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كليةاسمجلوس
192o79هندسة عين شمسيارا هشــام السيد عبدالغني موسى
تربية رياضية بنين بنهامحمود ابراهيم غنيمى احمد286414
3o3o79اداب بنهااحمد جمال يحيى على عفيفي
45o697كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسارة عبدالسالم محمد عبدالسالم
13596oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدى ابراهيم عبد الحى محمد
السن عين شمسمحمد رفعت سعد السيد عبد الكريم227335
724o59كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاحمد صالح على حسن
4o749السن عين شمسهدير اشرف احمد محمد
رياض اطفال المـــنصورهغاده عاطف عبد العليم عبد العزيز عيطه576858
كلية البنات آداب عين شمسدينا ياسر محمد حسين142264
15558oهندسة القاهرهماجد اشرف على محمد
تربية طنطامهند محمد محروس محمد361678
تجاره انتساب موجه قاهرهناديه اشرف حسن ياقوت22348
1282o9تجاره عين شمساسراء عبد العليم عصمان اسماعيل
تجاره الزقازيقمحمد محمود محمد محمود على العرباوى586163
7261o2صيدلة المـــنياعبد الرحمـــن خلف حماد طاهر
نوعية المـــنصورهسعاد يوسف توفيق يوسف583661
تخطيط عمرانى القاهرهندى حسن محمد محمد15519
تربية ابتدائي كفر الشيخعالء مخيمر ابراهيم مخيمر375788
76o31هندسة الفيومخالد محمود محمد عبد اللطيف
127oooتجاره القاهرهعلى احمد عبد الرحمـــن محمد حسن
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفريهام على جاد حسن141121
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايناس عبد هللا عبد السيد اسماعيل653745
تجاره بنهاجورج عماد بشــاى زكى296615
تربية اسيوطسمر احمد بكر احمد786478
817o72كلية األلسن سوهاجمصطفى محمود محمد سالمان
3525oاداب حلوانايه هللا طارق السيد سليمان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهند السيد الحمدى محمد هويدى42397
اداب االسكندريهامينه السيد رجب على عبد الهادى349983
58238oتربية المـــنصورهمايسه محمد مصطفى محمد الشــابورى
طب بنهارحمه احمد عبدالمطلب العبد223168
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنار ممدوح رمضان موسى76368
14454oطب اسنان عين شمسغاده حاتم اسماعيل عبد الرازق
تجاره طنطانورهان محمد سليمان احمد ابو شنب353857
23o49oتخطيط عمرانى القاهرهاحمد محمد احمد امين احمد
اداب طنطانادين محمد عبد العزيز رياض ابو لوفا353829
صيدله االسكندريهتامر لطفى ابراهيم لطفى السيد412971
تربية ابتدائي بنهامحمد عبدربه محمد عبدربه279649
حقوق المـــنصورهمحمد خالد محمد السيد المرسي563411
اداب انتساب موجه االسكندريهيوسف سامى انور عتمان422311
اثار الفيومامـــنية ابراهيم سعيد محمد126512
هندسة الزقازيقآالء احمد محمود سليم رضوان522215
58856oهندسة المـــنصورهعبد المـــنعم على عبد المـــنعم على فرج
656o94تربية ابتدائي االسماعيليهمحمد محمود حسين عبد اللطيف
3o28o5طب بنهاضياء عبدالرحمـــن ابراهيم حسن النجدى
هندسة حلوانمحمود اشرف خليفه حسن71669
عالج طبيعى القاهرهفاطمه احمد سيد احمد295594
كلية األلسن بنى سويفايمان محمد احمد امام64935
اداب طنطاشــادى مصطفى متولى ابراهيم سالمة358717
57457oاداب المـــنصورهاحالم ممدوح محمد الششتاوى
814o54تجاره سوهاجاحمد داود محمد احمد
58o853تجاره المـــنصورهمحمود ياسر محمود عفيفى
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كليةاسمجلوس
7o759تربية ابتدائي بنى سويفعبد هللا رمضان محمد حسن
637o1oتجاره بنهااحمد حسن اسعد عبدالفتاح
تجاره القاهرهمـــنه هللا طارق مصطفى محمود187933
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد رضا احمد حسن محمد189553
116oo6هندسة عين شمسعال عصام سالم محمود
كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس باالسماعيليةمحمد محمود متولى غريب محمد651848
اداب انتساب موجه عين شمسبدور عبدالمـــنعم محمود السيد289781
49532oهندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد محمد الهاللي
تجاره القاهرهرامى سيد بيومى محمد59689
حقوق القاهرهاميمه اسحاق كمال مصطفي124169
65663oهندسة االسماعيليةاسامه صبحى حامد محمد
هندسة اسيوطهاجر عبد المـــنعم احمد محمد عبد المـــنعم128776
213o39هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد طلعت احمد عبيد
تربية كفر الشيخآثار أحمد رزق عبد هللا377118
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد حسينى محمد عبدالجواد زقزوق226954
تربية طفوله ج دمـــنهورنورهان سعيد جبر زيادة431241
448oo1طب القاهرهسمر محمود احمد عطيه قلقاس
82o47oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفكريم نصر وصفي جرجس
2o5263هندسة عين شمساحمد هاشم عبدالرحمـــن ابوسريع
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةميرنا محمد جابر محمد657728
55o14اثار القاهرههيام توفيق عبد الخالق محمد
طب الفيوممحمد حميده فرج سيف76869
اداب المـــنياآيه حسين عبدالحكيم محمد714585
صيدله القاهرهنهاد سامي زكى فرج54245
نوعية موسيقيه المـــنيارضوى حاتم محمد عبدالعظيم752386
5o5o36اداب جامعة دمياطشريف الدين محمود محمد صالح
اداب حلوانمحمد زغلول سيد عويس55843
71o215تربية ابتدائي المـــنيامحمد عماد محمد ربيع علي
صيدله االسكندريهخالد أحمد محمود احمد محمد السيد436195
تجاره دمـــنهورمحمد محمد عبدالمـــنعم موافي احمد الشــال425835
عالج طبيعى ج كفر الشيخداليا احمد ابو الخير احمد عبد ربه494746
29o465السن عين شمسهبه محمد احمد محمد اللبان
8o7982كلية اآلثار سوهاجمصطفى عصام عبد الرحمـــن قبيصى
اداب الزقازيقاحمد صالح يحى احمد النحاس641568
فنون جميله فنون االقصراالء صالح محمد على ابوعجلة349969
صيدله طنطاانطون جرجس سعد عياد361819
564o55اداب المـــنصورهخالد عطيه فتحى عطيه احمد
48525oتجاره طنطامحمد أشرف سعد القرضاوى
هندسة االسكندريهشروق اشرف محمد شرف349873
اثار القاهرهمحمد رمضان السيد صالح651141
طب االسكندريهعمرو نعيم عبد القادر عبد هللا436264
صيدله الزقازيقاالء عبداللطيف طه عبد العزيز515823
42o817تجاره االسكندريهمحمد متولى محمد متولى دميس
اداب القاهرهمـــنة هللا متولى محمد سيد47449
علوم االسكندريهشهاب الدين ماهر السيد صالح حسن412983
طب عين شمسنرمين سمير محمد ابراهيم261784
نوعية المـــنيامحمد اسماعيل طه كامل714387
نوعية كفر الشيخآيه عبدالعظيم محمد القراميطى369445
اداب القاهرهمادونا صبحى عطيه ميخائيل118577
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسمريم احمد عبداللطيف احمد صالح196686
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفدعاء هانى على حسن716561
هندسة بور سعيدخالد شحاته حامد حموده655165
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كليةاسمجلوس
رياض اطفال المـــنصورهايمان صالح محمد على محمد492242
هندسة المطريه جامعة حلواننورهان سامح رجب صالح124853
3455o6هندسة االسكندريهمحمود احمد مكي احمد مكى
3739o3تجاره كفر الشيخالسيد الظريف اسماعيل ابراهيم السقا
3o1512كلية البنات تربية عين شمسناريمان احمد سامى احمد الحديدى
49o139هندسة المـــنصورهاسراء وحيد على حطب
12559oهندسة حلوانعبد الغفار محمود عبد الغفار شــاهين
طب اسيوطآمال عماد خيرى محمود748495
نوعية موسيقيه المـــنيامريهان رضا عازر سليمان714856
تجاره االسكندريهمحمد احمد محمد حسين فرج415479
5o4174حقوق المـــنصورهآية محمد على على العيوطى
8o9788طب سوهاجرحاب ماهر رشــاد جمعه
653o7oتربية ابتدائي االسماعيليهشيماء على احمد محمد
تربية ابتدائي قنا ج الواديياسمين احمد محمود خير746784
13o537اداب انتساب موجه القاهرههاجر اشرف العزب عطيه
هندسة شبرا بنهاابراهيم سالمه صالح اسماعيل295919
2o2o21تجاره القاهرهمحمد فوزى مخيمر عطيه
تربية اسكندريةنرمين أشرف السيد عبد المطلب السيد419394
19o187تجاره عين شمسايه على عبدالحميد على عليوه
نوعية الزقازيقصفاء هالل عبدالرحمـــن احمد بركات646538
719o98هندسة المـــنيامحمد خيرى ابراهيم عبد اللطيف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهشــام طارق رشــاد ابو المجد56724
21o942تجاره القاهرهيسن حسنين يس عبدالعليم
372oo7تربية كفر الشيخاسماء عادل محمد محمد عبد اللطيف
64521oطب الزقازيقورود خيري حسن محمد
35o814فنون جميله فنون المـــنياشيرى نمر بطرس فانوس
هندسة المـــنياكريم مصطفى خيرى على711769
طب المـــنصورهحسام نبيل عبد العال خضير577322
اداب المـــنصورهايمان عبد الفتاح طلبه عبد الفتاح577253
23oo34تربية الساداتمـــنار عفيفى عبدالمرضى عفيفي خميس 
35134oاداب انتساب موجه االسكندريهشيماء ممدوح سيد احمد الحسينى
124o55كلية البنات آداب عين شمسنشوى عبد العزيز محمد احمد
2o258اداب القاهرهمهاب فتحى نادى سالم
تجاره القاهرهايه عصام محمد محمود على56893
63744oكلية هندسة الطاقة بأسوانالسيد توفيق سيد توفيق المتعب
تربية طفوله ج دمـــنهورهدير اشرف فتحى محمود عبدهللا431483
571o2oصيدله الزقازيقاحمد محمد كامل السيد محمد
722o32اداب المـــنياكريمة مجدى حسن حسانين
74o422كلية الطب بقناآمـــنه حباشى عثمان محمد
41o1ooفنون جميله فنون ج االسكندريههدير ناشد عبد القادر فضل المولى
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد اشرف مسعد محمد البحيرى568784
حقوق سوهاجمحمد جمال الدين هاشم محمد817356
صيدله بنى سويفسمر محمد احمد عطيه78514
8o9866طب سوهاجابراهيم محمد حسن ابراهيم
اداب بنى سويفنورهان نادى سعيد احمد65562
تربية اسيوطهدى احمد خميس ابراهيم795425
دار العلوم ج القاهرهعمر عصام فتحى رشــاد محمد ابو دبش487221
تخطيط عمرانى القاهرهنهال محمد راشد على درويش563582
طب اسنان القاهرهاسراء محمود محمد عبد العظيم148992
66o342هندسة بور سعيدعمر اشرف السيد احمد الفطايرى
72o91تجاره بنى سويفابانوب ناجي ناشد سليمان
اداب الزقازيقداليا عاطف ابراهيم حسن الشين522873
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اداب المـــنيااسماء جمال كامل على712213
23552oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفتحى على فتحى على زيدان
7974o1صيدلة اسيوطابانوب اميل صدقي عشم
35o219صيدله االسكندريهشروق السيد فوزى عبد المـــنعم احمد
اداب انتساب موجه عين شمسمصطفى محمود حسن عبدالرازق281476
28988oتجاره عين شمسمحمد احمد محمد عبدالعظيم
29453oتجاره عين شمسمحمود احمد جودت احمد
229o95تربية بنهارحاب مجدى فرج محمد موسى
هندسة حلوانبيشوى مجدى حليم فؤاد61938
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود محمد احمد عبد هللا52551
458o37تجاره االسكندريهعبدالرحمـــن احمد محمد محمد على
اثار الفيومنورهان سيد سعد ابراهيم خلف هللا149428
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمان يسين محمد يسن274288
23o978كلية هندسة بنهاسعيد نجاح السيد عفيفى
6398o4معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتاحمد هشــام محمد احمد خطابى
علوم االسماعيليه ج قناة السويسيحيى هشــام محمد عبده635851
تجاره الزقازيقمروه فتحى محمد عباس648159
هندسة اسيوطمحمد حسن جاد حافظ64644
445o92طب االسكندريهاسماء حسن حسن عبدالمطلب
6651o4هندسة بور سعيدهشــام حلمى ابو الغيط عنبر
7633oاداب الفيوماسراء عبد المـــنعم احمد محمد
19o421صيدله عين شمسرضوى محمود عبدالعزيز السيد
تربية شبين الكومزينب صبرى محمد رمضان فرحات214226
هندسة القاهرهفرح محمد امين البنا114532
تجاره بنى سويفعبدالحكم ذهني عبد الحكم علي714952
تربية ابتدائي المـــنصورهالفت عصام عبد القادر عبد الهادى مبروك572527
اداب عين شمسابراهيم نصر ابراهيم محمد133156
اداب القاهرهبسنت محسن محمد عبد المحسن128257
12o384حاسبات ومعلومات عين شمسمصطفى عمرو حسين زهران
4o8o1اداب القاهرهميار عالء الدين السيد احمد
صيدله المـــنصورهايه محمد السعيد محمد574819
نوعية الزقازيقاحمد محمد فوزى ابراهيم649664
صيدله الزقازيقايه عبدهللا على السيد محمد524456
طب طنطااحمد عبداللطيف نورالدين مصطفى عيد361772
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حسين خلف حسين76464
5874o1تجاره الزقازيقمـــنى ابراهيم محمد الطنطاوى
طب بيطرى دمـــنهورياسمين جمعة محمد محمد القزاز451288
5o6983تربية جامعة دمياطأحمد صابر على على السيد زناتى
8o9283طب سوهاجرانيا جمال محمود محمد
22354oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى فايز مصطفى مسعود
تربية ابتدائي بنى سويفسميره محمد سيد رفعت64195
اداب طنطامصطفى احمد السيد احمد عبداللطيف ابو رويحه497837
تربية اسكندريةاسماء محمد محمود احمد احمد الجمل 423339
2954o4تربية بنهامحمد عبدالمعز محمد عبدالجواد
تربية ابتدائي الزقازيقمحمد صالح عبد الرحمـــن علي يوسف521587
هندسة عين شمسنهى سيد توفيق محمود156315
3875o8صيدله االسكندريهفاطمة أبوبكر فضل عبد الفتاح
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسحر محمود سليمان عبدالحميد291545
هندسة القاهرهعمر محمد احمد عبد اللطيف سعد191626
تربية اسواناحمد عبد الستار عبد القادر محمد822211
صيدله االسكندريهمحمد عبدالسالم محمد غنيم222143
طب االسكندريهمحمد كمال محمد احمد القصاص443469
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تجاره عين شمسمالك طه عبدالظاهر حسين صقر287136
إعالم ج جنوب الوادىاية عاطف فهمي احمد741621
تجاره الزقازيقفاطمه عبد هللا فهمى حسن645967
رياض اطفال المـــنيا طالباتدعاء على احمد حسين712863
3o6o5هندسة القاهرهعبد الرحمـــن عزور حلمي بدوي
هندسة عين شمسمحمد عزت عبدالحليم محمد198967
5oo387تجاره جامعة دمياطرانيا رضا حامد خلف
صيدله طنطابسنت محمد عبد الحميد على فرج364824
كلية األلسن سوهاجايه على محمد ضيف هللا817147
تجاره المـــنصورهمحمد محمد عبد هللا يوسف الصعيدى579562
طب عين شمسكريم اسامه السيد محمد مصطفى187253
تجاره طنطافيكتور سامح نعيم باقى357441
تربية ابتدائي اسيوطشيماء احمد ابراهيم احمد787894
5o34o2تربية جامعة دمياطهبه على عيد الخميسى الزير
2624o9هندسة شبرا بنهااحمد محمد احمد عبدالحميد
428o23اداب دمـــنهورمحمد سعيد عباس احمد
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود عبد العزيز حسين عبد العزيز151135
15o42طب بيطرى القاهرهسلمى مدحت محمد مكرم عبد هللا
اداب دمـــنهورابتسام احمد عبدالجواد حمد431154
اداب المـــنصورهاحمد محمد حامد يس ابو ورده565534
42613oتربية دمـــنهوريوسف اشرف انور الزوكه
42o85هندسة حلوانعمرو محمد عبد الغنى عباس
355o49هندسة طنطافاطمه عبد هللا محمد على الجنايني
طب اسنان القاهرهرنا ياسر نصر محمد16584
تربية قنا ج جنوب الوادىهدى عرفه حسن بغدادى746782
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسساره عبدالرحمـــن عليوه حسن653194
اثار الفيومنشوى محمد صابر محمد284997
2o622oتجاره عين شمسفاطمه خالد شوقى محمد محمد
تربية أساسي اسكندريةرجب خميس جمعه حامد عطيه421385
8o9836تربية ابتدائي سوهاجانور عبد الظاهر محمد احمد
نوعية كفر الشيخنوره على نورالدين حسين خضر374216
اثار قنا جنوب الواديمحمد رضا حسين بكر357312
تربية طنطامحمد ايمـــن محمد احمد السيد361556
طب سوهاجياسمين احمد عبد الرحمـــن احمد814468
2o9891تجاره القاهرهلميس وجيه السيد احمد
3o469oكلية هندسة بنهااحمد محمود عبدالخالق محمود عمر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين محسن طه محمد احمد34539
اداب المـــنيافاطمه ويزر فايز صادق716795
هندسة شبرا بنهااندرو مهيب وديع يسى192725
اداب الزقازيقامل محمد عبد هللا سليمان642426
كلية هندسة بنهامحمد احمد عبدالمـــنعم سليم226977
اداب اسيوطسمر ابو العيون ثابت امبارك794163
37o4o2تربية كفر الشيخشيماء اشرف نصر غازى
82227oتربية اسوانحنان محمد نجم الدين عبد الباسط محمد
تربية طفوله ج دمـــنهورسارة عادل فوزى على عقيله مرعى428585
تربية ابتدائي الزقازيقمحمد الشبراوى محمود احمد على649456
تجاره بنى سويفاحمد عبد العظيم كمال عبد العظيم717471
تربية الزقازيقمروه سميح ابراهيم مجاهد639938
تجاره عين شمسمـــنه ماجد مسعد السيد116293
اعالم القاهرهميرنا هشــام السيد قطب194923
34o7o6اداب االسكندريهمحمود عبد الناصر محمد فرحات محمود
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان عبد العاطى محمد محمد شريف294391
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هندسة سوهاجادوارد سامح فارس عبد المسيح829531
73o947تجاره اسيوطبثينة جمال فايق علي
41o322هندسة االسكندريهبيشوى مجدى فؤاد فوزى كيرلس
21761oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةصبرى طارق عبدالسميع احمد علي
493o25طب اسنان المـــنصورهياسمين مصطفى مصطفى الششتاوى
نوعية كفر الشيخضحي محمد محمود محمد الشلقاني374192
اداب طنطاعبدالرحمـــن فتحى الشحات السيد سليم366647
تجاره انتساب موجه قاهرهرنا نبيل هاشم محمد هاشم36978
طب سوهاجامانى محمد على محمد785618
دار العلوم ج القاهرهندى عبد الخالق شلبى احمد على35185
اداب المـــنصورهمياده محمود ابراهيم محمود السيد القصاص585311
تربية طنطاماجد رمضان المـــنسوب احمد488412
فنون جميله فنون المـــنيامودة محسن مصطفى محمود السيد422787
تربية اسكندريةنشوي رضا محمود احمد عبدالهادى336892
حقوق القاهرهمـــنة هللا خالد عبد الهادى عبد الحميد114828
تجاره عين شمساميره محمد حسين رضوان274275
45o152صيدله االسكندريهاماني رفعت عبد العزيز النجار
45o269طب االسكندريهنداء شعبان عبد العزيز الفالل
هندسة حلوانهاجر عادل على محمد بدران197693
هندسة شبرا بنهامحمود عبدالرازق محمود عبدالرازق287357
22o253صيدله طنطاهنادى فوزى فهيم جعفر
52o36اداب القاهرهزينب سمير ابراهيم عثمان
29o328تجاره عين شمسخلود محمد حسين محمود صديق
66o145تجاره بور سعيدمحمد احمد غريب مـــنصور حواله
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد خالد على رمضان حسانين564824
2o7342اداب القاهرهاالءهللا يحيى سعد سيد
تربية ابتدائي جامعة السويساحمد جمال السيد ابراهيم658478
51o439صيدله الزقازيقامـــنيه رضا فتح هللا نصر احمد
تربية ابتدائي بنهاعيد محمد عيد محمد278832
تربية ابتدائي بنى سويفاسامه محمد عبد الحكيم عويس63985
تجاره كفر الشيخاحمد مصطفى عوض احمد شلبى384715
35o853فنون جميله فنون ج االسكندريهنشوى جمال محمد إبراهيم
8o1o46تربية ابتدائي اسيوطماري جمال شفيق نصر
تربية طفوله سوهاج طالباتنرمين احمد محمد احمد812652
تجاره الزقازيقعبد الحميد سامى عبد الحميد محمد خليل638573
صيدله االسكندريهايمان عالء محمد شوكت جويده446997
اثار القاهرهدينا رضا محمودعبدالسالم محمد288442
طب بيطرى المـــنصورهاحمد محمد احمد السيد عطيه591726
7971o4حقوق اسيوطاحمد صديق احمد صديق
هندسة اسيوطعبدهللا احمد مرسى محمد عرفه237824
هندسة اسيوطاسماء احمد اسماعيل محمد831265
رياض اطفال الفيوم طالباتنسرين نبيل داود اسعد721738
حقوق المـــنصورهمحمد محمد حسين طه ابوالفتوح381293
رياض اطفال بنى سويفنهال حماده محمد محمد69679
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةسميه مصطفى سيد عبد الرحمـــن محمود18611
رياض اطفال المـــنصورههبة راضى ابو زيد حسان496394
تربية دمـــنهورراندا طارق عباس هنيدي428477
66643oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد سليم سالمان سلمى
46o136هندسة اسيوطمحمد جمال محمود سالمه رزق
 تربية الساداتمحمد سليمان الخضراوى الشــافعى227336
تربية بنهااسراء عبدالعزيز عبدالسالم يوسف دويدار277531
19o134صيدله عين شمسعمر مجدى عبدالحكيم بحيرى

Page 1266 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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طب القاهرهعبدالرحمـــن عبدالناصر محمد شرف188954
7997o1نوعية اسيوطدعاء عاطف عبد العليم عبد الكريم
3o6oo2هندسة عين شمسمحمد عمرو محمد حسن
تربية اسيوطخالد عبد الناصر بكر ظريف786323
حقوق بنى سويفمبروك يونس خليل احمد66323
تربية كفر الشيخاسماء عماد حميده احمد ابو حمادى385359
73o582نوعية المـــنيااالء كرم فؤاد محفوظ
تجاره القاهرهمحمد عبد العظيم احمد عبد العظيم15541
تربية ابتدائي الساداتياسمين عالء ابراهيم ابوالعال226128
57987oتجاره المـــنصورهكريم ابراهيم عبد الستار مصطفى احمد
رياض اطفال المـــنصورهمـــنى يوسف ديب يوسف فارس567754
هندسة القاهرهرؤى احمد محمد احمد سابق119838
اداب اسيوطبيتر جمال مفيد عكوش799463
729o23حقوق بنى سويفعمر محمد نبيل صالح عبد القادر
تجاره بور سعيدمحمد احمد عالء الدين احمد الشوبكي636823
5oo384تربية جامعة دمياطدينا اسامه عبد الرحمـــن ابو النجا
4539o6هندسة االسكندريهمحمود يسرى عبده عبد المجيد يوسف
اداب قنا ج جنوب الوادىشهيره عبدالمـــنعم حفني محمود736423
إعالم بنى سويفروان رمضان محمد أحمد آدم346552
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانساره عثمان ابراهيم عثمان126224
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسامـــنيه سيد عبدالباقى عبدالجليل658587
42o726تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن احمد محمد محمود السيد
تربية االسماعيليهحسن شعيب حسن شعيب654758
السن عين شمسلبنى عادل عبدالرحيم ابراهيم خفاجى196946
هندسة القاهرهمصطفي ادم طه عكاشة كفافي58938
صيدله االسكندريهعبد الرحمـــن جابر محمد احمد محمود433265
هندسة االسكندريهاسالم محمد محمود محمد البنا456422
اداب االسكندريهحسن احمد حسن عبد الكريم338582
طب القاهرهمريم عاطف جورجى يوسف725448
هندسة شبرا بنهامصطفى محمد على محمد286214
تجاره طنطاعبدالرحمـــن عبدهللا أحمد عبدالرحمـــن المصطيهي495971
تجاره عين شمساسالم خالد احمد طوخى297319
حقوق الزقازيقاحمد محمود عطيه حسين522951
59o521هندسة الفيوممحمود اشرف محمود احمد عبد العزيز
57o821هندسة المـــنصورهاحمد السيد عبد العزيز المتولى حجاز
اداب دمـــنهورحسن جميل ضيف رسالن427599
3453ooهندسة كفر الشيخاحمد سعد علي محمد المغني
عالج طبيعى ج كفر الشيخرحاب محمد احمد النحاس364428
222o75طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد زكريا شبل نصار
كلية البنات تربية عين شمسهاجر مظهر عبدالعزيز متولى195414
اداب القاهرههاله جمعه مغازى حسن28358
663o1oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعبد هللا اسالم ابراهيم احمد الحسينى
هندسة شبرا بنهاحسام رمضان عبدالمـــنعم عيسى224469
28o878اداب عين شمسمحمد رمضان عبدالفتاح محمد
تربية بنهااحمد صبحى سليمان احمد296753
صيدله الزقازيقمحمد عادل عبد الحميد محمد عبد الحميد648353
تمريض شبين الكوم المـــنوفيةمحمد حمدى عبدالرحمـــن ابودنيا214117
57o8o6صيدله المـــنصورهيوسف محمد عبد السميع محمد السيد
طب بيطرى دمـــنهورمـــنة هللا اشرف محمود سعد حجر452151
هندسة القاهرهماريز جاد هللا فهمى خله14674
هندسة المـــنصورهمصطفى محمود مصطفى كيره588628
تربية رياضيه بنين االسكندريهاحمد محمود محمد محمد مصطفى416545
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اداب طنطاسالى السعيد هارون عبد الفتاح497511
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاماني عبد الشــافي عبد الواحد عبد هللا62249
5o3212السن عين شمسمي رمضان المتولي الصديق
8o4832طب سوهاجغاده فريد عبد الحفيظ مرعى
667o93تجاره جامعة السويساحمد هشــام محيى الدين محمود
7o237صيدله حلوانمحمد رمضان خليدى سعيد
السن عين شمسايناس محمد ابراهيم محمد146378
سياحه وفنادق المـــنصورةماهر إبراهيم ماهر إبراهيم497823
36o393صيدله طنطانورا سامى محمد طه بدير
68o95طب حلوانهدى فهمى محمد ابوبكر
هندسة عين شمسدينا عادل اسماعيل محمد261664
8o9667هندسة سوهاجاحمد عبد الرؤف محمد جنيدى
تربية ابتدائي المـــنيازينب محمد لطفى محمد724944
641o23نوعية الزقازيقاسراء رضا حسن محمد عبيد
22536oتربية الساداتايمان رضا سليمان زهو 
14o481اداب عين شمسروان ايهاب فاروق السيد الجعفراوى
هندسة عين شمسعمر ثروت عبدالفتاح عبدالغفار269111
هندسة الزقازيقابراهيم فتحي ابراهيم السيد علوان638697
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر محمد عبدالحى ابراهيم احمد198867
23o7o2هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى نبيل عبدالعزيز عالم
تجاره انتساب موجه االسكندريهاحمد مجدى محمود السيد نعينع343132
تربية حلوانمحمود حسين عبدالحميد حسين269494
طب اسنان طنطامحمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح راشد442731
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسروان ايمـــن محمد محمود النهرى661312
هندسة اسيوطكريم محمد ضاحى محمد789995
تجاره القاهرهبالل محمود عبداللطيف سالمه193946
تربية دمـــنهورمروة امل سمير ابراهيم حمد429692
58o172تجاره المـــنصورهاحمد جمال مـــنصور السيد زاهر
كلية رياض االطفال اسيوطلمياء فتحى عبد الجابر عبد هللا788749
صيدله حلوانداليا نشــات عبدالفتاح عطوه215613
تربية عين شمسندى حسين عبدالرحيم حسين291145
572o65تجاره المـــنصورهمحمد شعبان جابر عبده الجرم
نوعية بنهاشيماء الصادق محمود السعيد299932
47o576عالج طبيعى ج كفر الشيخمروة خالد عبد المجيد جوده
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننجدى احمد نجدى محمد رفاعى292913
41o6o2اداب االسكندريهسلمى محمد محمد محمد  جاب هللا
تجاره بنهارويس شنوده الفى شنودة147723
هندسة الزقازيقمريم محمود السيد شندى563836
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمرام اشرف حلمى محمد27387
1145o2تجاره القاهرهنادين احمد محمد السيد
3o86oهندسة اسيوطمحمد طارق فايق عبد الغنى
تربية اسوانمصطفى احمد مصطفى على822233
كلية البنات تربية عين شمساكابر سالمه صالح محمد مرسى296471
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةضياء الدين يحيى جابر احمد الشــابورى122321
5o1193تجاره جامعة دمياطمحمد علي ابراهيم مـــنصور
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد سامى شعيب عبد الحليم89461
كلية الفنون التطبيقية ببنهاروان اشرف عبد هللا على الشــامى585393
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانبسمة عاطف عبد المـــنعم اسماعيل142228
569o19اداب المـــنصورهمحمد هالل السيد ابو النجا
457o4oهندسة المطريه جامعة حلواناحمد حسن مصطفى محمد مصطفى
6o232اداب حلواناحمد صديق قرنى عبد المجيد
تربية ابتدائي االسماعيليهميبل ناجي جرجس قرياقوص654525
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29o321كلية البنات تربية عين شمسايمان محمد سلمان على
273o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم احمد حسين علي محمود
59o654تربية المـــنصورهشهاب مجدى ابراهيم عبد الوهاب
71o915صيدلة المـــنياسجى احمد حلمى محمد
تجاره الزقازيقمهند انور عبد هللا انور نمر522419
تربية ابتدائي بنهاذكرى عماد ذكريا محمد232195
اداب القاهرهجهاد اشرف محمد سيف34151
52366oتجاره الزقازيقمحمد احمد محمد احمد
اداب الفيومساره مجدي امين مرسي72338
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود السيد مصطفى االمام السيد235327
277o81تجاره بنهامصطفى احمد السلطان عبدالرازق
طب الزقازيقاحمد محمد ابراهيم شريف518848
صيدله حلواناحمد ايهاب فراج حسين189825
تجاره سوهاجاسالم على هاشم السمان811234
اداب انتساب موجه االسكندريهصبرى يوسف عبدالواحد امين جوده421166
رياض اطفال بنى سويفعال محمد سيد عبد اللطيف65553
تجاره انتساب موجه قاهرههيا حماد احمد حماد محمد15997
هندسة عين شمسعمر عصام رشــاد عبد الدايم15818
تجاره دمـــنهورشــادن إبراهيم محمد محمود خليل339362
5o279oتربية جامعة دمياطنداء خالد محمد معروف
789o95رياض اطفال بنى سويفميرهان صبحى تقاوى مسعد
11664oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةساندى سمير نجاش رشيد
2935o4كلية البنات تربية عين شمسرانا اشرف موسى محمدي
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسضحى عيسى محمود موسى141144
هندسة الزقازيقالسيد ابراهيم محمد الشيخ516318
517o79هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن ممدوح محمد محمد علي الدخاخني
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى محسن يوسف محمد221295
45o345طب االسكندريهعلياء محمود قطب محمد ورد
2o6243حقوق عين شمسمارينا سعيد حبيب بقطر مقار
هندسة المـــنيامريم محمود محمد حافظ37963
تجاره القاهرهاالء محمد عبد الرحمـــن سليم47467
صيدله االسكندريهنورهان عادل احمد حسين داود435281
نوعية اسيوطكامليا سعد نادى صموئيل796949
35oo29اداب االسكندريهزينة عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد
123o19اداب القاهرهارحب بدر الدين محمد ابو زيد
تجاره انتساب موجه المـــنصورهاحمد هشــام عبد الفتاح مـــنصور عطيه569184
تجاره االسكندريهميار نادر على ياقوت حسن417857
تجاره الزقازيقاشرف السيد عبدالحميد محمد512144
صيدله طنطااحمد عاطف عبدالمـــنعم ابو حسن224317
تربية ابتدائي الساداتمصطفى عبدالنبى محمد احمد موسى213411
هندسة الزقازيقعمار شــاكر محمود مصطفى رمضان519825
اداب قنا ج جنوب الوادىسلوى رضوان طه سيد736268
اداب عين شمسمريم غطاس وديع ابراهيم283838
2961o8كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانفاطمه سامى محمد رشــاد
3588o7تربية ابتدائي طنطاايمـــن مصطفى الشــافعى على الفارسى
5o1813اداب جامعة دمياطحنان محمد محمد الغباشى
هندسة االسكندريهنوران عالءالدين محمد محمد قمره349853
39o45تجاره القاهرهمحمد سعيد محمد عبد الحافظ
كلية هندسة بنهاابراهيم صابر عبد المعطى متولى عثمان637392
27839oتربية ابتدائي بنهاسلمى عبدالحميد محمد جمال الدين
2344ooكلية الصيدلة ج الساداتاسراء حمدى على عبده
هندسة الزقازيقاسراء سامي علي إبراهيم عيسى516842
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81o335طب بيطرى سوهاجمحمود عمر محمود محمد
23oo36تربية ابتدائي الساداتمى عبدالناصر عبدالرازق السيد
8o6851صيدلة سوهاجايرين كميل صادق بخيت
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان محمود رمزى ابو زيد589666
3775oحاسبات ومعلومات القاهرهروضه طارق فتحي احمد علي
تربية ابتدائي المـــنياكرستين عادل شحاته رزق هللا716798
3o9582هندسة عين شمسعمرو السيد احمد محمد
13o21تجاره عين شمسساره حسن ابو السعود السيد
طب طنطاعمرو ابوالعال على ابو العال الوحش235173
5oo424سياحه وفنادق المـــنصورةمرح هشــام محمد حسن طه
تربية ابتدائي المـــنصورهفاطمه السيد السيد شليل594947
طب اسيوطعلياء حسن ابراهيم ابراهيم237248
3o2163هندسة شبرا بنهااحمد حسن محمد عبدالباقي
تربية حلواناالء سيد سالم رفاعى265814
تربية فرع الوادى الجديداحمد وصفى خطاب احمد748924
اداب قنا ج جنوب الوادىالزهراء حمودة توفيق عطا هللا742256
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانروان احمد شوقي احمد الجندي39921
هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن خالد محمود محمد سالم الجونى457211
هندسة بني سويفمحمد طارق محمد احمد61911
تجاره عين شمسدينا اسماعيل احمد محمد188561
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسماء احمد على محمد652123
44799oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورروان اشرف السيد دخيل
3622o9هندسة طنطابيتر جوزيف عادل شفيق صليب
هندسة طنطاعمر طارق ياسين محمد عطيه362299
طب اسيوطاميره وليم عياد مقار238165
5o2221تجاره جامعة دمياطكريم على حلمى قصير  الديل
هندسة الزقازيقمحمود صفا متولى احمد مشيرف635674
27o266تربية ابتدائي عين شمسمحمد على السيد على
فنون جميله فنون المـــنيامصطفى محمود عبدهللا سليمان الزهيرى284245
هندسة الزقازيقاحمد هشــام محمد سالمه638513
15248oهندسة حلوانفيوال القى لوقا دوس سيدراك
6365oطب بيطرى بنى سويفنهير احمد محمود محمد
حقوق المـــنصورهمودة احمد ابراهيم عبدة مـــنتصر636698
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةساره رأفت محمد عبد الحليم ريحان231942
طب الفيومتقى سيد احمد محمد75447
سياحه وفنادق المـــنصورةنسمه عصام احمد الشقفي364287
اداب انتساب موجه االسكندريهريم على مصطفى ابوزيد احمد423636
1442o6تجاره القاهرهدنيا ياسر حسن احمد
كلية البنات آداب عين شمسسهام ياسر ابراهيم عبداللطيف291125
اداب الفيوماسراء خالد محمد حسن77254
تجاره المـــنصورهمعاذ احمد السعيد السيد الدسوقى589657
37o818رياض اطفال االسكندريه طالباتسحر محمد سعيد محمد حلحيل
31243oطب بنهاعبدالهادى ابراهيم ابراهيم على البربرى
صيدله االسكندريهريهام عليوة عبدالفتاح عليوة351167
تربية اسكندريةفاطمه نبيل نبيه شرف الدين336887
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميسون احمد ثابت محمد189299
8o4179حقوق سوهاجمحمد احمد ابو الوفا احمد
تربية ابتدائي بور سعيدامل جابر محمد فاروق على الجيار662658
8193o1كلية طب أسوانزينب مصطفى عبد الفتاح احمد
19o164دار العلوم ج القاهرهتقوى عادل محمد محمد دومه
نوعية اسيوطنورهان صابر رشوان صابر798195
192o4هندسة القاهرهخلود محمد محمود عفيفي
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حقوق اسيوطاحمد جمال خليفه محمد792878
علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةمى مجدى عطيه ونس226827
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه عرفان محمد السيد234656
طب االسكندريهحسام خميس محمد حسن الشيخ439433
اداب عين شمساالء احمد عبدالعزيز غانم282796
كلية حقوق المـــنياأحمد حسن محمد عبدالظاهر715768
اداب انتساب موجه القاهرهشــاهنده جمال فاضل عبد الحليم22416
رياض اطفال المـــنصورهدعاء احمد توفيق يسن69146
221o16صيدله طنطاحسناء حامد رمزى زيدان
56794oطب بورسعيداالء مصطفى ابراهيم حافظ
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسامه احمد السيد محمد654388
تجاره القاهرهعبدالرحمـــن محمد حنفى حافظ188847
748o49تربية فرع الوادى الجديدفاطمة عبدهللا جادالكريم محمد
اداب بنهاميادة زكى محمد ذكى ابوعيسى284992
تربية رياضيه / بنات طنطاسها عبد الحسيب فريز عبد الحسيب356629
طب المـــنياابراهيم روؤف ابراهيم جورجى713166
58o471اداب المـــنصورهمحمد محمود عبد الفتاح محمود
7o378تربية بنى سويفايه محمود محمود علي
هندسة شبرا بنهاعبدالعظيم محمد عبدالعظيم سالم حسانين294358
686ooتجاره بنى سويفمحمد حسين سيد مصطفى
تربية العريشسعيد اسليم زيدان عياش666421
كلية اآلثار سوهاجنورا حمدى عبد هللا على رحمة586787
اداب المـــنيادعاء عبد الرحمـــن عبد الحميد عبد الرحمـــن719181
تربية االسماعيليهتغريد نصر الدين عبدالعزيز نصر654867
21o21oاداب حلوانايه على مـــنصور احمد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةرضوى حسام الدين الطنطاوى عطيه635944
294o1تجاره القاهرهايمـــن محمد يسرى محمد
طب بيطري المـــنيامصطفى احمد ابوالحسن محمد711639
كلية األلسن كفر الشيخاحمد سعيد السيد احمد شــاهين338542
5827o4تربية المـــنصورهدينا مصطفى ابراهيم عبد المجيد
اداب حلوانبسنت احمد عبد هللا حسانين42946
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةيوسف محمد جمال عبدالعظيم الجزار213421
تجاره انتساب موجه قاهرهدنيا عبد العزيز موسى ابو ميره34154
7oo63اداب بنى سويفحسن جابر حسن على
إعالم ج جنوب الوادىاحمد محمود فهمى محمود المكاوي585528
7184o6رياض اطفال بنى سويفاسماء عبد الحميد محمود عبد اللطيف
اداب القاهرهحسن سمير حسن محمد القصبجى199239
طب عين شمسهاجر محمد احمد عبد المجيد121151
445o1تجاره القاهرهرضوى محمود مكرم محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهبه يحيى احمد موسى151328
هندسة شبرا بنهانورا محمد حسين ابراهيم47947
335o99تجاره االسكندريهنرفانا عادل محمد على حسن
8o51o6تربية ابتدائي سوهاجيسرا محمد عبد المجيد احمد
2o7573حقوق عين شمسمارتينا كمال شفيق ذكى
5o8o85صيدلة بورسعيدسمر رضا طه صبيحه
تجاره كفر الشيخكريم حلمى على شعبان381835
43792oطب اسنان االسكندريهندى سعيد عبد الحميد محمد عبده
تربية الفيومياسمين محمد حلمي عبد القوي79724
57o437طب المـــنصورهاسراء حسين محمد مصطفى ابراهيم
اداب بنهانادر السيد محمد البيدق على النادى284248
تربية أساسي اسكندريةمارينا شنودة مقار نصيف423987
5o9oo8طب بيطرى الزقازيقنور محمد فؤاد محمد السيد
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تجاره انتساب موجه قاهرهحسين طارق ابراهيم الدسوقى267351
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد عبد الفتاح اسماعيل البهنساوي565467
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةامال محمد مجدى محمد السيد شلبي652989
السن عين شمسابراهيم انور ابراهيم السيد224417
تجاره انتساب موجه قاهرهاالء محمد عبد الفتاح حسن27684
تربية ابتدائي عين شمسسلمى فؤاد عبدالرؤف حسن267786
هندسة كفر الشيخعبد الناصر خالد حامد عبد الغفار384984
58539oطب بيطرى المـــنصورهرحمه ابراهيم عبد هللا ابراهيم عبد هللا
تربية ابتدائي الزقازيقفوزيه عادل محمد إبراهيم524325
تربية ابتدائي بنهادينا رمضان عبدهللا السيد284911
صيدله بنى سويفكيرلس شــاكر حنا عبد السيد726143
كلية هندسة بنهامحمود عبدالكريم عبد الكريم محمد ابوالمجد227691
56o841تجاره المـــنصورهنورهان محمد بدير احمد الشربينى
تجاره االسكندريهمريم صالح عطا بطرس418159
سياحه وفنادق االسكندريهاحمد احمد توفيق محمد سامى419148
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىكريستين رومانى جرجس عبد المالك761592
هندسة المـــنصورهابراهيم حسنى احمد السعيد على حسين588467
تربية رياضيه بنات شبين الكومهاله عبدالفتاح صبحى العيسوى225393
34o827تربية رياضيه بنين االسكندريهنور الدين جمال فهيم قاسم صالح
14312oهندسة الفيومحازم احمد عبد الحميد احمد
6378o3هندسة المـــنيارحمه شعبان محمد محمد الكوش
صيدلة المـــنيااحمد عالء فاروق عبد الفضيل729763
هندسة المطريه جامعة حلوانايه عبد النبى محمد على646413
عالج طبيعى قناسمية أحمد عبد الرحمـــن أحمد748554
تربية أساسي اسكندريةرجب سعيد رجب سعيد أحمد415442
3o8384تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانفاطمه الزهراء دسوقى فاروق جمعه عاشور
طب اسنان االسكندريهغادة عبدالحميد سعد محمد المسلمانى444944
8o7422صيدلة اسيوطهدى راضى هالل صبيح
تجاره الزقازيقمحمد احمد طه عامر محمد643956
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء حاتم حلمى مشحال233726
السن عين شمسياسمين محمود محمد محمود محمد47572
2759o1تربية ابتدائي بنهامحمود اشرف محمود محمد
نوعية المـــنيامحمد جالء الدين عرفان عبد هللا727891
اداب انتساب موجه حلوانهبه محمد رمضان سيد محمد211343
تربية حلواناالء حمدى عبد الرحيم حسين28779
كلية األلسن ج أسوانيمـــنى احمد على احمد الفضالى566589
56o259صيدله الزقازيقمها حسام احمد ابراهيم غانم
تجاره القاهرهمريم نبيل يسرى عبد القادر118856
8o1327تجاره اسيوطيسرا اشرف احمد عبد الرحمـــن
تربية اسيوطهانم نصار سيد ابوالعال797332
8o2o65اداب اسيوطعبد العليم احمد محمد حسن
صيدله االسكندريهمعاذ محمد عبدالفتاح السيد على381446
حقوق االسكندريهاحمد عادل محمد على محمود344377
35489oاداب طنطاحسناء أشرف ماهر مصطفى ماضى
34792oصيدله االسكندريهرنا السعيد الدمرداش محمد
19o17oالسن عين شمسفاطمه الزهراء اشرف محمد سعد الشر بينى
11989oع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسنور هللا محمد صالح مصطفى الديسطى
27o157تجاره عين شمسزياد محمد على حامد
نوعية الزقازيقشيرين فرج احمد محمد احمد669677
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمود ابراهيم محمد حسن375825
23149oطب بيطرى بنهااسيه سامى صبحى بكير
نوعية المـــنيازينب حاتم زكى حسن719187
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هندسة القاهرهعمر حسام الدين رأفت سيد رفعت24331
هندسة عين شمسعماد حمدى عبد الستار محمد118823
طب اسنان طنطاحسن على حسن نجم الدين212816
411oo6سياحه وفنادق االسكندريهمارينا ميخائيل جرجس ناشد بانوب
5486oاداب انتساب موجه القاهرهاماني يوسف علي يوسف
هندسة حلوانابى عادل ابراهيم متى اقالديوس261567
78766oصيدلة اسيوطيمـــنى محمد احمد محمد
تجاره الزقازيقأحمد خالد محمد عطية سالم518731
كلية هندسة بنهامصطفى جمال مصطفى ابو والى262379
علوم طنطاايمان السيد احمد ابوالمجد353968
اداب عين شمسعمر احمد صالح محمد288694
تربية ابتدائي بنهاشروق طه محمد طه على التايب279296
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننور هللا عادل احمد شفيق138553
كلية البنات آداب عين شمسامـــنيه جالل ابراهيم عبده294385
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورالدين خالد عبد الفتاح شعبان مصطفى26582
تربية الفيوماسماء محمد عبد الدايم عبد الفتاح76914
صيدلة المـــنياهاجر احمد ابو الفتح عبد الرازق718483
235o41هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد مصطفى مصطفى مصطفى ابوحشــاد
اداب االسكندريهروضة عاطف حسنى عبد القادر بالل419673
26517oاداب عين شمسهاجر خميس محمد معيجل
طب طنطاسعادة على حسن محمد مهنا354658
اداب حلوانمحمد جمال عبد الفتاح علي38959
4263o2كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةعمر محمد السيد الجراحى
صيدلة بورسعيداسراء خالد السعيد محمد الضهيرى563161
8o4553تربية سوهاجكوثر محمد خلف هللا احمد
هندسة اسيوطامل محمود محمد الخضري655815
19o621طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرنا هانى محمد الحرون
52765oكلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمروة طه عبد السالم عبده شريف
72o273صيدلة اسيوطمى محمد محمد سليمان
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه سمير الصباحى محمد214828
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواننرمين محمد زكي فرج146364
51o825طب الزقازيقمحمد محمود عمر على غريب
5961o4هندسة المـــنصورهاحمد عصام عبد الحى محمد
5o4768تربية جامعة دمياطياسمين العقادى عبد الحميد رزق
تربية ابتدائي بنهامحمود هشــام محمد محمود خليفه299573
اثار القاهرهطارق مختار محمد عبد الحميد23559
اداب المـــنصورهاحمد جمال محمد العزب ضيف هللا579686
تربية ابتدائي طنطاندا ياسر عبدالغنى الدسوقى359278
تجاره عين شمسشعبان حسن ابراهيم على272522
طب عين شمسمحمد احمد فؤاد احمد117535
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةفتحى احمد محمد عبدهللا المهدى213382
29439oكلية البنات تربية عين شمسايمان ابراهيم عبدالسالم خليل
3o3499تربية ابتدائي بنهاايمان نبيل رفاعى احمد
اداب القاهرهساره احمد نبيل مراد سويدان18268
7533o8هندسة المـــنياابرام ميالد موريس ثابت
2826o8اداب عين شمسايه رمضان على محمود
تربية حلوانساره محمد عبد العزيز محمد محمد49379
293o2oتجاره انتساب موجه  عين شمسوليد رمضان عبدالعزيز محمد
57o244صيدله طنطاسلمى ممدوح محمد الدمرداش علي
6534o5طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسنسرين احمد احمد عويضه
21835oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةندى اشرف احمد المجدوب
كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد محمود احمد محمد284611
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طب االسكندريهآيه عبدالقوي جالل عبد القوى طايل451169
1196o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهنا مجدى انور محمد موافى
5127o9تجاره الزقازيقعال احمد ماهر عطوه المعاملي
5o2o69صيدلة بورسعيدنيره سعد احمد صيام
طب طنطاقوت القلوب عبد المـــنعم محمد رمضان367495
صيدله الزقازيقعمرو عادل صالح عبد العاطى518915
5o1472اداب جامعة دمياطسالى عادل مصطفى سعد
اداب الزقازيقشريف اشرف على محمد حسن516926
تربية بنى سويفاسالم عبد الرازق عبد العظيم عبد الوهاب61188
تجاره اسيوطعزه محمود على محمد795682
تربية بنى سويفنوره عويس عبد اللهي موسي68719
اداب اسيوطاسماء محمد على عبد الرحيم786438
916o6طب الفيومشعبان عبد هللا رجب جاد
642o9تجاره بنى سويفهاجر عالء الدين عبد الجواد محمد
صيدله االسكندريهايمـــن احمد جابر على436916
2o3797تربية حلواندعاء محمد شحاته صادق
رياض اطفال الفيوم طالباتميرنا بولس زكريا وردخان درياس74395
تجاره القاهرهميرنا  محسن محمد احمد137561
91o32تربية ابتدائي الفيوموفاء احمد جابر عبد المجيد
طب بنى سويفهاجر شعبان رحيم عويس89483
56656oحقوق المـــنصورهخلود محمد عبد المحسن عبد الرحيم مـــنصور
5o7397تمريض المـــنصورة ساره محمد عبد الحليم مصطفي البشبيشي
5o7o3تجاره القاهرهزياد سمير محمدى على
اداب الفيومايمان عمر عبد الغنى معوض76922
تجاره االسكندريهندى عصام فاروق السيد محمد341342
صيدله عين شمسشروق اشرف محمد عبد السالم عبد الغنى197661
11854oحقوق عين شمسيحيى زياد مصطفى بشير ابراهيم
صيدله حلوانايه جمال محمد غنيم خفاجى236346
1554ooتجاره القاهرهباسم محمد احمد محمد
هندسة المـــنصورهمحمد عادل رفعت الشهاوي562729
تربية بنهاهاله مصطفى محمود امام298164
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد رجب زكى مهنى518771
تجاره القاهرهاميره سعيد سيد رفعت45579
هندسة عين شمساحمد رمضان احمد شحاته القط639713
5o6225هندسة بور سعيدطارق عمرو الحمادى اسماعيل عبد العال
56o172صيدله الزقازيقمحمد احمد السعيد كيوان عبد العزيز
تربية حلوانسلمى محمد ابراهيم احمد24841
هندسة كفر الشيخمحمد اشرف حامد محمد السرجانى573263
7189o6صيدلة المـــنيااحمد ياسر رمضان عباس
تربية المـــنصورهرامى عماد طلبه المتولى589626
هندسة االسكندريهمحمد احمد فتوح عبد العاطي345458
حقوق القاهرهاحمد خالد عبد الجواد غندور54424
5o59o4حقوق المـــنصورهاسالم عماد السعيد حامد كحله
هندسة اسيوطيوسف اشرف السيد احمد وهب193814
22798oكلية األلسن ج أسوانشــادى اشرف ابراهيم على خليل
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهند على عبد العظيم عمر799784
4o926تجاره القاهرهسيف الدين خالد ابراهيم عبد الحميد
كلية البنات آداب عين شمسامـــنيه سيد اسماعيل عمر بدران34241
نوعية الزقازيقخديجه ربيع حسن محمد645528
فنون جميله عماره ج حلوانريم طارق محمد يسري18397
3o1121حاسبات ومعلومات بنهاوسام اسامه محمد عبدهللا
8o5142طب سوهاجتغريد حسنى كامل عصمان
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59162oطب الزقازيقعمرو عطيه رمضان الدسوقى صقر
هندسة اسيوطايمـــن كحيل حنفى شــاكر792725
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةهشــام عادل السيد عبد العزيز القلشى226946
صيدله طنطااالء محمد ابو خليل عبد السالم الخولى229723
37o772علوم االسكندريهمـــنى على الحسينى محمود عثمان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر خالد حلمى على18475
تربية ابتدائي بنهاشروق سعد على عبدالمتجلى محمد286483
666o64صيدله االسماعيليه ج قناة السويسالشيماء عبد السالم محمد سليمان
4149o9هندسة االسكندريهبسام راجح ابراهيم علي حسن
هندسة اسوانمحمد حماده محمد عبدالحميد512564
2882o5طب بيطرى بنهازينب اسامه السيد ابراهيم
اداب القاهرهرانيا عاطف حسن عبد القوى49372
طب بيطري المـــنيادعاء فتحى اسماعيل رمضان752488
هندسة الزقازيقمحمود محمد عبد المـــنعم السيد521393
416o8تجاره بنهامحمود صالح محمود مرغني
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةاٌيه حسنى احمد عبدهللا موسى363766
هندسة االسكندريهعمر مـــنصور كامل االدهم459422
طب بنى سويفهشــام عبد الحميد يوسف محمود61832
هندسة حلواناحمد مصطفى محمد حنفى محمود148435
تجاره عين شمسمحمد ايمـــن معوض عبد المجيد139314
طب اسنان كفر الشيخاسراء وجدى محمد حبشي محمود341558
8o7627تجاره سوهاجاحمد سعد عبد الرحيم على
هندسة القاهرهشريف عصام عبد الرحمـــن احمد47274
كلية البنات آداب عين شمسسلمى ياسر ابراهيم عبد الحق36292
485o88هندسة المـــنصورهمحمود مأمون محمد اسماعيل
7854ooطب سوهاجاحمد طلعت رشدى مهنى
هندسة طنطااحمد ايهاب عبد الرفيع عفصة362866
تجاره المـــنصورهكريم عالء محمد الغريب احمد579173
تجاره بنى سويفاحمد ممدوح سيد محمود65232
تجاره انتساب موجه  عين شمسخالد نبيل السيد مصطفى141814
22o85تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا حسين حسن حسين
4213o2كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمصطفى مسعود جمعه محمود مرسى
تربية المـــنياياسمين احمد اسماعيل ابراهيم719227
1451o6تجاره عين شمسعمر مصطفى حنفى محمود
هندسة االسكندريهسعد محمد سعد عطا459313
432o84تربية طفوله ج دمـــنهوربوسى امين السعيد محمد خليفه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسانصاف حسنى محمد حسين126515
علوم دمـــنهورمى طارق أحمد السمخراطى447142
8o8827تربية سوهاجاميره حسن محمد حامد
اداب بنهاتريزا سامى ضانى جرجس297963
السن عين شمساميره محمد السيد عبد الكريم39551
73o938هندسة المـــنياوليد جمال أمان رياض
31oo43السن عين شمسمحمد خالد امين اسماعيل
رياض اطفال الفيوم طالباتمريم عماد عزيز سمعان729312
56o459طب المـــنصورهنهال رأفت محمد السعيد محمد عيد
1347oتربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانعمرو كمال عطيه عبد الفتاح
تربية ابتدائي المـــنصورهايه محمد عبد هللا محمد خير576286
5221o2تجاره الزقازيقالشيماء محروس عبدالحميد أيوب مخيمر
216o76تربية رياضيه بنات شبين الكومبسنت خالد محمد ابو الغار
اداب الزقازيقايمان عبد العزيز محمد سليمان عنان645334
طب بيطرى المـــنصورهياسمين محمد اسماعيل السيد عبد الخالق576724
2o591oحاسبات ومعلومات عين شمسمحمد عصام عرفه حامد
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تربية ابتدائي بنهابسنت محمد فرحات امام غنيم286676
359o74صيدله طنطامريم جورج فايق فؤاد
135o49اداب حلوانامانى عالء الدين حسنى عبد العال
8o1365تربية رياضيه بنين اسيوطاحمد عبد المعبود ابوضيف اسماعيل
44o51تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سكرى سيد مصطفى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد خالد مبروك محسن232882
3o8395اداب انتساب موجه عين شمسهدير عبدالغفار عبدالعليم عبدالغفار
81695oحقوق سوهاجهناء محمد عارف محمد
تجاره كفر الشيخشريف مدحت فوزى عبدالحميد حميده378422
طب عين شمسبسام بهادى عبدالفتاح عبدالتواب على295672
تجاره الزقازيقسماح احمد عطيه عطيه قاسم642486
4113o8تجاره االسكندريهمـــنة هللا جابر خميس جابر احمد
اداب القاهرهدينا فيصل سماح محمد54913
اداب انتساب موجه القاهرهايه صبرى عبد الرحيم عبد الرازق السيد52278
نوعية طنطامحمد حمدى محمد عبد الحميد الهنى366653
نوعية المـــنيااسماء حسن حامد عزاقه712839
تربية ابتدائي الساداتهدير رضا محمد عبدربه234489
12o936هندسة المطريه جامعة حلوانمريم محمد فوزي مخلوف
طب الفيومبسمه محمد صابر قطب74534
49o837اداب المـــنصورهمحمود على إبراهيم على االبيارى
372o72اثار الفيومرنا رشدى عبده عبد المقصود الحنطور
تربية طفوله كفر الشيخنورهان عزت محمود ابو العال الشناوى377284
علوم رياضة القاهرةاحمد خالد السيد قطب41236
تربية بنهاامل جمال محمد عبدالوهاب277677
هندسة القاهرهمحمود محمود سعد الوكيل121826
كلية البنات تربية عين شمسريهام رضوان زينهم رضوان27725
طب عين شمسداليا ناصرالدين محمد ابراهيم116393
178o4تجاره القاهرههند محمد حازم حسن سراج الدين
تربية كفر الشيخليلى قطب محمد صالح376627
تجاره بنى سويفشريهان عادل عبد الحميد محمد75716
تربية دمـــنهورعبدالرحمـــن جمال الدين زاهرابوزيد الشنشورى425556
تربية االسماعيليهمـــنه هللا احمد عوض محمود652515
اعالم القاهرهشيماء ناصر محمد غزالى142314
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسماء ابوحسيبه عبد الحكيم سيد726639
كلية التربية الفنية ج المـــنياهويدا رؤوف حبيب رياض729489
تربية الغردقة جنوب الواديندا كمال محمد جادالرب معوض237194
كلية هندسة بنهااحمد شعبان ابوالغيط حسن حمود235369
تربية ابتدائي طنطاامل اشرف على الدرسى494629
تجاره طنطامحمود رفعت محمد كمال الحارتى497834
تربية ابتدائي الفيومصفا سيد عبد القوى سليم81273
799o44تربية اسيوطاسماء عمر مكرم سيد
اداب المـــنصورهمـــنى فتحى حسن الكاشورى492366
هندسة القاهرهمحمد طارق ابراهيم محمود48227
73369oهندسة قنااحمد صالح مصطفى محمد
34o876حقوق االسكندريهمعتز عادل محمد عبد هللا عبد الفتاح
1962o5السن عين شمسمى عالء يوسف محمد ابو زيد
هندسة عين شمسمحمد عمرو عبد الرحيم صبرى17391
2615o9هندسة حلواناحمد خالد عبدالرؤف عواد
تربية ابتدائي قنا ج الواديعفاف مصطفى احمد عرابى744811
تربية ابتدائي االسماعيليههاجر محمد عبد المعز عبد المجيد656675
هندسة اسيوطمحمد محمود محمد عبد اللطيف القونى342537
صيدله الزقازيقاسراء رمضان مروان عبيد495419
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طب طنطامحمد صبحى عبدالستار طلبه زايد214124
اداب عين شمسشدوى ايمـــن محمد بهي الدين31141
اداب الزقازيقجميانه صالح يوسف عطيه يوسف586491
تجاره عين شمسبسنت محمود اسماعيل حسين283475
هندسة طنطااحمد محمد الدسوقى حجاج352833
21o157كلية البنات تربية عين شمساسماء سامى عبدالعال مرسى
3o161oكلية البنات آداب عين شمسهايدى احمد ثابت احمد
34o842تجاره االسكندريهآمر عطية محمد شحاتة عبد المعطى
حاسبات ومعلومات القاهرهاحمد محمد جاب هللا احمد41933
3772oهندسة حلوانمشيره اسامه ربيع ذكي
حقوق سوهاجمصطفى اشرف محمد حسن816577
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد هاشم عطيه الديب221823
19oo85صيدله حلوانعمر سامى السيد عليوه
5o6632طب بورسعيدنادر محمد اسامة فتحى عبد العزيز فرج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق مصطفى سليمان صادق117673
هندسة قناسيف محمد عثمان احمد741264
تربية بنى سويفرانيا محمد نجيب احمد68288
اداب الزقازيقمحمود احمد ابراهيم محمد294789
هندسة عين شمسمارك ناجح نصيف مليكه125492
طب المـــنيامؤمـــن فالح محمد على751828
رياض اطفال بنى سويفاالء احمد صالح الدين على62243
تجاره عين شمسمحمد اسامه شعبان عالم131729
19o485صيدله عين شمسمروه خميس عبدالرحمـــن محمود
تربية اسيوطنرمين ابسخرون كامل ابسخرون788129
189o39كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانميرا جوزيف شفيق عزب
66oo97كلية أداب بورسعيدبالل محمد صالح صالح راضى
هندسة الزقازيقفاروق ايمـــن فاروق السعيد يوسف البربرى568618
41o276فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم حسن محمود محمد مغيب
طب اسنان المـــنصورهامانى رفقى عبد الحميد عبد هللا عطاهللا577381
اداب حلوانذكرى عماد رمضان محمد27833
هندسة المـــنصورهمحمد طلعت السيد محمد الكاشورى577982
صيدلة اسيوطعبير خميس حلمي حسين788413
تربية ابتدائي الفيومامانى سعيد محمد روبى74933
تربية حلوانمـــنه خالد جودة حامد196521
هندسة الزقازيقمحمد حسن عبدالمجيد محمد حسن644663
اداب دمـــنهوراحمد نور الدين احمد حجازى427549
صيدله الزقازيقعلياء حسين احمد محمد514744
طب بيطرى بنهاعلياء حسنى محمدى ابراهيم حسين277398
طب اسنان طنطانرمين فؤاد احمد احمد الجندى445718
81159oتربية ابتدائي سوهاجاحمد عطاء محمد احمد
188o3oاداب حلوانهايدى احمد زكى حسيب تعلب
هندسة شبرا بنهااميرة وليد محمد صالح الدين محمد مازن262239
5691o1طب بيطرى المـــنصورهامانى عاطف كمال احمد ابراهيم
28o963تجاره عين شمسمينا رمسيس موريس انيس
72o925اداب المـــنياأحمد محمد ثابت عبد العاطى
2o7597اداب حلوانمريم فايز ابراهيم بولس
طب طنطااسراء السيد عبد العظيم المكاوى491617
تجاره عين شمسايه عبدالخالق عبدربه احمد282192
تجاره القاهرهايه هشــام عبد الستار ابراهيم15474
هندسة القاهرهباسم فوزي ابراهيم احمد47873
تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء سعد احمد عبد الخالق خلف429914
طب االسكندريهسماح الشحات مصطفى رمضان دويدار448666
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668oo9تجاره الزقازيقمحمد عمر محمد فهمى سيداحمد غالى
38o5o7نوعية كفر الشيخدينا عطا أحمد عبدالهادي
28o571كلية هندسة بنهامحمد اسماعيل عطيه مرسي
اداب المـــنيااوريانا ماجد عبدالمـــنعم جادهللا722152
هندسة اسيوطمحمد سعد عبد البديع عبد هللا568312
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه احمد شحاته صبيح117566
7379ooحقوق قنا جنوب الواديهانى عبدالموجود زيان على
24o45طب بيطرى القاهرههشــام ناصر عبد الواحد السيد عبد العال
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان مسعد محمد مصطفى جاب هللا578256
722oo8تربية رياضيه / بنات المـــنياايه بهاء الدين محمد صالح
تجاره القاهرهنادين ابراهيم محمد خليل193114
صيدلة اسيوطرغده صابر محمد احمد821258
729o22السن المـــنياعلي ماهر علي محمد
2o7364تجاره عين شمسمروه سيد عبدالجواد السيد
اداب حلوانرانيا حلمي عبد الغني هارون58497
طب بيطرى اسيوطاسماء محمود فتحى بيومى828122
13112oاداب حلوانمينا عزت فتحي فلفل
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسراء احمد عيسى مرعى62648
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن فتوح محمد المرسى محمد593473
اثار القاهرهدعاء خالد طيبى محمد25172
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد عماد عبدالغفار طلبه217457
7183o1تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن احمد محمد عبد الرحيم
هندسة االسكندريهمحمد حمدى محمود محمد على457234
صيدلة المـــنيامحمد يحيى فرغلى سيد726183
هندسة اسواناحمد أحمد كمال محمد الطاهر758819
57741oطب بيطرى المـــنصورهحنان محمد محمود ابراهيم فرح
اثار قنا جنوب الوادياالء محمد قرنى عبد الفتاح132684
كلية طب االسنان ج بنى سويفاحمد اشرف جابر محمد66379
8o352oصيدله االسكندريهرفيدة حسام الدين محمد عبد العال
نوعية المـــنيارنيا احمد محمد عبد الحميد715643
1211o4تجاره عين شمسخلود خالد عرفة شحاته
هندسة الفيوممحمد ظريف جمعه حسين ابوطالب74242
اداب الزقازيقوفاء اسامه نور الدين محمود محمد521799
338oo1فنون جميله عماره ج االسكندريهاسماء عبدالرحيم محمود عبدهللا حماد
51153oتجاره الزقازيقاحمد يوسف محمد يوسف
تربية شبين الكومشيماء حمدى جابر ابوعاشور218687
تربية طنطانرمين عبد المعبود محمد مطاوع367435
تربية ابتدائي سوهاجنهله اسماعيل احمد كمال الدين815526
هندسة عين شمسمحمود بدرى محمود احمد حسن261692
صيدله طنطااسماء سالم محمد سالم شحاته214885
5o5o24هندسة المـــنصورهايمان محمد إبراهيم محمد العبد
تربية ابتدائي طنطاأسماء الهنداوي علي عبد الجواد حليس497848
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد سمير محمد صبرى224672
طب بيطرى القاهرهمارينا مجدى بخيت ملك عبد النور193681
هندسة الزقازيقاالء عبد الموجود عبد الحليم محمد الزهيرى587363
13o24كلية البنات تربية عين شمسمـــنار محمد صالح شبل
طب بيطرى دمـــنهورمـــنه هللا رضا على ختعن447136
تجاره دمـــنهورأسماء السيد محمود السعدي429336
حقوق المـــنصورهاحمد حمدى محمد عطيه565424
56o46هندسة المـــنياعبد الرحمـــن احمد امين احمد ابوسعده
56969oتربية ابتدائي المـــنصورهايه حامد عوض البسيونى حماده
641o67تربية ابتدائي الزقازيقدميانه مـــنير شــاكر شيت
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1168o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفريده هشــام مجدى السيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر محمد سيد محمد145366
تجاره بنهااالء هانى رمضان اسماعيل277198
1441o2تجاره عين شمسنورهان احمد صالح فؤاد
اداب انتساب موجه القاهرهفاطيما سيد عباس علوان35318
تجاره بنى سويفاحمد رمضان عبد اللطيف محمد717549
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفابتسام محمد عبد العزيز محمد69625
تجاره القاهرهمحمد عبد الرازق رمزى على54657
288oo7اداب بنهاهند هشــام عبدالسالم مجاهد عبيد
2o9346هندسة القاهرهعبدهللا عادل محمود حافظ
طب بنهامحمد عبد الغنى احمد شكر362844
طب المـــنصورهمـــنة هللا حسام الدين جمال احمد مرسى489633
224o61هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد سالم ابراهيم
تجاره المـــنصورهاالء محمد السيد الموجى محمد581414
تربية أساسي اسكندريةاسراء جالل علي ابراهيم حميد422828
طب االسكندريهندى علي احمد محمد336126
1279o3تربية عين شمسناديه محمد طه محفوظ
نوعية المـــنصورهايمـــن عوض محمد محمد حسنين591287
128o23طب بيطرى القاهرهمارينا فؤاد عدلى عوض
اداب دمـــنهوروفاء سالم عيساوي اسماعيل431252
35o43oاداب االسكندريهساره حسين محمد طه احمد
57o883هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن عماد السيد احمد سويدان
السن عين شمسسلوى اسامه حسن جادو218684
3797oتجاره القاهرهفادي مجدي محمد محمد
اداب انتساب موجه القاهرهمـــنة هللا عبد العزيز تهامى عبد العزيز34958
علوم القاهرهاسماء خالد محمد بحيرى148995
هندسة االسكندريهمحمد أشرف السيد عبد الملك السيد338392
صيدله الزقازيقاسامه محمود عبد البديع السيد521319
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد علي عبد هللا ابوطالب63491
طب طنطاساره احمد محمد اسماعيل376844
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخندا فتوح خليل سعد ابوعمر373116
2o2433السن عين شمساسماء اشرف عبدالوهاب حسين
381o34تربية ابتدائي كفر الشيخمحمود طه على عبدالرحيم اللبيشى
حقوق طنطاكريم إيهاب حسين محمد العسال357127
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه زكريا فكرى مصطفى187972
3o4749عالج طبيعى القاهرهنورين محسن عبدالعزيز عبدالسالم خاطر
28o633اداب انتساب موجه عين شمسابراهيم نصرى فتحى جرس
كلية البنات آداب عين شمسسناء سمير سيد على282643
تربية ابتدائي قنا ج الواديمصطفى ممدوح مصطفى احمد746536
نوعية الزقازيقاالء ابراهيم المتولى ابراهيم649859
 تربية الساداتنهال عزمى مصطفى طاحون225391
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد محمود محمد الدمرداش212122
42o757تجاره االسكندريهعمرو احمد حسان هاشم عثمان
13o935اداب عين شمساحمد حمدى الدسوقى عبد العال ناصر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنتصر ايمـــن ابراهيم محمد155478
51891oطب الزقازيقعمر المرسى ابراهيم المرسى
5o4113هندسة المـــنصورهعادل محمد مصطفى األرنوطى
38ooo2السن عين شمسأمانى أحمد محمد أحمد عربان
طب بيطري المـــنياابانوب مـــنير سمير ميخائيل721273
72554oرياض اطفال المـــنيا طالباتآيه هاشم على عبدالرحمـــن
هندسة حلوانكريم على محمد بسيونى191838
اداب المـــنيانورا نصر احمد محمد719898
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هندسة حلوانمصطفى عبد الملك محمد محمد العزاوى158878
كلية هندسة بنهااحمد شبانه سرحان نقريش493664
تربية دمـــنهورعبدهللا السيد فؤاد القاضى426113
4951o7صيدله المـــنصورهآيه محمد عطية الفخرانى
تجاره المـــنصورهعمر عبد الكريم السيد رضوان562823
تربية المـــنياوالء حسن محمد حسن712912
طب القاهرهمحمد احمد عبدالاله توفيق757555
56oo84حقوق المـــنصورهطارق محمد محمود على رمضان
اداب حلوانشروق ابراهيم محمد محمد199545
136o49اداب القاهرههدى مصطفى العوضى رزق
3oo756تربية ابتدائي بنهاكريمه صالح عبدالعزيز العزب عبدالدايم
نوعية جيزهمهجه عيسى مغاورى جوهرى92827
تجاره الزقازيقتامر محمد عماد الدين على احمد النجعاوى517222
49986oتجاره جامعة دمياطخالد محمد محمد خليفه
تربية اسكندريةدعاء خميس عبدالمـــنعم احمد حماد415884
هندسة المـــنصورهمحمد عصام محمد سعيد487669
اداب الزقازيقسمر جمعه امام جمعه على639331
9o517اداب الفيومحسن احمد حسن احمد
215o85تربية شبين الكومعفاف هانى رضوان عشماوي
633o5علوم بنى سويفغاده محمد عبد الحميد ابو القاسم
198o12حقوق عين شمسعبدالرحمـــن حسام احمد عبد الحميد يونس
382o61تربية كفر الشيخنيره السيد محمود سليمان البيومى
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاحمد خيرى احمد احمد على شتيه579531
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةشهاب محمود راغب راشد43229
4o949تجاره القاهرهعبد هللا طارق محمد فايز
تجاره القاهرهمحمد على انور مرعى137239
371o75تجاره كفر الشيخطارق محمد حسنين محمد المصرى
صيدله االسكندريهيوسف اشرف عبد الصمد عثمان السيد437165
42933oتربية ابتدائي دمـــنهوراسراء على على اسماعيل بركات
64o153صيدله عين شمسيسرا عبدالفتاح محمد عبداللطيف عمر
كلية هندسة بنهاعلى يوسف محمود سرور عبد هللا212453
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانبسنت محمد مـــنصور رمضان642588
دار العلوم ج القاهرهسلمى أشرف محمد محمد المالح429217
تجاره القاهرهابوبكر حمدى عبدالوهاب محمد211117
 تربية الساداتفاطمه باسم محمد رفعت محمد حافظ215379
اداب االسكندريهنادين حسام حسن محمود محمد348212
517o15صيدله االسماعيليه ج قناة السويسصالح محمد صالح الدين عبد الهادى
تجاره الزقازيقابانوب سامح سامى برسوم642199
34o221اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحامينه على السيد عبد الرحمـــن احمد
تجاره اسيوطمها محمد أحمد محمد748311
كلية البنات تربية عين شمسساره عبدالناصر عبدالرسول على293328
36oo16طب بيطرى المـــنصورهاسراء احمد ابراهيم الصعيدى
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايمان عبد هللا يوسف على يوسف652821
كلية األلسن سوهاجسلفيا نعيم لويس مهنى132688
3oo566طب بنهاريهام عادل عبدالرازق سالم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن شعبان محمود محمد57338
تجاره اسيوطمحمد طلعت عالم عوض798814
411o38اداب االسكندريهذكرى محمد حامد عبد المجيد  السنباطى
تربية ابتدائي طنطاايمان على كامل ابو النصر485287
تجاره االسكندريههبه هللا السيد توفيق السيد411657
حقوق القاهرهريهام رمضان محمد محمود54498
تربية ابتدائي طنطامحمد زغلول عبد الحليم السيد حرفوش355542
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إعالم بنى سويفايه عاشور عويس محمد64185
1341o8صيدله عين شمسندى عبد الرؤف عبد العزيز محمد
طب الزقازيقاسالم محمد عطاهللا محمد عطا هللا519738
تجاره بنى سويفعالء رجب سيد حسين67512
5o98o2تجاره الزقازيقآالء عباس عبدالقادر عباس عبدالواحد
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر محمد فتح هللا الشيخ17594
نوعية موسيقيه المـــنياايه ضاحى ابراهيم عبدالحكيم726677
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةالشيماء محمد خلف عبد الغنى715379
صيدله االسكندريهياسمين ياسر فايز عبد الرحمـــن347888
8o13o2اداب اسيوطاسماء احمد محمد محمد
السن عين شمسايه عبدالبديع السيد فودة288818
هندسة الزقازيقاسراء السيد ابو الوفا عبد الغنى العلوي578731
3273oاداب انتساب موجه القاهرهكريم طارق محمد عيد
36346oعالج طبيعى ج كفر الشيخهبه عاطف محمد محمد فرج
431o61تربية دمـــنهورالشيماء أحمد لطفى احمد االشقر
317o5كلية األلسن بنى سويفندى حسن على السيد على
3387o4تجاره االسكندريهمصطفى تامر مصطفى احمد
نوعية المـــنياامانى صالح دياب اسماعيل719167
19o83oهندسة عين شمسايمـــن هشــام محمد ابراهيم
تجاره دمـــنهورعالء الدين مصطفى فرج سالم426966
هندسة عين شمسمحمود محمد متولى ابراهيم سرور194712
تربية ابتدائي االسماعيليهاالمير اسالم صالح طه الصاوي655835
8o1838تربية اسيوطهدى عبد الرحمـــن محمود حسن
اداب طنطاايه محمد محمد محمد خليل363328
صيدله االسكندريهمحمود مصطفى اسماعيل بدر337529
5o9195صيدله الزقازيقنورهان عالء عبد هللا احمد محمد
22559oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهند احمد عبدالنبى احمد
هندسة االسكندريهمينا ماهر معوض إسرائيل يوسف415296
هندسة سوهاجاميره فتحي جاد حسنين831497
طب اسنان طنطاساره محمد السيد مـــنصور228443
19o867هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةيوسف حسين سعيد حسين نوار
3737o4تجاره كفر الشيخمحمد محمود عبدالجواد ابراهيم المسيرى
52363oصيدله الزقازيقمروة حمدي طه محمود شرف الدين
5241o3هندسة الزقازيقمحمد اسماعيل محمد اسماعيل
19629oطب اسنان عين شمسبسنت مدحت محمد حلمي عباس
42o773اداب طنطامارشيلينو سعيد مينا واصف عبد الملك
اثار القاهرهزياد محمد نور الدين كمال سليمان135366
تربية طفوله اإلسكندريةتقى محمد شعبان عباس السيد419324
3ooo46طب بنهافاطمه عرباوى مسعود جاد درويش
79265oتربية اسيوطاحمد محمدالفولى عبد الحفيظ سيد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسايه احمد محمد سليم عاشور516652
طب اسنان المـــنصورهامـــنيه محمود حسن الكنانى494824
هندسة عين شمسعمر عالءالدين محمد عوض محمد269112
هندسة المـــنياكريم ممدوح صادق احمد علي345446
صيدله االسكندريهأيه ايمـــن احمد توفيق السكري389213
تجاره بنى سويفسالم شعبان محمد ابراهيم717794
22o719كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد صبحى ناجى محمد
هندسة المـــنياوسيم مجدى بطرس حنا67746
تربية ابتدائي الزقازيقريهام رفعت عبد القادر عبد الباقى516449
هندسة اسيوطصالح محمد احمد مختار حسن513652
تربية قنا ج جنوب الوادىاميرة محمود محمد رشوان734293
رياض اطفال بنى سويفايه عبدالناصر احمد محمد716247
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طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةخالد على عبدالرحمـــن ابراهيم شريبه235155
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفكريمان مختار علي عبد اللطيف77296
تربية نوعية موسيقية اسكندريةايمان حسن ابراهيم السيد ابراهيم424264
343o78هندسة االسكندريهنورالدين يسرى محمود مصطفى محمد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد وجدى عبدالراضى عبدالحميد244243
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاسراء محمد عبدالحميد محمد732718
424o96اداب االسكندريهرواء عالء الدين محمد صديق الطنيخى
59o935هندسة الزقازيقمحمود محمد ابراهيم سالم
56o989اداب المـــنصورهندى محمد حمدى عبد الحميد محمد
8o2495هندسة اسيوطمحمد عبد المعز محمد فرغلى
صيدله الزقازيقامل دهشــان محمد عبدالعزيز635746
تجاره انتساب موجه  عين شمسهند فرج احمد عبدالقادر267898
5631o7تجاره الزقازيقمـــنة هللا جمال محمود مصطفى السيد احمد
488o73هندسة المـــنصورهاحمد السيد بدوي محمد الصعيدي
تربية دمـــنهورصابرين رجب علي السيد دحريج428979
طب طنطامحمد محمد زكريا غالى358675
طب القاهرهمصطفى سعيد مهدي محمد17469
كلية فنون جميلة فنون اسيوطاحمد طارق احمد محمد حسن ابو سعده123285
223o38نوعية اشمونمروه عطيه محمود رسالن
 تربية الساداتمصطفى احمد مجاهد نصر213294
2876ooاداب انتساب موجه عين شمسمحمود محمد عيد سكران الحامى
457o69هندسة اسيوطخالد عبداللطيف مختار على مسعود
فنون جميله فنون المـــنياعمرو خالد محمود جاد موسي342151
563o42تربية ابتدائي المـــنصورهاميره محمد سالمه البربرى
374o53تجاره كفر الشيخعبدالرحمـــن ريحان اسماعيل حسن ناجي
هندسة كفر الشيخسيف ابراهيم السيد محمد الزيادى381512
49o859اداب طنطامصطفى محمد حامد غربيه
تربية ابتدائي قنا ج الواديعبد الرحمـــن حسين اسماعيل محمد733667
تربية بنى سويفاسماء صالح علي محمود62657
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمود زيدان السيدزيدان الجمال575895
طب بيطرى سوهاجكرستينا عبد المسيح فارس تامر811154
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامـــنيه احمد حسين عبد الحليم43171
تربية اسكندريةاسراء خميس محمد محمود اسماعيل347683
تربية اسيوطشرين حليم شنوده رزق796944
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماعيل احمد اسماعيل عبد الحميد148334
2872oالسن عين شمسرضوى حسن سعد مريعى
نوعية الزقازيقايناس صالح الدين موسى عبد الكريم649877
43o995تربية دمـــنهوردنيا عبداللطيف معوض على
8o6633إعالم ج جنوب الوادىمحمود حسن محمود محمد
تجاره القاهرهمريم محمود احمد رجب15832
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجيهان عصام حسن فؤاد116461
48774oاداب طنطادعاء عبد العزيز عبد المـــنعم الجندى
تربية الفيومنورهان مجدى كمال محمود ابراهيم74413
تربية طنطايسر حمدى عثمان محمد توفيق363878
طب المـــنصورهبسمه محمد الششتاوى محمد محمد567892
295o95كلية البنات تربية عين شمسفاطمه مصطفى ابوالعال غنيم
اداب االسكندريهمحمد موسى حلمى حجاج موسى344811
156o96هندسة القاهرهاميره يحي سليمان بشير
حقوق االسكندريهطالل عادل محمد سليمان الغرباوى342552
41o62oتجاره االسكندريهريم عبد الحليم محمد محمد الجندى
اثار القاهرهمى وحيد رجب حسن283526
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمود سعد عبدالحميد الغنام375459

Page 1282 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
طب الفيومامل حمدى حسين نايل73261
رياض اطفال الفيوم طالباتمي محمد اسامه عبد هللا طه62325
هندسة شبرا بنهاعمر محمود اسماعيل محمد284765
حقوق الزقازيقاحمد سامي محمود على654314
65791oكلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةشيماء ياسر جالل عبد اللطيف
تجاره القاهرهعمر حمدى عبد هللا محمد خليل29783
189o7oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانرضوى عصام سيد محمد حبيب
496o29كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهروضه نبهان محمد سالم
هندسة حلوانياسمين صابر عبدالمحسن احمد265655
هندسة القاهرهيارا محمد عبدالحميد علي الدسوقى188492
اداب حلواناسراء عزت عبد المحسن محمد24657
5191o6هندسة الزقازيقمحمد سعيد محمد أبوسريع
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن عاطف سعيد حسن224425
5835o1تربية المـــنصورهشيرين حسام الدين محمد فتحى محمد
اداب االسكندريهسارة عبدالفتاح رمضان عبد الفتاح احمد419333
تربية اسيوطمصطفى خلف محمود تونى792138
اداب طنطافاطمة حسن عبدالعظيم مقرب364644
56965oتجاره المـــنصورهمحمد احمد العربى محمد الصبيحى
359o72صيدله طنطامريم احمد خالد توفيق فراج
43o94تخطيط عمرانى القاهرهياسمينا محمد عثمان رضوان
طب االسماعيليه ج قناة السويسسيلونج مايكل عدلى ناشد657514
اداب القاهرهنادين محمد امين عبد الجواد36397
صيدله بنى سويفاسراء ايمـــن احمد محمد71898
4198o3تجاره االسكندريهروان سمير اسماعيل احمد موسى
صيدلة المـــنياريمون عاطف نادر تادرس736622
69o55هندسة حلوانزياد محمد امين سيد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةسمر محمد السيد حسن225333
نوعية االسكندريهامـــنية رافت محمود محمد عقيلى417693
3687o3تجاره كفر الشيخابراهيم ابراهيم ابراهيم ابوعياش
3436oفنون جميله فنون حلوانساره يحيى حسنى فرج
5189ooصيدله الزقازيقعبدالغنى خالد عبدالغنى مجاهد
تربية اسكندريةسارة جمال علي عبدالواحد سيد أحمد411168
هندسة عين شمسميرنا اسامه حسن محمد188272
تربية اسوانايمان صبرى محمد محمودعلى822269
4947o1اثار القاهرهعبير خالد أحمد سالمه
عالج طبيعى القاهرهزكى عبدالفتاح معوض محمد خليل287251
فنون جميله فنون االقصربسام محمد محمد ابراهيم المهدي588285
59394oتجاره بور سعيدمحمد مـــنصور مـــنصور محمدسليمة
اداب حلوانمريم ياسر لمعى سالم36362
658o8تربية ابتدائي بنى سويفايمان فرج عبد العليم محمد
تربية قنا ج جنوب الوادىهاجر محمد احمد محمد733826
797o1رياض اطفال الفيوم طالباتايمان حسين عبد المحسن محمد
5892o4طب المـــنصورهداليا محسن عبد العزيز عبد الفتاح محمد
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويساحمد السيد محمد مرسي635818
اداب انتساب موجه القاهرهروضه عبد المـــنعم محمد قطب35283
5o3333طب بيطرى المـــنصورهعبدالرحمـــن ناجح على على بدوى
11832oتجاره القاهرهرضوى مجدى حنفى محمود
تربية ابتدائي دمـــنهوراحمد خالد الطاهر ادريس عوض425665
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشروق حسن محمود زهران226557
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسساره محمد محمد محمود ابوحشيش637725
صيدله طنطامحمد ايهاب محمد سليمان366443
تربية دمـــنهوربسمه فهمي السيد عمر429377
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تجاره وإدارة أعمال ج حلوانزياد عصام عبد السالم ابا يزيد122472
426o96حقوق طنطامحمد احمد حسنين نعيم
43335oطب االسكندريهعمرو محمد عاطف السيد عبدالقادر
2928ooهندسة شبرا بنهامصطفى خالد محمد محمد لبده
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكارين نبيل فوزى فخرى19177
2o9588هندسة القاهرهمحمد احمد عبدالعزيز عبدهللا
5o885oتجاره بنهاندى نبيل خضري محمد عبدالرحمـــن
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتمارينا شنوده قلينى مـــنتياس732433
اداب عين شمسسيف طاهر بهجت ابوالنيل294735
صيدلة اسيوطعبد هللا جمال ابو الحسن ابراهيم738228
58248oاعالم القاهرهزينب على عطيه سالم محمد
تربية العريشسلوى مـــنصور على ابراهيم666527
حقوق اسيوطعرفه نعمان عبد الحفيظ محمد827471
اداب انتساب موجه عين شمسمـــنار محمد حنفى محمود274489
تربية سوهاجسلفانه عاطف شحاته حنا817923
تجاره الزقازيقاحمد محمد عبدالرحيم محمد639583
تجاره جامعة دمياطمحمد اشرف انيس رزق المتولى593478
59o288رياض اطفال المـــنصورهياسمين عرابى عمران احمد
59115oطب المـــنصورهايمان السيد ابراهيم عبد اللطيف
3o1588التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةكريمان عالءالدين حسن عبدالعزيز
73o714تجاره بنى سويفكريم ناصر نجاح عبد الشــافى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا محمود عبد العال محمد145271
حقوق االسكندريهعالءالدين جالل عبدالحفيظ احمد344782
فنون جميله فنون المـــنيالينا أحمد إبراهيم عثمان346532
اعالم القاهرهياسمين صبحي عبد الرازق محمد الديناري53497
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه السيد حلمي محمد بدرالدين235696
اداب انتساب موجه القاهرههدير خيرى عباس محمد خير34979
144o9oتجاره عين شمسمـــنة هللا هشــام صالح الدين حنفي
41425oهندسة االسكندريهبسمه حسن على حسن
هندسة حلوانايه سيد محمد محمود37747
اداب كفر الشيخريهام محمود عطية محمود سالمه376598
تربية كفر الشيخريحانه محمد عثمان فرحات أبوزيد374176
2o7366فنون جميله فنون المـــنيامـــنى ابراهيم يوسف ابراهيم
هندسة االسكندريهاحمد عصام احمد ابراهيم خطاب459453
طب المـــنصورهندى ايمـــن عبد الشــافى عبد الفتاح574868
نوعية الزقازيقساره عبد النبى محمد مصطفى637598
نوعية موسيقيه بور سعيدندى محمد سيف الدين شحاته مصطفى662338
2261o9التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى اشرف مصطفى عامر
طب اسنان القاهرهمريم عالء محمد معوض الخولى35447
3642o3صيدله االسكندريهيارا ماهر محمود محمد صقر
تربية قنا ج جنوب الوادىايمان عبد الحميد حسن ابراهيم745323
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد ابراهيم محمد ابراهيم عبد القادر411518
صيدلة المـــنياخالد على محمد محمد728581
23o456عالج طبيعى القاهرهامجد محمد رياض الهبيرى
صيدله االسكندريهمريم مجدى عوض جرجس438618
هندسة طنطاحسن طلعت حسن الدهشــان357359
تربية حلوانايه امام ابراهيم حسين152121
تربية طفوله االسماعيليهسهام طلعت محمود محمد عرفان669796
5o2151تجاره جامعة دمياطاسالم محمد محمود عبد المقصود شعبان
7o461تجاره بنى سويفهند عويس عبد الجيد على
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاسال م محمد على محمد744685
58o818تربية رياضيه بنين المـــنصورهحسين السيد مصطفى محمد ابراهيم
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هندسة الفيومرنا ناصر عبد العظيم علي74872
اداب االسكندريهمريم سامح عبد السيد على محمد جمعه348191
345o17تجاره االسكندريهاحمد مصطفى جابر محمد علي
سياحه وفنادق المـــنصورةايمان على محمد محمد525242
كلية هندسة الطاقة بأسوانرمضان عاطف خاطر على62138
6371o2اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعمر متولى السيد محمود الخياط
هندسة الزقازيقامير صابر ميخائيل صليب564287
456o6كلية البنات آداب عين شمسجهاد محمد السيد عبد السالم
طب عين شمسنادين اشرف احمد السيد حنفى262825
تربية ابتدائي بنى سويفنادره على احمد حسن67864
 تربية الساداتشيماء خالد عبدالعزيز بحيرى226559
رياض اطفال المـــنصورهايه عبد الباسط محمد فرج الجناينى581579
5823o3هندسة المـــنصورهالسيد رضا السيد عبد المعطى سليمان
5o7o69طب بورسعيدالسيد محمد السيد الباز الحضرى
اثار القاهرهمها ماهر عبدالمولى على عيد376641
59173oعالج طبيعى ج كفر الشيخعبد هللا احمد الوصيف احمد سالم
تجاره بور سعيداحمد حسن السيد العربى ابراهيم663854
6953oتربية بنى سويفعالء عبد الحكيم محمد عويس
تجاره عين شمسحمدي محمد حمدي الزيات122147
41o872فنون جميله فنون ج االسكندريهادهم سامح محمد محسن قاسم
هندسة شبرا بنهاامل سامى خليل ابوعرب296538
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان حمدى عبد التواب احمد39843
اداب الزقازيقاسراء ايمـــن جالل عبد الحميد514983
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمريم مصطفى عبدالحليم احمد نافع652511
طب طنطايمـــني اشرف حسن محمد الفقي485891
81581oتجارة قنا ج جنوب الواديعبد الحميد كامل عبد الحميد ابو زيد
تخطيط عمرانى القاهرهمحمود رأفت ابراهيم عبد العظيم642134
كلية البنات آداب عين شمسنورهان حسن ابراهيم ابراهيم132125
اداب الزقازيقايمان جعفر فتوح فتيح639899
66332oتجاره بور سعيداسماء على رفاعى السيد احمد
646oo2اثار الفيوماحمد ربيع محمد عبد الحميد
تجاره عين شمسمصطفى حسين عبدالرحيم محمود269355
تربية دمـــنهورانغام عبداللطيف محمد الشــاذلي429561
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابراهيم جمال ابراهيم ندا43492
صيدلة بورسعيدسماء عادل يونس احمد البلتاجى565174
صيدله بنى سويفهاجر نشــات سيد محمد64614
اداب الفيوممحمد حماده فاروق على137133
صيدله المـــنصورهاحمد ابو العنين احمد ابو العنين573479
66o511تجاره بور سعيديوسف مجدى محمد على قريش
صيدله القاهرهنورهان عادل عبد الحميد احمد142627
28o692تجاره عين شمساحمد محروس بيومى عبدالحميد
5o4475تربية جامعة دمياطمـــنة هللا شحاتة موسى موسى البرامونى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه خالد حسنى محمد147447
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الرحمـــن ياسر صالح يوسف محمود342693
3o4752صيدله طنطاهبه محمود توفيق محمد عبدالجواد
586o88هندسة الزقازيقامجد محمد كمال محمد الشيال
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفايه عبدالحميد محمد محمد716635
4412o8عالج طبيعى ج كفر الشيخمصطفى رجب على ضفدع
طب بيطرى بنهاانجى خالد سيد عباس فوده296319
هندسة اسيوطعمر سيد عبدالحفيظ سارى193634
72857oنوعية المـــنياميالد موشير انطونى توما
3611oاداب حلواناسراء عماد محمد عنانى
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طب بنهاايات خالد حسنى سالم277873
41o517تجاره االسكندريهخالد احمد ياسين ثابت
اداب القاهرهندى مجدى عبد المـــنعم عبد الرحيم39814
تجاره القاهرهاحمد ربيع محمد موسى سليمان199141
2253ooطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةتقى ايمـــن احمد عبداللطيف
اداب سوهاجامل عوض هاشم مرسى815477
حقوق طنطاكريم ابراهيم خليل ابراهيم احمد426825
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنورهان اسامه رمضان عالم عبد القادر659355
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالمعبود عبدالعزيز ابو الفضل212464
2o7253عالج طبيعى القاهرهمريم محمد عويس ابراهيم
كلية طب أسوانحسام حسن حسين على744934
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدهللا محمد عبدالمطلب الحشــاش212159
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانصباح مصطفي هاشم فهمي154243
طب القاهرهياسمين مدحت محمد محمود الحضرى13686
صيدله المـــنصورهمحمود ناصر عبد القادر مسعد565331
هندسة االسماعيليةمحمد محمود درويش رسول657288
722o88طب المـــنياعائشة محمد توفيق برجاس
اداب انتساب موجه عين شمساحمد خلف عبدالحى محمود263966
224o97هندسة شبرا بنهامحمود محمد عبدالعاطى طه
27o979اعالم القاهرهاالء محمد احمد محمد
12o527اعالم القاهرهخالد وليد سالمه حمدان
51o957اداب الزقازيقإسراء محمد عبد هللا أنور
تربية شبين الكوماميره طاهر فكرى طلحه218325
تجاره انتساب موجه قاهرهرضوى رمضان عبد الحميد محمد22864
اداب المـــنياايه صالح خلف هللا احمد723571
3163oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانخلود محمد السيد محمد عبد الرحمـــن
11669oطب اسنان القاهرهكارول صموئيل جرجس تاوضروس
طب المـــنياهدى عماد على ابو اليزيد714241
فنون جميله فنون ج االسكندريه ندى محمد متولى عبد العال بخيت349429
السن عين شمسهبة هللا ابراهيم فوزى مصطفى42934
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد فتحى حسين عبد الفتاح153134
تربية االسماعيليهسوسن محمد حزين عبد الرازق655971
8o86o7طب بيطرى سوهاجعبد الرحمـــن على محمد حسن
هندسة طنطالؤى حسام كمال محمود النوسانى362328
كلية رياض االطفال اسيوطبسمه ظريف لمعى فهيم793731
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسراء فتحى عباس السيد عيسى652425
صيدلة بورسعيداالء رضا مصطفى ابو العنين579917
تربية الزقازيقاسماء محمود عبد المحسن احمد511542
اداب الزقازيقاسراء احمد السيد عبد الحميد669149
نوعية موسيقيه الزقازيقهاجر احمد السيد شعبان عبدالرحمـــن525491
3534o6هندسة طنطاعلي محمد علي صقر
السن عين شمسدنيا محمد فؤاد محمد خليل114211
تربية ابتدائي االسماعيليههدير فتحى محمد عمر656677
458o44هندسة االسكندريهاحمد سامى جمعة ابو  خطوه
21o41oاداب حلوانضحى بدر يونس ابراهيم سليمان
طب بيطرى القاهرهجينا ايهاب فريد فايد115744
4887o9طب المـــنصورهمحمد ايهاب عبد العاطى غازى ابو ورده
تربية اسيوطايرين ابراهيم حبيب سعيد795371
حقوق طنطامؤمـــن فؤاد محمد احمد عجوه356999
حاسبات ومعلومات عين شمسفادى ايمـــن كمال شحاته192673
23o8o5اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشوقى محمد شوقى ريحان
14o387تربية عين شمسيارا مصطفى سيد محمد
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طب طنطااسراء عبد الرحمـــن ابو الفتوح عبد الرحمـــن489495
تجاره االسكندريهعال محمد عبد العاطى عيسى حسين417824
43o611تربية ابتدائي الساداتآية حمدى محمد على المهدى
تجاره دمـــنهورهادى محمد عبدربه عبد الحميد سدنيه427813
661o93تربية بور سعيدمـــنه احمد عبده الناغى
تربية اسكندريةنورهان محمد اسماعيل رجب347776
5128o1صيدله الزقازيقمصطفى محمد يسن محمد الحاوى
125o81تجاره القاهرهمحمد ياسر عزت غنيم
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعبد هللا خالد عبد العظيم على61473
هندسة اسيوطعمرو عبد المـــنعم محمد عبد الجواد سليمان662625
كلية حقوق المـــنيامصطفى احمد عبدالحميد عبدهللا719827
فنون تطبيقيه حلوانهنا محمد عبدالحي شــاهين192335
12oo78تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمـــن محمد ايمـــن السيد عبد الخالق
8o4o11صيدلة سوهاجمحمود عبد الرحيم محمد على
تجاره القاهرهمارتينا مكرم جابر حنس124312
هندسة القاهرهحسين شعبان محمد عشري123778
8o1471سياحة وفنادق المـــنياامجد حماده عبد الحميد اسماعيل
دار العلوم ج القاهرهامل سيد عبد هللا حمدان142192
57oo8oتربية المـــنصورهشروق السيد محسن شلبى خضر
كلية الطب بقناامل خليل محمد يوسف743766
6451oهندسة بني سويفعمر ثابت سالم محمد
56o744تربية رياضية بنات المـــنصورةخلود مصطفى عبده محمود ابوطالب
26259oصيدله عين شمسمـــنه هللا محمد كامل محمد
هندسة االسكندريهعلي نبيل ابراهيم عبده345415
3o2812طب بنهامحمد خالد محمد محمد الطنطاوى
نوعية بنهامى احمد عبدالعظيم محمد زيدان279991
هندسة االسكندريهحازم كمال فتحى سمك415141
تربية ابتدائي عين شمسهانى ابراهيم سالم سالم االعرج292576
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمد عبد الهادى االنصارى117998
تربية الزقازيقهبه السيد محمد على644572
عالج طبيعى القاهرهعبدالرحمـــن احمد امين محمد سليمان287645
تربية ابتدائي عين شمستقى صالح محمد عوض283477
طب بنهامحمد السيد على جريدة217664
هندسة المـــنصورهعبد الناصر فيصل محمد مصطفى الشــال593264
طب بنى سويفعصملية رجب يونس محمود68766
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن عبد هللا السيد محمد345718
دار العلوم ج القاهرهاميره احمد عبد الرحمـــن محمد عبد المقصود52621
57569oهندسة بور سعيداحمد محمد احمد عبد الرحمـــن المهندس
2323o7طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعلياء عبدالمعبود عبدالحليم مسلم
اداب عين شمسايمان حنفى همام ابراهيم268393
83254oهندسة سوهاجكريم صابر عبد المـــنعم شيخون
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمود طارق محمد عبد الغني حسانين459377
14o257السن عين شمسميار محمد مـــنصور مـــنصور
تجاره بنى سويفسيد طه ناصر سعد67491
29o897تجاره عين شمسمصطفى جمال امين ابراهيم ابوالخير
اداب المـــنياأحمد عمر رجب محمود715529
صيدله عين شمسريم محمد كمال على كامل144535
نوعية طنطامحمود سعيد عبد هللا أحمد المـــنشــاوى485273
تربية اسواناميره جيالني عباس محمد821728
تجاره طنطاضياء احمد عبدالمقصود محمد ابراهيم426956
29156oكلية البنات تربية عين شمسمروه اشرف محمد محمد
7487o7حقوق اسيوطحسن مدني عوض مدني
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كلية البنات تربية عين شمسايه محمود يوسف على271768
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد عبد الرحمـــن مجاور عبد الرحمـــن درويش381758
طب بيطرى سوهاجعلى عزت على محمود814615
5o9o12كلية هندسة الطاقة بأسوانالسيد محمود السيد محمد مطر
هندسة شبرا بنهاحسام محمد مصطفى محمد262282
3o2757تربية ابتدائي بنهاطه فوزى محمد عبدالرحمـــن الخلفى
21o65oطب القاهرهمحمود صالح محمد محمود محمد
تربية اسكندريةسارة راشد حسنى زرزور417144
حقوق االسكندريهصدقي عوض صدقي عبد النبي427658
56o1o7تجاره المـــنصورهبسنت ابراهيم عبد النبى ابوحمامه
تجاره القاهرهايه طارق فارس محمد على34144
رياض اطفال االسكندريه طالباتمريم شعبان عبد المـــنعم محمد ابو المجد341465
81o672تجاره سوهاجرانى قيصرى فتح الباب بنامين
تربية ابتدائي اسيوطبيشوي حسنى موريس يسي796527
اداب اسيوطاسراء احمد احمد محمود788381
طب المـــنصورهايه عبد هللا احمد سيد احمد غطاس569963
اداب عين شمساسراء احمد سيد محمد ابراهيم197461
صيدله طنطاعبدالمطلب على رشدى على درويش366486
تربية اسيوطروزان عصام ناجى مـــنسى786858
7853ooطب القاهرهيوسف اشرف يوسف سالم
طب القاهرهجهاد دردير حسين دردير25545
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عادل عرفه النجار221955
562o22تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمود سعد ابراهيم المتولى رجب
تربية ابتدائي المـــنصورهايه اسامه حمدى محمود عطيه568696
13oo23برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمارينا رأفت عياد نخنوخ
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد سامى عبدالحميد حتحوت212918
49o666اداب طنطاباسم عالءالدين السيد السيد النقيب
355o35طب اسنان طنطاملك رمضان رجب رمضان حسن
اداب انتساب موجه القاهرهشروق احمد محمود احمد راضى24728
تربية طنطااحمد عالء السيد احمد المرشدي حمزه366755
2986oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد شريف احمد محمود
4259o7اداب دمـــنهورأيمـــن مـــنصور سعيد عبدالحميد قطب
2o4534اداب انتساب موجه عين شمسمحمد على عبدالحميد عبدالمجيد
4255o4تربية دمـــنهوراحمد خميس محمد محمود الطنيحى
حاسبات ومعلومات القاهرهمازن احمد ابراهيم علم الدين187668
5o9o63حقوق الزقازيقعمرو مصطفى مختار توفيق شرف الدين
نوعية المـــنياامـــنيه شريف جبريل فراج721642
5o5827تجاره جامعة دمياطابراهيم على رجب على
هندسة اسيوطنادر ناصر محمد عبدالباقى644935
اداب الزقازيقاالء خالد عبدالحليم ابراهيم فرحات638287
هندسة بور سعيداسالم عالء الدين السيد عبده664236
2o175oاداب عين شمسحسين على محمود احمد
هندسة المـــنصورهمحمد ابراهيم عبد الصبور محمد موسى562552
هندسة الفيوممحمد احمد غزال محمد74221
233o86حقوق جامعة الساداتمحمود محمد محمد حماد
124o5oالسن عين شمسرضوى محمد غريب السيد فليفل
هندسة الفيومايه اسامه رجب السيد رجب142673
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء على يونس سعداوي154962
اداب االسكندريهجهاد عصام محمد محمد حسن الغول349999
2o2669اداب القاهرهدينا اسامه محمد البرى
36o38تربية حلوانشيرين مجدى عربى سالم
تربية ابتدائي بنهامروه سعد ابراهيم على محمد279986
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22o673هندسة طنطامروان ابراهيم ابراهيم السيد تركى
اداب طنطاناجى شريف مصباح الشهاوى498964
هندسة عين شمسرويدا خالد سعيد محمد122678
هندسة سوهاجصباح ايمـــن على السيد815437
نوعية طنطااميره محمد حامد سعد العباسى359136
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد عبدالحميد عبدالرحمـــن عفيفى231176
السن المـــنياهدير جمال الدين يوسف حسانين225852
5o915oصيدله الزقازيقحازم محمد سيداحمد مصطفى
138o43تجاره عين شمسهاجر عربي ذكي احمد
هندسة المطريه جامعة حلوانعبدالمحسن احمد محمد شــادى217915
هندسة المـــنصورهأحمد صبحى حسن محمود شــاهين487531
715o14طب عين شمسمصطفى موسى زكى عبد المـــنطلب
51o678تربية ابتدائي الزقازيقعالء الدين حاتم عبدالعظيم ابراهيم سقاوه
8114o2تربية طفوله سوهاج طالباتمـــنار حسن شحات عبد الرحمـــن
52547oاداب الزقازيقسلمى محمد عبدالعال محمد
7526o4طب المـــنيارفقة اميل يوسف سرجيوس
هندسة القاهرهعمرو محمد على محمد153334
37o262كلية هندسة الطاقة بأسوانمهند محمد محب حافظ الخالل
هندسة المـــنصورهمحمد حسام محمد الشحات محمد نصار576167
277o15تجاره بنهااحمد حمدى خليل اسماعيل محمود
تربية المـــنصورهمحمد حمدى لطفى محمد الهادى588683
كلية طب أسنان الفيومدعاء ضيف مرسي عبيد79751
حاسبات ومعلومات عين شمسمصطفى شوقى مصطفى عطيه143662
58976oطب المـــنصورهايه السيد الغريب محمد سعد
تربية سوهاجخلود رافت محمد عبد القادر818338
تربية دمـــنهورايمان عبدالمحسن ابراهيم محمد شمس431273
2o78ooعلوم عين شمساالء محمد اسماعيل حسانين
اداب االسكندريهاميره على محمد محمود339767
حقوق عين شمسساره سمير امبابى محمد275171
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء عمران دكرونى ابوالعال733968
نوعية الزقازيقامانى صبحى مرغلى على521652
3o713هندسة القاهرهمحمد شريف محمود مدنى
42953oتربية طفوله ج دمـــنهوراية مـــنصور مـــنصور عيسى
1888ooاداب انتساب موجه عين شمسمـــنه هللا سالمه دسوقى كامل محمود
تربية ابتدائي اسيوطاحمد عبد الجابر عبد الجابر محمد791889
اداب الزقازيقتسنيم مسعد حسن ابراهيم محمد الحكماوى585197
37462oنوعية كفر الشيخاسراء مصطفي طلب علي الوكيل
تجاره الزقازيقمحمد صبرى محمد مـــناع محمد637153
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود حماده جاد حنفي734124
صيدله طنطااسراء صبحى مجاهد الديب222738
5o958تجاره القاهرهابراهيم محمد عبد العاطى احمد
طب بيطرى سوهاجمروه عبدربه عباس عبد المـــنعم815371
تربية ابتدائي دمـــنهوراحمد سامى احمد احمد موسى425666
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةحبيبه حازم محمد صبرى عبد الفتاح25737
5o5525صيدلة بورسعيدمها الشحات صابر يوسف رخا
نوعية جيزهنجوى جمال احمد قنديل13622
اداب القاهرهبسنت زينهم عوض بدوي36957
824o44كلية الصيدلة ج جنوب الوادىعبد هللا شراقي عبد العظيم حسن
67o136العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامسبسنت حسن علي الحلو
498o81هندسة طنطااحمد مجدى عبد الخالق عمر
هندسة الزقازيقفوزية ياسر إبراهيم الصاوي521636
صيدلة المـــنياعبدالرحمـــن محمود عبدالعزيز محمد711131
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اعالم القاهرهلمياء رأفت محمد عبد الرحمـــن144239
8o598oاداب سوهاجاحمد كامل عبد الرحمـــن مصطفى
459o62هندسة االسكندريهاحمد احمد محمد كمال اباظة
صيدلة سوهاجشيرى رفعت رزق ويصا785563
اداب طنطامحمود على على سبع366567
اداب عين شمسمحمد ناجح محمد جابر اسماعيل289162
59o911طب المـــنصورهليلى صابر عبد الفتاح محمد
علوم دمـــنهورشيماء طاهر عبد العزيز محمد العجان446326
64o49طب بنى سويفشريف محمد صادق عقبة
تجاره عين شمساحمد فتحى عبدالفتاح المرسي296589
كلية األلسن/رياضة كفر الشيخمحمد امجد لبيب الرشيدى566371
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد خيرى عبدالرؤف عبدهللا223381
صيدله المـــنصورهميرنا الدسوقى عيسى رزق على591764
66ooo8اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسفاطمه محمد عبد العاطي سالمه
تربية ابتدائي طنطااسماء زكريا فتوح محمود عمران359118
14958oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانيسرى عباس محمد اسماعيل محمد النشــار
صيدلة المـــنياروجينا بسطا نصيف زكى713552
3488o6اداب انتساب موجه االسكندريهياسمين عراقى حسين عبد الرازق حسين
اداب المـــنصورهبسنت محمد ابراهيم الطوخى494676
اداب حلواندينا صابر عبد الهادي محمد39621
تربية جامعة السويساسماء ابراهيم عبد الحارث مرسى657649
36o953اداب طنطاكريم احمد عبد الفتاح احمد عياد
6o985تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانانشراح اشرف احمد فريد
طب االسكندريهفادي محمد محمد السبخاوي335678
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةساره مختار محمد محروس233986
نوعية كفر الشيخاميره محمود محمد محمود احمد الفحل384246
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةدعاء محمد احمد محمد137514
تربية كفر الشيخشيرين رضا اسماعيل ابراهيم العوانى369618
717o2حقوق بنى سويفجيهان عثمان محمد عبد العظيم
3772o9نوعية كفر الشيخسعاد حسن فوزي خليل اغا
تربية ابتدائي بنهاايه ايمـــن محمد احمد مصطفى زغلول277547
تربية ابتدائي دمـــنهوراسامه محمد صالح مصطفى سالم427894
نوعية المـــنيامفدى اشرف مالك عبدالملك722538
193o9oتجاره القاهرهنورهللا عمرو مصطفى السيد  توحيد
تربية اسيوطصفاء محمود حسين فرحان791512
138o4oتجاره انتساب موجه قاهرهندى محمد امين احمد
498o27صيدلة بورسعيدريهام فخرى عبدهللا عبدالغنى محمود
52o242هندسة الزقازيقنيرة ياسر عبد الفتاح محمد حسانين
اداب المـــنصورهعبد الرحمـــن احمد محمد غانم493486
5o1843تربية جامعة دمياطساره اشرف جوده الشنوانى
2o261oحقوق القاهرهايمان حسن على عبدالعال
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىعلياء محمد عبد النبى عبادى743816
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود نادر محمد مصطفى رجب235627
796o8oحقوق اسيوطعدوى ربيع عبد المـــنعم احمد
طب طنطامحسن حمدى أحمد عبد الحكيم الديب497693
تجاره االسكندريهايه رجب السيد عبدالوهاب417352
اداب انتساب موجه عين شمسفتحى عبدالحميد فتحى عبدالحميد289879
هندسة اسيوطالسيد محمد شبل العداوى352835
262o64تجاره عين شمساحمد سيد خيرى عطا هللا حشــاد
2619o6اداب انتساب موجه عين شمساالء محمد جابر عيسى
هندسة القاهرهمحمد عادل محمد السيد135592
2717oتربية عين شمسندى اسامه سعيد مرسى السيد
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كليةاسمجلوس
تربية أساسي اسكندريةفارس احمد حسين محمد احمد421437
تربية دمـــنهوراسراء صبحى السيد محمد بدوى بدوى466434
طب بيطرى دمـــنهورحسام على عبد هللا غالى442817
تربية العريشمـــنال خالد على محمد666699
طب القاهرهفاطمه ربيع كمال سليمان محمد52447
عالج طبيعى ج كفر الشيخندى طارق عبد المعطى سالم محمد433879
صيدله طنطااسالم احمد اسماعيل ناصر355828
382o57كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورنورهان رضا يونس السيد شــاهين
8o1o64الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفندي عادل توفيق سعيد
3o2979صيدله الزقازيقبسمه عبدهللا احمد السيد الدسوقى
اداب المـــنصورهالهام مصباح امين على فرج581548
فنون جميله فنون ج االسكندريههنا هاني سعدالدين عثمان فرج411136
58227oتمريض المـــنصورة رقيه محمود عبد الحميد محمود
23o493هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد يسرى كامل احمد زين
صيدلة اسيوطماهينور عالء الدين نعيم احمد748583
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد وحيد احمد همام23323
356o32تربية طنطاجنات اشرف السيد علي ابو شمه
7147o1هندسة المـــنياامـــنه احمد نور الدين محمد
رياض اطفال المـــنيا طالباتميرنا نادي سمير نصيف725648
3o389هندسة القاهرهاحمد كامل محمد مامون على
صيدله حلواناسماء جمال فاروق عبد المـــنعم67913
41o545تجاره االسكندريهثراء عبد العاطى حسن عبد العاطى حسن
اداب المـــنياايه موسى عبد العزيز عبد هللا756727
تجاره الزقازيقسميحة ابراهيم عبده ابراهيم عسكر522883
هندسة عين شمساحمد محمد ابراهيم محمد262874
45259oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد صابر محمد مرعى
حقوق الزقازيقاالء محمد ابراهيم جمعه سالمه517717
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن سامى محمد بيومى سماحه223558
5o1442اداب جامعة دمياطأميره السيد السيد المغربى
اداب القاهرهندى احمد عبد الهادى عبد القادر151842
27373oاداب انتساب موجه عين شمسمحمد حرزهللا عبدالوهاب محمد
اداب انتساب موجه حلوانهناء حشمت جميل جورجى57453
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويساحمد عبد النبى حسينى عبد النبى الشرويدى512734
حقوق قنا جنوب الواديعبد الرحمـــن انور احمد الصغير731883
تربية طنطااسراء حمدى عبدالحق محمد النجار359112
تربية عين شمسعمر ابو السعود مسعود محمد29779
هندسة االسكندريهحسن السيد حسن هلل472439
3o23o7كلية البنات آداب عين شمسايه صابر سيد محمد
صيدلة اسيوطداليا محمد الطيب محمد محمد746665
هندسة القاهرهشريف عصام احمد محمود195882
1264o3طب بيطرى القاهرهياسمين على سعيد على
صيدله االسكندريهسارة عدلى ايوب داود349571
754oo1هندسة المـــنيااسالم وحيد عبد الحليم سالم
طب المـــنياالزهراء رجب سيد عبد العزيز712937
8o4647حقوق سوهاجعبد هللا بهاء على فرج
372o1تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا هاني عدلي توفيق
صيدله طنطااالء سامى طه عانوس226772
35o81تجاره القاهرهريم ابراهيم احمد ابراهيم
اداب طنطامصطفى طارق ابراهيم ابراهيم حسين366769
اثار القاهرههدى عادل امام نبوى283552
صيدله بنى سويفايه هللا عصام صالح رياض63212
عالج طبيعى قنازياد محمد حادي سعيد736213
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كليةاسمجلوس
تجاره االسكندريهجهاد جمال عبدالرازق ابراهيم347592
كلية البنات تربية عين شمسسميره سعيد محروس ندا49282
تربية طنطاغاده مصطفى احمد بسطويسى489293
43o711تربية الساداتايمان جمعه مبروك المالح 
تربية ابتدائي قنا ج الواديسمية احمد محمد محمود734318
كلية هندسة بنهامحمد عبدالنبى محمد الفرماوى217848
2o3434هندسة عين شمسهدير جمال حنفى كرم
222o15طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشبل محمود شبل الحلو
تربية اسكندريةعال عادل عطية عبد الاله النجار423972
5797o3كلية األلسن كفر الشيخمحمد سعد سعد ابراهيم
طب الزقازيقاسماء شريف ابراهيم محمد518582
211o29تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمصطفى احمد رمضان احمد
اداب عين شمسايه محمد فؤاد السيد محمد196685
35o71تجاره القاهرهدينا محمود عبده عزت
طب بيطرى القاهرهاحمد حسام الدين حسن على155732
3531oكلية فنون جميلة فنون اسيوطعائشه حازم محمود فاضل
2212o2تربية ابتدائي الساداترانيا محمد محمود حميده
هندسة كفر الشيخعلى عبد الموجود على بدر عطاهللا459944
2637oهندسة عين شمسعبد الرحمـــن عادل شعبان شعراوى
صيدله حلوانامانى عرفه بريك محجوب46268
29o117تجاره عين شمسمحمود محمد محمود مصطفى البراز
8o9576سياحه وفنادق االقصرحماده محمد محمد عثمان
تربية طنطامى ربيع حسين المرحومى359766
طب اسنان المـــنصورهايه حمدى القصبى رياض574815
661o16تجاره بور سعيداسراء اشرف ابراهيم كمالو
7964o2اداب اسيوطمحمود صالح شمس الدين محمد
تجاره القاهرهمحمد نصر ابراهيم نصر ابراهيم33243
216o26هندسة طنطاساره اشرف حلمى حسن نورالدين
4975o1كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةأيه أيمـــن مآمون الجوهرى
هندسة الفيومعبد المـــنعم سامي سيد محمود58435
345o81تجاره انتساب موجه االسكندريهعاصم سالم رمضان سالم غنيم
41o553كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةعلياء يسرى عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن رزين
اعالم القاهرهاميره عماد مـــنير سعيد152113
تجاره دمـــنهورمهند ايمـــن محمد جالل الدريني345757
811o62تربية ابتدائي سوهاجلمياء هندى محمد هيكل
هندسة اسيوطاحمد طه السيد طه البرم213326
12o915اداب عين شمسهدى محمد مصطفي هدية
طب عين شمساسراء عادل محمود محمد عامر295192
دار العلوم ج القاهرهايه اشرف عبدالحميد محمد حميد275468
اداب الفيومميرنا عبد هللا حنا عبد هللا74468
السن المـــنيااحمد محمد فرج نصار227199
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفناريمان سامى محمود موسى محمد42368
هندسة الزقازيقمحمد عمر محمد اسماعيل645953
261o2oصيدله القاهرهبيشوى اشرف عبدالمسيح زكى
هندسة المطريه جامعة حلوانشريف محمد عبد الحميد عبد المجيد47146
12649oتجاره بنهايارا يسرى ابراهيم احمد
فنون جميله عماره ج حلوانعمار محمد سند عبد القادر119864
هندسة عين شمسحسام عاطف حسنين عبدالعزيز189597
طب الزقازيقساره مختار عبدالحميد ابراهيم عبدالعال639368
تجاره الزقازيقسميره مجدى على موسى عامر521432
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةمحمود محمد عبد العليم على573315
حقوق اسوانسيف الدين مصطفى كامل سيف الدين مصطفى733866
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تربية ابتدائي اسوانحنان توفيق متولى محمد834211
تجاره كفر الشيخاسامه عيد مصطفى العباسى375655
فنون جميله فنون ج االسكندريهعندليب رافت جابر البلشــاشى429689
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسمريم بهاءالدين سيد محمد238253
طب طنطااسراء محمد محمد نعيم367697
اداب حلوانمريم عمرو احمد عبد السند35141
521o28هندسة الزقازيقاحمد حمدى محمد فتحى عبدالفتاح
صيدله الزقازيقنسمه فتحى ابو الريش عبد الحليم بيومى642817
748o86صيدلة اسيوطأمـــنية ممدوح حسين السلمانى
19753oتجاره انتساب موجه قاهرهفاطمه نبيل محمود حنفى
تجاره المـــنصورهخالد محمد فؤاد عوضين المحالوى571559
265o36السن عين شمسفاطمه غنيمى عطيه جاد الحق
اداب عين شمسخلود ابراهيم محمد السيد ابراهيم283782
تربية ابتدائي قنا ج الواديياسمين احمد عبدالفتاح محمد732823
27o3o6تجاره بنهامعتز محمد احمد عبدالعزيز
هندسة عين شمسمايكل هانى فوزى يواقيم117511
23o446تجاره بنهانادر محمد على يوسف الشموتى
هندسة المـــنصورهمحمود حمادة محمود إبراهيم جعفر493658
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىنها عادل نجيب عبد الراضي742775
تربية ابتدائي الزقازيقجمال عبد الحليم عبد المـــنعم محمد667874
تربية اسيوطعبد الرحمـــن رجب شعبان احمد793887
37o357كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاميره اشرف كريم العربى نصر
65o11تربية ابتدائي بنى سويفياسمين محمود عبد العظيم قرنى
كلية البنات تربية عين شمسايه سليمان اسماعيل عبدالمجيد294594
تربية اسكندريةمحمد بالل محمد حسين المغاغي337339
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حسن سعد حسن133615
تربية ابتدائي شبين الكومهدى محمد عبدالستار شــاهين216889
799o89 تجاره اسيوطالهام فرغلى عبد الستار هاشم
نوعية طنطااسماء ماهر عدالن عبدالجليل عبده354683
22o311طب بنهااالء الرفاعى السيد الفولى
56o928اداب المـــنصورهريهام عبد العال عبد الرحمـــن عبد العال
هندسة القاهرهوسام خالد محمد مرسى266479
اداب القاهرههانى سيد عبد التواب على57633
السن عين شمسكارمـــن رائد عبدالسالم عبدالسميع295267
6375o8هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد اشرف عثمان السيد السنباطى
تجاره المـــنصورهعادل محمد محمد محمد المـــنشــاوى488584
63616oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةدنيا حسن عبد الرحمـــن احمد
اداب بنى سويفمحمد سيد عبد الهادي عبد الهادي65638
14o337كلية البنات آداب عين شمسفاطمه على زين العابدين عزب
اداب الزقازيقوفاء حسانين محمد عبد المـــنعم فرج515182
19653oالسن المـــنياهدير ايمـــن صالح فرغل
2o8149كلية البنات آداب عين شمسايه عبدهللا حسين عبدهللا
تربية العريشدينا محمود سالمان حسين سليم665818
كلية هندسة بنهامحمد خالد احمد سلطان227289
اعالم القاهرهسندس عمادالدين حمدى عبدالفتاح268968
طب اسنان المـــنصورهاسراء عبد الباسط ابراهيم محمد اسماعيل581728
تمريض المـــنيا هناء رجب محمد حسن714629
266o75التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندا حسن رمضان مصطفى
طب بيطرى دمـــنهوراسماء ابراهيم عبدالمقصود رضوان447252
طب بيطري المـــنيادعاء احمد محمد احمد754786
8o1376تجاره اسيوطمحمد عامر محمد على
تجاره عين شمساسالم محمد عبدالخالق جاد297322
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اداب اسيوطدميانه حنا صالح رزق هللا794141
السن عين شمسبيشوى سمير فريد جيد269958
تربية طنطاندى سعيد ابراهيم احمد النادى353842
اداب عين شمساحمد بيومى ابراهيم ابراهيم شــاهين296567
26313oصيدله عين شمسسها ابراهيم محمد فهمى عبدالصمد
73o36اداب الفيومماجده محسن رياض عبد المحسن
تربية المـــنصورهاحمد عاطف احمد عيد احمد565518
هندسة الزقازيقاسماء على البيومى عبد العليم بيومى587934
71oo65طب القاهرهأميره حسام الدين رمضان عبد الحكيم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى عبدالمـــنعم محمد عمار217772
طب المـــنصورهايمان شــاهين محمد السيد شــاهين569961
هندسة عين شمسعبد المجيد سيد عبد المجيد اسماعيل129781
هندسة طنطااحمد خالد عبدالفتاح زاهر357616
هندسة المـــنصورهعمرو احمد ثابت على الجندى573245
41o657تجاره االسكندريهمحمد سعيد عمري شعبان
هندسة حلوانعبد هللا طارق عبد هللا محمد48599
طب طنطاالسيد محمد فتحى توفيق قاسم366235
5o6o97هندسة بور سعيدزياد اشرف محمد ابراهيم السنباطى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةتكال شفيق تكال مرقس224325
اداب القاهرهمحمد عادل رمضان محمد52574
اداب سوهاجامل محمد احمد حسن814326
طب االسكندريهأمل محمد حسن الرحمانى448775
اداب طنطابسمة عماد محمد شوقي راغب496523
تجاره عين شمسمحمد مصطفي نعمان حسين142973
تربية ابتدائي المـــنياهناء جرجس حكيم جرجس725669
66o917نوعية بور سعيدسماء محمد نجيب السيد احمد الشــاكر
اداب المـــنصورهدنيا نور السيد محمد نورالدين498763
اثار قنا جنوب الواديمحمد خالد غازى حسن135412
السن عين شمسايه سامي محمود محمد146332
تجاره القاهرهضحى حسن اسماعيل حسن21414
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورميريهان يوسف الشرنوبى بركات447143
29o378كلية البنات تربية عين شمسامانى محمد محمد طه سليمان
تربية ابتدائي بنى سويفمحمد صالح عبد الفتاح عبد الباقى65715
تجاره انتساب موجه قاهرهخالد على محمد احمد125134
66o18تربية ابتدائي بنى سويفلمياء وجيه احمد حميده
صيدله االسكندريهمحمد عبدالهادى عبد الحميد محمود خليفه356919
تربية ابتدائي المـــنصورهكريم محمد محمد على الدين الحناوى577654
 تربية الساداتاالء محمود عيد حسن225478
تربية ابتدائي الزقازيقباسنت محمد عبد الرؤف قاسم587216
تربية دمـــنهورهالة محمود عبده الهلوتى429934
35o958اداب االسكندريهيارا ابراهيم السيد محمد عطيه
74oo75عالج طبيعى قنافؤاد محمد فؤاد وهب هللا
تجاره القاهرهنرمين حسام الدين ابراهيم مصطفى121745
تربية اسيوطمونيا رضا صالح ملك793161
تربية حلواناحمد رضا على بيومى197941
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفامل محمد محروس قطب795762
تجاره دمـــنهورعمر سمير اسماعيل حسانين411393
58o217إعالم بنى سويفاسماء محمد عبد الرحمـــن محمد الجنايني
2o39o3اداب القاهرهرنا سعيد فوزى غالى
8o3868تربية سوهاجصابرين زين العابدين عبد الكريم حسين
طب بيطرى المـــنصورهنورهان خالد فؤاد محمد حسن567237
52o816عالج طبيعى القاهرهآية شعبان محمد العبسى محمد
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72154oرياض اطفال المـــنيا طالباتدعاء شوال خيري محمد
فنون جميله عماره ج حلواناحمد محمد ابوالفتوح محمد السيد187144
تجاره اسيوطاسالم محمد عبد النعيم نصر796799
اداب طنطاكرم محمد احمد عبد الحميد زاهر487272
8o7527تربية ابتدائي سوهاجدينا يونان لمعى غطاس
تجاره القاهرهاحمد انور ابراهيم قطب59661
تجاره القاهرهحسين خالد حسين احمد198721
نوعية كفر الشيخحنان السيد السعيد الدسوقى حسانين382515
41626oتربية أساسي اسكندريةعبد هللا احمد محمد على حافظ
2o387oاداب القاهرههدير هانى عبدالمـــنعم عيد
اداب طنطااحمد سامى احمد حميد366375
صيدله االسكندريهفاطمه محمد احمد بطيشه437435
4444oاداب انتساب موجه القاهرهايه جمال صالح عبد المـــنعم
تربية ابتدائي الزقازيقصفاء محمد محمد ابراهيم حيده521723
طب بيطرى بنهاهاجر صالح الدين محمود جيالنى299432
تربية االسماعيليههاله الحج محمد محمد653967
38112oتربية كفر الشيخمحمد إبراهيم سرور إبراهيم
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد امام محمد امام58443
65252oتربية االسماعيليهمياده مجدي السيد على
تجاره الزقازيقحسام حسن عبدهللا محمد محمد حسن عمر515959
عالج طبيعى القاهرهامل صالح حمزة بدوى512469
58o46حقوق القاهرههاجر عبد الراضى محمد محمد سليمان
64816oتربية طفوله الزقازيقمـــنال محمد محمد على
األكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبةميرنا حسين حسن سيد31696
295o83تربية عين شمسعبير مهدى محمد مرسى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعاصم حمادة محمد نوفل117264
هندسة االسكندريهرانيا ايمـــن محمد السيد درويش349866
19o162اعالم القاهرهايه ممدوح سعيد احمد عرابى
23o762تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد حمدى محمد ابراهيم
49o134طب اسنان المـــنصورهيوستينا انور يوسف برسوم مسيحة
4954o9تربية طفوله طنطاياسمين أحمد السيد أبوعامر
15614oهندسة القاهرهزينب الشيخ محمد مصطفى محمد
كلية التجارة ج العريشاحمد عثمان الشبراوى عبد الفتاح665263
تربية المـــنصورهمصطفى احمد السيد احمد الرمالوى573395
اداب الزقازيقجهاد عبدالرحمـــن العزب الكنانى495989
5oo448اداب جامعة دمياطميرنا رضا محمد الصعيدى
تربية ابتدائي المـــنصورهلندا السعيد السيد حسن567823
طب سوهاجعمرو شعبان على عبد الرحمـــن816122
صيدلة اسيوطجورج اشرف تقاوى لوقا816334
تربية رياضيه بنين المـــنياعمر عبد المـــنعم اسماعيل محمد712618
طب كفر الشيخداليا عبدهللا أحمد الشــازلى  جالل374722
طب القاهرهعبد الرحمـــن خالد زيدان محمد738188
هندسة االسكندريهعمر نصر ابراهيم ناجى بليح457344
5oo373السن عين شمسخلود محمد احمد خضر
19o2o5اداب انتساب موجه عين شمسنورهان يحيى عبدالرحمـــن رشــاد
تجاره الزقازيقمحمود محمد حلمى محمد الدقادوس584847
السن عين شمساحمد هشــام سيد حافظ262257
تجاره دمـــنهورعمرو حسين على محمد حامد425917
13126oهندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمد عبد الرؤوف عبد الناصر
نوعية الزقازيقرباب صابر هاشم عبد الفتاح643557
تجاره بنهامصطفى عادل حسن محمد296727
8oo486كلية طب االسنان جامعة أسيوطسلوى ناجح محمد رياض

Page 1295 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
طب بيطرى القاهرهشــادى عماد عبدالسيد قداس193613
3o3o84تجاره بنهااحمد محمد عبدالعزيز نصر نصار
اداب كفر الشيخأسماء خالد محمد محمود339746
كلية طب االسنان جامعة أسيوطرغده صالح الدين عبد الرؤف عبد العزيز787495
حقوق االسكندريهفرج عبدربه كريم عبدربه386683
تربية ابتدائي المـــنصورهابراهيم مجدى عبد الجواد البهنسى عطيه575723
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد ابراهيم عبد العظيم ابراهيم ابو سكينة578864
هندسة حلوانوالء محمد احمد عبد اللطيف68799
42367oاداب االسكندريهمريم عاطف لطيف حنا
22o5o3طب طنطاشــادى ايمـــن محمود عيد
صيدله طنطاضحى محمود محمد الكفراوى364459
تربية قنا ج جنوب الوادىعمرو عبد الناصر عبد الحميد الراوى744569
تجاره بنهاشــادى نجيب شكرى كرشة227152
215o36طب بيطرى جامعة الساداتهدير مجدى عبدالحليم العشماوي
3o7915اداب عين شمسريهام محمد رزق امبابى
تجاره عين شمسمحمود محمد امام موسى علي288952
6368o6حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسمحمد ابو العزايم محمد على
تجاره عين شمسمحمد الجبالى عفيفى الجبالى141879
فنون جميله فنون حلواندنيا مجدي عبد الفتاح عبد الحميد128164
58o414تجاره المـــنصورهالسيد احمد فاروق بدر جمعه
صيدله عين شمسبركسام تهامي عبد الغني التهامي121146
193o45هندسة القاهرهمريم محمد احمد امين سيد احمد
17o79هندسة حلوانعلى عمادالدين على محمد على
اداب سوهاجشيماء السيد على مرسى813494
اداب االسكندريهاالء جمال محمد هندى قنديل422914
تجاره عين شمسساره اشرف احمد الهادى114482
13o775تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارجريت فايق عبد المالك طناس
اداب االسكندريهمحمد سعيد محمد عبده سليمان343192
652o7oتجاره االسماعيليه ج قناة السويساسراء محمد فتحى محمد
498o36صيدله طنطاشيماء احمد ابراهيم الشــال
تربية طنطاداليا على سعد دبدوب492272
طب بيطرى المـــنصورهاسماء صبرى توفيق رمضان581745
اداب االسكندريهمحمد عبيد محمد عبيد خميس421122
هندسة الزقازيقأية إسماعيل محمد على جبر514816
34o253رياض اطفال االسكندريه طالباتسلمي عبد الناصر محمد احمد
تجاره عين شمسكريم سالمه عبدالمولى زهران296795
3752ooتجاره كفر الشيخمحمد عبد القادر قنديل ابراهيم
اثار قنا جنوب الواديايه سالم ابراهيم حسن جودة294437
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمروه سعيد موسى محمد226495
صيدله حلوانجهاد محمود جوده عفيفى عيسوى214754
45o168كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراية احمد محمد احسان عبد ربة
عالج طبيعى القاهرهساره صفوت محمد مصطفى286319
هندسة حلوانعمر طارق سليم ابراهيم17377
82o261إعالم ج جنوب الوادىرنا عبد هللا احمد سيد
هندسة طنطاحسام خالد عبدهللا عبدالحميد مـــنصور497611
519o26هندسة الزقازيقاحمد نصر محمد ابراهيم يوسف
السن المـــنيااحمد عبد اللطيف خالد عبد اللطيف65447
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن احمد عبد الفتاح بركه122267
هندسة اسيوطتوماس وجدى غبلایر شحاته786666
5o4o23تربية جامعة دمياطمحمد محمد حامد مسلم زغيلم
هندسة المـــنصورهمحمد مصطفى محمود محمد الباز591554
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن محمد احمد امام18573
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تربية ابتدائي المـــنصورهاحمد اسامه حسن محمد حسن564338
طب بيطرى المـــنصورهمحمد فتحى المتولى المتولى عفق564235
189o32تجاره القاهرهشيرين شكرى محمد لبيب محمد المصيلحي
2964o9تجاره عين شمسكريم مصطفى محمد عبدالعزيز عبدالرحيم
49o661اداب طنطاايمـــن رضا أحمد محمد الطلى
صيدله طنطاوالء احمد احمد الجندى356432
صيدله طنطاامل جمال محمد ابراهيم العدوى367266
صيدلة الفيوماحمد عادل حجازى سليمان75532
نوعية المـــنيااميرة بشرى يعقوب عبد المسيح716678
حقوق القاهرهعلى جمعه سالم عبد الجليل32629
7188o6تجاره بنى سويفعلى جمال رشدى محمد
4287o5تربية دمـــنهورتغريد اشرف علي عبد العزيز البربري
38o387طب كفر الشيخسحر أحمد بدوى عبد النبى نجم
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفدعاء محمد محمود خضر55116
تربية طفوله طنطادينا فوزى محمود شعبان486757
تجاره طنطايوسف السيد حلمى عبد العال فرج357193
رياض اطفال الفيوم طالباتايه رفعت حسين احمد715465
طب بيطرى كفر الشيخساره عادل محمد المهدى احمد مـــنصور367863
59o157طب بيطرى المـــنصورهايمان عادل محمد البدوى محمد
19986oتجاره انتساب موجه قاهرهياسمين سيد محمد محمد السيد
5o6134هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود مـــنير عطوه احمد باز
تجاره الزقازيقمروه احمد عبد القادر توفيق637934
هندسة المطريه جامعة حلوانخالد وليد رشــاد حبيب362737
تربية ابتدائي سوهاجميرنا يواقيم هابيل ابادير832963
4229ooتجاره االسكندريههاجر هشــام على مبروك سالم
تجاره اسيوطاسالم هشــام صفى الدين ابراهيم749663
صيدله الزقازيقاحمد خالد احمد يس ابو زيد637219
هندسة طنطامحمد مصطفى محمد محمد رمضان365992
79151oتربية اسيوطشيماء خليل ابراهيم محمد
2177o1هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمود رمضان قنديل
هندسة االسكندريهرواء عصام محمد السعيد الديب346253
12o853هندسة عين شمستسنيم احمد مدحت محمود احمد
اداب عين شمسسلمى سامح احمد توفيق146491
اداب االسكندريهيوسف عبد الباسط عبد العال فراج338445
71o372هندسة اسواناحمد عبدالحافظ عبدالباقى محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمود محمد متولى19665
تربية الزقازيقايمان عطيه حسين بدوي644954
تربية فرع الوادى الجديدهبة حافظ بشندى حافظ749471
4342o9صيدله االسكندريهاسراء متولى محمد عبد الفتاح ناجى
اداب القاهرهاسماء سمير عيد ابراهيم51589
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمعاذ خالد محمود حسين129545
تربية طفوله شبين الكوممريم احمد السيد نواجى222427
12o799هندسة عين شمسيحيى شريف محمد احمد عبد الرحيم
14423oاداب انتساب موجه عين شمسرضوى عبد هللا عبد الوهاب محمد
طب االسكندريهجمانة أشرف كمال وهبة عبد الحليم347144
طب القاهرهعلياء عالءالدين عبد الحكيم شــاهين129133
كلية هندسة بنهامحمود طارق على حسن سنبل587813
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى السيد غانم مصطفى غانم235229
اداب عين شمسنوران هشــام كمال سعيدعزام195463
46o613هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاميرة محمود محروس  خليفه عكر
تجاره المـــنصورهمحمد صالح على محمد588685
4239o7اداب االسكندريهخلود رمضان كامل شحاته
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816o82كلية األلسن سوهاجعبد هللا ناصر ابراهيم احمد
43o875تجارة جامعة الساداتنهلة أحمد إبراهيم أحمد محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارك مجدى شحاته عوضى156723
نوعية بنهامـــنه حمدان محمد سالمة289595
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد عزالدين محمد ابراهيم262843
تجاره الزقازيقعادل محمد محمود ابراهيم اباظة649449
3o8o84اداب بنهاساره مجدى محمد امين السيد سيف
عالج طبيعى ج كفر الشيخعمرو رجب فتح هللا محمود ابوبكر373722
اداب اسيوطدعاء نادى على عبد الرحمـــن796288
تجاره عين شمساالء حسن زوام عبدالحى عبدهللا196571
تجاره عين شمسخلود عفيفى على جابر ابراهيم198288
اثار القاهرهمريم احمد ابراهيم احمد الزينى664543
365o22طب طنطاندى عبد المـــنعم محمد عبد العزيز نور
454o1تجاره القاهرهيوسف محروس متولى حميده
44599oطب اسنان طنطاندي رمضان جابر احمد فرغلي
إعالم بنى سويفطه فولى صادق احمد67243
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمـــنة محمد حامد على محمد27897
تربية بنهااحمد عاطف محمد السيد279436
طب بيطرى كفر الشيخاسراء وليد عبد الرؤف ابو حجازى363171
تربية ابتدائي المـــنيامصطفى سيد ابوطالب محمد755112
هندسة القاهرهرضوى ايهاب فاضل عمر55129
اثار القاهرهزياد احمد السيد رمضان سالم358383
تربية ابتدائي طنطاسالي محمود سعيد أحمد المراسي354417
هندسة المـــنصورهاحمد طارق محمد ابراهيم البهنسي583952
صيدله المـــنصورهمحمد محمود عيسى احمد الديب577773
تجاره عين شمسحسن مصطفى عبد الحميد محمد23522
57653oطب المـــنصورهراندا خالد محمد غازى العشماوي
تربية بنى سويفساره احمد محمد حسن71711
رياض اطفال المـــنيا طالباتمروه رفعت فايز عبدالسالم716616
تربية بنهااسماء محمد فتح هللا محمد كامل278443
طب الزقازيقحازم عبدالفتاح محمد فتحى عبد الفتاح523849
اداب عين شمسايمان احمد سيد ذكى عامر283763
2o7593تجاره عين شمسمريم عبدالوهاب السيد حسنين
صيدله االسكندريهيارا محمد محمد علي عبدالمطلب349649
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاالء محمود عبد الحميد محمد146479
طب المـــنصورهسهام محمد سعد الغندور491667
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاميره محمد لطفى عبدالرحمـــن عبد العزيز652819
663oo2تربية رياضيه بنين بور سعيدعبد الرحمـــن احمد المتولى عوض
هندسة المـــنصورهأحمد محمود أحمد السويدى491248
نوعية الزقازيقياسمين محمد علوان عويس667846
اداب الزقازيقندى محمد مصطفى داود رمضان515147
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةنورهان سعيد السيد محمد عمران215854
طب اسنان جنوب الوادىفيرونيا عصمت قيصر قديس785566
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسماء محمد عبدالفتاح محمد659723
تجاره الزقازيقمحمود رمضان احمد عطيه521117
طب الزقازيقحسين حسام حسين كامل محروس641943
5o7196تربية جامعة دمياطخلود ممدوح محمد سالم الشربينى
7o365تربية بنى سويفاميره فايز على قطب
اداب االسكندريهمحمد سامى محمد فهيم  ابو العز425235
تربية عين شمسدنيا احمد سعودى السيد115962
هندسة كفر الشيخمحمود احمد عبدالجواد احمد حجازي384922
تجاره طنطامؤمـــن داوود سيد احمد عبده سيد االهل586696
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كليةاسمجلوس
51o32oتجاره الزقازيقفاطمه الزهراء محمد بدر باسم محمد محمود السيد
347o63هندسة االسكندريهداليا شكرى القوتلى مصطفى الجنزورى
647o45طب اسنان المـــنصورهمحمد عمر محمد على
اداب القاهرهمحمود محمد حمدى السيد154676
تربية الزقازيقمحمد صابر سالمه دحروج643754
اداب حلوانمحمد عالء عبد الحميد حافظ32885
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر عبد الحليم سيد عبد الحليم ابراهيم34517
49o2o5كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةفيرينا نبيل جورجى شنوده ميخائيل
2711o9التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةميرنا اشرف عياد ذكرى
2o7188التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه سعيد عبدالمـــنعم محمد
هندسة المطريه جامعة حلواناميره محرم السيد سليمان144169
تجاره الزقازيقمحمد طاهر محمد عطية586749
5o5424تربية جامعة دمياطهاجر رضا رفاعى عبد القادر رفاعى
طب الزقازيقاميرة السيد السيد احمد طلبه512833
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباترنا احمد يوسف صالح265989
342o81هندسة االسكندريهأحمد سيد أحمد أحمد حماد
تجاره عين شمسمحمود حسين شوقى عبدالشــافى294514
صيدله الزقازيقمـــنة هللا عصام ابراهيم الدسوقى عبد العظيم الصياد585448
تجاره بنى سويفاسماء محمود عبد العليم حسين729932
تربية ابتدائي كفر الشيخمريم حسن جمال الدين طه السيد382535
هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن شريف ثروت كامل262152
28o623هندسة شبرا بنهارندا اشرف جابر مغاوري
تجاره اسيوطاحمد مصطفى احمد محمد احمد ابراهيم789778
تربية اسيوطعبير ريان محمد عبد هللا794858
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء طارق محمود اسماعيل36131
29o574صيدله عين شمسطاهره رمضان مـــنصور سيد احمد عوض
37657oتربية ابتدائي كفر الشيخامل رضوان البيلى عبدالحميد بركات
7882oتربية ابتدائي الفيومعفاف يحى حوشى ابو سيف
طب القاهرههشــام ياسر صالح درويش57396
حقوق االسكندريهعزة عبدة السيد عبد النبي السيد422763
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد على عبدالفتاح على218245
 تربية الساداتاحمد سعيد مليجى لبن213849
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاميرة طارق محمد هالل379214
563oo7اداب المـــنصورهعبير السيد يحيى الصاوي
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوانلميس محمود احمد احمدعوض268925
تجاره القاهرههديل مصطفى محمد محمد الطويل118194
اداب القاهرهنهال طه محمد العربى محمدقطب59271
تجاره دمـــنهورحسام الدين مصطفى عبدالغفار ثابت سيد431543
تربية اسيوطزينب عبد الحميد عبد الصبور عبد الحميد797791
اداب االسكندريهسلمى حسين محمد حسين ابوحسين346276
هندسة المـــنياعمرو صبحى على حسانين718131
نوعية الزقازيقاسراء فكرى السيد محى الدين519542
6714oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمـــنة هللا هانى محمدعبد النبى محمود
5o1883تجاره جامعة دمياطميرنا رفعت ابراهيم حميد
222o22عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد ابراهيم محمد شرف الدين
5o18o3تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتايه سعد خليل ابو الدهب
كلية البنات آداب عين شمسساره محمد ايمـــن شعبان سيد احمد14881
اداب المـــنياروضه محمد فطين عبدالبر الدشلوطى716745
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةابراهيم هشــام ابراهيم عبد الحميد147663
29o68oكلية البنات آداب عين شمسمـــنى رضا محمد عبده السيد
13o517اداب القاهرهميرنا عاطف موريس جابر
هندسة االسكندريهاحمد خيري عبد الهادي محمد حماد344213
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36o989حقوق طنطاهشــام المـــنوفى ماهر المـــنوفى الزنطاحى
4228o4تربية أساسي اسكندريةنورا كامل محمد محمد قصب
2o7193تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروه خالد احمد محمد مـــنصور
56o249طب بيطرى المـــنصورهماجى محسن محمود محمد
38o299طب كفر الشيخاالء السيد عبد المجيد محمد مسيوغة
تربية ابتدائي الساداتمـــنه هللا مجدى احمد بيومى الخشــاب216133
115o83تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان محمد ابراهيم السيد
تجاره دمـــنهوراحمد ابوبكر احمد محمد عبدهللا425497
49725oهندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد صبرى على محمود الموصل
تربية بنى سويفرحاب سيد عويس سيد69155
73o478اداب المـــنياحسين عبد التواب حسين مرسي
تجاره القاهرههشــام مصطفى عبد الرحمـــن على23756
طب الفيومدعاء سيد علي عبد الباقي74561
صيدله طنطامحمود محمد سعد عبده كارم214144
556o4صيدله القاهرهناديه مجدي سمير عبد الحي
1929o3تجاره القاهرهعبدالرحمـــن فتحى عبدالحميد على
66431oهندسة بور سعيدمحمد اشرف محمد عبد المحسن
43o465تربية طفوله ج دمـــنهورحنان محمد يوسف محمد عامر
تجاره القاهرهعمر عاطف عبدهللا ابراهيم266677
تجاره اسيوطمحمد سعد عبد الفتاح فرج هللا789586
حاسبات ومعلومات بنهاشريف فاروق اسماعيل محمد شريف299664
هندسة كفر الشيخسعيد يوسف محمد رفعت قنديل375539
صيدلة المـــنيااسماء جمال الدين محمد كامل هالوى824551
19o464تجاره عين شمسساره احمد عبدالمقصود خليل
طب بيطرى المـــنصورهساره الوصيف حلمى العدل565167
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهعايده سعيد على حجازى216368
اداب طنطالبنى عبد العزيز عبد البديع عبد العال زيان367368
طب بيطرى الزقازيقندى هشــام عبد البديع امام امين العطار647772
3682o3تربية طنطاهويدا عبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد
تجاره عين شمسريم ايهاب عبد التواب السيد121836
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسالم ماهر خليفه حسين793858
2oo51كلية األلسن ج أسواناحمد طارق محمد سليمان معوض
هندسة القاهرهابراهيم السيد ابراهيم حسن المالح54134
7o137تربية ابتدائي بنى سويفمصطفى صالح محمد صالح
هندسة كفر الشيخليديا جرجس عطية عوض372542
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد عادل عبدالمـــنعم عبدالرحمـــن264124
تربية ابتدائي عين شمسامال محمد ابراهيم محمد297911
43o726تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتفاطمة مسعد محمد حرحش
تجاره كفر الشيخمحمد رضا محمد الغريب عبد ربه381615
57o614تربية ابتدائي المـــنصورهاحمد عادل الشربينى محمد الشعراوى
35o85oرياض اطفال االسكندريه طالباتندى محمد عبد الحليم عبد العزيز شيخون
8o2o8oتربية اسيوطمحمود عيسى محمد عيسى
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد عبدالحميد ابوهيبه الفقى357348
12347oهندسة عين شمسعبد الرحمـــن حازم عبد الحميد حمدى محمد رزق
صيدله المـــنصورهغاده عبد المولى عبد المعطى السيد574616
صيدله القاهرهدينا محسن محمد عبد هللا46292
اداب القاهرهزينب ماجد زكريا محمد شرف196691
59o787طب المـــنصورهشيماء محمد محمد جاد السيد
نوعية الزقازيقسهر عبد المـــنعم محمد عوض أبو العال521713
1334o5هندسة عين شمسمحمد احمد ابراهيم عزيز
37o124نوعية كفر الشيخمحمد سعيد على محمد الصعيدى
368o37صيدله االسكندريهخلود طلعت ابو الياقوت محمد
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55o26اداب القاهرهيثرب عدلى معوض عبد الحكم
1451o1تربية عين شمسعبد العزيز عمر عبد العزيز احمد
تربية بنهامروه مرسى عيد محجوب294439
كلية البنات آداب عين شمسفاطمه طارق حسن بيومي291556
64oo1oتجاره عين شمسزينب محمد عبدالحميد صالح
صيدله االسكندريهميسون حسن حسن محمد فوله346494
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه محمد ابوالمعاطى شرف الدين223133
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساندى سعيد هالل تادرس292231
حقوق القاهرهمـــنار جمال سالم محمدين ابو بكر55427
طب بنى سويفياسمين احمد ماهر احمد65167
هندسة عين شمسيوسف وائل عبد العزيز على العصامى114753
5oo237هندسة المـــنصورهعزالدين اسامة محمد رجاء فرحات هاشم
3oo615هندسة اسيوطايمان سيداحمد ابراهيم سيداحمد
تربية ابتدائي طنطاعبير على إبراهيم البطاوى498534
تربية اسكندريةرانا السيد مـــنصور عطيه مـــنصور415711
65685oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد طارق سعد زغلول
اداب بنى سويفمحمد احمد عبد العاطى فرج71829
طب الزقازيقمريم السيد عبد هللا ابراهيم الهابط644428
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمـــنه هللا احمد يحيى ابراهيم191951
اداب عين شمسفاطمه ممدوح ليسى محمد291761
صيدله القاهرهمحمد مختار السيد نصار234776
اداب بنهاامل خليفه سعد السيد رسالن285362
562oooاداب المـــنصورهمحمد سمير محمود العالوى ابو بكر
4193o4كلية األلسن ج أسوانهاجر نبيل محمد السيد حجاج
35o273صيدله االسكندريهياسمين عاشور عباس حسانين ابراهيم
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسراء السيد عبد المجيد دسوقى على قاسم341356
نوعية المـــنياياسمين فرج طه محمود723852
8o4o26هندسة اسيوطعمر زيدان عبد الموجود حسين
هندسة القاهرهنغم احمد مصطفى حجازى193521
5793o7هندسة اسيوطعمرو ناصر الدين محمد محمد زين
41o53تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخالد محمد لبيب محمد
5848o2صيدله المـــنصورههدير احمد احمد عطيه عطا
تجاره عين شمسمحمود عبدالحافظ محمد نجم الدين296711
72726oتربية ابتدائي المـــنياسها عبد الحميد محمد عبد الحكم
5o5851تجاره جامعة دمياطكريم عالء الدين عطيه عثمان
صيدلة اسيوطزينب يحيى محمد حسن788764
كلية البنات آداب عين شمسسهيله سيد احمد السيد سليمان199544
748oo5تربية فرع الوادى الجديداسماء محمد ادم محمد
45452oهندسة كفر الشيخصفاء خالد محمد احمد محمد سليمان
5237o6طب اسنان المـــنصورهعمر محمد أحمد على
2o26ooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانامـــنيه محمد عبدالرحمـــن السيد
صيدله المـــنصورهاالء عماد الدين رمضان سالم حسن582917
هندسة اسيوطمارتن ايمـــن حليم متياس658547
2o386oاداب القاهرهنور الهدى رضا فهيم قنصوه الغنيمى
اداب عين شمسدعاء غريب عباس عرب138821
375o11صيدله االسكندريهاحمد عادل عبد الفتاح حسن رامون
423o3oتجاره انتساب موجه االسكندريهسارة ياقوت محمد ياقوت مصطفى
188o29السن عين شمسنورهان محمد عبدالمجيد عبدالقادر
اداب عين شمستهانى عادل عيد محمود188213
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةلؤلؤه طارق محمد حسين جارحى37911
14o467اداب حلواندينا مصباح حامد عبد المعطى
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد عبدالجابر موسى يوسف742195
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تربية بنهااريج عصام حسن عبداللطيف294971
تجاره المـــنصورهاسماء احمد السيد الغيطانى الحديدى594898
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد عادل محمد ابو زيد426366
1919o9تجاره القاهرهنورهان شوقى نبوى محمدى زكرى
تجاره االسكندريهجهاد محمود عبد العال ابراهيم فرج411264
5o2192سياحه وفنادق المـــنصورةعبد الرحمـــن عصام عبده نقشــاره
طب اسنان المـــنصورههبة نيازى السيد رجب الكالف494789
تربية الزقازيقمى عبدالرؤف يوسف عبدالدايم صالح648471
طب طنطاساره عادل عبد الفتاح على رسالن358989
طب القاهرهمروه رياض صدقى رياض18352
اداب القاهرهمـــنار جمال عبد الوهاب عبد اللطيف137551
حقوق بنى سويفابوالنجا نمر محمد ابراهيم71463
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساالء عصام ابراهيم على652677
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةايه عصام السيد صابر عبدالعزيز638994
تجاره عين شمسمصطفى محمد حامد سيد رضوان19988
نوعية المـــنصورهعلى ممدوح على محمد574954
71o6o2اداب المـــنياهاجر محمد محمد بدوى
تربية ابتدائي المـــنصورهزينب اسماعيل محمد اسماعيل البيه579368
2o6938صيدله عين شمسساره ماهر عبدالعزيز الفرماوى
تربية طفوله ج دمـــنهورمـــنه هللا مصطفى على حمامة429298
27971oتربية ابتدائي بنهامى ياسر محمد نبيل محمد حسن
إعالم ج جنوب الوادىساره مصطفى عبد هللا مـــنصور799276
تجاره المـــنصورهاسراء محمد السيد وديع العدلى585221
569o85صيدله المـــنصورهمحمد طلعت احمد عبد الشفيع
تجاره بنى سويفمصطفى عماد الدين زكى على715826
كلية أداب بورسعيدفاطمه الغباري إسماعيل السنوسي662714
تربية ابتدائي طنطامحمود احمد محمود عبد القادرالهيتي353348
صيدلة اسيوطابراهيم ابوالوفا سعدالدين يس739787
كلية هندسة الطاقة بأسوانعمرو حسن سيد حسن152547
58754oهندسة الزقازيقمصطفى عبد هللا عنانى غالى السيد
تجاره المـــنصورهعبير مجدى محمد حسن المرسى566725
2o754oتجاره عين شمسشروق محمد يوسف عويس
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخنورا صبحى محمد محمد جميل373123
2646o3اداب عين شمساسماء محمد رشــاد مسعد
تجاره االسكندريهاميرة ابراهيم محمد عبد الرحيم عباس348252
656o43هندسة بور سعيدفاطمه عبدالقادر نورالدين على
اداب المـــنصورهحسين صالح عبد الرحمـــن حسانين583495
189o9oهندسة المـــنيانوران ابراهيم راشد محمد ابراهيم
تجارة قنا ج جنوب الوادياماني احمد محمد عبد السالم732756
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد عبدالعزيز السيد الشــاذلي213178
1423o8كلية البنات تربية عين شمسشروق عاطف سيد احمد
اداب المـــنيااسراء مكرم محمد سيد715624
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاية يحى عبد الستار محمد حماده428554
72o784رياض اطفال المـــنيا طالباتحنه عيد ابراهيم رزق هللا
رياض اطفال االسكندريه طالباتنهال محمد الشربيني طه الشربيني384169
277o51تجاره بنهامحمد اشرف السيد محمد على عالم
63957oاداب الزقازيقهشــام عبد العال عبد الرحيم محمد
صيدله عين شمسداليا مـــنصور عوض على التلوانى293237
6555o2تربية طفوله االسماعيليهايه محمد رضا عبدالمـــنعم
كلية حقوق المـــنياايه علي عبدالعظيم عمر716248
43o298تربية طفوله ج دمـــنهورنورهان صبحى محمود عبدالشفيع سلمان
طب القاهرهفاطمه محمد فتحي محمد154385
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طب المـــنصورهمحمد فؤاد جاد عبد الحق رمضان577347
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمود محمد أحمد البستاوى441195
رياض اطفال المـــنصورهاسماء شريف عبد السميع ابوصالح568361
3278oاداب القاهرهمحمد اشرف احمد ابراهيم
8o19o3تربية اسيوطحسن نشــات حسن حلمى
السن عين شمسايه نبيل عبد الخالق ابراهيم151759
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسحازم خالد جمال عبد الجواد عبد اللطيف641336
21o381كلية البنات آداب عين شمسدعاء حمدى جاب هللا ابوطالب
71122oطب االسنان المـــنيامحمود عمران جمعه محمد
هندسة المـــنصورهاحمد رضا محمد فوده491792
6586ooتربية ابتدائي جامعة السويسبسمه طلعت محمود على
8o1o41تربية ابتدائي اسيوطكريمه نورالدين عبد الحميد حسن
تربية طفوله االسماعيليهنيره محمد محمد سالمة652112
5146o9تربية ابتدائي الزقازيقهاجر عبدالسميع السيد مصطفى
تربية ابتدائي الزقازيقدينا سامى فتحى محمود النجار586962
طب بيطرى كفر الشيخبسنت فؤاد القطب علي ابوديغم354943
5oo748تربية جامعة دمياطمـــنه هللا محمود ابراهيم بحيرى
تجاره المـــنصورهعمر عصام محمود محمد هالل565452
5oo788تربية جامعة دمياطنسمه طارق يوسف حليم
1426o6صيدله القاهرهمى خالد حسن حامد
إعالم ج جنوب الوادىسمر محمد محمد السيد119482
52o167اداب الزقازيقايه سعيد عبد الفتاح محمد محمد
448o36كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوريارا محمد ابراهيم المقطف
تربية ابتدائي الفيومرانيا رجب عبد هللا على78644
صيدله طنطامحمد عبدالنبى احمد صهيون222243
نوعية المـــنصورهايه نشــات توفيق على581258
تجاره عين شمسهشــام حمدى محمد فتوح296836
424o5كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانياسمين حسن احمد فؤاد محمد مصطفى
568o43طب بيطرى المـــنصورهندى محمد حمدى السيد خليل
كلية الخدمة االجتماعية التنموية بنى سويفرحاب شعبان محمد ابراهيم68291
8191o3تربية طفولة أسوانساره محمد مرسى صالح
طب القاهرهاحمد محمود عبد المـــنعم محمد رزق441299
5o9o47صيدله الزقازيقريم أشرف فهمى محمد مباشر
هندسة اسيوطابانوب نعيم توفيق جاد811873
اداب الفيومايه حسن محمود عبد المـــنعم76926
647o97هندسة الزقازيقثروت ايمـــن ثروت متولي
نوعية بنهاهبه عبدالمعبود احمد على مـــنصور285993
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا مصطفى حسين عبد السالم133953
تربية ابتدائي بنى سويفمحمد احمد عويس على69415
طب طنطااسالم احمد معوض محمد مشعل442369
علوم قنا جامعة جنوب الوادىياسمينا ممدوح امام عبدربه238457
5o5924طب اسنان المـــنصورهعمر محمد عبد العزيز حموده احمد
اداب الزقازيقخالد السيد غنيمي ابراهيم646691
198o36حقوق القاهرهكريم سعد عباس عبدهللا
74o324تربية ابتدائي قنا ج الواديشيماء نوبى احمد يسن
57556oحاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمد على محمد على عمران
5oo361تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتايمان محمود فهمى زهران
تجاره الزقازيقاحمد شــامل زين محمد645426
صيدله طنطاشروق العزب السيد سالمه مرعى368441
5o1473تربية جامعة دمياطسمر مجدى مرسى عبد المـــنعم
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةامانى عاطف عبد الفتاح السعيد ابو عيش244629
هندسة االسكندريهرضوى احمد السيد احمد محمد بسيونى455395
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56716oصيدله المـــنصورهمارينا كمال فريد مراد
تجاره القاهرهمحمود محمد السيد شحاته197227
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفوليد عبدالفتاح عبدالعظيم محمد227236
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمود عبدهللا محمود مصطفى عبدة373627
24o8o7اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةبوسى محمد كامل الشيخ على
56753oتربية المـــنصورهفاطمه ناصر عبد المطلب جاد جاد
تجاره االسكندريهايمان محمد اسماعيل عبد الحميد335853
كلية البنات آداب عين شمسدعاء عاطف محمد عبدالحليم294221
طب اسنان المـــنصورهميرنا وائل فهمى الحماقى محمد561234
طب القاهرهاسراء ناصر عطيه محمد34672
هندسة اسيوطاحمد خالد محمد عبد الوهاب الكريمة491342
5o56o3هندسة الفيوممحمد طارق محمد توفيق حماد
اداب القاهرهنغم سمير صبرى عيد سالم132114
اعالم القاهرهخالد حاتم سمير سيد13492
27o814تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانزينب عالء محمود احمد محمود
كلية الصيدلة ج الساداتمـــنال ايسر ابراهيم اسماعيل حجازى232127
هندسة القاهرهمـــنة سامى عبد العظيم حسن35882
هندسة عين شمسميار احمد شوقى احمد محمود116772
تجاره القاهرهاميره محمد حافظ السيد22212
3635o3صيدله طنطاساره احمد شعبان الجوهري
تربية حلواننسرين جمال فتحى نصر44636
صيدله بنى سويفمحمد خالد محمد طه68635
429o22تربية طفوله ج دمـــنهورايناس محمود موسي علي شمس
حقوق طنطامحمود محمد رضا محمد علي تعلب357466
29oo25هندسة شبرا بنهامحمد امام محمود شلقامى
كلية التربية الفنية ج المـــنيااميره ابو العالء خليل نصر726659
4467o5طب االسكندريهنورهان جمال محمد رمضان عبد العال
صيدله طنطامحمد على على سليمان شكر487368
اثار الفيومرانيا شكرى عبد العزيز الدمرداش647272
7o895رياض اطفال بنى سويفدعاء رمضان ربيع عبده
521oo2عالج طبيعى القاهرهخالد محمد احمد مصطفى
حاسبات ومعلومات شبين الكوماحمد محمد محمد عبدالمقصود المغربى233171
هندسة المـــنياأنطونى أشرف أسعد حنا391175
اداب انتساب موجه القاهرهمحمد اسامه موسى محمد23641
تربية طفوله شبين الكومهاجر عادل بيومى الفخرانى228991
حقوق القاهرهجاسر محمود عبد الصمد عبد ربه14313
135o37كلية البنات آداب عين شمسمريم حامد ابراهيم خليل عبد الغفار
طب سوهاجيسرا على لمعى على785613
تربية رياضية بنات المـــنصورةامال ايمـــن محمد حلمى على583498
68o26صيدله بنى سويففاطمه حمدى انور خليفه
272o7التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء صبرى سيد على
صيدله حلوانهاله بدر عبد الرحمـــن على35686
تربية ابتدائي قنا ج الوادياالء نصارى عاشور احمد733138
كلية السياحة والفنادق بنى سويفحمزه طارق عبد اللطيف عبد هللا61678
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهاب مهتدى كمال درويش194348
اداب القاهرهنيره شــاذلى عباس بشير15119
35o31اداب حلوانايه شعبان حمدى عبد المقصود
1142o7إعالم ج جنوب الوادىاالء مدحت مـــنجد سيد صالح
صيدله االسكندريهمحمد عصام حمادة نوار413433
28o82oاداب عين شمسعمر محمد عبداللطيف عطيه
هندسة االسكندريهسارة عصام زكريا محمد349215
تربية ابتدائي المـــنصورهياسمين هالل االسالم محمد عبد الونيس567876
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صيدله القاهرهنهى محمد صالح احمد268224
اداب المـــنصورهمحمد السيد على سليمان غربية595259
381o38تربية رياضيه بنين كفر الشيخمصباح حمدى محمد فرحات بدران
طب حلوانعمرو عبد العظيم عطيه محمد78598
صيدله االسكندريهسارة محمد توفيق حافظ محمد434515
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعلى خالد سيد محمد الشيمى136511
5oo785اداب جامعة دمياطندى محمد محمد الكرداوى
831o92عالج طبيعى قناماريو عطا عزيز عازر
نوعية طنطااحمد فتوح رمضان سيد احمد352862
تجاره بنى سويفمحمد محمد مازن محمد ابراهيم مازن714395
صيدله االسكندريهبسنت عزت عازر بشــاى ميخائيل347817
سياحة وفنادق جامعة الساداتمحمد عادل عبدالجواد سالمان212351
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعلى ابراهيم احمد عطيه هللا651832
62o56اداب بنى سويفمحمد سمير درويش سيد احمد
طب سوهاجاحمد اشرف بدوي عبد الرحمـــن816597
السن عين شمسعبير عالم محمد محمد سليمان عجالن285975
3o4o53اداب انتساب موجه عين شمساحمد صفوت شلبى سالم
اداب قنا ج جنوب الوادىبسمه عمر محمد حسن742882
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود السيد عبدهللا محروس حبيب233196
3oo8oصيدله القاهرهاحمد اسماعيل مصطفي احمد
اثار قنا جنوب الواديمحمد نصر عبدالرازق صادق دسوقي288947
367oo5تربية ابتدائي طنطاعفاف عبدالفتاح عبدالحى النمر
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامسحسام حسن بدوي محمد على143527
752o97طب بيطري المـــنياشيماء عبدالمـــنعم عيسوى حمزة
حقوق اسيوطمحمود طارق محمود عبد الحكيم791687
1876ooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود على محمود وهمان حسين
تمريض بنهانهاد عبدالحميد عبد ربه شحاته يونس279397
تجاره كفر الشيخاحمد محمد علي مظال375762
تجاره دمـــنهورمحمد سامح احمد محمد عبد المجيد الديب411472
هندسة الفيوممحمد احمد حسين بالل علي562557
كلية حقوق المـــنياياسمين احمد عبد العزيز عبد الغفار726825
اداب حلوانزينب اشرف عبد الكريم مـــنصور155218
3o7213كلية البنات آداب عين شمسصفا ماهر السيد احمد
اداب انتساب موجه عين شمسمحمد اسامه فاروق عبدالرحيم196463
8123o1تربية ابتدائي سوهاجاسراء السيد ناجح محمد
اداب االسكندريهنور مصطفى احمد مصطفى عمر424346
تربية المـــنصورهمحمد نصرالدين عبد العاطى غازي574682
اداب كفر الشيخروان مـــنصور محمود مـــنصور423392
تربية المـــنصورهمـــنى مصطفى احمد المرسى صالح579755
نوعية المـــنياايه عادل ابوبكر محمد722162
اداب طنطايسرا ياسر حسن محمود عبدالحميد363438
تجاره بنى سويفحسام محمد فهيم عويس68911
19oo88طب عين شمسنورالدين محمود جمال احمد ابوعاصى
تربية ابتدائي قنا ج الواديايمان احمد سلمان على741515
تجاره المـــنصورهاحمد مصطفى كامل ابو احمد493432
هندسة القاهرهسلمى عالء احمد مـــنير الغرباوى13764
تربية العريشدعاء ابراهيم يوسف محمد قطامش665397
56o7o4كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاالء عاطف جمال الدين عبده
15o154كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانزياد عبد الصمد حسين النقراشى
السن عين شمساحمد محمد يوسف اسماعيل الرويني379833
صيدله بنى سويفياسمين على عبد السالم عبد العزيز79783
5o52o4صيدلة بورسعيدمريم صبرى عبدهللا حسن الباز
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كلية الصيدلة ج المـــنوفيةنورهان خالد السيد عبدالعال229873
665o65هندسة االسماعيليةمحمد مصطفى احمد مصطفى الهندى
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةمـــنه هللا محمد مصطفى مـــنصور654126
حقوق طنطانهال خميس عبد النبي عبدالكريم رميح354435
1158o8هندسة عين شمسبيتر عاطف صالح خليل
نوعية الزقازيقاالء هانى مغاورى السيد638454
13391oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننورهان خالد سعد الدين ابراهيم
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسمير طارق مصطفى محمد رضوان192987
22657oتربية شبين الكوممها محمد زكى الدرديري
تجاره انتساب موجه قاهرهمـــني صالح بكري علي36379
اداب سوهاجاسماء االمير السيد جاد الكريم815445
592o89هندسة المـــنصورهوائل ابراهيم امين ابراهيم عبد الرحمـــن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعصام الدين محمد شعبان محمد73348
تجاره عين شمسمصطفى محمود احمد عمر272437
تجاره االسكندريههايدى طارق أحمد محمد النجار415263
2o949oاداب عين شمسمحمود محمد فتحى عبدالحليم
7234o3تربية المـــنيازينب احمد جاد محمد
تجاره الزقازيقليلى حسن عبدالسميع محمد فوده522135
1399o9السن عين شمسفادى رأفت عويضة سريان
577o21صيدلة بورسعيداسراء السيد محمد زكى الشرقاوى
صيدلة المـــنيامروه صالح صغير عبدالرحمـــن754917
8ooo91طب االسماعيليه ج قناة السويسعبير عبد الباسط غيط احمد
طب سوهاجاسراء جمال خلف هللا عبد هللا817564
37583oتجاره كفر الشيخمحمود السيد مرسى غلوش
هندسة طنطامحمد عبد النبى محمد سيد احمد زميتر498414
57o996اداب المـــنصورهعمر طارق الدسوقى حسن
طب بيطري المـــنيامـــنى عاطف جالل عبده723934
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه محمد السيد محمد الروبي27941
278o8اداب القاهرهايه اسامه طاهر محمد ابراهيم
تربية ابتدائي طنطامروة السيد محمد عاشور364654
347o91تجاره االسكندريهنور اشرف سراج الدين اسماعيل تقى الدين
13713oاداب حلوانكريم عبد ربه مـــنجى ابو المعاطى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفاطمه عبدهللا عبدالعزيز الشين236967
حاسبات ومعلومات الزقازيقمحمد جمال محمد مصطفى سعفان496414
إعالم ج جنوب الوادىشدوى محمد سيد محفوظ787723
44114oطب بيطرى دمـــنهورعمار حسن محمد مـــنير صومع
3o2289كلية فنون جميلة فنون اسيوطنورهان محمود عبدهللا محمد يوسف
3o4131هندسة عين شمسعمرو ماجد عبدالحميد السعدنى
اداب انتساب موجه االسكندريهايه خالد محمد متولى عبدالحميد422844
تجاره بنى سويفشيماء حسن سعد محمد716772
نوعية المـــنيامحمد صالح عبد الباقى على729157
هندسة عين شمسساره ياسر شريف عثمان191175
تجاره المـــنصورهمحمد عماد صالح محمد العشرى591311
43o138تجاره دمـــنهورأمانى محمد عبدهللا عبدالغنى قنديل
اداب حلواناسراء محمد السيد ابو الفتوح153678
صيدله طنطامحمد عبد هللا سيد احمد عبد هللا عيسى488855
1338oتربية حلوانسميه حمدى احمد عبد الراضي
هندسة المـــنصورهمحمد اشرف محمد عبده شرف585726
طب المـــنيارمضان محمود محمد احمد752892
صيدله الزقازيقنورهان محمود سعد محمد524956
59o519هندسة المـــنصورهمحمد جمعه محمد السعيد العباسى
518o87طب الزقازيقكوثر احمد محمد محمود
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15198oصيدله القاهرهمايسه احمد على محمد
3o6928التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه جمال على احمد
اداب القاهرهليلى احمد محمود ابراهيم27749
1399ooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر خالد محمد السيد عالم
تجاره القاهرهمحمد عصام السيد على266917
صيدله عين شمسكريستين روبرت سعد حبشى114455
21511oتربية ابتدائي شبين الكومهاله عبدالغنى زكى المليجى
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن حافظ على حافظ خلف18883
اداب االسكندريهدنيا توفيق فايز توفيق424275
هندسة القاهرهمريم محمد محمود محمود محمد35877
تربية بنهااميره محمد احمد محمد282985
تجاره القاهرهاحمد مجدي محمد محمدالسيد129566
طب بيطرى كفر الشيخمحمود حلمى على يونس486318
56576oاداب المـــنصورهمحمود احمد محمود احمد خلف
نوعية الزقازيقسعيد فوزى سعيد محمد517236
38o52oتربية طفوله كفر الشيخعال ايهاب مبروك محمد شحاته
2o9o79تجاره عين شمسمحمود جميل محمد علي بحيري
391oo4كلية األلسن كفر الشيخرامى اشرف ابراهيم عبد العزيز صابر
تجاره عين شمسمها احمد محمد محمد274414
58827oتجاره المـــنصورهاحمد حمدى فؤاد محمد عامر
هندسة الزقازيقابراهيم صبحى ابراهيم نصر639777
5853o6برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنة هللا رضا شعبان محمود حسين النقلى
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانمحمود شعبان على محمد819883
علوم عين شمسايه احمد صالح عبدالفتاح296141
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيمـــنى احمد شمس الدين عبد الغفار الشيخ217157
اثار القاهرهديمة اشرف سيد طه121179
44684oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسارة عادل فوزى رياض عبدالحليم
صيدلة اسيوطسمر سمير خليل تقاوى826293
عالج طبيعى ج كفر الشيخجهاد على عبد العزيز عبد اللطيف569116
اداب القاهرهاحمد ماهر حسن عبد الباقي43683
72125oتجاره بنى سويفمصطفى حسن بكر حسن
فنون جميله فنون ج االسكندريهمونيكا ايهاب رمسيس بولس رزق هللا423531
56o213صيدله المـــنصورهايمان طلعت مصطفى السيد
تجاره المـــنصورهمصطفى على محمد على سالم586757
تربية طنطاعلى سمير على الخولى491561
22o29oتربية طفوله شبين الكوماسماء السيد محمود القاصد
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسبثينه اسامه محمود سعيد جنيد635547
تربية طفوله سوهاج طالباتمارينا لطفي جاد فلسطين812866
هندسة المـــنصورهاحمد اشرف عبد هللا محمد الخولى582988
119oo4تربية رياضيه بنين حلوانعبد الحميد جمال الدين عبد الحميد عبد الرحمـــن
29o74oكلية البنات تربية عين شمسفاطمه احمد محمد عويس
طب الفيوماسراء محمد احمد محمد77789
5oo73oتربية جامعة دمياطفاطمه حسان محمد ابو عبيه
طب بيطرى المـــنصورهاسماء نادى مصطفى مصطفى عجيز568825
2363o9اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورا فايز عبدالحميد محمد مرسى
تجاره القاهرهمصطفى على حسن محمد سليمان23732
السن المـــنياماهيتاب مدحت مكس اسكندر151819
حقوق االسكندريهسعد سليمان سليمان محمد حموده425446
45o145عالج طبيعى القاهرهأالء على عطية على قشقش
تربية ابتدائي قنا ج الواديمريم احمد محمد عمر739916
تجاره بنهانورهان السيد محمد عبدالشــافى283862
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعبد المطلب ابو السعود عبد هللا عبد المطلب792333
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طب االسكندريهاالء عبد الوهاب احمد قاسم339552
369o45هندسة االسكندريهاحمد محمد شبل سرور
4919o4صيدله المـــنصورهأمل عبد الحميد أحمد الشيخ
27o793تربية ابتدائي عين شمسرضوى احمد محمد عبدالرازق
اداب طنطاوالء عبد هللا محروس عبد هللا359869
هندسة بور سعيدسلمى محمد السعيد احمد شوشة661392
تربية دمـــنهورخضره سالمه محمد على محمد431274
اداب المـــنصورهندى حماده السعيد عبده السيد566783
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد طلعت محمود قرنى47121
26464oتجاره عين شمسندا احمد شلقامى محمد
261o54كلية البنات آداب عين شمسغاده عبدالحكيم شعبان احمد
636o35طب االسماعيليه ج قناة السويسندى ثروت شعبان السيد سكر
رياض اطفال المـــنصورهاسماء ممدوح محمد عبد الحميد فياض519675
تربية المـــنصورهيارا محمد محمد احمد يوسف567872
تجاره المـــنصورهميريت طارق فاروق محمد حبيب563421
2836o1اداب عين شمسندى فريد شحاته على
342o32طب اسنان طنطاهشــام نظمي نور الدين حسن زوق
تربية اسكندريةفاطمه الزهراء محمد عبد النبى البهلول على المـــنياوى419456
29974oاداب بنهااسامه اشرف شــاكر عبدالحليم
تربية ابتدائي بور سعيدبسمه محمد محمد ابراهيم عبد المولى662682
هندسة االسكندريهاحمد محمد فاروق ابراهيم محمد خالف342816
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء ابراهيم السيد ابراهيم عجيل489489
كلية حقوق المـــنياايمان ابوسمرة محمد يوسف716528
3o278oنوعية بنهاادهم عصام حسن عبدالوهاب
42o669السن المـــنيااحمد مسعد عبد القادر حسن الخواجة
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمـــنى احمد عبدالقادر سويلم229528
25o99هندسة حلوانسيلفانا كريم فايز اسعد
نوعية الزقازيقاسراء ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم648134
21o9o1اداب حلواناحمد ايمـــن احمد محمد مصطفي سعده
اعالم القاهرهياسمين سيد ابراهيم محمد268112
5oo965طب اسنان المـــنصورهغفران رضا جابر عبد العزيز ابو الهدى
تجاره الزقازيقسيف محمد مطيع الهادى محمود حسن561935
36775oتربية طنطادينا رشدى عبد القادر حسن الهربيطي
54o49تجاره القاهرهاحمد عبد النبى فتحى خليل
49o913صيدلة بورسعيدحسام مجدى عبد الرحمـــن السيد الجد
6367o9طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويساسراء احمد عبد السالم السيد على صبح
هندسة القاهرهاحمد سعيد عبد الحميد عبد الفتاح ابو بكر135539
تربية المـــنصورهشــاديه محمد محمود احمد عبد الحافظ572789
35o77السن عين شمسرضوى عصام سعيد الدسوقى
تجاره المـــنصورهاحمد ابوالمعاطى محمد احمد حموده573345
38o563نوعية كفر الشيخأسماء أحمد محمد علي عامر
تربية بنهااحمد محمد رشدى اسماعيل ابراهيم296758
561o3اداب القاهرهرضا بدر جاد خليل
تربية جامعة دمياطمحمد اشرف حمدى مؤمـــن499915
1691oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانسهيله محمد كمال عزام
588o38تربية طفوله الزقازيقاميره عبد الشــافى عبد الستار محمد السمان
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبد العزيز عبد هللا عبد العزيز سالمه643312
تجاره اسيوطكريم خالد عبد المـــنعم محمد793898
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود مجدى احمد جوهر212179
تجاره القاهرهسامر ماجد رياض حنا192939
7o449تربية ابتدائي بنى سويفنورا حسن سيد مصطفى
اداب انتساب موجه القاهرهبسنت احمد رفاعى محمد136137
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279o47نوعية بنهافاطمه ياسر فتحى عبدالرازق
28ooo3اداب الزقازيقنورهان اسالم السيد اسماعيل
طب االسكندريهمحمود عصام الدين عبدالسميع محمد الزيات442228
36353oصيدله طنطاشروق وحيد السيد السيد دياب
طب االسماعيليه ج قناة السويسندى محمد احمد سليمان جاب هللا636189
تربية حلواننشوى مصطفى عبد المـــنعم عبد العاطى44637
اداب االسكندريهياقوت على ياقوت على محمد416429
تربية عين شمسوالء خالد رجب احمد عوض34534
65546oحقوق الزقازيقاحمد صالح محمد على البعلى
صيدله المـــنصورهايه احمد عوض ابراهيم خليفه574172
23o5o6هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد جمال عبدالعليم القطان
2o7942صيدله عين شمسميرنا مجدى يعقوب واصف
تجاره القاهرهغاده احمد عزوز احمد31665
اداب المـــنصورهمحمود محمد ممدوح عبد الغنى على على571591
هندسة المـــنيامحمد كامل كمال احمد755327
هندسة القاهرهندى عادل محمدى النحريرى46717
3oo23oتمريض بنهااسماء فتحى نور السيد
6627o1تجاره بور سعيدساميه السعيد محمود الحنفي
56386oتربية المـــنصورهداليا محمد ابوبكر محمد احمد محمود
15o939طب القاهرهاحمد محمد رمضان محمد حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره رجب عبدهللا محمد264714
748o18تربية فرع الوادى الجديداميرة شعراوى كامل على
تربية ابتدائي المـــنصورهخلود عبد المـــنعم عبد الرحمـــن السيد الشويمى576299
43o76oدار العلوم ج القاهرهعبير مـــناع محمد عزب الدابلى
هندسة الزقازيقعبدالرحمـــن سعيد محمد ابراهيم بياض511752
تربية ابتدائي الزقازيقعصام جمال محمد عمر649684
اداب االسكندريهفاطمه السيد عبدالجواد عبدهللا الشــافعى417469
طب عين شمسمريم طه محمود طه عبد الدايم119633
3o3123السن عين شمسمحمود مجدى مهدى محمد بنداري
34233oتجاره االسكندريهاحمد محمد احمد سالمة
339o5oتربية أساسي اسكندريةمحمد جمال رجب على ابو خطوه
رياض اطفال المـــنيا طالباتليديا ممدوح عزيز نصر725617
416o28تربية اسكندريةفاطمة عبدالرازق السعيد عبدالرازق
5687o4تربية ابتدائي المـــنصورهدينا كمال محمد عبد الفتاح ابو الوفا
طب اسنان طنطاغاده مجدى عبدالهادى حسان231663
طب المـــنصورهامانى احمد الرفاعى رزق مـــندور المتولى589746
424o17رياض اطفال االسكندريه طالباتميرنا رؤف وليم ميخائيل  فرج
4186ooاداب االسكندريهيوسف حسين محمد حسين محمد
تربية اسيوطهناء عبد العزيز محمد عبد العزيز793172
صيدلة بورسعيدمصطفى محمود عبده عوض577789
4o941تجاره القاهرهعبد الرحمـــن عبد هللا عبد النبى مصطفى
تجاره القاهرهاحمد محمد بيومى عفيفى263327
هندسة اسيوطمحمود عادل عبدالفتاح الحضرى217872
هندسة حلوانعبد العزيز محمد صفوت عبد الحميد26294
تجاره بنى سويفمحمد عبد السند مخلوف ذكى67328
165o2هندسة القاهرهريهام عبد الفتاح اسماعيل سليمان
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ايمـــن عطيه حامد جاد235392
42o879تجاره االسكندريهاحمد اشرف ابراهيم مخلوف
3o2943اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةفاطمه عبدالحكيم عبدالحكيم محمد خشبه
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد السيد محمد عبدالحميد نعامه235243
57852oتربية ابتدائي المـــنصورهامـــنيه اشرف مـــنصور عبد الكريم الحوشى
225o83طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفاتن بسيونى ناصف مـــناع
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طب طنطاعلياء عماد الدين محمد الطباخ359558
تجاره المـــنصورهادهم محمد السيد عبد الفتاح شهاب الدين591799
اداب االسكندريهجورج عيد نصيف بشــاي بطرس421628
43o394تربية دمـــنهورهند احمد السيد عبدالقادر ناجى
5428oتجاره القاهرهاسامه السيد على السيد
36383oتربية طنطامـــنه هللا االمير عبد العزيز محمد طاهر
السن عين شمسمحمد هانى عبد الظاهر احمدالشــافعى18563
55o96صيدله القاهرهمـــنى صالح محمد عبد الفتاح
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد محمود السيد ابراهيم653582
2o941oاإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحيوسف حمدى عزب سليم
567o91طب اسنان المـــنصورهزينب خالد محمد حسنى محمد عيسى
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسمحمد خالد محمد احمد اسماعيل645668
4111o9تجاره االسكندريهمي محمد جمال محمد جعفر
586o12تربية الزقازيقعبد الرحمـــن السعيد السعيد محمد عامر
كلية البنات آداب عين شمسنجالء فتحى احمد على282931
4327oتجاره انتساب موجه قاهرهنهال محمد طارق عليوه يوسف
اداب طنطاخالد السيد علي الجندار362577
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشروق شوقى عبدالفتاح متولى195439
تربية ابتدائي شبين الكومامل عبدالعظيم محمد كروش233733
اداب االسكندريهدعاء عطيه جمعه عبد الجليل337735
23137oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفتحى سعيد فتحى احمد
اداب طنطارانيا عطيه السيد عطية القط497881
طب عين شمسشيماء امام محمد امام مـــنسى294465
58963oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعامر الدسوقى الشربينى الدسوقى
رياض اطفال االسكندريه طالباتياسمين حسن شحاته عبد الفتاح عبد الرحمـــن369324
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد السيد محمد السيد224646
حاسبات ومعلومات الزقازيقعمرو انور محمود ابراهيم عبد القادر519516
تجاره االسكندريهايه الصافى عبد العزيز عبد العال حميده424517
صيدله الزقازيقاميره محمد عبد الهادى ابراهيم الجدامى581793
طب المـــنيامرقس نبيل فوزى اسعد724355
818o68تجاره سوهاجروضه رشــاد عبد الصبور احمد
722o25اداب المـــنياشهد اشرف محمود اسماعيل
رياض اطفال بنى سويفرانيا علي عبد الهادي محمد62694
338o29تجاره االسكندريهسهيله عقوب محمد حسين
اداب طنطااشرف طارق السيد جميل361397
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر احمد عبد الرحمـــن محمد سليمان27425
هندسة الفيومعمرو نبيل مراد محمد عبد هللا651983
هندسة المـــنياماذن محمود محمد احمد726283
5o2o6oطب بيطرى المـــنصورهنورا هشــام محمود الشهاوى
اداب بنهانانسى جمال محمود محمد262194
تربية أساسي اسكندريةشيرين شــاكر محمد يوسف سالم389226
رياض اطفال االسكندريه طالباتروان شريف البرنس خميس محمود419272
تربية أساسي اسكندريةندا ابراهيم النبوى على337872
حقوق عين شمسغاده احمد السيد على على298964
صيدلة بورسعيداالء احمد احمد حبيشى661782
صيدلة اسيوطاحمد هاشم عبد الرحيم محمد827391
2123o2هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد صالح محمد ابو قورة
 تربية الساداتايمان حمدى محمد شحاته234359
تربية حلوانمينا عيد سعيد عيد211193
طب بيطرى دمـــنهورشريف عطيه عبد الغنى مراجع443943
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسجيهان محمد عبد هللا عبدالحافظ657351
حاسبات ومعلومات عين شمسامـــنيه محمد سيد ابراهيم268755
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صيدله القاهرهمحمود رضا عبد الحميد عبد الحميد مكاوى49117
اداب بنهااسالم محمد عالءالدين فتح الباب جبريل231114
152o86هندسة المـــنيانورهان السيد عفيفي محمود
طب االسكندريهريهام عبد المـــنعم رياض حافظ على346343
هندسة المـــنصورهاحمد الديسطى محى الدين السحت568574
تجاره بنهامحمد عصام رشيد زايد رشيد284671
1953o2اعالم القاهرهيارا هشــام السيد دياب
صيدله بنى سويفياسمين يحى هاشم اسماعيل68397
تربية أساسي اسكندريةمريم خالد ابراهيم شعله422881
هندسة االسماعيليةاسماعيل ياسين اسماعيل عيسى البراوى664957
تربية رياضيه بنين بور سعيداسالم عبده السيد محمد احمد روميه663876
5o3214تجاره جامعة دمياطندي رضا عبد الرازق الزعتري
14o262نوعية عباسيهنورهان طارق جمال ابراهيم
4964o8طب بنهاعال خالد محمد إبراهيم كريت
صيدله حلواننورهان محمود حمزه محمود225911
صيدله المـــنصورهسلمى السيد محمود عبد الوهاب574252
77o12طب الفيومغاده حسام الدين محمد اسماعيل
هندسة حلواننيللى محمد عاشور محمد128147
تربية طنطادنيا اسامه احمد السيد عبد هللا354413
تجاره الزقازيقاسراء ابراهيم جوده محمد محمد القصاص585215
اداب سوهاجتغريد احمد محمد عبد اللطيف814334
5o3o4oهندسة المـــنصورهعمرو محمد الشربينى عبده جبريل
27o229اداب عين شمسمحمد احمد فتحى عبدالرحمـــن
نوعية المـــنياايات احمد مصطفى عبد الغنى725556
58o484تربية المـــنصورهمصطفى عوض مصطفى عوض
صيدله طنطامحمد فؤاد احمد محمد شــادى491168
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتسمر محمود محمود محمود عبد الجواد221282
طب االسماعيليه ج قناة السويساسراء السيد مصطفى مـــنصورالسيد524366
543o3تجاره القاهرهعمار ياسر السيد ابراهيم
11549oطب عين شمسمادونا عيد عزيز نمرود
هندسة طنطامصطفى محسن مصطفى يوسف358946
نوعية اشمونحسناء كمال عبدالعزيز القاضى219521
77o51حقوق بنى سويفمفتاح محمد مفتاح محمد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد اسامه محمد نصار667124
طب اسنان جنوب الوادىنرمين ناصر محجوب احمد744881
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد مدحت مصطفى نوار413468
اعالم القاهرهاسراء اسامه سيد محمد27677
هندسة الفيوماحمد سعيد عبدالمعز السيد643985
تربية العريشمحمد مسلم زياد سليمان666789
اثار القاهرهعلى رضا محمد السيد267226
تربية الزقازيقاسراء خالد محمد سالم ابراهيم638963
طب القاهرهجابر محمد علي مرسي752631
كلية البنات آداب عين شمستسنيم احمد ابراهيم خليل133797
هندسة طنطااحمد احمد ابراهيم الرشيدى495148
128o14صيدله عين شمسفجر رمضان محمد على عماره
هندسة حلوانعبد الرحمـــن ايمـــن الحسينى محمد143244
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن عمر عبد الفضيل زكى55637
3897oكلية اآلثار انتساب موجه باالقصرمحمد نبيل شوقى عبد العليم
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايمان صالح مهدى غالب مهدى236178
تربية اسكندريةميسرة محمد احمد موسى348778
2927o8صيدله عين شمسمحمد سامى حنفى شهاب الدين
علوم سوهاجرشــا اسماعيل حافظ احمد815611
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رياض اطفال بنى سويفايمان عبد العظيم احمد عبد العظيم67776
هندسة االسكندريهاحمد محمد سعيد الليثي محمد458995
كلية البنات آداب عين شمسمارينا رومانى فخرى العومى سلمان271661
فنون جميله فنون حلواننادين مجدى انور مصطفى17941
تجاره بنى سويفاحمد عادل محمد عبد العزيز71811
تخطيط عمرانى القاهرهمريم ايمـــن محمود على جالل الدين36866
تجاره القاهرهنورهان هانى سيد محمد محمد عامر133962
هندسة الفيوماحمد مصطفى محمد عبد المـــنعم خليل635456
اداب الزقازيقبسنت صبحى السيد حسن محمد عامر279689
اداب المـــنيابسنت رفعت سعد عبد الجيد722168
حقوق بنى سويفأمل محمود محمد حافظ714816
عالج طبيعى ج كفر الشيخعبد الرحمـــن علي علي السيد البرهيمي375357
تجاره القاهرهعبد هللا عادل امين حسن23361
اداب الزقازيقشيماء حسن على ابراهيم مـــنصور637917
1429ooتجاره عين شمسمحمد محسن عبد الغفار محمود
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةاسراء حسنى عبد الغنى بدراوى سنجاب585219
 تربية الساداتفاطمه جابر محمود محمد البيلى231447
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدعاء جابر رجب ظايط716727
كلية البنات تربية عين شمساسماء يسرى عبدالجواد محمد293475
18822oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمشيره احمد عبدالرحيم عبدالرازق
هندسة حلوانمحمد ممدوح احمد عويس69618
فنون جميله فنون المـــنيايمـــنى محسن حسن سليمان27933
تجاره االسكندريهاحمد طارق محمد السيد مرسى418556
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةخديجه مصطفى السيد محمد643679
تربية قنا ج جنوب الوادىاروى محمد سعد محمد737387
56o71كلية البنات آداب عين شمسدعاء عمرو احمد حفنى
كلية البنات آداب عين شمسسها السيد عبد الحليم عبد النبى144828
49157oتجاره المـــنصورهمصطفى محمود عبد المجيد الشهاوى
587o25اداب الزقازيقبيشوى سالمه سعد صليب
طب القاهرهامـــنيه مصطفى سعد مصطفى22443
74o38oتربية قنا ج جنوب الوادىهدير حسين محمد اسماعيل
تجاره االسكندريهزياد على محمد الفراش369931
26838oتربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتامـــنيه االمير محمد عيسى ربيع
2927o7اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد ايمـــن غريب احمد
36435oاداب طنطاابتسام مصطفى طه التباع
صيدله القاهرهاسالم ايمـــن علي احمد رجب198489
تربية ابتدائي الزقازيقاسماء محمود السيد محمد646265
عالج طبيعى القاهرهمـــنه هللا معتز محمد على عامر229847
تربية طفوله كفر الشيخامل احمد حسن احمد على مـــنصور376567
فنون جميله فنون حلوانساره حمدى على عليش داود42915
819o1oتربية اسوانبسنت ثروت صبحى سالمه
تجاره عين شمسدنيا محمد شحاته احمد265972
عالج طبيعى القاهرهايه حامد عبدالستار عيد232663
2o6186اداب حلوانساندرين جورج ابراهيم بسطوروس
8o2472اداب اسيوطنورالدين بدار محمد محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهاسامه عبد هللا لبيب شريف155479
7744oتجاره بنى سويفاحمد ابراهيم امام فرحات
22597oتربية ابتدائي شبين الكومساره سامى محمود سالم
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسلميس ضياء الدين محمد عبد العزيز658162
3o4956تجاره عين شمسعبدالعزيز طارق عزيز عبد ربه
اثار القاهرهاسراء احمد محمود الزنطاحي367956
8o3594طب بيطرى سوهاجمحمد احمد قدرى عبد اللطيف
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كليةاسمجلوس
حقوق االسكندريهعبد هللا عبد النبى رمضان عبد النبى على418671
28174oهندسة شبرا بنهاشريف سليمان عبدالهادى حسن
7934o8تربية ابتدائي اسيوطمـــنال عبد المـــنعم عبد هللا عبد
اداب انتساب موجه االسكندريهإسراء سالم سالمه محروس سالم339754
58o997تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمود حامد شفيق فرج عبد الفتاح
1496o7هندسة عين شمسكريم مجدي احمد محمد قنديل
تربية ابتدائي دمـــنهورمـــنى بهاء على محمد شريف قديحه429882
اداب المـــنيانوره محمد قياتي عبد الرحيم719574
كلية هندسة بنهااحمد محمد احمد امين276841
تجاره اسيوطابراهيم معالى هاشم عثمان787319
56o614طب المـــنصورهميرنا محمد السيد عبد العزيز
8o9129طب سوهاجساره احمد محمد عبد هللا
كلية طب أسواناحمد محمد سيد عبدالقادر731662
صيدله الزقازيقمريم محمد عبدالحميد على محمد نجم525572
اداب القاهرهصباح عماد فوزى محمدعلى31153
تربية فرع الوادى الجديدسارة احمد على ابراهيم749241
طب بنهاريم الحسينى محمد مـــنتصر278574
هندسة المـــنيااحمد احمد محمد قشطه127151
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمها احمد كمال احمد عبد هللا شديد639386
تربية بور سعيدسلمى سيد احمد احمد عطيه هللا662265
هندسة االسكندريهمصطفى احمد هاشم شعبان454169
اداب حلوانفاطمه احمد محمود سيد احمد265782
71o66oطب المـــنياامـــنه عادل طلعت احمد القشيري
15o658تجاره القاهرهمحمود نصر محمود نصر
5855oالسن عين شمسنورا ابراهيم محمد محمد
هندسة الزقازيقمحمد سعيد محمد طلبة على517149
4298o3تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء رفعت عبد الفتاح محمد رفاعى
هندسة القاهرهمحمد حسن محمد الدمرداش18755
19o417عالج طبيعى القاهرهاشرقت محمد عبدالخالق السيد
تجاره المـــنصورهمختار رمضان عبد المقصود رمضان عطيه587962
69o8oهندسة بني سويفعمرو محمد عبد الوهاب عيد
6641oصيدله بنى سويفبيير بولس صبحى صليب
348o28هندسة حلوانسارة محمد نجيب محمد الوشــاحى
81o911تجاره سوهاجكيرلس الصغير ماهر حلقه
اداب اسيوطهند عاطف رفاعى زيد792826
اداب المـــنصورهعلى طارق احمد امام محمد565651
تربية شبين الكوماميره طلعت محمد بدر214823
طب بيطرى االسكندريهروان محمود عبد العزيز محمد محمدعلى435239
طب الزقازيقشيماء شــاهين ابراهيم شــاهين علم الدين643358
تربية شبين الكومايمان السيد محمد عبده حماد236425
752o6oنوعية المـــنياآمـــنه مهدي عبد المحسن مهدي
34663oهندسة االسكندريهروان عزت عبد الشــافى طه سعد
تجاره عين شمسعمرو احمد محمد عبده جلبى حسين187644
654o98تربية االسماعيليهاسراء مصطفى صالح مصطفى
اثار قنا جنوب الوادياسماعيل فهمي حنفي محمد375765
هندسة طنطامحمود زكي عباس محمود حسين358943
2546oكلية البنات آداب عين شمسمـــنار محمود حافظ احمد
هندسة الفيومعماد محمد محمود صالح74199
222o14طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحافظ سعيد حافظ الخليفى
هندسة المـــنصورهمحمود حسن احمد عبد الوهاب القللي577611
36431oتجاره طنطامـــنه هللا رمضان السيد عبد الفتاح خبيز
هندسة القاهرهوليد سيد السيد احمد24475
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كليةاسمجلوس
هندسة المطريه جامعة حلوانهاجر احمد السيد محمد146151
صيدله القاهرهامل عثمان ابراهيم عطيه24946
سياحة وفنادق المـــنيااحمد عطا سالمه عبد الرحيم799443
12121oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعلى نشــات عبد المجيد احمد الهوارى
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمود عبدهللا ابو الفضل عبد هللا744596
428o93تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد نبيل الغريب البنداري
هندسة االسكندريهمحمود محمود على حسن الديب458573
35o9o7تربية أساسي اسكندريةدينا خيرى على محمود
5686o6هندسة المـــنصورهعبد الوهاب محمد شحاته محمود شمس الدين
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندي محمد ناجي عبد الفتاح28347
هندسة المـــنيامحمد محمود محمد موسي االحوق217731
كلية اآلثار سوهاجكمال مهدى محمد صالح748734
تربية اسكندريةدنيا رجب محمد السيد حسن417383
نوعية طنطاندى محمد محمد عبد هللا البيعة493991
742o19تربية ابتدائي قنا ج الواديرانيا محمد حساني سيد احمد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعمر خيرى عبدالرحمـــن محمد عبدة443436
اداب حلوانمها البدرى نورالدين محمود39787
تجاره المـــنصورهاحمد محمد الخزامى بدوى عرفه586458
تربية اسكندريةعمر عماد رمضان فرج ابراهيم344739
52o962حقوق الزقازيقاحمد هشــام محمود احمد رفاعى
اداب انتساب موجه عين شمسالموجى السيد عبد الحميد الموجى142846
صيدله بنى سويفساره ملك ويصا ملك753188
154o62اداب حلواننورهان محمد العربي احمد محمد العربي
اداب االسكندريهعبد الرحمـــن محمد مجدى محمد عاطف محمد الرميسى418836
تجاره المـــنصورهخالد على رجب الدسوقى الشيمى565445
5o2473تربية جامعة دمياطسارة جمعة صالح الغنام
تجاره االسكندريهمحمد احمد محمد احمد ابراهيم339199
طب بيطرى الزقازيقمحمود محمد بشير سليم فهيم احمد512453
29117oاداب انتساب موجه عين شمساسماء عادل احمد محمد عبدالنبي
هندسة طنطاعادل حسام الدين عادل محمد انسى عزيز353223
طب بيطرى بنهامحمد يسرى احمد عواد حيدر289196
8o2226تربية اسيوطمحمود حسن محمود حسن
صيدله الزقازيقامجد مجدى عوض نجيب عوض488778
هندسة المطريه جامعة حلوانبيشوى محروص تناغو ميخائيل261749
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويساالء اشرف محمود احمد654551
تربية ابتدائي قنا ج الواديعال رمضان موسى ابراهيم732839
تجارة قنا ج جنوب الواديسمر احمد ابوالحجاج محمود237427
اداب دمـــنهوراسالم حسن احمد لطفى شرف426639
اداب الزقازيقامانى على محمود احمد عبدالكريم512364
تربية ابتدائي قنا ج الواديغاده حسان احمد وهبه742614
اداب القاهرهحوريه جالل عبد الرحمـــن محمود زين44472
هندسة االسكندريهايمان عمرو علي محمد محمد347192
289o7oطب اسنان عين شمستقى عبدالناصر محمود فهيم عبدهللا
651o1oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةالمعتز با اسامه محمد داود
14o534تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا عادل يونان ميخائيل
سياحه وفنادق االسكندريهسامى سميح فوزى ابراهيم قلته418572
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاحمد جمال احمد على بحيرى223946
تجاره المـــنصورهحسن حمدى حسن السيد الشيمى572941
8o6o6oطب سوهاجكيرلس محارب عبد المالك لبيب
تجاره المـــنصورهعلى محمد عبد الرؤف يس بدر561769
صيدله االسكندريهنورهان جمال فهمى شعبان كركه437615
116o34تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان سيد زكى سليمان
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5oo41oتجاره جامعة دمياطشروق شوقى مختار سليمان شبارة
4935o4تربية ابتدائي طنطامحمد عماد فاروق القط
571o9oهندسة المـــنصورهخالد عبد الوهاب احمد السعيد السروى
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد جمال الدين عبدالعظيم سليمان الطوخى371637
3674o9تربية طفوله طنطادينا محمد عبد المقصود شلبى
تجاره بنهاعادل صبحى عباس عبداللطيف227933
48842oصيدله المـــنصورهابراهيم صالح زكى ابراهيم
396o4تربية عين شمسجهاد خالد على حافظ احمد
عالج طبيعى القاهرهشريف محمد ابراهيم ابراهيم الشربيني655147
36o118اداب طنطادينا عطيه احمد عطيه عمران
132o13دار العلوم ج القاهرهايه ادهم السيد محمد
3847o4تربية رياضيه بنين كفر الشيخاحمد رأفت عبد المحسن عبد المحسن عميره
عالج طبيعى القاهرهمحمد ناجى فتحى احمد عويس512792
59o638هندسة المـــنصورهعالء ماجد محمود محمد السيد
492oooهندسة طنطااسراء نبيل محمد عبد الرازق الخابورى
اداب سوهاجمحمود ممدوح عطيه هاشم811266
صيدله القاهرههيام باهى حسين حسن46258
تجاره طنطاأكرم محمد ابو المعاطي ابو حمامة355523
صيدله عين شمسهاجر كمال محمد كمال سليمان196645
طب بيطرى الزقازيقنورا عاطف محمد عبدالحليم عطيه518151
2294o8تجاره بنهاسميره محمد كمال عزت عبدالهادى
5oo728تربية جامعة دمياطفاطمه الزهراء عبده العربى حميد
تربية اسكندريةشــاهندة فوزى محمد محمد نصار424377
صيدلة اسيوطمارى جرجس مـــنتياس غطاس743829
411o68تجاره االسكندريهآية محمد سيد محمد أيوب
4917o3هندسة طنطااحمد محمد صالح ابراهيم
2o8169تجاره عين شمسساره ماجد صبحى عبده جريس
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةهدير السيد على السمكرى216171
طب الفيومروان عبد الحليم جمعه جبريل77371
9o653كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفريم مجدى احمد راغب رمضان
2o815هندسة اسيوطمصطفى عبد هللا سعد سليمان المقدم
تربية ابتدائي دمـــنهورعبود صبرى عبد هللا محمد ضحاوى425987
تربية رياضيه بنين االسكندريهمحمد وجدى امين حسن عبد الكريم345673
66o459نوعية بور سعيدعبد هللا محمد محمود السيد على
2o2282هندسة عين شمسمحمد خالد سيد ابراهيم مهران
كلية أداب بورسعيدسماء ابراهيم السيد احمد المزاحي661569
461oo1هندسة المطريه جامعة حلوانياسمين عبد القوى عبد القوى خطاب
هندسة عين شمسرنيم محمد امين محمد ابوالسعود261487
287o94تجاره عين شمساحمد عبدالحميد عبدالعاطى بهيج نوار
338o39اداب االسكندريهنهى محمد عبد الجابر عثمان
تجاره جامعة دمياطمعتز عباس مصطفى عباس591599
طب الزقازيقمصطفى محمد عبد العزيز عبد الوهاب النادى583933
19273oهندسة شبرا بنهابيشوى اشرف عبدهللا سعيد
تجاره بنى سويفاحمد سعيد سيد ابراهيم66251
1215o6هندسة عين شمسايمـــن امام السيد سيد
تربية ابتدائي دمـــنهورأحمد عاطف عبد الاله ابراهيم السيد427367
هندسة عين شمسابراهيم مدحت رجب احمد187859
2o9241طب القاهرهاسالم فرحان سليمان عبدالسالم
652o18هندسة االسماعيليةمحمد انور اسماعيل المغربي
هندسة كفر الشيخمحمد عبد المقصود فتحى مصطفى محمد454129
السن المـــنياعمر احمد حمدى اسماعيل191212
56o96اداب القاهرهجهاد شعبان محمد محمد
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تربية الزقازيقساره عبده عبد السالم عبده سماع586773
تربية ابتدائي بنى سويفزينب عويس محمد محمد62982
43o978تربية ابتدائي دمـــنهورالشيماء عبدالفضيل أحمد جامع
5oo734تجاره جامعة دمياطلبنى على رمضان وزه
299o63دار العلوم ج القاهرهاسراء اشرف خضر احمد حسن
76o517كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفسعيد نوبى شنداوى سعيد
اداب المـــنياايمان عيد مـــنشــاوى محمود718629
71o79oتمريض المـــنيا يارا سعد عبد الوهاب محمد
نوعية كفر الشيخنورهان محمد احمد السبيعى385299
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاميره جمال امين محمد79391
71454oتجاره بنى سويفكريم مسعد محمد فتحي
73o33تربية ابتدائي الفيومفاطمه عبد القادر سعيد عويس
اداب القاهرهمروه ابو بكر محمد فضل156238
السن المـــنيادعاء دسوقى محمود فرغلى725173
تجاره كفر الشيخعبد الرحمـــن عرفة عبدالفتاح عبدالتواب سالم373527
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنه هللا امير فايز صابر267851
عالج طبيعى ج كفر الشيخاالء اسامه محمد سالمان222862
271o35اعالم القاهرهريهام جورج فايز تادرس
هندسة حلوانمحمد وائل محمد طاهر فريد191859
تجاره الزقازيقمحمد عزت عمر ابراهيم519428
35o73اداب حلوانرحاب محمود عزت محمد عبد هللا
371o71حقوق طنطاأحمد فكري عزيز الدين عبد الحميد زياده
5o3358صيدله المـــنصورهندى حاكم جاد عبد الحميد البساطي
اداب دمـــنهورعبد هللا محمد عبدهللا راغب رشوان466316
تربية طفوله الزقازيقدينا جمال حسين حفنى حوايج642459
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفطه جمال ابراهيم عبد الحميد هالل235354
نوعية بنهامى طارق عبدالفتاح عواض286269
اداب الزقازيقزكية شعبان عبد العظيم عبد الصمد643185
43o592تربية طفوله ج دمـــنهورنهال عوض امين زيان بدر
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاميره على حسن عزالدين221363
22488oتربية شبين الكومسماح صبحى سالمه محمود
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانرنيم سيد حسن عبد هللا27946
5213ooرياض اطفال المـــنصورهايه عادل السيد محمد
اداب الزقازيقريهام احمد عبد الصمد احمد668531
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمصطفى صبحى عايد عبدالنبى الصو224186
طب المـــنيامها عفيفى احمد عبد الرافع715156
تربية كفر الشيخرحمة وليد شعبان احمد ابوشــادى376593
كلية البنات تربية عين شمساميره محمد احمد عبد هللا24553
58o848الدلتا العالي للحاسبات بالمـــنصورة لنظم المعلومات اإلداريةمحمد مصطفى كمال ذكى عبد ربه
تربية عين شمسنرمين الشحات ابراهيم مقبل رفاعى287983
تربية طفولة الغردقةسندس محمد عطيه مصطفى237429
اداب عين شمسمؤمـــن محمد علي عبده139917
تجاره عين شمسمـــنة هللا محمد زكى محمد طاهر االكيابى114377
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاسماء عويس عبد الحميد ابراهيم67918
35o926تربية أساسي اسكندريةسلمى سالم محمود سالم
تجاره بنى سويفاحمد خالد زكريا صالح717547
تربية الزقازيقخديجه اشرف حسن احمد643554
65o854تجاره الزقازيقمحمود محمد السيد احمد حسن
277o65تجاره بنهامحمد متولى عبدالحليم ابراهيم الجندى
357oo1صيدله طنطااحمد ايمـــن محمد ابو العال حسن
641o33تربية ابتدائي الزقازيقامانى احمد الشحات مصطفى صيام
اداب عين شمسشــاهندا جمال عبد العليم جاد عوف141139
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كليةاسمجلوس
تجاره انتساب موجه  عين شمسعبدالرحمـــن عالء محمد عثمان266654
27o139تجاره عين شمسحازم عبدالوهاب فارس عبدالحميد
حاسبات ومعلومات عين شمسبسام محمد زكى فهيم281728
تجاره بنى سويفوائل حنفى موسي موسي715831
تجاره االسكندريهعمر ابراهيم مصطفى ابراهيم بدر421551
344o95صيدله االسكندريهبالل محمد محمد ابراهيم عبد هللا
58339oتجاره المـــنصورهمروان جمعه الشحات عبد العاطى
تربية ابتدائي بنى سويفريتا جرجس شفيق غطاس69159
2o6326التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاله احمد عبدالحميد حلوى
29o373كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناصاله صبحى محمد محمد حسن المـــنايلي
صيدله المـــنصورهعبد هللا سعد صيام شلبى565969
216o9oتربية طفوله شبين الكومدنيا عماد عبدالعزيز جمعه
هندسة عين شمسمارك اشرف مـــنير مرقص إبراهيم192678
اداب االسكندريهمآثر امين عبده امين411674
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانانجى عماد حسن زكى ابراهيم192166
اداب االسكندريهسلمى عبد الفتاح محمد عبد الحميد349298
4221ooاداب انتساب موجه االسكندريهمحمود طارق عبد الراضى محمد خليل
8o8866تربية سوهاجمرثا عياد عدلى توفيق
5655ooاداب المـــنصورهاحمد جمال عبد المـــنعم احمد بدوى
صيدلة المـــنيامـــنى عمار على عمار723768
818o12تجاره سوهاجمؤمـــن حامد عبد الراضى محمد
7oo96تجاره بنى سويفعماد محمد عبد الخالق محمد
652o2oهندسة االسماعيليةمحمد ايهاب احمد عبد
45754oهندسة االسكندريهنرمين ايهاب محمد محمود
2o6348تجاره انتساب موجه  عين شمسيمـــنى مصطفى ابوالمجد ابوالحمد
733o6oتجارة قنا ج جنوب الواديعلى اسامه راشد سيد
649o1oاداب الزقازيقسهام محمد السيد غنمى
طب بيطرى بنهاشروق محسن احمد سليمان عوارة298658
صيدلة اسيوطمـــنار جمال عالم احمد815659
تربية رياضيه بنين المـــنصورهالدسوقى عبد الهادى رمضان عبد الهادى جدامى571551
اداب انتساب موجه االسكندريهندى محمد مصطفى حسنين424387
هندسة بور سعيدمحمد حسين ابراهيم حسين654249
هندسة المـــنصورهليلى حامد عبد الرحمـــن حامد567356
586oo3تجاره المـــنصورهاحمد على على عبد هللا الجندى
641o62تربية الزقازيقجيهان احمد مسعد عبدالغنى النبراوى
6511o9اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعبدالرحمـــن محمد شريف عبد الغنى
3o122oتجاره بنهااحمد مجدى عبدالكريم عبدالرازق
81o118تربية ابتدائي سوهاجايه ناصر محمد محمود
27o744حقوق عين شمسايه خالد احمد حسين مهدى
تجاره القاهرهمريم عمرو عبدالسميع محمد192512
تربية ابتدائي سوهاجنادر السيد محمود عبد الحافظ818613
تجاره المـــنصورهامـــنيه على جاد جاد حسن592326
3725ooنوعية كفر الشيخعال جمعه على يوسف الحالج
نوعية المـــنيامرنا يوسف حنس ايوب726777
طب بنى سويفروضه بدر عثمان كامل69295
صيدله عين شمسمـــنى زكى عبدالمؤمـــن حسانين الكمار289496
3356ooتجاره االسكندريهمصطفى محمد احمد ابو زيد
58364oهندسة كفر الشيخهشــام ربيع عبد الواحد المحمدى السيد
51o224اداب الزقازيقنورهان عبدالمـــنعم احمد عبدالعزيز
6484o5اداب الزقازيقاسراء عبد العال السيد حسن غانم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسمر محمد كامل ابراهيم232791
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسمحمد مجدى فهمى محمد رمضان646186
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كليةاسمجلوس
65o575صيدله الزقازيقعلى السيد محمد عبدالغفار بالسى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسمر محمد ابراهيم انيس154237
23872oصيدلة اسيوطاسراء جمال محمد احمد عثمان
طب اسنان طنطاصابرين محمد نبيل سالمه218968
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد صالح عبدالرحمـــن ابوالمعاطى ابوالعز366257
اداب طنطامحمود احمد عبد النبي محمد احمد361625
طب اسنان عين شمسمحمود محمد محمود المكاوى198457
271o31اداب عين شمسرقيه حسين محمد محمود
64o576اداب عين شمسمارينا بركات ملك سولایر
8o5844تجاره سوهاجمحمد فؤاد السيد محمد
تجاره بور سعيدخالد اسامه فهيم محمد عبد هللا593929
6493o8طب الزقازيقمحمود السيد عبد الفتاح عبد العزيز
تربية ابتدائي كفر الشيخمـــنى اليمـــني متولي ابو العز المارية378151
تربية ابتدائي كفر الشيخآيه حسن محمد حتاته385382
282o63هندسة شبرا بنهامحمد حامد احمد جبريل
49o736اداب طنطاعمر محمود عبدالرحمـــن ذكى حسن
28541oتربية بنهاغاده رجب بيومى مصطفى كحيل
28234oالسن عين شمسنيره ممدوح حنفى محمود
52oo4اداب القاهرهاميره عبد الباسط محمد القاضى
اداب الفيومهاجر حسين محمد جمعه73245
3oo189اداب الزقازيقمى السيد عبدالعزيز محمد الدسوقي
طب المـــنصورهمحمد جمال السعيد عبد الفتاح عوف577756
تربية بنهااسراء عالء صبيح عبدالعزيز امام278323
تربية ابتدائي المـــنيااالء شعبان عبد الرحيم عبد اللطيف712846
هندسة بور سعيدايمان احمد احمد احمد العريان663629
تجارة جامعة الساداتمحمد عبدالسيد رشــاد محمد السعداوى427434
2o7o77تربية حلوانبسنت عادل حلمى محمود
تجاره عين شمسمحمد احمد محمد محمد الحفناوي295877
علوم القاهرهايناس عزت انور مصطفى274564
رياض اطفال الفيوم طالباتساره سليمان احمد عبدالجواد718646
حقوق المـــنصورهعالء السادات ابراهيم محمد ابراهيم بطين594732
إعالم ج جنوب الوادىفريده ايهاب انور طه114825
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسسماء عالء محمد فرج الشعراوى291194
2o4182كلية البنات آداب عين شمسراندا محمد مطر عبدالشــافى
1892o1تجاره القاهرهمحمد نبيل رمضان سيد محمد
علوم االسكندريهتقى على عبد الحميد مصطفى عفاره438964
13o653هندسة المطريه جامعة حلواناسراء صبري سيد محمد
2o6497صيدله عين شمسبسنت عمرو فهيم حامد حموده
علوم جامعة السويسسلمى السيد محمد عبد الصادق659845
6559o9تجاره االسماعيليه ج قناة السويسسمير اسماعيل محمد ابراهيم
تربية طنطاسلمى نصر فتحى عبده367417
1746oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد هشــام نجيب احمد
السن عين شمسساره محمود عبدهللا محمود211829
تربية كفر الشيخمى محمد سعد ابراهيم غراب372132
5777o4طب الزقازيقاحمد عبد الحكيم نصر محمد عثمان
3o1oo8طب بيطرى بنهاداليا خا لد السيد احمد السيد
272o4السن عين شمساسراء محمد السيد نبيه
تجاره طنطامحمود عبد الحليم محمد السباعى الشبينى497835
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمياده ابراهيم شبل حمام222718
تربية الفيومشهد سعيد فتحى لملوم72347
تربية عين شمسفاطمه اشرف عبده عطيه على292244
هندسة اسيوطشيرين شوقى محمد سالم كليب455424
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3395o7تربية طفوله اإلسكندريةفاطمة رجب احمد طه بسيونى
تربية ابتدائي قنا ج الواديايه النوبى كمال عبدالغفار743665
5o99o4تربية طفوله الزقازيقهاجر راغب عبدهللا على
اعالم القاهرهحسام عالء الدين عبدالرؤف شعبان267193
تربية رياضيه بنين االسكندريهكريم احمد صادق عبد الكريم عثمان418952
تجاره االسكندريهمريم مصطفى السيد محمد مشعل346947
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان امام محمد امام135954
618ooطب بيطرى بنى سويفمحمد مصطفى فتحى امام ابراهيم
نوعية الزقازيقايه محمد حامد عبد الرحمـــن عودة668689
تجاره بور سعيدروان محمد جمال محمد صبيح663767
244o7هندسة الفيوممحمد عادل محمد السيد صالح
نوعية المـــنياعبد الرحمـــن محمد على سيد714371
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايه سعد عبدالعظيم خطاب231999
2446o6طب اسنان طنطامحمد احمد محروس محمد الخضري
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء خالد فاروق احمد36482
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمريم مصطفى محمد احمد75418
8o6o39طب بيطرى سوهاجاندرو جرجس نعيم جيد
تجاره عين شمسمصطفى اشرف محمد امبابى289171
اداب القاهرهمصطفى احمد عبد الحميد ابراهيم129664
طب المـــنيامصطفى مجدى احمد حسان711648
3o4696كلية هندسة بنهامحمد ابوالمجد عبدالسالم ابوالمجد صالح
السن عين شمسخديجة محمد عيد حسن حاوى422849
كلية البنات تربية عين شمستريزا فايز سليمان حنا36958
641o96نوعية الزقازيقمـــنار عبد الحميد عبد المعطى على سالمان
تربية حلوانياسمين مجدي ماهر ابراهيم149445
اداب الزقازيقاسراء عبدالمجيد محمد احمد على524277
كلية البنات آداب عين شمساسراء محمد عطيه متولى55713
هندسة القاهرهعبدالرحمـــن ايمـــن محمد عبدالفتاح272898
اداب المـــنياأبانوب مجدى لويس زكى721132
8o6939طب بيطرى سوهاجكريمه على ابو المجد عبد الحافظ
هندسة بني سويفمحمود سعيد محمود قنديل89929
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد رزق السيد76469
صيدلة بورسعيدامال السيد محمود على عامر572619
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد يحى محمد عبد المـــنعم عبد الستار153483
تربية ابتدائي كفر الشيخايه السيد احمد عبد هللا ابو النصر381976
صيدله عين شمسماريز رمزى لويز حنا117849
اداب الزقازيقيارا السيد حسين ابراهيم646326
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد خالد محمد سليم233638
تربية قنا ج جنوب الوادىعزيزة احمد ابو النجا محمود739827
266o68اداب عين شمسمى محمد مـــنصور على
إعالم القاهره/رياضةعمر عثمان احمد عثمان18816
21374oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسامه ابراهيم احمد سالم
تجاره انتساب موجه المـــنصورهكرستين فريد مـــناويل معوض567818
صيدله حلوانمحمود كامل محمد سيد711289
طب بيطرى المـــنصورهمـــنار محمد عبد الوهاب محمد عبد الخالق585659
34o81oاداب دمـــنهورمحمد طارق فرج محمد عبد المجيد
27o7o8اداب عين شمساسماء محمد سيد عبدالرحمـــن
تجاره دمـــنهورمياده سعيد سعد محمد ابو النيل428754
تربية كفر الشيخايات عبدالعزيز حسين خضر خليل378892
819o57اداب اسواناالء محمود احمد محمد
تربية جامعة السويساسراء على محمد ابوالمجد658573
6o785اداب انتساب موجه القاهرهاسماء اشرف فوزى امام
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تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلواناميمه مسعود صبرى ابراهيم49349
638oooتربية الزقازيقوالء سالم شحاته سالم
تجاره الزقازيقعبدالرحمـــن محمد صالح الدين محمد محمد عز511935
طب سوهاجطارق احمد عبد المولى السيد829963
6oo94هندسة القاهرهاحمد عزت عبد هللا ابراهيم
44o749طب االسكندريهاحمد سليمان حمزه فراج عبد السالم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عاطف عبدالدايم ابوشــادى217878
هندسة كفر الشيخاسالم يسرى على وهبه حمزه381489
41256oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسراء حسن عبدالعزيز أحمد على
اداب عين شمسسلمى ابراهيم عبدالمحسن سنوسى197513
19o4o6اداب عين شمسفاطمه محمد اسماعيل اسماعيل
347o76حقوق االسكندريهسارة أحمد ابراهيم زكريا حسن
طب االسنان المـــنياندى خالد السيد حسونه714211
صيدلة المـــنياياسين خميس هاشم محمد722774
585o64اعالم القاهرهوفاء احمد احمد ابراهيم الجوهري
تربية الفيومدينا ثروت جمعه رزق77279
36844oطب بيطرى كفر الشيخسهام اشرف محمد على على الفار
52o641طب الزقازيقكريم محمد عطيه عطيه عسكوره
4335ooصيدله االسكندريهحسن عصام عنتر حسن جاد الكريم
طب بنهاهبه حمدون فهمى سيد احمد285278
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابانوب امير موريس سليمان46819
144o26تربية ابتدائي عين شمسشروق حسين سيد ابراهيم
اثار الفيومايه عاطف فتحى احمد196575
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةريهام ممدوح محمد اسماعيل715387
طب بيطرى الزقازيقهند هشــام رجب عبدالحليم512914
تجاره االسكندريهمروان حسام الدين سعيد نصار411475
1141o5تجاره عين شمسكرستينا هاني واصف فريد
هندسة الزقازيقمحمد حمدى محب محمد سعد586894
طب بيطرى كفر الشيخساره مهدى مهدى دياب486335
43o483السن عين شمسرفاء محمد كامل حسن شلش
44o6o1طب بيطرى دمـــنهورمحمد جمعة مـــنصور عبد الرازق
تجاره القاهرهايه اسامه محمود عبد المقصود22222
تجاره عين شمسيوسف طارق وجيه محمد267318
82o778كلية تجارة ج أسوانعمرو محمد محمود ابراهيم
سياحه وفنادق االسكندريهخالد سعيد ضيف هللا عارف محمود418657
نوعية جيزهخلود اشرف عبد العزيز مصيلحي142131
تربية اسوانيحى احمد صبرى محمد بشناق785646
طب اسنان القاهرهمحمد عبد الستار فرحات حافظ13496
تربية طنطاعبد المـــنعم جابر عبد المـــنعم على الزمر485238
طب طنطااحمد ياسر محمد عبدالخالق الفقى366118
561o17طب المـــنصورهاريج محمد فوزى احمد محمد ابو الخير
حقوق المـــنصورهموسى عادل موسى ابراهيم الحفناوي562965
59o43علوم القاهرهنعمة عيد درويش ثابت
اداب انتساب موجه القاهرههاجر فرحات حسين فرحات سعداوى199581
تجاره االسكندريهمحمد ابراهيم محمد محمد  الحداد425413
36755oصيدله القاهرهحنان السواح ابراهيم العوفى
5o181oاداب جامعة دمياطجهاد ناصر محمد الزينى
456o32هندسة اسيوطريمون مجدى الديب مقار ابوالسعد
حقوق بنى سويفنفيسه عادل عبدالعظيم محمد723636
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد ابراهيم احمد محمد32762
4876o5هندسة المـــنصورهاحمد على عبد الغنى عبد الغنى طمان
تربية ابتدائي قنا ج الواديأسماء خالد شعبان محمد732828
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5824o8صيدله المـــنصورهايه فتوح احمد ابو العنين
3471o7فنون جميله فنون ج االسكندريهمـــنة هللا عادل أحمد السيد يونس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنعمات عبدالستار السيد الشرقاوى216149
تربية ابتدائي قنا ج الوادياميره احمد عبد الغنى ابراهيم737235
تجاره المـــنصورهخالد عوض محمد محمود محمد588293
135o57السن عين شمسباسنت محمد سعيد سعيد غنيمى سالم
صيدله االسكندريهشيماء مجدى محمد سالم494446
28o911تجاره بنهامحمود اسامه ابوالحديد احمد
اداب كفر الشيخمروة محمد قباري يوسف بدر417484
73o354اداب المـــنيانها احمد سيد احمد
تجاره جامعة دمياطايه محمد حسن العنانى499518
صيدله عين شمسجهاد عصام سيد حافظ294636
كلية البنات تربية عين شمسخلود صابر خلف هللا محمد268589
تجاره المـــنصورههاله محمد مصطفى الشرنوبى األصيل489472
5848oكلية البنات تربية عين شمسايمان مهدى عبد الرازق ابراهيم
274o17التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورشــان عيسى سيد احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن وليد محمد السيد266887
5o812oهندسة المـــنصورهاحمد حامد عبدالحميد الصباغ
تربية ابتدائي طنطاعبدهللا حسين محمد عبدهللا366357
رياض اطفال المـــنصورهاسراء حامد الرفاعى شعيب578828
7897o6هندسة اسيوطمحمد يحيى يوسف محمود
57o433اداب المـــنصورهسلمى عامر حامد حسانين
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويساحمد عبده عوض موسى حجازى664173
1324o9تجاره عين شمسفاطمه محمود شعبان حجازى
هندسة االسكندريهمحمد هانىء محمد مهدى عامر414898
3o1652كلية البنات آداب عين شمسمادونا ماهر زاخر شــاكر زخارى
كلية هندسة بنهافضل لطفى محمد ابراهيم235387
اداب بنى سويفريهام محمد مؤمـــن قطب66159
تربية اسيوطيارا احمد ابو العيون محمد794871
كلية أداب بورسعيدرانيا عدالن عبد المجيد يونس662778
هندسة المـــنيااحمد محمد عبد هللا محمد715867
تربية طفوله الزقازيقسهيله ابراهيم السيد مصطفى642491
2o9615السن عين شمسحسام ابراهيم محمد سعود
5944o4تجاره المـــنصورهمـــنال محمود محمد بهجت الطير
كلية البنات تربية عين شمسايمان اسماعيل محمد محمود282178
665oo4هندسة بور سعيدعبد هللا سمير محمد الحبيب احمد الطنجير
3623o2هندسة طنطاعمر عبدالهادى سعيد جعفر
36633oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد مـــنير محمد عبدالعظيم مرعى
142o83هندسة عين شمسمحمد ابراهيم ابراهيم محمود
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننيفين محمود محمد عبد الحميد23287
تربية ابتدائي قنا ج الواديأمل عبدالحميد حامد محمد739512
تربية ابتدائي طنطانورا السيد كامل نصر354613
229o99تربية بنهارقيه السيد احمد فياض
1937o9صيدله عين شمسسلمى حسن سيد محمد بغدادى
تربية دمـــنهورمحمد احمد عبدالهادى حامد شــاهين425595
عالج طبيعى القاهرهتسنيم احمد ابراهيم محمد عبدالمقصود515317
11675oهندسة المطريه جامعة حلوانشيرين احمد مجدى سعد السيد كامل
طب بيطرى بنى سويفحسناء محمد احمد محمد74551
12539oهندسة الفيوماحمد عادل محمد راشد عبده
51484oتجاره الزقازيقمحمد هيثم محمد عبدالمعطى
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةفريد زكريا احمد شعبان217235
حقوق قنا جنوب الواديماهر محمد االمير عبد الاله ابراهيم731571
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كليةاسمجلوس
تربية عين شمسمارينا فتحى شفيق عطا هللا283893
21258oتربية الساداتعبدالرحمـــن همت مصطفى الميهى 
تجاره االسكندريهاالء محمد محمود عمر عبد هللا423871
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهامـــنيه انور محمد سليمه216237
19597oتجاره عين شمسمحمود كرم عبدالكريم محمد
4196o2الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمـــنة هللا احمد على عمار قناوى
5658o3تجاره المـــنصورهيوسف على محمد على الباز
تجاره عين شمسعمرو محمد صفى الدين محمد اسماعيل119415
تجاره القاهرهمحمود محمد محمود عبدالمقصود199315
تربية اسيوطمريم ناروز عبد المالك راغب786273
2637o8هندسة المطريه جامعة حلوانابراهيم محمد على زيدان
5o8997صيدله الزقازيقمريم اشرف فؤاد حنا
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسرحاب محمد عبدالحي محمد657673
5o648oطب المـــنصورهسارة محمد شوقى عبد الكريم السيد
هندسة القاهرهطارق عبد الحميد ياسين السيد33668
79o914تجاره اسيوطرمضان حسن عبد السميع عمران
43o773تربية ابتدائي الساداتياسمين أحمد عبد المعطى أحمد رضوان
4141o2هندسة االسكندريهطارق محمد كمال الدين اسماعيل احمد
37577oتربية موسيقيه حلوانبهاء احمد سيد اسماعيل
نوعية الزقازيقمى لطفى محمود عبد المـــنعم648162
57823oصيدله الزقازيقهناء احمد السعيد شعبان البريقى
تجاره طنطاعماد ابراهيم ابراهيم زكريا عمر575827
تربية ابتدائي شبين الكوماحمد سامح عيد عبدالفتاح223995
5o64o2اداب جامعة دمياطحنين عزمى عبد الباقى غزى
هندسة طنطامحمد احمد مصطفى عياد362337
هندسة المـــنيااحمد محمد فوزى سيد احمد237382
صيدله الزقازيقرقيه عبد العليم عبد الرؤف على642945
تجاره بنهاحسام محمد حامد محمود عاشور287112
هندسة شبرا بنهامحمد السيد عيد محمد عيد287456
374o18طب بيطرى كفر الشيخمحمد سامى عاطف ابراهيم حجاج
هندسة كفر الشيخحسين على حسن عبدالجواد حنيش375938
كلية البنات آداب عين شمسايه ناصر محمد الحسيني291534
صيدله الزقازيقعال مصطفى عبد الواحد احمد على515858
تجاره القاهرهندى امير كمال مسعود18231
تجاره طنطامحمد فاروق فؤاد السيد احمد خاطر497832
اداب المـــنصورهوفاء بهاء السيد رجب563681
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنجوى اشرف زكريا محمد زغدان38172
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةهشــام رمضان محمد ابو سالم221731
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمصطفى ماجد يوسف محمد651851
حقوق سوهاجوالء ناصر عبد النعيم اسماعيل817946
تربية ابتدائي كفر الشيخهدى جمال احمد عبد المقصود محمد اسماعيل377671
1261ooكلية البنات آداب عين شمسروان سمير يوسف محمد
5oo774تجاره جامعة دمياطنادين طارق محمود الشربينى الزميتى
هندسة المـــنصورهمحمود عاطف غازى المقرطم487676
تجاره انتساب موجه قاهرههشــام محمد كامل عبد العظيم23755
28757oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامير السيد عبدالمجيد عبدالرحمـــن زعرور
8o1o13اداب اسيوطريهام عزت صادق غالى
2955o9اداب عين شمسعبير عبدالفتاح عبدالمـــنعم عبدالفتاح
اداب المـــنصورهمريم حسن عبد الحميد محمد حسن579994
5o918oطب الزقازيقاحمد محمد فتحى قاسم
تربية اسكندريةفاطمه الزهراء محمد شعبان ابراهيم422772
154o9تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادر مجدى حلمى مصطفى محمد
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كليةاسمجلوس
اداب االسكندريهجيالن محمد احمد محمد متولى346842
تجاره انتساب موجه قاهرهعبدالرحمـــن عالء مدبولي حسن196763
488o95هندسة كفر الشيخعبد القادر رضوان رضوان الشيخ
نوعية الزقازيقاسراء فتحى محمد عطوه ابراهيم643827
43o685تربية ابتدائي الساداترندا عالء محمود نور الدين
اداب القاهرهرغده بهاء الدين محمد عبد الفتاح46181
2o5144هندسة حلوانعبدالرحمـــن حسين احمد ابراهيم الفقى
145o44اداب عين شمسمحمد مجدى عبد اللطيف محمد
هندسة بور سعيداحمد كمال حلمى عبد السالم صبح588492
صيدله االسكندريهغادة احمد حسين احمد عبد الرسول438992
تجاره بنهامحمد السيد محمد النوبي522361
42951oتربية دمـــنهورهبة جابر امين محمد الغندور
38o653طب بيطرى كفر الشيخنورهان عبدالفتاح عبدالستار علي
علوم رياضة االسكندريةنيرة خالد ابو القاسم علي محمود457987
261o92اداب القاهرهمايكل عويضه ميخائيل فرج
22o31تجاره القاهرهشيماء مصطفى عبد الرحمـــن سلطان
تربية عين شمساحمد خالد طلعت مصطفى عوض289114
تجاره عين شمسمـــنه مدحت محمود احمد131972
تربية المـــنصورهنورهان السيد بدير السيد عبد الجواد563136
حقوق سوهاجمحمد عبادى احمد على817812
3824o3كلية هندسة الطاقة بأسوانصافيناز احمد ابراهيم احمد شعيشع
صيدله المـــنصورهساره اشرف عبد الخالق خليفه494433
تربية سوهاجاميره قاعود احمد كريم831851
طب القاهرهشيرى داود فخرى حبيب117793
637o83اداب الزقازيقعبد الرحمـــن رضا محمد احمد عوكل
طب اسيوطدينا شهير يوسف شحاته795812
تربية ابتدائي طنطااحمد محمود عبدالعزيز السقا362774
تجاره عين شمسفاطمه عصام مرسى درويش142336
صيدلة سوهاجاسماء عبدالباسط حمدى عطاهللا735724
رياض اطفال بنى سويففاطمه حامد محمود مرسى69672
37o73اداب القاهرهاسماء سيد جبر ابو السعود
56o611طب المـــنصورهعمر محمد عبد الحميد محمد احمد على
59217oتربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةمعتصم محمد السيد احمد عوض
42779oتجاره دمـــنهوراحمد عطية عبدالحكيم عبد القوى البياضى
هندسة القاهرهمحمد اشرف حسين عوض41999
43o157تربية دمـــنهوردولت عبدالفتاح حامد رواش
14o388اداب عين شمسياسمين مجدى مصطفى حسن
43o225السن عين شمساسماء يوسف حسين على حسين
اداب االسكندريهابراهيم محمد محمد محمد عبد هللا343227
إعالم بنى سويفنرمين نشــات نصحي فايز797951
تربية ابتدائي شبين الكوممـــنال محمد عبدالرازق السحيمى234371
26144oهندسة شبرا بنهاجوفانى نبيل شنوده عوض
طب االسكندريهنهي علواني صابر حسن موسى452183
64164oتربية الزقازيقسهير جمال ابو الفتوح امين غنيم
64o395حقوق عين شمسمحمد مسعد طه مسعد البلحى
رياض اطفال المـــنصورهاميره عبد الشــافى المتولى على السيد591718
كلية الطب بقناوفاء رمضان اسماعيل حسن739318
24o436نوعية اشمونساره عبدالمـــنصف محمد حواس
تربية ابتدائي االسماعيليهساره محسن حسن موسى655966
هندسة الزقازيقمحمود محمد محمود محمد سليمان641362
2845o2نوعية بنهاانس محمد محمد عبدالرحيم
اداب المـــنصورههاجر احمد على محمود الشيمى566821
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كلية البنات تربية عين شمسهاجر محمد مصطفى عبدالفتاح271142
تجاره عين شمساسراء ايهاب مصطفى عبده264774
اداب اسيوطراندا محمد مصطفى على791823
8o6149تربية ابتدائي سوهاجميريت سامى عبد المالك سامى
هندسة القاهرهمحمد عبد اللطيف محمود محمد124694
فنون تطبيقيه حلوانابانوب سامح عزيز عوض مرقس41133
36o874هندسة طنطاسمية خالد وجدى عثمان
اداب حلوانخالد بكر محمد محمد بكر32474
36387oاداب طنطايارا عبد هللا رجب النواجى
فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم حلمى محمود عزت ابراهيم يوسف419295
تربية ابتدائي دمـــنهورشــاهندة السعيد السعيد زكي الشــامى429433
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةشمس الدين ابراهيم محمد عبد الحميد636132
3o67o1اداب عين شمسابراهيم عارف عيد عبدالقوى السيد بخيت
8oo844تربية رياضيه بنين اسيوطمصطفى محمد احمد عبد السالم
29o445كلية بنات شعبه طفوله عين شمسمريم عبدالحميد بكرى عوض هللا
2o4687السن عين شمسفؤاد عمر سيد حافظ
381o13كلية االثار ج اسوانانيس محمد محمد عثمان السيد
15o216تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد صالح عبد الفتاح خضر
صيدلة اسيوطعلى محمد عبد اللطيف محمد787864
هندسة عين شمسعمرو هشــام رزق محمد رزق الشين151122
اداب عين شمسايه السيد عبدهللا السيد سبيعى265753
صيدلة اسيوطايه محمد صبحى عبد العزيز786682
56944oاداب المـــنصورهمياده محمود محمد عبد الرازق الشــافعى
طب القاهرهمـــنة هللا سامى محمد احمد42796
تربية شبين الكومغاده عبدهللا محمود يوسف232794
هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى احمد عطيه محمد محمد رمضان664378
5o3172تجاره جامعة دمياطإسالم عمرو عمر عياد
44188oطب االسكندريهعبد العزيز احمد عبد العزيز احمد مسعود
هندسة االسكندريهفاطمة جمال مبروك ابراهيم346257
اداب انتساب موجه عين شمساسراء هشــام فهيم غنيم129848
هندسة حلوانمصطفى طارق عبدالبر سيف الدين189239
58o753هندسة الزقازيقمحمد ايمـــن السعيد السيد عبد الغنى
عالج طبيعى ج كفر الشيخمـــنة هللا محمد محمد على ياسين567185
اداب طنطاكرستينا عماد ميخائيل يوسف364646
اقتصاد مـــنزلى حلوانهند امين محمد على748471
تخطيط عمرانى القاهرهشريف محروس اسماعيل مبروك68476
اداب انتساب موجه عين شمسندى محمد حسن على141177
رياض اطفال االسكندريه طالباتهانم نفادى حسن سالم علي578549
66836oنوعية الزقازيقاسالم عبد الحميد عبد الال مدكور
41o377هندسة االسكندريهمروان عمرو فاروق اسماعيل الصفتى
اداب عين شمسنهى محمد صابر محمد118736
طب القاهرهرانيا السيد فرج فرج44976
تجاره االسكندريهسندس عبد العزيز صافى حسن335884
هندسة بني سويفاحمد محمد سيد عبد هللا65288
هندسة اسيوطاشرف صبحى محمد مرسى محمد148437
هندسة بني سويفعلي عصام الدين محمد علي71127
هندسة االسكندريهعالء عصام محمد السيد محمود454954
طب المـــنصورهايمان ابراهيم محمد شعبان الضبع576466
اداب المـــنياوالء ناصر علم الدين سالم727557
تجاره طنطاساره طارق إبراهيم االبشيهى363738
هندسة اسيوطنجوى فرغلى محمود فرغلى797355
تجاره القاهرههايدى نزيه عبد هللا محمد صبحى محمد34976
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كليةاسمجلوس
139o11تجاره عين شمسمصطفى سمير سعيد محمد طه
طب بيطرى جامعة الساداتامـــنيه محمد شحاته الدبور233863
3o531هندسة شبرا بنهاادهم مصطفى فاروق احمد
1914o4تجاره عين شمسعمر ياسر على احمد الدكر
تربية شبين الكومهدير احمد ابراهيم الشرقاوى218728
تجاره القاهرهاسراء حسن بكري محمد28265
5878o3هندسة الزقازيقمحمد سمير احمد محمود عبد الرازق
4219ooاداب االسكندريهسعيد ابراهيم سليمان ابراهيم
5966oاداب الفيومابانوب عادل غالى امين
28689oهندسة شبرا بنهاجورج حبيب عطيه حبيب
57493oهندسة حلوانهويدا حسن الشربينى الشربينى
4584o7كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخاحمد خميس حسن على خرابه
طب بيطرى دمـــنهوراميره حمدى على سيد احمد ابو حطب446979
215o73تربية ابتدائي شبين الكومايه ياسر امين الخرباوى
تجاره سوهاجعبد هللا جمال السيد عبد العال815814
4975o6تربية طنطادينا هانى عبدالرحيم عبد العزيز  حاتم
2o7o98تجاره القاهرهشروق عبداللطيف السيد احمد
8267o2صيدلة اسيوطحسناء صالح حسان وهمان
تربية ابتدائي الفيومهدير محمد محمد احمد72744
تخطيط عمرانى القاهرهكريم عبد الحميد السيد عبد الحميد135659
تربية طفوله شبين الكوماسماء محمد السيد عطيه228626
هندسة عين شمساحمد عبد العظيم حمدي سعداوي131178
صيدله القاهرهحسن رجب حسن شتله221529
تربية ابتدائي طنطاآيه صبرى عبدالحميد عسل366993
تجاره القاهرهعمر سيد عبد المعبود عبد الوهاب29435
12162oهندسة عين شمسعبد الرحمـــن خالد عز الدين حافظ
79o124اداب اسيوطمادونا تامر ابراهيم جاد هللا
2ooo23اداب حلواننورهان محمد يوسف عبدالرحيم
تربية ابتدائي قنا ج الوادياحمد محمد علي محمد741787
نوعية اشمونايمان عبدهللا غانم عبدالحليم216566
497o94تربية طنطامحمد احمد كمال الدين الصابر
تربية ابتدائي كفر الشيخمادلين اشرف فوزي عبد السيد يوسف377239
صيدله االسكندريهاالء احمد احمد محمد نوح236582
356o29نوعية فنيه طنطاايه رضا بسيونى مبروك زياده
تجاره طنطااحمد محمد ابراهيم توفيق حنتيره361363
348oo7هندسة اسيوطروان محمد عاطف نور الدين عوض
تربية حلوانوسام عبدالرحمـــن محمد عبدالواحد مسعود274477
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتآية أحمد محمد محمد733261
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةامـــنيه محمد زكى احمد652437
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن عادل عبد الحميد احمد السمري588549
تجاره عين شمسمؤمـــن محرز رشــاد احمد131669
22734oتجاره بنهامحمد صالح عبدالرحمـــن احمد خليل
هندسة شبرا بنهاشريف محمود شريف عيد297865
تربية الزقازيقايه رضا صابر فرج643549
38527oتربية كفر الشيخإيمان سامى كامل عياد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهاجر حمدى السيد احمد عبد العزيز228563
تربية دمـــنهورمـــنار عالء محمد الذهبى429467
تربية قنا ج جنوب الوادىسناجق ابراهيم عبده ابراهيم737686
طب الزقازيقمحمد ماهر محمد عشرى514895
43o739اداب دمـــنهوراسماء السيد عبدالمجيد محمد سليمان
اداب القاهرهعلى محمد على محمود على29776
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنهله محمود شبل سويلم222882
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هندسة حلوانبسنت عبد الناصر محمد محمد على13745
اثار الفيومسناء عبده محمد االكشر491858
8o2o15تربية اسيوطهيام السيد محمود هاشم
31oo2oاداب انتساب موجه القاهرهعبدهللا ناصر حمدى بغدادى
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسنورهان مجدى حسن عبد اللطيف142426
5o192oتربية جامعة دمياطهبه طلعت سعد فرحات
66o496كلية أداب بورسعيدمحمود صالح محمود محمد بدر
نوعية المـــنيااالء محمد زغلول يوسف723554
اداب االسكندريهمصطفى عالء عباس رمضان محمد البيطاني411478
65o663صيدله الزقازيقلميس حسن محمد حسن على
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةسهيله محمود سليمان حامد133939
اداب الزقازيقمحمود محمد السيد ابو اليزيد517325
صيدلة اسيوطبسنتي ثابت مسعد سليمان731678
طب االسكندريهاسراء محمود دسوقى ابراهيم ابوزيد432755
21328oتربية ابتدائي شبين الكوماحمد محمد شحاته عيسى
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمود زكى سيد محمد66356
127o36تجاره عين شمسمحمد عادل محمد مصري
تجاره سوهاجمحمد رمضان حامد عبد الصمد817359
3377o6تجاره االسكندريههدير مدحت عثمان عز العرب
طب اسيوطمحمد شحاته عبد المحسن عيسى788362
هندسة الزقازيقعبد السالم محمد عبد السالم محمد591236
حقوق القاهرهمحمد سامى محمد حسين عبد ربه58857
2o8185كلية البنات آداب عين شمسفاطمه عمر عامر عمر
8o6893كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفروفيده حسنى محمد عبد الاله
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد احمد عبد الجواد الشنوانى212514
تجاره الزقازيقاياد سامى محمد على بدير643272
تربية المـــنصورهعلى جمعه على ابراهيم561767
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه عاطف قرني سيد62519
حقوق المـــنصورهعمر صبحى عطيه احمد يونس561772
هندسة الزقازيقايمـــن محمد ابراهيم عبد الفتاح سعدون641334
هندسة االسكندريهايه عبد المطلب ابراهيم احمد عطية346799
تجاره اسيوطاحمد ابو الحجاج محروس محمد789565
496o3اداب القاهرهاحمد فتحى سعد عبد المقصود
تربية ابتدائي طنطاعبد الرحمـــن بسيم عبد البارى البندارى الطناحى498142
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسميره احمد على محمد636526
431o31تربية ابتدائي دمـــنهورنيرة فايد مختار حسين اسماعيل
8o9ooكلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفرحاب خالد يونس مطاوع
تجاره بنهاريم رافت زاهر ابراهيم261297
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمروه ماجد احمد عبد التواب63125
رياض اطفال الفيوم طالباتاسماء سيد شعبان عبد الحفيظ73392
43o841تربية الساداتدينا احمد محمود على 
تجاره سوهاجانطون سمير عبد المالك ارمانيوس817787
طب اسنان المـــنصورهاميره سامى عبد العزيز على الخولى587861
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةأميرة عماد الدين محمد رشــاد347696
طب االسكندريهناجي جمعه رمضان ابراهيم شحاته432738
265o55تجاره عين شمسمارينا سامى حليم عبدالمالك
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاحمد عالء احمد البنا371552
573o62طب المـــنصورهاحمد نبيل بدر الدين محمد محمد سالم
تجاره كفر الشيخمحمود رمضان احمد مصطفى الهاللي384789
رياض اطفال بنى سويفهند ناصر عبد العظيم عبد الحميد69225
طب بورسعيدايمان طلبه السيد عبد المجيد سليمان591933
12629oالسن عين شمسهاجر رأفت محمد امين حسين

Page 1326 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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صيدله حلوانفاطمه عاطف عبدهللا محمد سيد احمد286736
3494o6تجاره االسكندريهسهيلة عزت جاد الرب اابو شعيشع
تربية ابتدائي طنطافتحيه مسعد عبد المـــنعم بيه497515
822o29تربية اسوانرحاب ركابى عبد هللا محمد
24o491تربية رياضية بنين بنهاخالد مختار عبدالقوى برانق
تربية اسكندريةاحمد عبد المـــنعم رجب احمد343128
هندسة عين شمسمحمد خالد عبد النبى محمد24393
تجاره المـــنصورهساره محمد سعد مـــنصور عمر574712
فنون جميله فنون ج االسكندريههاجر شعبان محمد جبر الجمال422996
هندسة بور سعيدمحمد عبد الاله احمد محمد على هيكل653377
5o2o89هندسة بور سعيداالء عبده طاهر حسن رضوان
تربية حلوانساره خالد رفاعى زكى25311
3432o1فنون جميله فنون المـــنيامحمد محمود محمد حافظ عبدالحميد
893o2علوم بنى سويفاسراء عبد النبي محمد محمد
81o976طب بيطرى سوهاجمحمد احمد سعد مرسى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحمدى عبد الرحمـــن محمد فرج76137
اداب حلوانسميره حماده محمود محمد22284
تجاره انتساب موجه قاهرهمـــنى محمد عبد المـــنعم عبد المجيد فراج49391
82o214تربية اسوانريهام رمضان سعداوى محمد
23772oتجاره سوهاجنورالدين خالد احمد محمد
صيدله االسكندريههاجر جمال اسماعيل عبد الحافظ793318
5o4817طب المـــنصورهآية محمد الموافى محمد
تربية المـــنياندا رضا حسن محمد725653
اداب دمـــنهورايه محمد السيد الطحطاوى429361
نوعية االسكندريهاحمد شعبان محمد عبد المعطى427344
37oo72هندسة االسكندريهاحمد فكرى عبدالواحد مصطفى عباده
291o73هندسة شبرا بنهامصطفى احمد بدوى يوسف عبدهللا
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان اشرف محمود عبدالعزيز على شنب236468
هندسة شبرا بنهاجورج ميخائيل فرج غبلایر279899
صيدله القاهرهاسماء محمود شعبان على الجمل189631
272o45اداب عين شمسمارتينا ايمـــن رسل فهمى
5o8955تجاره الزقازيقعمرو السيد كامل السيد عوض
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعلياء حسن عبدالجواد محمد خليل229119
اداب المـــنيااسماء صفوت ماذن على715377
تربية طنطاهاجر فايز ابراهيم مصطفى مشعل363421
صيدله االسكندريهروان حمدى محمد عبد المعطى337775
292o84هندسة اسيوطمحمد سعيد محمد فتحى على
طب طنطاعمرو عبدالعزيز محمود احمد الصباغ373594
37235oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعال ابراهيم على محمد خلف هللا
38o155تربية كفر الشيخاسراء علي السيد عاشور
215o2تربية حلواناسراء ياسر حسين ابو العال
5o4845عالج طبيعى ج كفر الشيخمريم هشــام على الشحات الدشــاش
هندسة حلوانيحي مجدي احمد محمود56666
426o23تربية دمـــنهورالسيد اشرف السيد مصطفى عسكر
هندسة كفر الشيخاحمد نجاح رشــاد اسماعيل القلفاط395837
اداب عين شمسشيرين حمدى بكر محمود283816
222o33طب طنطامحمد كمال محمد زغلول
صيدله االسكندريهعزة محمد بهجت على زغلول374417
623o2كلية السياحة والفنادق بنى سويففاطمه عادل حسن سيد
6o332هندسة حلواناحمد عبد الباقى ابراهيم ابراهيم
23o666هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر احمد عبدالواحد واصل
145o17تجاره القاهرهعبد الرحمـــن عبد الرحيم خلف عبد الرحيم
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اداب عين شمسشيرين محمود عبد القادر هاشم134961
56o598معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتاحمد محمد عبد المجيد محمد الشعراوي
434o12صيدله االسكندريهرنا محمد عبدالرحمـــن احمد حسن
65667oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمارينا فتحي فرج عبيد
نوعية طنطااسراء عزالدين جبر جبر485315
نوعية بنهاهناء جمال محمد عبدالخالق286284
تربية ابتدائي بنهااسالم محمد رشــاد محمد281946
تربية اسوانايمان محمد عبد الراضى محمد823615
كلية البنات آداب عين شمسهبة هللا عز الدين حسين احمد138872
هندسة اسيوطعباس عربى عباس عربى محمد127655
7124o6نوعية موسيقيه المـــنياامانى مكرم ابراهيم ميخائيل
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتمريم سعيد عبد المعين مليس156193
1571oكلية األلسن بنى سويفهدير خالد سعد محمد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسامل عامر جميل عامر672197
اداب عين شمسخلود صالح الدين حافظ احمد282618
تربية ابتدائي اسيوطداليا خير عازر لبيب796934
تربية اسيوطمحمد فرج احمد محمد791477
59o18طب القاهرهسمر احمد خطاب ابراهيم
رياض اطفال المـــنصورهايه حاتم المحجوب محمد المحجوب591721
تجاره انتساب موجه االسكندريهرضوى محمد حسن حسين341418
هندسة كفر الشيخحسام ابراهيم حسين الشحات381499
هندسة االسكندريهاحمد محمد محمد ابراهيم حافظ السنباطى342222
8o869طب بيطرى بنى سويفالهام مصطفي محمود عبد التواب
اعالم القاهرهمـــنة هللا عبد الخالق حسين شعبان احمد45718
41163oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةأمـــنيه نصر محمد عبد العظيم حسن
حقوق القاهرهفيروز محمود عبد الحميد محمود القشيرى14877
اداب الزقازيقامـــنية عبد الوهاب على السيد احمد514532
35o95تجاره القاهرهسلمى عطيه محمود محمد االمير
طب بنهااحمد السيد متولي سويلم511271
صيدله طنطامصطفى محمود محمد ابو عوف366455
1458o5هندسة القاهرهعمر انور اسماعيل سيد
طب المـــنصورهزينب عمر عوض احمد عبد العزيز569127
اداب االسكندريهاالء على محمد احمد على الخطيب419648
طب بيطرى كفر الشيخاحمد لطفى يوسف عبد الحليم358451
اداب قنا ج جنوب الوادىاسالم مصطفى عبدالموجود احمد735495
طب بيطرى دمـــنهورمها عبد الحميد مسعود عبد العليم عكاشة451839
صيدله القاهرهايمان رجب محمد عبد الفتاح عيد485718
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشــاهيناذ محمد كامل سالم286945
تجاره القاهرهبسنت يوسف انور هاشم ابو العال51618
6615o4كلية أداب بورسعيدبسنت عبد الناصر السيد عبد اللطيف السيد المحالوى
124o13تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمروان اشرف عبد المعطى مفيد
56972oتجاره انتساب موجه المـــنصورهمـــنال مجدى صديق السيد مصطفي
2452oهندسة القاهرهعمر خالد فهمي محمد
طب بورسعيدعلى محمد عبد الباقى على على588412
اداب المـــنصورهايه خالد محمد امين581359
حقوق االسكندريهاحمد ماهر احمد عيد النويهى426858
7o455تربية ابتدائي بنى سويفهدير احمد عبد العزيز عبد العزيز
3o5415فنون جميله عماره ج حلوانبسمه مجدى فوزى عبدالعزيز
19o2ooاداب عين شمسمها محمد فريد محمود احمد
5o5729هندسة المـــنصورهرحمه أحمد عبدالحى الديسطى
تربية ابتدائى فرع وادى جديدعال احمد ابوبكر محمدين748979
2o7426اداب عين شمساسراء محمد محمد عبدالغنى
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كليةاسمجلوس
36o181تربية طنطاندى صبحى احمد عبد الحق
147o6كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمدحت ماهر مالك اسكندر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد خميس فتحى كامل75641
صيدله الزقازيقهبه زكريا نبيه على مصطفى514791
36594oتخطيط عمرانى القاهرهاحمد اشرف محمد الخضرى الجمال
238o84تربية الغردقة جنوب الواديمروه صالح عبدالفتاح خليل
42781oتجاره دمـــنهورمحمد مجدى على محمد عبدالمجيد
هندسة اسوانامـــنية شوقى احمد ياسين746224
2869o3هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد سعيد حسانين عبدالمعطي
تجاره دمـــنهورفؤاد محمد فؤاد راضى426216
تربية رياضيه بنين حلوانمحمد عادل سمير فتوح محمد مـــنصور32868
571o24طب اسنان المـــنصورهحسام يوسف محمد يوسف على الدين
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفاتاسماء محمد احمد محمد عبدالنبى262515
846ooهندسة عين شمسانطون ماجد جورج حنا
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد عيد عايد نصرهللا656243
22625oطب طنطازينب حسن على الشريف
79o26oطب اسيوطبيشوى عجايبي عياد حنا
8o4623تربية ابتدائي سوهاجناديه زين العابدين قاسم محمد
13o526تربية ابتدائي عين شمسندى محمد محمود حسن
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد اسامه عبدالمؤمـــن حافظ288968
8o5964هندسة سوهاجمصطفى خلف بدوى محمد
3752o4اداب كفر الشيخمحمد على محمد السيد على
657o6oتجاره جامعة السويساحمد جمعة احمد عزب
3o3238نوعية بنهاامل محمد عزت محمد احمد عامر
23o9ooطب بنهامصطفى طارق فاروق زايد
721o4oاداب المـــنيارانيا جمال محمد مهنى
4931ooاداب المـــنصورهايه انور نعمان عرفه الطوبجى
4185o3اداب االسكندريهبالل محمد رشدي عبد العزيز محمد
تجاره عين شمسمصطفى نصر سعيد ابراهيم نصار191551
تربية ابتدائي دمـــنهوراحمد مصطفى احمد عبدالرحيم كشك426799
2o5552تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عبدالحافظ على محمد
فنون جميله فنون ج االسكندريهروان على أحمد محمد411297
اداب الزقازيقاسماء السعيد السيد عطوه احمد518517
22394oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالفتاح محمد موسى
طب بيطرى الزقازيقخالد صالح احمد عبدالعزيز643971
تجاره القاهرهفيصل مجدى محمد احمد االزهرى32722
هندسة عين شمسمصطفى حسن محمد شعبان احمد122195
هندسة طنطاداليا عاطف محمد درويش364235
تربية ابتدائي المـــنيارحاب ربيع عبد الحكيم خليفة712422
74o113هندسة قنابيمـــن عادل فكرى أبو الليف
تجاره طنطامصطفى السعيد عبدالجليل السبحى358129
5o7855تربية جامعة دمياطخالد مجدى محمد محمد ابوعبده
طب االسكندريهايهاب جمال جالل موسى سليمان436172
3o3764تجاره عين شمسمروه نظمى ابراهيم ياقوت
64745oصيدله الزقازيقالشيماء سالم على محمد سالم
261o3تجاره انتساب موجه قاهرهماركو مالك فايز جرجس
تجاره الزقازيقاحمد عطا جميل ابراهيم514831
2o7644حقوق عين شمسنورهان حسن شوقى قطب
58o457اداب المـــنصورهمحمد السيد محمد البسطويسى
372o61تربية كفر الشيخدعاء عيد عرجاوى عرجاوى صالح
تربية طفوله شبين الكوممها جمعه محمود احمد الشمـــندى214233
سياحه وفنادق المـــنصورةعمرو سادات فهمى عاشور499895
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كليةاسمجلوس
8o4231طب سوهاجاحمد صابر عبد الرحمـــن عبد العال
تجاره المـــنصورهاحمد محمود على ابراهيم الخولي588657
حقوق عين شمسشيماء هانى سيد على احمد مسعود292138
تربية بنى سويفهاله محمد سعد ابو سيف71738
كلية اآلثار باالقصرمارفن عماد حليم باقي133826
35oo98سياحه وفنادق االسكندريهنورهان عماد الدين محمود سيف النصر
57o621تجاره المـــنصورهاحمد محمد اسالم ابراهيم ورده
2261ooتربية طفوله شبين الكوممريم محسن مجدى فايز
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسليمان محمود محمد سليمان232953
تجاره بنهااحمد خالد حسنين امام فارس291811
هندسة اسيوطخلف محمد اسماعيل عبد الاله817453
كلية حقوق المـــنياساره على محمد على716756
اداب فرع الوادى الجديديمـــنى عبد الفتاح عبد العال احمد748477
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسالم بلبل عبدهللا زين الدين217488
اداب سوهاجنرمين على محمد سليم817177
اداب دمـــنهورنسرين ماهر احمد محمد الشــاعر428462
اثار قنا جنوب الواديحسين يوسف احمد يوسف361432
تجاره االسكندريهاسالم ابراهيم محمد محمد  الرحمانى425383
تجاره بنهامحمد احمد عبدالشكور السيد حمد227561
تربية بنى سويفرويدا عاقوله عبد الوهاب احمد63757
4341o4عالج طبيعى ج كفر الشيخمـــنة هللا رزق حامد رزق عطا هللا
اداب انتساب موجه القاهرهسلمى محمد سيد على136131
5o7o52تربية رياضيه بنين جامعة دمياطمهند محمد فوزى محمد صقر
26613oتربية عين شمسهاله هشــام فتحى محمد
هندسة عين شمسمحمد مجاهد السيد القطان121317
هندسة االسكندريهعمر محمد فاروق مهنا459193
تجاره االسكندريهروان تفيد خميس احمد النقلى341424
اعالم القاهرهروان السيد مصطفى حسن هيكل377199
تجاره طنطامصطفى محمد محمودعبدربه سرور361666
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحاتم صابر احمد محمد139268
721o76رياض اطفال المـــنيا طالباتهاجر بدرى هالل ابوزيد
تربية اسوانهيام يسن على عبد الغنى822372
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره عبد العزيز محمد عبد العزيز132389
اداب الزقازيقنادين محمد كامل صالح حسين عبدالرحمـــن522141
تربية الزقازيقهند ناصر السيد السيد الباجورى643886
8o8167كلية األلسن سوهاجنرمين مدحت نادى سيدهم
تجاره بنى سويفخالد محمود على عبدالعال722433
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرويدا محمد بيومى محمد123947
كلية طب أسنان الفيوممى سيد احمد على74693
2o4759تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود سامى جميل عبدالحفيظ
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر عبدرب النبى عبدالعزيز ابراهيم223714
289o29تجاره عين شمسساره عربى سيد محمود البدوي
5o867oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسمـــنى السيد حسين على جاب هللا
طب االسكندريهخالد سعد احمد علوان434995
تربية كفر الشيخغاده حامد محمودحسين الطنطاوي374195
721o61الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعال رمضان حسن جابر
طب المـــنصورهعباده عبد العزيز احمد العجمى588726
2o4o56اعالم القاهرهروضه احمد السيد عبدالرحمـــن
اداب انتساب موجه عين شمسدينا عبدالرحمـــن ابراهيم عبدالرحمـــن الخولى287918
صيدله القاهرهاميره ربيع السيد محمد146399
اداب المـــنصورههاجر محفوظ محمد محمود578295
صيدله القاهرهرفيده محمد محمد السقا216758
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كليةاسمجلوس
فنون جميله فنون المـــنياصامول طارق كمال ابراهيم711866
طب الزقازيقشيماء احمد السيد على يوسف523499
تجاره القاهرهاسماء ناجى عبد القادر محمد54166
تربية ابتدائي دمـــنهوراية مدحت محمود حسن على طايل428966
طب بنهاعلياء خالد محمود عبد الرحمـــن الكاروتى363537
6574o3تربية جامعة السويسمـــنى نصر هللا احمد مرسي
نوعية الزقازيقساميه صالح حسن محمد حسن647291
طب بنى سويفايمان ناجح محمد عبد الوهاب65581
اثار قنا جنوب الواديعبدالرحمـــن انور خالد سليمان295383
622o1تربية رياضيه بنين بني سويفحسام حسن قرنى محمد
طب بيطري المـــنياميرنا ماجد عزت توفيق713827
7469o7تربية قنا ج جنوب الوادىزينب أحمد سعد رسالن
تجاره انتساب موجه قاهرهعمرو سامح سعد عبد الحميد51389
تجاره القاهرهعبدالرحمـــن محمد يوسف محمد263259
تجاره القاهرهرانيا عمرو محمد على126215
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمـــنة هللا محمود احمد احمد هاشم445636
تربية المـــنصورهمى عماد الدين عبد الرحيم على السيد593512
154oo5كلية اآلثار انتساب موجه باالقصرفاطمة الزهراء ايهاب علي شحاته
اداب اسيوطيوسف احمد محمد عبد العزيز792968
اداب كفر الشيخايه السيد محمد البشير383735
هندسة عين شمساحمد خالد سعيد نصر187519
طب الزقازيقنورا عبدالعال حسينى الصاوى518152
صيدلة الفيوماحمد السيد محمد السيد مهدلى75461
اداب انتساب موجه عين شمسحسام محمود محمد خليل هزاع287572
تجاره انتساب موجه الزقازيقاسامه حسن احمد حمدان احمد648242
نوعية كفر الشيخأمـــنيه محمد محمد عبد العزيز شريف376577
طب بيطرى الزقازيقهبه محمود ابراهيم حسن644612
2o465طب اسنان القاهرهعلى محمد على عطا الكريم
266o53اداب انتساب موجه عين شمسمريم مجدى زاهر جرجس
عالج طبيعى القاهرهايمان رمضان فاضل رمضان السعداوي277618
كلية هندسة بنهامحمد عبد الفتاح الشبراوى عبد الفتاح سيد احمد519835
صيدله حلوانآالء رشــاد اسماعيل محمد المحص356637
26891oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةرانيا محمود محمد احمد العشماوى
5737o6تربية المـــنصورهامينه محمد احمد محمد جبر
تربية بنهامحمود اشرف فتوح فرج يونس299566
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنهال كمال محمدى طعيمه السعدنى214565
3579o6كلية الطب البيطرى المـــنوفيةعبدالفتاح امجد عبدالفتاح سيد احمد فخرالدين
56789oطب المـــنصورهايه سعد رضوان على الصياد
كلية البنات آداب عين شمسهاجر عبدالصبور عبدالحميد عبدالرحمـــن312553
12o612حاسبات ومعلومات عين شمسمينا صفوت نادى نور
اداب االسكندريهفوزية نصر محمود السيد422876
تربية رياضيه بنين اسيوطعبد الرحمـــن يحى جالل مصطفى795561
تربية الغردقة جنوب الواديفاطمه حسين ابوالمجد على محمد237172
421o4اداب انتساب موجه القاهرهاسراء عمرو محمود سيد
تربية االسماعيليهليلى سامح احمد سادات653958
هندسة حلوانهاجر حسام حسن ابراهيم128149
تجاره اسيوطعالء جمعه خميس مجاهد786111
587o15سياحه وفنادق المـــنصورةاحمد عاطف السعيد سليم السيد
هندسة االسكندريهروان ابراهيم محمد ابراهيم351262
62o42تجاره بنى سويفمصطفى محسن على ابراهيم عشرى
2936o2كلية البنات تربية عين شمسسارة جمال محمد محمد
48949oصيدله طنطااسراء احمد محمود محمد البهنسي
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عالج طبيعى القاهرهيوسف عصام عطا فهمى117459
48758oكلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةمحمود طارق محمود مصطفى حبيب
8o4147اثار قنا جنوب الوادياحمد رجب حسين حسن
79o661اداب اسيوطفاطمة الزهراء محمد أحمد محمد
اداب انتساب موجه عين شمسمـــنه رفعت الدردير عبدالعال267859
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن حاتم محمد عبد العزيز حداد23356
3oo356كلية هندسة بنهازهراء السيد مصطفى حسين عبدالهادي
تربية طفوله ج دمـــنهورأمانى عيد عبد العاطى احمد صالح429252
تجاره بنى سويفسهير سمير سعد محمد724674
طب االسكندريهسهيلة محمود عبد السالم فرغلي رحيل438894
طب بنهامـــنار رضا عبدالعزيز حسين286339
حاسبات ومعلومات عين شمسكريم السيد عبدالغفار محمد بدوى263111
41oo9oاداب االسكندريهكارولين رشدى توفيق امين جرجس
طب الزقازيقعادل محمد شــاكر محمد عثمان643393
هندسة شبرا بنهااميره ايمـــن سيد محمد حسين بدر47783
8o9242عالج طبيعى قناهناء ناصر الصغير محمد
صيدله المـــنصورهشيماء عبد اللطيف محمد عربان596795
28o749اداب عين شمسحسن اشرف سعد محمد
اثار قنا جنوب الواديسارة كتان احمد سعيد748429
طب القاهرهآالء حسنى محمد عبدالرحيم746352
تجاره انتساب موجه قاهرهمريم ايمـــن مـــنصور احمد118616
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد مجدى محمد حسين علي187383
كلية البنات تربية عين شمسهاجر ايمـــن محمد عبدالشفيع264651
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عالء الدين مصطفى محمود43385
577oo6كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورغاده محمد عبد الهادى محمد عبيد
اداب بنهامياده محسن عبدالقادر ابراهيم231462
هندسة اسيوطمحمد هشــام محمد ابراهيم خفاجى18247
نوعية المـــنيااروي سالم احمد عبدالعال714667
تربية بنهامحمد احمد محمد رشــاد279795
1159o4تجاره عين شمسمينا فادى وليم ميخائيل
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن السيد السيد السيد ابوالروس586385
تربية دمـــنهورهالة مسعود عيد محمود مطر خليف428644
6376ooتربية الزقازيقشــاهنده عبدالقادر محى الدين عبدالقادر حسونه
صيدله االسكندريهوجدان رمضان محمد عبدهللا السيد432993
2o244oاداب القاهرهامـــنيه زكريا ابراهيم سيد
تجاره جامعة السويساسماء حسين سليمان جمعه667439
طب بيطرى القاهرهماريا ادمون اسعد فاخورى114328
6532o5طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسندى حاتم السيد كيالنى
118o96تجاره القاهرهمحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد حسن
3739ooتجاره كفر الشيخاحمد محسن احمد محمد موسى
نوعية موسيقيه الزقازيقهدير طارق عبد العاطى نصر الدين644343
تجاره انتساب موجه قاهرهاسراء محمد عبد الغفار محمد127793
5oo383تجاره جامعة دمياطدنيا محمد ابراهيم قريش
طب طنطاعبدالفتاح حسين عبدالفتاح خليل عبد الدايم496269
اداب حلوانعبير شعبان ابراهيم هارون25334
تربية المـــنيايارا ثروت سامى حسن713469
كلية البنات آداب عين شمسايه شكرى كامل محمد عثمان293993
هندسة المطريه جامعة حلوانفاطمه صالح محمود عبدالخالق261667
طب المـــنيااحمد محى الدين اسماعيل محمد722344
تجاره انتساب موجه قاهرهايه عبد الهادى عبد العظيم احمد36179
36o849صيدله طنطامـــنار محمد محمود عبد العزيز عوض
تجاره الزقازيقشيماء حمدى حسين احمد648652
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49ooo3طب بنهامـــنى ابراهيم حسين محمد الشــامى
147o85حقوق عين شمساحمد سامي محمد حلمي محمد
هندسة كفر الشيخمحمد ايمـــن عبد الحميد عبد الحميد النفراوى577492
8o218oاداب اسيوطمروه جمال محمد عبد الاله
اداب دمـــنهورعلى عادل عبد الفتاح محمد الدمرداش343692
289o24تربية عين شمسدينا محمد حسن خضير
تجاره عين شمسهنا عمر عبدالرحيم صبري الجزيري192416
تربية قنا ج جنوب الوادىسارة عبدهللا أحمد حسن745335
تجاره القاهرهميار محمود محمد حلمى محمود 18182
تربية ابتدائي الساداتايه السيد عبدالفتاح الصعيدى232557
تجاره عين شمسعمرو مصطفى عبده نايل297267
تربية طنطابوال فؤاد ناشد عوض عبدالمسيح361416
تجاره القاهرهاحمد سعيد علي احمد56445
57884oتربية المـــنصورهدنيا خالد محمد السولية
اثار قنا جنوب الوادييوسف عثمان حامد محمد284253
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخكيرلس وصفي فؤاد أقالديوس جورجيوس453438
43o748تربية الساداتامينه محمد على محمد البنا 
طب المـــنياعبدالرحمـــن فكرى محمد محمود712712
تجاره بنى سويفمحمد سعيد محمود محمد71498
تجاره بنهامحمد عاطف لبيب سالم227226
نوعية كفر الشيخعال بسيونى محمد رجب النورج374757
5o6979تجاره جامعة دمياطاحمد الشربينى احمد جمعه محمد حما
791o99هندسة اسيوطمريم اسحاق دانيال اسحاق
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمي راحيل على مصرى قويدر451842
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر طه اسماعيل احمد15427
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى انس محمد محمد هالل235337
4196o5اداب االسكندريهمـــنة هللا محمد راغب محمد الخلفاوى
تجاره دمـــنهوراسالم حمدى محمد عبدالخالق حميده425311
تربية اسكندريةاسراء مـــنجى عبده مرسى أبو عجين428357
2o6o28اداب عين شمسمريم اسحاق يوسف فرج
اداب حلوانهبه مسعد احمد فرحات146665
صيدله عين شمسجرجس ارمـــنيوس متياس تادرس296913
6731oتربية ابتدائي بنى سويفاحمد خلف محمد خلف هللا
8o2564طب اسيوطعزه عطيفى خضر عطيفى
حقوق حلوانديانا محمد محمد حجاج153997
طب الزقازيقندى حسام الدين على عوض583449
تربية ابتدائي طنطاهاجر السيد محمد السيد محمد486897
صيدلة اسيوطامانى الزهرى كامل احمد812387
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمهند جمال عامر عبد الرحيم139782
تربية ابتدائي دمـــنهورروان مـــنتصر فتحى محمود السفيرى429863
تجاره الزقازيقاالء محمد المؤمـــن احمد طرابيك525452
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةرندا عبد السميع الحسينى عبد السميع عمر571627
تربية المـــنصورهمصطفى محمد معوض الدماطي578826
79oo89التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةماريا مدحت نادى شنوده
564o57اثار الفيومخالد ممدوح عبد الموجود حسانين الحديدى
56o79التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهدى رمضان علم الدين محمد
235o8oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةخالد محمد ماجد عبد الظاهر محمد العدوي
هندسة القاهرهمحمد احمد جاد احمد راشد243441
6385o6صيدله الزقازيقمحمد حسن السيد صيام عيسى
تربية طنطااسراء محمد صالح شعبان367387
تربية أساسي اسكندريةساره عادل عبد الحميد متولى شــاهين419564
5858o4رياض اطفال المـــنصورهامانى هالل محمد محمود الشهاوى
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تربية ابتدائي طنطامـــنة هللا رضا سعد الذكي364668
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهبة هللا محمد محمود مصطفي122983
19199oطب اسنان عين شمسلينه عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
طب بيطرى االسكندريهاحمد حسن عبد المجيد بسيونى412961
35o622صيدله االسكندريهامـــنيه فوزى فتح هللا ابراهيم زايد
اداب حلوانانتصار مسعد فرج فرج على155858
52129oتربية الزقازيقاسراء نبيل عبد المحسن يوسف
28187oتجاره عين شمسعبدهللا محسن عبدهللا عبدالعزيز
اعالم القاهرهامل حسين عبد الرحمـــن شحاته127711
2448o5هندسة اسيوطمحمود عدلى حافظ مصطفى
8o9512تربية سوهاجعفاف مختار محمد عبد الهادى
طب بنهامى جمال عبدالمطلب شريف285683
تربية ابتدائي كفر الشيخسلمي حربي عبد هللا عبد العزيز السباعي377213
14o386السن عين شمسيارا اشرف رضوان حسن
صيدله عين شمسمحمود سعيد صالح عبدالرازق غزاله287299
كلية رياض االطفال اسيوطهبه شعبان محمد احمد791847
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالعزيز خالد عبدالعزيز محمد فرج217615
طب بنهامحمود احمد محمد محمد642276
13o88تربية بنهازهراء ابوهاشم محمد ابوهاشم
72o249طب المـــنيامارتينا خلف باسل بولس
اداب عين شمسامـــنيه فرج مصطفي فرج146374
تجاره عين شمسخالد يحيى عبدالنور ادم269418
46o4o9هندسة االسكندريهعمر محمد محمد عبد السالم يحى
تجاره القاهرهعلى محمود تهامى على58656
طب عين شمسوفاء عبد هللا سعيد بركه635584
تجاره االسكندريهرباب كامل احمد محمد الزيني423758
تربية ابتدائي طنطاسلمى صالح عبد الحق محمد حسن النجار359198
تجاره القاهرهبسمه عادل مصطفى ياسين31619
طب القاهرهاسراء احمد عبد الحميد همام59484
هندسة حلوانمصطفى باسم السيد مضر احمد الكحكي584326
3815o4هندسة عين شمسخالد السيد محمد السيد على المشرفى
تربية ابتدائي اسيوطاحمد مصطفى سيد يوسف797858
28o47عالج طبيعى القاهرهيارا سمير ابو الفتوح سالم
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخايمان عبد الغفار عبد الرؤف هنداوى شعبان373192
5o93oاداب القاهرهكيالنى جمال حافظ كيالنى
هندسة عين شمسعبد هللا عمرو محمد بدران117168
23597oصيدله طنطاتقى اسامه محمد الشرقاوي
5o2836طب المـــنصورهايمان حسان احمد معروف
تجاره القاهرهاحمد فتحى حسنى شحاته الجدامى25852
حاسبات ومعلومات القاهرهعبد هللا حسن محمود حسن33875
هندسة اسيوطاالء ابراهيم عبدالفتاح محمد غالي288378
37o45اداب القاهرههبة معتمد محمد مصطفى عامر
تجاره بنى سويفمحمود حسين خميس حميده717331
2o4785تجاره القاهرهمهند هشــام عبداللطيف محمد
تجاره سوهاجعبد هللا سالمان محمد محمد815815
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد ابراهيم محمد ابراهيم محمد564361
12433oاداب القاهرهامـــنيه خالد محمود سالم احمد
عالج طبيعى القاهرهندى عالء الدين علوى عساف646389
تجاره بنى سويفاحمد محمود عويس يوسف61961
تربية ابتدائي شبين الكوموالء رضا متولى محمد222731
صيدلة المـــنياهداية عماد عبد العزيز حسن728479
58o56كلية البنات آداب عين شمسوالء وائل على عبد التواب

Page 1334 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
2316o5تربية ابتدائي شبين الكومجنات ابراهيم عبدالمـــنعم دويدار
تجاره بنى سويفمصطفى أحمد صالح إبراهيم718868
238oo4تجاره سوهاجالشيماء اشرف حسن عبدالحميد
5o434اثار قنا جنوب الواديياسمين ياسر حسن عبد العزيز
6537o9تربية االسماعيليهندى وجيه عبد هللا غنيمى
هندسة المـــنصورهرحمه سامح فاروق عبد الكريم زهره568119
8o5255تربية ابتدائي سوهاجشرين محمد احمد علم الدين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد رمضان محمد محمد29853
اداب االسكندريهحنان طارق بكر مرسي عبد العال417367
8o5517اداب سوهاجغاده فرغل عبد القادر عبد العال
584oo8هندسة المـــنصورهعمر مـــنذر صالح جودى
5o8871صيدله الزقازيقايرينى سيدهم أسعد سيدهم
تربية ابتدائي طنطانورهان السيد سيد أحمد شلبى498549
هندسة القاهرهاحمد عطوه عبد الحكيم احمد148234
29479oتجاره عين شمسمحمود احمد فتحى احمد
132o48تجاره عين شمسساره مصطفى مفتاح السيد
تجاره بنى سويفصالح عصام صالح علي82244
4233o9تربية أساسي اسكندريةهند على محمود عبدالعاطى عبدالال
طب االسماعيليه ج قناة السويسخلود حازم ابراهيم عبد هللا636584
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةزياد عمرو عبدالسالم عبدالحميد الجندى276886
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخايه المغازي عبدهللا يوسف المغازى382578
نوعية المـــنصورهنجاه السعيد رمضان عبد الدايم حسن571646
هندسة االسكندريهمـــني اسامه سليمان صديق457869
21855oنوعية اشمونساره محمد سليمان عبدالغفار
حاسبات ومعلومات القاهرهطارق عبد الحق محمد عبد الحق26291
تربية ابتدائي المـــنيااسالم فتح هللا احمد نصر728837
3o1559اداب عين شمسريم محمد عبدالحميد السيد
اداب القاهرهمها مجدى محمد عبد الحافظ51713
4986ooطب طنطاآية رضا حسن خميس
رياض اطفال المـــنصورهمى سامح صالح مصطفى محمد شحاتة569721
هندسة االسكندريهمحمد احمد عبد الحميد الفالح453851
5716o9تجاره المـــنصورهاميره وحيد ابراهيم على حجازى
27o647تربية عين شمسساره محمد محمود ابراهيم
8o8742هندسة سوهاجحسام جابر احمد عبد هللا
تربية ابتدائي سوهاجمحمود جابر محمود حسانين811657
اداب الزقازيقداليا ابراهيم سالم حماد646288
2o9593اداب عين شمساحمد حمدان حامد حمدان
اداب االسكندريهبراءه ناشد ونيس إبراهيم348835
6915oتجاره بنى سويفدينا مختار عبد الفتاح محمد
28o9o4تجاره عين شمسمحمد مصطفى مصطفى عيسى
3o2796تربية ابتدائي بنهامحمد عبدهللا هيكل محمد برعى
638oo9اداب الزقازيقياسمين كمال مسعد محمد العجرودى
28778oكلية بنات شعبه طفوله عين شمسروضه ممدوح عبدالعزيز الطوخى
طب بيطرى كفر الشيخروان حماده بسيونى البنا376819
صيدله المـــنصورهنادرين رشدى رشدى السيد التابعي594282
2o3284صيدله القاهرهرحاب صالح مصطفى احمد محمد
8o6782تربية طفوله سوهاج طالباتمريم مـــنير عزيز شنودى
صيدله القاهرهساندى هاني رمزي جرجس118385
 تربية الساداتاحمد عصام صالح احمد عبدالرؤف427311
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيدعمر مجدى سالمه محمد متولى663925
اداب انتساب موجه االسكندريهمحمد عطية محمد عطية يونس344343
تجاره القاهرهاسراء عادل احمد بدوى28267
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سياحة وفنادق المـــنياناهد مصطفي شحاته طه725232
15o143اداب انتساب موجه القاهرهايمـــن السيد حسن اسماعيل
تجاره انتساب موجه قاهرهكريم صالح عبد السميع هالل عبد القادر23626
35o441تجاره انتساب موجه االسكندريهمرفت عبده رجب ابراهيم غانم
تجاره االسكندريهابراهيم السيد ابراهيم حسن شحاته418746
تربية ابتدائي بنهافاطمه ممدوح احمد هالل228362
216o89تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةدنيا سعيد عبدالسالم محمد
114oo5تجاره عين شمسرنا خالد عبد البارى عباس
3293oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد هشــام ابو السعود سيد عبد المجيد
هندسة اسوانمحمد محمود فؤاد محمد743619
اداب عين شمسيوسف عمرو السيد محمد139818
تجاره الزقازيقمحمود اشرف محمود السيد مجاهد641498
823o42تربية اسوانعال صالح حمدان عثمان
هندسة الزقازيقيوسف محمود يوسف عمر الدليل586155
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسايمان حسين احمد احمد عطيه638987
هندسة الزقازيقعمر محمد عيسى قطب647116
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء احمد محمد طلب719157
اداب القاهرهيوسف حسام عبد هللا ثابت محمد131433
حقوق القاهرهشروق احمد على محمود15593
718o5oطب المـــنيامحمد على عبد العظيم احمد االدريسى
تربية كفر الشيخدينا السيد عبدالحليم عبده384299
طب بيطرى دمـــنهورمحمد أسامة نزار بديوي441529
28o4ooاداب انتساب موجه بنهاميار محمد صالح محمود مصطفي
38133oطب القاهرهاحمد شعبان محمد محمد رشوان
651o31تجاره االسماعيليه ج قناة السويسكريم طارق ابراهيم احمد سيد
هندسة عين شمساحمد صابر احمد سيد24231
تجاره انتساب موجه  عين شمسكمال اسامه كمال مصلحى139914
حقوق عين شمسمحمد خالد سعد احمد عوض187465
تجاره طنطاكمال احمد كمال مصطفي361517
748o3oتربية طفولة فرع الوادى جديدجهاد محمد حسن محمود
اداب بنهااسماء مصطفى محمد على231689
تربية ابتدائي قنا ج الواديأحمد حسن أحمد سيد739988
طب االسماعيليه ج قناة السويساالء صبرى عبد الجابر احمد815561
هندسة المـــنياعبدالرحمـــن عبدالغنى محمد عبدالغنى455262
اداب عين شمسسهيله عادل بيومى احمد132342
صيدله المـــنصورهاسماء عماد الحسينى عبد الفتاح صالح588258
62o37تربية ابتدائي بنى سويفمحمود محمد سيد ابراهيم
صيدلة اسيوطهاجر حسن محمود على789438
اداب اسيوطعمانوئيل ثروت يوسف غالى788211
27996oاداب بنهاخلود وفائى احمد فؤاد
298o57تجاره عين شمسشيماء عماد محمد يونس محمد
76oo1تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعماد على احمد محمد
اعالم القاهرهمهاب محمد عبد الحميد محمد119142
36oo81اداب طنطااالء جمال الليثى على سعد
تربية طنطامحمد اشرف محمد خلف362596
37331oطب بيطرى كفر الشيخمحمد خالد محمد عبدالقادر الدقدوقي
صيدله طنطااالء خالد على ابراهيم299979
هندسة شبرا بنهاليلى ياسر احمد فائق محمد توفيق193165
تجاره بنى سويففاطمه محمد عبدالرحمـــن عبدالعظيم716793
64728oتجاره الزقازيقرودليا عبدالخالق عبدالجواد مقيبل
 تربية الساداتاحمد سعيد عبدالنبى جازية217183
81o234تجاره سوهاجهشــام احمد عبد الرحمـــن احمد
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تجاره انتساب موجه قاهرهطاهر عماد حمدى عبد الواحد54295
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد سعيد عوض عباس651881
51o973اداب الزقازيقرانيا السيد عبد هللا محمد متولى
طب بنهامصطفى صالح لطفى بيومى ابراهيم279879
 تربية الساداتايه محسن عيد طاحون225365
هندسة عين شمسعاصم كمال احمد سعيد116179
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد جمال عادل طه حسين جبر641325
طب سوهاجمايكل مؤمـــن راشد سيف813335
342o16صيدله االسكندريهرامز محمد محمد رشــاد السيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت طارق بدوى حماده194777
37361oطب بيطرى كفر الشيخمحمد سعد الدين معوض محمد أبو شوق
نوعية المـــنياالحسن راضى عبد المـــنعم سليمان715344
65668oتربية ابتدائي االسماعيليهيوستينا ادوار فايز فهمى
7o441اداب بنى سويفمهجه محمود ابراهيم عبد الحفيظ
تربية رياضيه بنات شبين الكوممروه مجدى محمد الجزار231624
تربية اسيوطندا عبد الرحمـــن فارس فراج795418
صيدله الزقازيقالسيد محمد عبد العزيز السيد اسماعيل648324
146o16ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسسميه طارق انور مدبولى
هندسة الزقازيقاحمد سعيد السيد الشين528923
نوعية الزقازيقاميره رجب محمد محمد عطيه645331
تجاره بنى سويفرضا حسين محمد احمد721182
تربية اسيوطايمان محمد على زناتى792254
طب حلوانعمر جمال على جوده92624
كلية الطب بقناعبد الرحمـــن تهامى تغيان عبد الشــافى759643
1657oتجاره القاهرهداليا وليد لطفى صديق
تربية ابتدائي شبين الكومتقى شوقى سالم الطلى236294
5o4918تربية جامعة دمياطخلود سمير محمد  محمد شعبان
3798o4صيدله االسكندريهعبدهللا حمدى احمد عبدالحميد شــاهين
8o5o21هندسة اسيوطانطون ناجي عبد هللا يوسف
7o33oهندسة بني سويفمحمد عباس خميس عباس
196o18عالج طبيعى القاهرهعبدالرحمـــن على فخر محمد بكار
هندسة الزقازيقعبدهللا خليل عبدالوهاب علي خليل522651
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد عطوه عطوه الشرباصي577521
هندسة الزقازيقمحمد احمد عماد الدين السيد محمد عبدالعاطى647124
8o2951صيدلة اسيوطكرستين نجدى رمزى عبد النبى
كلية البنات تربية عين شمساسراء طارق سيد حلمي293465
طب المـــنصورهمحمد جمال عبده ابراهيم عبده578577
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمد عادل كامل احمد651262
57o714تجاره المـــنصورهنصر مجدى عبد الفتاح الليثى
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسايه ماهر سيد على659948
3o3253تربية ابتدائي بنهاايه فوزى عبدالسميع غريب
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةفريدة أحمد محمد حسين الديب412576
طب عين شمسهبه عصام مهدى سالمة289686
صيدله الزقازيقاحمد محمد حسن عبداللطيف644816
تجاره عين شمسايمان سمير على احمد عبده46187
اداب االسكندريهمعاذ ابراهيم محمد نعيم العريان416489
طب بنهامروه محمود مبروك نعمه هللا354665
58643oهندسة الزقازيقسماح عبد الحليم عبد العزيز ابراهيم المكاوى
هندسة الزقازيقطارق سعيد الدسوقى عبده الليثى591516
41o558تربية اسكندريةنادين محمد صالح الدين محمد على اغا
8o61oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم صالح ابوبكر جاب هللا
تجاره القاهرهاالء عبد السالم مصطفى محمد خليفه38454
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58725oتجاره الزقازيقمريم محمد نبيه ابراهيم خاطر
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمصطفى خالد عبدالوهاب متولى279653
طب بيطرى اسيوطاسراء عبد الستار قاسم محمد786513
اداب المـــنصورهرابحه نبيل صالح صالح نوارة578527
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحسام ابراهيم صابر ابراهيم فرج227168
تجاره عين شمسيوسف محمد محمد عبدالرحمـــن263544
اداب القاهرهفاطمه سامى جابر محمد سيد احمد25431
21o358تربية عين شمساميره سعيد عبدهللا احمد
طب بورسعيداسراء حليم حسانين اسماعيل احمد593541
تربية الزقازيقعبد هللا عبد العزيز عبد هللا محمد حسان644474
صيدله بنى سويففاطمه سيد صميده محمد65874
هندسة الزقازيقحسن احمد على ابراهيم غمرى637453
نوعية كفر الشيخمروه مجدى على ابوطبل ابراهيم عبدالعال377999
تربية موسيقيه حلوانسلمى مدحت كامل محمد زكى عبد السالم196198
4386oتجاره القاهرهمحمد جمال عبد الناصر فؤاد احمد عبد الرحمـــن
358oo5اداب طنطااسماعيل فاروق حسن محمد خليل
علوم بنهامـــنه هللا محمود احمد محمد293678
45o919كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسلمى محمد صديق حسين
هندسة عين شمسمحمد شريف محمد سمير محمد على191888
طب القاهرهمحمود محمد صابر ابو القمصان موسي146878
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود مرسى عبد هللا مرسى سعد646773
71881oتجاره بنى سويفعمر رضا احمد السيد
هندسة المـــنصورهمحمد على محمد الشنوانى491722
2o7365تجاره عين شمسمريم محمد ربيع محمد
طب اسيوطمريم شحاته حلمى شحاته791793
تربية عين شمسناديه سعد كيالنى عثمان114887
48922oطب طنطاعزه شريف سلطان محمد
كلية األلسن كفر الشيخياسمين سعد ابراهيم علي سعفان372176
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسمر سعيد على شريف233768
19o473صيدله القاهرهايه محمد طه الشحات مـــنصور
اداب دمـــنهورمحمود عبدالعزيز محمد سعد جودة425928
تربية دمـــنهورلمياء محمد محمد حسن الشــاذلى431227
238o13تربية الغردقة جنوب الواديايمان طارق سعد محمد جبر
تربية أساسي اسكندريةشيماء ابراهيم عبد الفتاح محمد سليمان419685
تجاره الزقازيقاحمد ابراهيم سعيد السيد يوسف522236
589o76تربية المـــنصورهاسماء حمدى محمود عبد الهادى السيد
حاسبات ومعلومات القاهرهريناد طاهر محمود بشير السعيد16613
كلية البنات تربية عين شمسايه بهجت السيد السيد عمران288816
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىإيليا وصفى ينى جرجس739427
اداب انتساب موجه القاهرهاميره طارق ابراهيم محمود31481
2772o4كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناوجينى ريمون نجيب رزق هللا
تجاره بنى سويفطاهر محمد كامل محمود719953
65o886رياضيه بنات الزقازيقريهام صبرى توفيق مـــنيع
كلية اآلثار سوهاجهند حموده محمد العجوزه364297
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفيرونيا مجدى خلف متياس126113
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمارينا صفوت سام حنين728727
تربية ابتدائي كفر الشيخاميرة العشري ابو المعاطي البيلي384123
هندسة االسكندريهمايكل سعيد بشــاره صموئيل سويحه343493
نوعية االسكندريهاشرقت عز الدين كامل محمد شــاكر352324
4237o3اداب االسكندريهنوران عصام خليل ابراهيم محمد
السن عين شمساروي مؤمـــن مصطفي القاياتي16693
تربية طفوله طنطاهانم على كمال علي بركات359313
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تجاره القاهرهمحمد حسن معوض حسن54311
46o164هندسة حلوانمصطفى السيد عبد العال الفيل
صيدله الزقازيقمريم احمد محمد ابو العزم489623
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم اسامه رشــاد مسعود266955
15o413هندسة القاهرهزكريا يحيى محمود موسى
اداب كفر الشيخحنان ابراهيم شكرى متولي382513
1522o9كلية البنات آداب عين شمسايه محمد سعيد عباس
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد خالد فتحى عطية441616
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسفاطمه حسانى عبد هللا محمود محمد657389
اداب طنطانور ماهر ابراهيم محمد358138
طب اسنان عين شمسندى طارق حامد صديق121657
هندسة االسماعيليةعبد الرحمـــن زكريا خليل احمد خليل651767
نوعية بنهامحمود ناصر السيد الحسيني النمر227969
297o48هندسة شبرا بنهامايكل مجدى سولایر جرس
42658oتجاره دمـــنهورأبانوب صالح بقطر عطا هللا
58o3o6طب اسنان المـــنصورهايه عبد هللا محمد عبد الهادى الفراش
هندسة طنطامحمد طارق السيد بيومي362378
كلية البنات تربية عين شمسسهام رمضان جنيدى حسين57921
صيدله عين شمسمحمد مجدى جمال عفيفى635639
هندسة المـــنياعالء نصر احمد خليل64287
58113oطب بورسعيدمـــنى جمال احمد محمد صفن
1961o6تجاره عين شمسرحمه محمود عوض االسود
193o12صيدله القاهرهسميه عالءالدين بركات الروبى
هندسة المـــنصورهمحمد السيد الطنطاوى رفاعى577851
2617o9كلية اآلثار باالقصرياسمين ايمـــن مصطفى محمود الغول
كلية الطب بقنااسماء حلمى ابوالوفا احمد733315
28o542تربية ابتدائي بنهامحمد جمال شحاته السيد
حقوق االسكندريهعبد هللا هشــام محمد عبد هللا ايوب425687
تجاره طنطاياسر السيد ابراهيم الشلقانى493518
هندسة االسكندريهمحمود محمد الدسوقى عبد الظاهر454232
تجاره القاهرهشهدى رمزى برسوم ابراهيم55896
صيدله الزقازيقامل محمد سعيد احمد524416
هندسة عين شمساحمد محمد محي دويدار143392
37o2o5طب االسكندريهمصطفى السيد السيد ابراهيم بن
حقوق سوهاجمحمد احمد فؤاد احمد816567
طب المـــنياطه ابراهيم محمود عبدالسميع755912
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمرو خالد تهامى محمد موسى655199
تربية الغردقة جنوب الواديايه عامر شحات هاشم238667
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننجاه هشــام رأفت عزت17268
تربية ابتدائي بنهااحمد صابر عبداللطيف سيد احمد محمد الهلباوى284637
815o24تربية ابتدائي سوهاجمى عبد الفتاح محمود اسماعيل
29298oتجاره بنهااحمد السيد احمد محمد
5697o9نوعية المـــنصورهشيماء ماهر السيد الحسينى غزى
71o571رياض اطفال المـــنيا طالباتمريم محمد حسنى عبد العظيم
2o8193اداب عين شمسماريا قصر عزيز اسرائيل
طب عين شمساالء صبحى احمد عمارة عبد الرسول635589
هندسة المـــنياحسام السيد ابراهيم مصطفى ابوعوف371197
هندسة الزقازيقفاطمه خالد احمد اسماعيل587726
تربية ابتدائي المـــنصورهنورهان صالح احمد صالح592618
3495o6طب بيطرى االسكندريهاالء اسعد محمد رشــاد محمد ابو شــامة
431o11تربية طفوله ج دمـــنهوريارا عبد الستار عبد العظيم عبد العظيم خليفة
653o6oتربية ابتدائي االسماعيليهدينا مصطفى فتحى على ابراهيم قاعود
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3oo527تربية ابتدائي بنهاشروق محمد متولى عاشور
تجاره القاهرهحسين احمد عيد امين211143
2o96o4هندسة القاهرهزهران سعيد زهران مـــنصور عامر
1145o8تربية حلواننورهان عصام سعيد ابراهيم
تربية ابتدائي كفر الشيخرحاب محمد محمد ابراهيم بدر374172
58o854حقوق المـــنصورهمحمود ياسر مصطفى محمود محمد
تربية اسكندريةريهام حسين عبد السالم جابر جمعة423176
تربية االسماعيليهايه اسامه محمود المصرى652363
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محسن حسن الزوبري212716
8247o3تربية اسوانتغريد سيد سيد محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان ايمـــن دسوقى محمد25227
اداب اسيوطتغريد اسامه عبد التواب حمده794124
584o97تجاره طنطاامير خالد محمود محمد دياب
تجاره عين شمسمحمود اشرف امين محمد145839
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان محمد احمد السيد232176
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء محمد ابوالحمد عبدالرازق265812
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد السعيد السيد صالح588219
3o2o2oتجاره عين شمسمؤمـــن محمد احمد عبدالمجيد
652o85السن عين شمسرانيا احمد احمد فهمي
451o76طب بيطرى دمـــنهورأسماء صبحي عبد هللا عبد المقصود
اداب المـــنصورهوالء محمد حسن على المرسى563155
اداب الفيوممحمود حمدى جبيلى محمد75237
تربية ابتدائي المـــنيااسراء عبود طلبه عبود721627
حقوق عين شمسمـــنة هللا جمال زكريا عبد القادر121542
تربية ابتدائي الفيومايه عصام مصطفى سعيد72667
اداب القاهرهمحمود جمال السيد العربى147829
تجاره القاهرهاحمد سيد سيف اليزل على57527
523o78اداب الزقازيقاسماء ابراهيم فتحى عبدالجواد
طب المـــنياوفاء حسين عبدالرشيد محمد752115
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةعمر وائل فاروق عبد الحميد مـــنصور145833
كلية هندسة بنهااسامه سامى ذكى المليجى212442
كلية البنات تربية عين شمسياسمين اسالم عزالدين مدبولى295158
صيدله طنطااميره جمال عيسوي الشناوي363625
تربية ابتدائي بنى سويفدعاء رياض طه احمد68284
7496o6كلية فنون جميلة فنون اسيوطآيه سيد سعد رياض
تجاره القاهرهساندرا هانى يوسف جرجس18227
صيدله المـــنصورهمحمد سيد احمد مصطفى عبدالرحمـــن محمد488714
29o587كلية الفنون التطبيقية ببنهامـــنةهللا حسن جابر مصطفى
نوعية المـــنيامصطفى إسماعيل طه عبد الصبور711931
738o69هندسة قنايمـــنى على محمد على
64o591تجاره عين شمسشروق محمد عبد الحميد بكر
حاسبات ومعلومات اسيوطوجدى عبد الشهيد محروس فهيم827533
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويساحمد محمد على محمد658482
اداب القاهرهاحمد يسرى على احمد على شبانة14195
هندسة حلواناسالم وائل رضا على محمد192655
تربية طفوله كفر الشيخاسراء محمود اسماعيل ابواليزيد تراب374618
حقوق المـــنصورهاحمد خالد احمد عبد المـــنعم عيش575161
تجاره االسكندريهمحمود يحي خليل ابو زيد  العادلي425424
347o79اداب انتساب موجه االسكندريهتقى عبد السالم رجب عبد السالم يوسف
71686oرياض اطفال المـــنيا طالباتهاجر جمال محمود عبد العظيم
645o62طب الزقازيقاسماء وليد عبدالرؤف محمود
تجاره بنهامحمد طارق درويش سليمان142969
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123o59هندسة المطريه جامعة حلواناحمد جمال احمد حسن
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانكريم صادق كمال صادق غانم421951
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةهبه محمود محمد الدلنجاتى228612
65441oتربية ابتدائي االسماعيليهمحمد ناصر عطيه سليم
طب القاهرهمورينو ماجد فهمى توفيق192646
5795o5حاسبات ومعلومات المـــنصورهاسماء ابومسلم محمد شعبان
1167o8عالج طبيعى القاهرهميار محمد محمد محمد عبد الرحمـــن
هندسة المـــنياالسيد حماده مصطفى محمد717525
4894o2اداب المـــنصورهشيماء عبدالسالم عبدالسالم نبوى محمد
79462oحقوق اسيوطشريف رفيق محمد نعمان
تجاره عين شمسندا محمد عبد الفتاح على13223
هندسة المطريه جامعة حلوانمعاذ عزت محمد ابراهيم حسين413849
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشروق شكرى عبداللطيف احمد الدحدح287789
39o35تجاره القاهرهعمرو عبد الباسط صالح عبد السميع
كلية الطب بقناماريت يونان لوقا يوسف743831
تربية طفوله اإلسكندريةاسماء محمد السيد احمد حسن423866
65o568تجاره الزقازيقهانى محمد عبدالرحمـــن السيد
هندسة اسوانتيسير السيد البدوى عبدالعزيز على744275
اداب القاهرههاله ابراهيم متولى ابراهيم39477
46o477هندسة االسكندريهمحمد السيد إسماعيل عبدالال
21o595تجاره القاهرهامجد حسين ابراهيم عيد على
تربية ابتدائي كفر الشيخايمان أحمد هالل احمد هالل374144
362o38طب طنطامصطفى احمد مصطفى محمد جمعة
طب اسنان كفر الشيخسلمى اشرف عبد المحسن محمود يوسف347937
732o49تربية ابتدائي قنا ج الوادياميره فاوى عبدالحميد مصطفى
هندسة قناصابر جورج شهدى تناغو759759
5o6374هندسة كفر الشيخمحمد عزت محمد زيدان مبروك
تجاره المـــنصورهمحمد حسام الدين يحى احمد السيد588682
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود محمد شعبان صالح227839
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد فتحى محمد عبد الهادى البرعى29883
8o1199كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمارينا سامى زاهر باشــا
222o81صيدله طنطاعمر حازم ابراهيم السقا
طب الزقازيقسمر نادر محمد سالم عطيه635756
صيدلة المـــنياندا جبريل محمد حفنى813151
7167o3تجاره بنى سويفايه محمد عيد علي
3751o6تربية كفر الشيخاحمد ناجى عبد الفتاح احمد احمد
اداب دمـــنهورمحمود سامى رمضان الفخرانى428148
صيدله عين شمسمحمد مصطفى طاهر السيد ندا297388
تربية عين شمسمصطفى مراد فريد محمد266734
كلية السياحة والفنادق بنى سويفنورهان مصطفى عبيد محمد62574
1444o2تجاره عين شمسمحمد حازم محمد كمال السيد
نوعية الزقازيقابراهيم سعيد عبدالجواد ابراهيم667981
3o8627اداب عين شمساسراء عاطف محمد عبدالعليم
277o35اداب الزقازيقعبدهللا حسينى محمد حسينى زهران
اداب اسيوطعبد الحليم احمد عبد الصانع قاسم791675
اداب المـــنصورهعبد الوهاب شعبان عبد الوهاب عبد الحميد هيكل565646
صيدله الزقازيقرحاب قطب محمد قطب قاعود515848
49127oهندسة المـــنصورهعمر خالد محمد  ربيع الهنداوى
نوعية الزقازيقغاده محمد عبدالسميع محمد مصطفى حموده638326
دار العلوم ج القاهرهنجالء على محمد على ابو بكر374569
تجاره الزقازيقعلى السيد احمد محمد521192
علوم دمـــنهورايمان حسين احمد عبد المعطى البرلسى446993
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43o452تربية دمـــنهورآالء عصام عبد الستار الشــافعي
اداب االسكندريهاسراء مصطفى حجاج سيد415655
هندسة حلوانمصطفى محمد محمد على الباجورى49171
تربية ابتدائي عين شمسمى محمد فتحى عبدالحافظ283843
5o3648المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدةمعتصم محمد عفت ابراهيم بلطه
49o71oاداب المـــنصورهعبد الحميد علي عبد الحميد علي عمارة
تربية رياضيه بنات االسكندريهرضوى محسن حمدى محمد على419972
5o5411تربية جامعة دمياطمريم السعيد فهيم عبد الهادى
8165o1تربية ابتدائي سوهاججهاد عصام احمد عبد الاله
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم احمد كامل امين119664
طب االسماعيليه ج قناة السويسمروه عادل كامل البيومى665682
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى محمد محمد عبد الكريم154683
21o827تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمصطفى خالد ياسين حمزه
74o258كلية األلسن ج أسوانآية مجدى عبد العزيز حامد
صيدله طنطاآيه السيد السيد السيد الغياتى496594
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمـــنال على ربيع على98158
اداب القاهرهنورهان خالد رضوان عبد الجواد39844
726oo7صيدلة المـــنياأيمـــن إبراهيم يوسف فرج
اداب اسيوطهاجر احمد عبد الحميد حسين796317
51641oنوعية الزقازيقايه محمود على أبو الوفا
حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمد عبد الحليم السيد عبد الحليم الفقى564549
79o55oالسن المـــنياايمان محمد متولى حسن
19745oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانميار محمود السيد احمد
5o2724تربية جامعة دمياطمحمد يحيى صادق العشماوى
تربية كفر الشيخندي محمود احمد محمد الشهاوي377916
هندسة االسكندريهمحمد جمال عبد الستار عبد هللا344193
72o943تجاره بنى سويفطارق قدري رمضان ابوالنور
6573o9تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسماء مجدى عثمان السيد
طب عين شمسميرنا محمود عبد المعبود عبد الرحمـــن142613
79ooo5هندسة اسيوطمحمود احمد عبد الحفيظ محمد
2681oصيدله حلوانعلى احمد محمد لطفى مـــنصور عاشور
رياض اطفال الفيوم طالباتدينا مجدى عبد النبى على79277
اداب عين شمسايه حسين عبد اللطيف عبد الرحمـــن21931
5o6693هندسة كفر الشيخحسام ماهر السيد محمود بحيلق
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبد هللا السيد محمد جمال الدين356973
6o29oاداب القاهرهمحمود محمد عبد الجواد احمد
66o948كلية أداب بورسعيدمـــنه هللا احمد محمد مصطفى نصار
تربية طنطامـــنى اسامه عبد الشــافى الوكيل367428
تربية ابتدائي بنهاندا محمد حسين محمد هاشم286487
تربية حلوانفاطمه حسن سيد محمد بيومي199793
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىكيرلس ريمون ماهر نقوال731743
تجاره عين شمسمصطفى محمود عبد الرحمـــن احمد131117
2o7o45اداب انتساب موجه عين شمسروان رمضان شحاته جاد على
طب بيطرى كفر الشيخاالء خميس محمد محمد البيطار373186
تجاره المـــنصورهجمال سمير السيد عبدالمعطي البديوى488571
هندسة االسكندريهمحمد السيد محمد حسن عثمان453859
صيدله االسكندريهمعتز هشــام مصطفى علي رمضان345276
265o49تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارتينا ميشيل عطيه جورجي
41o693حقوق االسكندريهعصام احمد كامل محمد المادنه
34887oرياض اطفال االسكندريه طالباتسلمى محمد السيد محمد ابراهيم صيام
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةندى رزق محمود الجروانى226111
اداب دمـــنهورماجدة احمد محمد عبدهللا االبيارى415783
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هندسة الزقازيقيوسف محمد السعيد عبد المطلب عبد الرازق513798
هندسة شبرا بنهاامـــنيه جمال محمد موسى282521
اداب المـــنصورهاحمد مجدى حسن المرسى الزهيرى488555
اثار الفيوممحمد سيد فرج امام57355
73465oتجارة قنا ج جنوب الواديمـــنال حسن عيسى محمد
59o651نوعية المـــنصورهحسام الدين جمال بكر احمد على سالم
تجاره المـــنصورهمريم عبد الرازق عطيه محمد عبد الرازق584525
64o979هندسة الزقازيقاحمد محمد سامى محمد العراقى سالم
42o982حقوق االسكندريهمحمد صادق صديق عبد الرحيم
2o1836تجاره القاهرهشهاب احمد عبدالحميد محمد مبارك
تربية عين شمسايمان رمضا ن احمد رجب92988
اداب القاهرههنا ياسر على رجب114888
تجاره الزقازيقياسمين ابراهيم عثمان فتوح عثمان515189
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاالء محمود مصطفى ابراهيم222298
19622oتجاره بنهاهنا امجد ابراهيم حماد
27o289تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمود مصطفى عبدالمتعال محمد
تربية ابتدائي طنطامحمد جمال عبد الواحد حامد352811
تجاره بنى سويفحسام حسن سيد حسن69517
هندسة المـــنياطارق السيد عبدالدايم عباس716197
اعالم القاهرهنسمه ناجى عبد العظيم حسين152244
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عبدالستار عبدالمعبود خليل شرف الدين213591
64o3oتربية رياضيه بنين بني سويفاحمد عاطف صفوت وهبه
13589oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء رأفت محمد فؤاد عبد الفتاح
38o1o6حقوق طنطااسماء حسن ابراهيم سيداحمد الفقى
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمصطفى عبدالسالم عبدالحليم نصرالدين362857
اداب اسيوطميرنا فوزى زكى سولایر795417
تجاره بنى سويفمحمود حسن سعد بشير67332
اداب عين شمسبالل سامى سيد على محمد294717
اداب عين شمسهانيا محمود محمد عبد المجيد117782
فنون جميله فنون ج االسكندريهنورهان عالء الدين جابر بكر درويش341348
8o4648حقوق سوهاجعبد هللا محمد جاد محمد
حقوق جامعة الساداتاحمد جمال شحاته داود223886
3918o6اداب طنطانورهان ابراهيم حسانين الحلوجى
23576oعالج طبيعى ج كفر الشيختقى مـــنير محمد حمود
58o594صيدله المـــنصورهكريم حماده عبد السالم مكى احمد
هندسة المـــنيااكرم فايز عدلي يوسف726249
كلية البنات تربية عين شمسزينب اسامه عبدالحميد اسماعيل287781
تربية المـــنيااسماء رمضان رجب عبد الحى716652
تربية كفر الشيخآيه درويش محمد درويش حطيبه385384
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمر رضا ابو اليزيد سعد جاد414757
تربية عين شمسنورهان امين محمد امين ابوالعال289385
اداب قنا ج جنوب الوادىسلمى عبدالغنى عدوى عبدالرضى746297
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود ناصر محمود عبد المجيد ابو العال58676
2o6778اثار القاهرهنورهللا ايمـــن عبدالوهاب عفيفى
السن عين شمسياسمين عيد السيد ابراهيم294435
647o73هندسة الزقازيقاحمد محمد حسن حسين سالم
تربية طنطاابوبكر ناصر ابوبكر عبدالغفار محمود497643
صيدله االسكندريهايه السيد مصطفى احمد بركات353991
232o18طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةدينا محمود محمد عبد المـــنصف عوض الشــاذلى
تربية طنطاعمرو عالء الدين على شلبى القاضى361498
تربية طفوله كفر الشيخهند العربى على احمد العباسى369648
تجاره القاهرهنورهان سيد سعد محمد135956
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نوعية بنهامحمد محيى الدين مرسى عبدالعظيم227964
8123o2تربية سوهاجاسراء صابر ابو زيد احمد
اداب حلوانمحمود عزت عبد هللا على محمد148396
تربية ابتدائي بنى سويفنورا احمد عبد التواب عواد65375
تربية طنطافاطمه الزغبى عبد الحميد عبيد491587
52176oتجاره الزقازيقندى ايمـــن السيد احمد محمد عبدالواحد
129o57كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمـــنى مجدى مجاهد احمد
125o66اداب عين شمسعلى ناجى محمد امين
66o174كلية أداب بورسعيدمحمد وائل احمد السيد العاصى
37o658كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورايه عبده محمد الخطيب
8o2912تربية ابتدائي اسيوطساره سالم عبد هللا احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو ناصر احمد رفعت122924
طب اسنان المـــنصورهمحمد سامى عماره حسنين عماره518941
1371o4السن عين شمسايهاب محمد البشير اسماعيل
تجاره بور سعيداسالم اشرف عبده عبد السالم662981
6434o2هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد عليوه حسن محمد عليوه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسن خالد حسن جاد59217
14o26oاداب عين شمسنهى حسن عفيفى حسن الجمال
22283oصيدله طنطاندى جالل محمد اللمعى
تربية ابتدائي سوهاجايمان احمد مصطفى عثمان813722
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجون ماهر معوض دميان124438
اداب قنا ج جنوب الوادىاميره عبد الفتاح محمد ابو قوطه758169
5o1814اداب جامعة دمياطخلود جالل حسين الخولى
صيدله الزقازيقسعد محمد سعد محمد شــادى564198
اداب دمـــنهوراحمد الحسينى احمد محمد خليل427543
تجاره الزقازيقوليد ابراهيم زكي محمد جويفل646783
5172o3اداب الزقازيقاحمد محمد محى الدين ابراهيم
43o57oتجاره دمـــنهورعلياء أحمد عبد الحميد عز العرب شعبان
3414o3كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةتقى عز الدين محمد احمد خليفة
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورامـــنية صالح عبدالمجيد سعد حسنين445172
تجاره الزقازيقمحمد حمدى محمد محيى الدين517281
هندسة االسكندريهنورهان أشرف رزق محمد حافظ455539
اداب القاهرهشروق فراج حسين السنوسى48792
3772o7تربية كفر الشيخسالي محمد عبدالفتاح محمد فاضل
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانياسمين محمد شوقى محمد152258
8o998اداب الفيومحجاج حسين محمد عبد الغني
هندسة الفيوممحمد رمضان هاشم احمد77511
تجاره بنى سويفمارى مشير كويس تادرس715925
63667oهندسة بور سعيدمؤمـــن السيد غريب محمد صبح
تربية شبين الكوممريم نبيل عبدالمعطى المرسى235867
4o886حقوق القاهرهيوسف محمد عبد الموجود عبد السيد
58o493تجاره المـــنصورهيحيى مسعد رمضان على احمد
27341oاداب عين شمسمحمود عادل محمود ابراهيم
58518oهندسة الزقازيقايه محيى عبد الحى حسن
تجاره عين شمسعمرو محمد محمد خليفة297266
تربية كفر الشيخعبد هللا عبد الفتاح محمد يوسف جناح373764
تربية طفوله اإلسكندريةداليا نبيل محمد عزت عبد اللطيف حنورة422851
5o9543تجاره الزقازيقمحمد كمال صابر محمدالدمرداش
3o687هندسة القاهرهمالك طالل محمد احمد
71o931كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفوفاء عادل على حسن
2o7145اداب عين شمسبسنت محمد صالح شعبان
تجاره انتساب موجه االسكندريهوهبة فكرى وهبة بشيتى335612
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كليةاسمجلوس
هندسة اسيوطناريمان احمد فهيم حسانين818744
تربية ابتدائي الزقازيقآية محمد محمد على523812
1339o9السن عين شمسنورهان حسن احمد خليل
21o989تربية عين شمساحمد حسن محمد احمد
تربية قنا ج جنوب الوادىنجالء حسين محمد اسماعيل739262
فنون جميله فنون المـــنياسلمى محمود عطيه غازى عبدالال376471
12o133فنون جميله عماره ج حلوانديفيد رافت رزق رزق
765o7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف محمود يوسف محمود
اداب االسكندريهأسماء فرج عبدالباسط فراج أحمد423865
كلية البنات تربية عين شمسعزيزه عصام على دياب27873
27254oتجاره عين شمسعبدالمجيد فؤاد عبدالمجيد فؤاد عبدالمجيد
طب بيطرى الزقازيقايثار محمد عبد الرحمـــن احمد524434
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره ابراهيم احمد طه66818
64oo44تجاره عين شمسنور الهدى عليوه صالح احمد محمد
تجاره القاهرهمحمد رجب محمد بدوى211266
طب القاهرهماريهان ماهر غازى محمد عثمان42628
تربية بنى سويفايه خليفه احمد محمد68277
صيدلة اسيوطعلياء ممدوح عبد العزيز أحمد762173
تربية اسكندريةاية محمد عبدالعاطى محمد351335
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفكريمه عبد الكريم محمد مـــنصور62729
73o946اداب المـــنياايه اشرف احمد محمد
هندسة المـــنياعلى احمد صابر عبد الغفور64855
799oo4طب اسيوطمـــنه هللا جمال محمد حسن
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةشيرى اسعد شفيق فلتس116642
طب سوهاجمحمد وائل محمد جمال الدين816716
نوعية فنيه اسيوطاحمد عبدالمـــنعم احمد عبدالكريم749258
21o355تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتامل فرج عبدالغنى عبدهللا
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهبه هللا احمد ابراهيم احمد على الدين428646
اثار القاهرهخلود احمد محمود عبدالفتاح خليل279959
السن عين شمس/رياضةاميره ايهاب محمود محمد261581
اداب الفيومعزة شعبان حامد زيدان73399
271o73اداب عين شمسفاطمه غنيم عبدالحى غنيم
5oo633هندسة المـــنصورهناديه مرزوق جالل فياله
4177o7تجاره االسكندريهاية عبد العال جابر عبد العال
642o71هندسة الزقازيقاسامه عبدالسالم عبد الفتاح محمد عفيفى
36o2o7تربية طنطاياسمين محمد محمد عبد العليم علوان
8o87oصيدله بنى سويفامل رمضان احمد على
هندسة المـــنصورهمحمد السيد السعيد عبد العظيم573632
نوعية اشمونامانى ياسر يونس عبدهللا226134
23152oطب بيطرى بنهاريم رضا عبدهللا الشيخ
هندسة اسيوطمحمد عرفه على عبد المالك792742
اداب انتساب موجه بنهامى كمال عبدالعظيم السيد284991
تربية االسماعيليهنورا محمد احمد على655713
تجاره االسكندريهمريم محمود صبحي سعيد علي339513
تربية طنطادينا يوسف محمد حسين363781
3765o1طب اسنان كفر الشيخشيماء علي أبو ضيف زهران
269o54صيدله القاهرهاحمد ثروت احمد محمد
تجاره بنهامصطفى سعد امين محمد السيد227581
طب بيطرى االسكندريهشروق احمد عبد الرحيم احمد يوسف437583
نوعية الزقازيقالسيد سالمه السيد سالمه بالل638798
تربية شبين الكوماسماء احمد حسنى بطيقه216859
صيدلة اسيوطبهاء رضوان عبد الحكيم رستم792988
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كليةاسمجلوس
طب بيطرى المـــنصورهاالء محمد نصر السيد على جاد هللا594137
اداب دمـــنهورايمان سمير محمد حسن شريف349264
71o533رياض اطفال المـــنيا طالباتخلود احمد سلطان عبد الكريم
هندسة بني سويفاحمد مجدى محمود سليمان61592
5o8938هندسة الزقازيقمحمود مصطفى محمود عبد الفتاح باشــا
21o96اداب القاهرهيوسف محمد على احمد
رياض اطفال المـــنيا طالباتاالء هشــام حسن محفوظ711152
كلية البنات تربية عين شمسساره سيد مصطفى محمد282863
تربية ابتدائي بنى سويفاميره سيد سيد محمد94147
2888ooتربية عين شمساسراء محمد محمد فوده وهب
تجاره انتساب موجه الزقازيقمحمد محمد ناجى على524171
تربية ابتدائي دمـــنهورايمان عاطف ابو الفتوح علي شمة429234
126o47هندسة شبرا بنهامحمود عادل ابراهيم مشرف عوض هللا
اداب سوهاجايمان مجدي محمد على817146
تجاره بنى سويفعبد هللا ابراهيم محمد ابراهيم65454
اداب القاهرهيسرا ياسر كمال عبد الحافظ116663
3o586هندسة القاهرهشهاب رمضان محمد على
41o225صيدله االسكندريهيارا ياسر كمال جندى
اداب االسكندريهسارة صبرى رمضان فاروز السيد339492
تجاره انتساب موجه الزقازيقعبد الرحمـــن سامى محمد مختارعبد هللا516931
اداب عين شمسندى محمود محمد شــاكر283857
8o1791تربية اسيوطجميله سلم عبد العليم احمد
كلية األلسن كفر الشيخالرا حسام أحمد عبدالوهاب ابراهيم412581
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمى عبد الرحمـــن عبد التواب عبد الرحمـــن77586
تجاره المـــنصورهاسالم احمد انس االمام عثمان السعيد561717
كلية هندسة بنهااالء سعيد ابراهيم دياب ابراهيم214796
2719o8تجاره عين شمسمـــنى احمد محمد سالم عيد
3o5791طب عين شمسمحمد حسام الدين احمد فهمى على الشــاهد
22o1oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى سمير عبد الجواد عبد الواحد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةشيماء عبدالرؤف اسماعيل حسن652388
تجاره بنى سويفياسمين جمال محمد علي69228
594o2طب القاهرهعبد هللا احمد عبد هللا محمود
تربية ابتدائي دمـــنهورامينه طلب محمد عبدالمطلب عمر428542
638o2oطب الزقازيقاسراء السيد محمد محمد عبد الرحمـــن
14343oهندسة عين شمسعلى طارق محمد سند
اداب انتساب موجه االسكندريهيوسف مجدى عبد العزيزعبدالرحيم العفيفي411442
تربية المـــنصورهاحمد فوزى الشربينى على عبد العال561884
تجاره انتساب موجه المـــنصورهشــادى اشرف زكى عبد الدايم565615
3489o2تجاره االسكندريهمـــنه هللا اشرف احمد على الدقلة
5o1113هندسة بور سعيدريم عبده محمد الكرداوى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد جمعه عبد التواب عبد النبي78287
793o9oهندسة اسيوطيوسف رائف يوسف حنا هللا
374oo2كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد خالد فهمي أبو الريش
اداب انتساب موجه عين شمسداليا محمد شعبان عبدالحميد283784
4o552تربية حلواناسراء احمد محمود احمد
6o388تربية عين شمسدينا احمد محمد ابو المجد
تجاره بنى سويفاحمد يحى احمد محمد725863
تجاره بنى سويفمحمد حسن حمدى احمد718831
2oo857تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاروق محمد يوسف محمد
29459oكلية البنات تربية عين شمسنهال محمود شعبان محمود
اداب االسكندريهاسراء ابراهيم محمد ابراهيم احمد417287
279o14كلية هندسة بنهاعبدالفتاح رزق عبدالفتاح بيومى موسي
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كليةاسمجلوس
اداب الزقازيقمحمد عالء عبد الوهاب حامد الشربيني583851
طب بيطرى القاهرهنوران محمود محمد محمود مدين128698
تجاره المـــنصورهمحمود محمد النبوى حسن582853
تربية ابتدائي بنهامحمد احمد فتحى احمد السيد276296
طب الزقازيقتقى محمد عبد الحميد امام محمد خليل639118
فنون جميله فنون االقصرداليا عراقى على حسن28292
كلية البنات تربية عين شمساسماء عاشور ابوالعطا محمد اسماعيل293764
نوعية الزقازيقنرمين ياسر صبحى خليفه حفناوى638344
2244o8هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود محمد محمود الفار
تجاره القاهرهفاطمه فهمى حسن فهمى حسن192348
3oo925كلية هندسة بنهاحمدى جمال محمد جودة
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويساسراء محمود يوسف محمد659719
هندسة الزقازيقزياد محمد نبيل ابراهيم513639
746o9طب بيطرى بنى سويفساره عبد هللا سيد محمود عيد
هندسة شبرا بنهااسماء حسن احمد حسن277514
اداب انتساب موجه القاهرهندى محمود احمد عبد الشــافى حمزه189737
2o7o88اداب القاهرهرشــا عبدالمحسن السيد محسن
صيدلة اسيوطرانيا رفعت على علم الدين795818
58o246تربية ابتدائي المـــنصورهفاطمه محمد محمد عبد الهادى الفراش
اداب دمـــنهورمريم عطية أحمد عريف429462
1418ooاداب حلوانبيتر جميل فريد نجيب
طب القاهرهاحمد الخضر مـــنجى عقل متولى153223
تربية ابتدائي المـــنياهاجر صابر على ابو بكر716862
تربية ابتدائي المـــنياوالء فضل احمد عبدالحليم723655
رياض اطفال المـــنصورهدينا على ابراهيم مـــنصور محمد517763
615o5اداب بنى سويفمصطفى سعيد احمد محمد
2o884هندسة القاهرهعمرو محمود محمود محمود سليم
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود رضا محمود حميده شرف الدين213817
هندسة المـــنيامحمد عبد الباقي محمد عبد الباقي728187
هندسة اسيوطياسمين مصطفى عبد العظيم عبد الحميد الفرما455494
83o214كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقعبد الغفور كمال خلف هللا قرنه
اداب المـــنياامـــنيه ربيع وهبي محمد726655
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن مصطفى صادق محمد717314
3377o8كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةياسمين محمد السيد على محمد يوسف
تجاره بنهاهانى محمد فتوح بركات638431
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةياسين صالح السيد حسن العجيمى227588
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد صبرى ابوبكر محمد55647
اداب عين شمسميار محمد عبدالسميع شكرى192513
74oo24تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد عبد الرؤف سعد حسن
562o27تجاره المـــنصورهمحمود محمد محمود حسن العدوي
طب بنهااسامه محمود سراج الدين عبده عجاج285827
3oo848كلية هندسة بنهااسراء سعيد الطنطاوى سعيد السيد
5639o9عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء احمد ابراهيم احمد
7271o6صيدلة المـــنيامارينا شريف يعقوب ملك
تجاره االسكندريهيارا وائل يوسف محمد417573
8o9677هندسة اسيوطشهاب الدين محمد على محمد
636o72هندسة حلوانساره سامى حسن شحات عوض
تربية حلوانميسره عادل زين العابدين موسى136745
127o46تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود مجدي عبد العزيز ابراهيم
3o3182هندسة شبرا بنهااسامه محمد عبدالمـــنصف احمد شحاته
تربية ابتدائي بنى سويفناصر حمدان محمد محجوب94248
تربية المـــنصورهايه حامد محمد الحسينى589668
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كليةاسمجلوس
كلية البنات آداب عين شمسساره رفعت فتحى تغيان119373
هندسة حلوانمحمد علي عبد هللا علي55345
5o7879تجاره جامعة دمياطمحمود محسن حسن عبدالفتاح عرنسه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى ياسين طه رمضان123886
تجاره كفر الشيخاحمد فتوح محمد ابوالفتوح مصطفى421823
هندسة المـــنصورهعصام عادل عبد النبي الشــال495323
639o25اداب الزقازيقعبير هاشم محمد على ابراهيم
3o47o6تربية ابتدائي بنهاخلود وائل محمد سعيد محمد
هندسة شبرا بنهاهاجر مجدى داود محمد السنهراوى296377
4271ooحقوق طنطامحمد احمد عبدالجواد ابراهيم مـــنصور
هندسة اسوانمصطفى كامل سيد أحمد762323
345o41حقوق االسكندريهكريم مصطفى السيد رفاعى موسى
36386oاداب طنطاهاجر ياسر يحيى الطنبداوى
5o7567تربية جامعة دمياطمحمد محمد رجب محمد حسب النبى
49134oتخطيط عمرانى القاهرهاحمد اشرف محمود االزمازي
تربية رياضية بنات المـــنصورةاسراء عبد المـــنعم عبد هللا البيس578829
2o8745صيدله عين شمسمحمود وائل حنفى محمود رمضان
تجاره الزقازيقمحمد صالح محمد يوسف649288
2o8oo4هندسة حلوانناريمان عادل السيد ابوالسعود
49o926طب طنطاعلى احمد احمد العطار
4277o8تربية ابتدائي دمـــنهورعبدالرحمـــن صبري ابراهيم ابراهيم جنيدي
تربية المـــنيافاطمه عاشور هاشم محمد725611
تجاره المـــنصورهعماد عبد الحليم السيد عبد المجيد587958
اداب المـــنياشيماء محمد حامد محمد728666
هندسة االسكندريهاحمد ابوالقاسم على احمد سالمه386517
5o1878تربية جامعة دمياطمـــنه هللا يوسف احمد سعد
121o55اداب عين شمسميار عبد الرحمـــن احمد محمد
63928oهندسة الزقازيقاسالم عصام يوسف حسن محمد
35o463تربية أساسي اسكندريةنيرة عبد الرحمـــن خطاب عبد الرحمـــن خطاب
تربية ابتدائي الزقازيقايمان فتحى محمد كامل الجمسى637853
42432oحقوق االسكندريهمريم مصطفى حسيني عطية
43o148تربية طفوله ج دمـــنهورايمان كمال محمد خليل غراب
5878o4هندسة الزقازيقمحمد عادل عبد الحليم محمد عبد الكريم
تجاره القاهرهفرح حامد عبد العزيز حامد الجابرى43348
طب القاهرهافنان الشحات محمد الفوال46262
طب بيطرى القاهرهعبد العزيز مصطفى محمد عبد العزيز136826
79477oحقوق اسيوطعلى شعبان ابراهيم سليمان
3o5858صيدله عين شمسشروق اشرف محمد عبدالحميد
تجاره االسكندريهاحمد محمود عبد المـــنعم غنيم شحاته416544
5164ooاداب الزقازيقايه سعيد السيد محمد
429o1oتربية دمـــنهوراسماء عبد هللا محمود عبد هللا
تجارة قنا ج جنوب الواديبشرى ميالد نجيب ادوارد237663
كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةرند احمد شريف محمد عوضين العشماوى569388
طب بيطرى كفر الشيخأيه عبد العزيز عبد العزيز على خزعل377411
3o3395تجاره بنهافادى على السيد على المالح
تجاره انتساب موجه  عين شمسحسين خالد حسين على269417
2o446oاداب حلوانعمرو محمد دسوقى عبدالحليم على
نوعية كفر الشيخايه هللا على بدير على محمد384295
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمحمد رجب عثمان عبد العاطي63878
هندسة طنطامحمد عبد الكريم السيد العزب نصير497625
41o882اداب انتساب موجه االسكندريهسارة عماد نظير روفائيل جادالكريم
تربية عين شمسمـــنار محمد سيد محمد احمد282299
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كليةاسمجلوس
3o3247تربية بنهاانجى محمد احمد عبدالعزيز
تجاره الزقازيقمحمد شريف نبيل عبد المـــنعم عبد المقصود587742
طب عين شمساحمد ايهاب احمد محمد طه تمراز639662
661o74تربية بور سعيدسلوى ياسر عبد المـــنعم احمد البانى
تجاره بنى سويفايمان محمد امين عمر723497
اداب المـــنيااسماء نور محمد أحمد716628
تربية اسكندريةنادين إبراهيم عبد الهادى مليس337871
8o6666تربية طفوله سوهاج طالباتشرين اعمر هديه محمد
63796oكلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةنداء محمد عبد الصادق محمد متولى
صيدله االسكندريهسلمى عماد حمدى محمد حسنين468799
هندسة االسكندريهدميانه ميالد يوسف روفائيل351258
نوعية كفر الشيخفاطمه عادل الشــافعى محمد عبدالكريم378497
طب بيطرى الزقازيقايمـــن عالء القاسمى محمود احمد648729
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروان احمد ابراهيم احمد محمد رواش123884
تجاره عين شمسهادى طارق كامل علي295421
تخطيط عمرانى القاهرهعلى ايمـــن على رمضان217841
حقوق االسكندريهمحمد زيدان شحاتة البرلسى425417
29oo92تجاره بنهاكرم ياسر عراقى سالم ابوليلة
فنون جميله فنون حلوانريم عمادالدين عبد الرحيم على17687
2962o6اداب بنهامحمود سالم سليمان سعد
تجاره القاهرهمحمد احمد محمد عبد الوهاب القصاص188751
3oo174تربية بنهاشيماء حماده محمد الدهشــان احمد
طب بيطرى بنى سويفاسماء السيد حسن السيد74486
صيدلة اسيوطايثار مصطفى عبد الحميد ابوالعال788679
هندسة اسيوطمصطفى علي عبدالقادر محمد البراوي414543
تربية ابتدائي اسوانناديه محمد بكرى احمد822714
كلية طب االسنان جامعة أسيوطكارول ايمـــن ايليا فهيم785211
5195o7هندسة الزقازيقاحمد محمد طاهر نصر رمضان
اداب فرع الوادى الجديدندا عيد محمد أحمد748314
تربية ابتدائي دمـــنهورسارة محمد سعد مصطفى محمد428723
هندسة بور سعيدعمر صالح محمد صالح الحجار563544
5o8986طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسايمان محمد محمود احمد خطابى
2o8116تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروه احمد صبحى محمد طاهر
صيدله االسكندريههدير ايمـــن محمد عجور447183
3o6391اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن جمال حسن سالم
عالج طبيعى ج كفر الشيخنورا صالح سالم الخولى226675
21528oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه ابراهيم السيد البى
طب بيطرى كفر الشيخريهام عبدالغفار احمد الفرت486447
السن عين شمسمصطفى محمود عبدالحى محمود292634
7315o3حقوق قنا جنوب الوادياحمد بخيت تقى كامل
198o41اداب حلوانمحمد ابوالفتوح فنجرى احمد على
تربية عين شمساسماء اسماعيل سالمه اسماعيل271611
اداب كفر الشيخشروق محمد يوسف بدوى يوسف382422
5118o5تربية طفوله الزقازيقايه رفعت هالل ابراهيم عسكر
علوم طنطاطارق ابراهيم فراج عبدالوهاب488446
تجاره دمـــنهورمحمد شريف محمد رمضان نوار146945
تربية بنى سويفمصطفى محمد محمود حسن61217
تربية فرع الوادى الجديدمحمود محمد خلوي محمد748772
5614o4طب المـــنصورهريم ماجد راغب الشــامى
حقوق القاهرهمحمد اشرف ابراهيم عبد الرحمـــن سليمان19854
تربية طنطادينا محمد عبد الحفيظ عواد سعودى492149
سياحه وفنادق االقصرعبد الرحمـــن محمد عبده احمد745251
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كليةاسمجلوس
7583oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد محمد احمد ابراهيم
طب المـــنيااسراء مخلف حسن محمود711168
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه محمد غريب حامد شلباية214312
صيدلة اسيوطمارينا وجدي يوسف فلي788499
787oo5صيدلة بورسعيدابرار على كامل محمد
58o754 هندسة الزقازيقمحمد ايمـــن العزازى سيد احمد محمد
هندسة حلوانماريو مدحت صبحى زكرى114728
فنون جميله فنون ج االسكندريهسهيلة سمير أحمد عبد الرحيم على347625
هندسة كفر الشيخعبد هللا محمد ابراهيم احمد371927
هندسة بور سعيدعمرو صبحي محمد مكي655255
4494ooكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورامل حسن ابراهيم حسن
585o19اداب الزقازيقداليا متولى حلمى عبد العزيز متولى
اداب القاهرهعبد الرحمـــن عنتر محمد عبد المقصود29738
79oo24طب بيطرى اسيوطحسين محمد عبد الفتاح احمد
تجاره القاهرهمريم سامى محى الدين عبد القوى25357
طب بنهااحمد مرشدى عبدالفتاح فودة224321
طب بيطرى القاهرهمـــنار محمد احمد خليل سيداحمد211785
هندسة المـــنياهايدى اسماعيل على اسماعيل714311
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمؤمـــن محمد حامد عرفان119418
حقوق المـــنصورهنورهان سمير حمدان جاد إسماعيل662751
تجاره عين شمسيوسف ابراهيم محمد السيد133153
66o926تجاره بور سعيدعاليا محمد فتحى محمد البغدادى
569o1oتجاره المـــنصورهاياد عادل ابراهيم محمد ابراهيم
1349o6اداب عين شمسدعاء محمد عبد الكريم عبد الحليم
تجارة قنا ج جنوب الواديياسمين عبدالحميد خليل محمد733615
تربية ابتدائي طنطاندا محمد بدر الدين مصطفى حافظ خضر485423
29o361كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسيسرا سعيد توفيق سعد على
تربية جامعة دمياطمحمد رمضان مـــنير النجيرى499924
59329oهندسة المـــنصورهمحمد خالد طه محمدين عبد الفتاح
طب بيطرى الزقازيقامـــنيه لطفى محمد السيد عبدالرازق517926
تجاره عين شمسرانا محمود جمال محمد جمعه123389
اداب حلوانايه محمد فكرى حافظ حسين123627
حقوق عين شمسعبد هللا احمد حسين حلمي مـــناع143484
تربية طنطاضحى احمد عز الرجال عبد العال363378
تربية ابتدائي كفر الشيخعلى كمال محمد مصطفى الحداد375159
2o2719اداب انتساب موجه القاهرهسمر ايمـــن سيد عبد هللا مرسى
4o741كلية البنات تربية عين شمسساره احمد ابراهيم مبروك
نوعية الزقازيقمحمد عزت محمد احمد مكاوى518514
7566o6سياحة وفنادق المـــنيامريم سليمان حلمى ملكيان
كلية البنات تربية عين شمسوالء بدوى عبدالعظيم ابراهيم291573
كلية الصيدلة ج الساداتجهاد ناجى سعد محمد هنداوى221372
صيدله بنى سويفمحمد صالح رضوان على718981
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن محمد المتولى السعيد محمد114711
4233o1نوعية االسكندريههاجر محمد مصطفى ابراهيم درويش
2o8233صيدله القاهرهبسمه اشرف عياد حبيب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعزالدين اشرف فتحى محمد45419
375o14طب بيطرى كفر الشيخاحمد مجدي مـــنصور عالم
382o58نوعية موسيقيه كفر الشيخنورهان طارق عبدالوهاب محمد الغلبان
56216oطب بورسعيدماجد محمود عبد اللطيف السيد احمد
3691ooتجاره االسكندريهمحمد اسماعيل سعد ابراهيم عجيز
4215o2تربية اسكندريةاحمد يسرى عبدالحليم محمد عطيه على
تربية رياضيه بنات االسكندريهندى احمد على السيد على348782
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كليةاسمجلوس
صيدله عين شمسعبدالرحمـــن الشرقاوى عبدالقادر الشرقاوى195798
تجاره االسكندريهمارتن مجدى سمير فهمى جندى418728
تربية اسوانايه جمال الصغير محمد833949
7o492طب بنى سويفاسماء حمدى محمد عبد النبى
565o56تربية ابتدائي المـــنصورهمرام حسام الدين ابراهيم الباز محمد
حقوق القاهرهمحمد سعد هاشم سيد153119
هندسة القاهرهمصطفى كرم سعيد عيسى51492
22o286هندسة المطريه جامعة حلوانهاجر محمد محمد الشرقاوى
23o361صيدله حلواناحمد سمير شعبان على
5169o8تربية رياضيه بنين الزقازيقاسالم جمال عياس محمد عياس
8o5o4تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهيالنه يعقوب رشدي يعقوب
12796oصيدله عين شمسمريم رجب عبد الحسيب محمد
413o61صيدله االسكندريهيسري سعيد السيد عبد الرحمـــن محمد بدار
137o56تجاره القاهرهجوزيف سمير عطيه عبد النور
هندسة االسكندريهكيرلس فريد غبلایر شحاته غبلایر454843
5o6559تجاره بور سعيداحمد احمد طلبه محمود الحنفى
5o96o4صيدله الزقازيقاحمد عادل محمد احمد صباح
حاسبات ومعلومات المـــنصورهايمـــن وائل عبد العليم عبد الخالق عميره573216
64138oاداب الزقازيقايمان السيد هادى محمد محمد
طب بيطرى اسيوطبسام ابوالسعد ولسن جرجس794663
15o67oتجاره القاهرهيوسف طارق عبد اللطيف عبد العزيز
تربية ابتدائي جامعة السويسسماء السيد عبد اللطيف احمد658637
139o27حقوق عين شمسيوسف ممدوح محمد السيد
455o83هندسة االسكندريهاسالم فكرى محمد محمد شحاته
تربية فرع الوادى الجديدأمانى عادل مرسى عبدهللا749644
هندسة طنطااحمد على ا حمد مصطفى الجندى357954
تربية شبين الكومسلمى سامى على السيد على236889
5o8895صيدله الزقازيقاسراء رأفت عوض مصطفى حجازى
تربية طفوله طنطايمـــنى احمد عبدالمحسن االخميمى487765
اداب القاهرهعمر عبد الظاهر حسين عبد الظاهر58658
كلية الطب بقنامينا محسن سينكو برهام743539
5o923اداب انتساب موجه القاهرهعمر عيد عبد هللا عبد العزيز
حقوق بنى سويفدعاء طه احمد محمد64647
فنون جميله عماره ج حلوانيونان هانى عطا هللا عزيز115172
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاميره مصطفى نصر كبك799821
هندسة الزقازيقرضا عالء الدين عبد العال عبد الرحيم587988
647o83هندسة الزقازيقاسالم السيد الديداموني عطا
هندسة اسوانمحمد عبد الجواد احمد فرشوطى744954
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتريهام عمرو عبد العزيز سليمان15586
8oo559تربية ابتدائي اسيوطمروه ضاحي خلف حسن
197o28فنون جميله عماره ج االسكندريهنيره وئام عبدالعزيز حماد
65o832تربية ابتدائي الزقازيقهند سعيد سالمة مسلم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعلى خالد على فرغلي231368
6537o5اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةندى محمد حسن رزق حسن
6654o2تربية العريشدعاء محمد على صالح
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةانجى نبيل محمد عبد الجواد محمد225123
هندسة حلوانمحمد خالد سالمه مـــنشــاوى53443
تجاره القاهرهاحمد زكى تياح محمد على198674
2o697هندسة القاهرهاسالم مؤمـــن احمد عثمان
تربية كفر الشيخالزهراء عادل احمد محمد دومه374132
5o6288طب طنطامحمد عبدالمـــنعم محمد عطيه حسان
56o11oتجاره المـــنصورهسمر محمد نعمان على الدالى

Page 1351 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
هندسة شبرا بنهاحسن الحسينى حسن محمد297469
تجاره الزقازيقنيرة أحمد محمود عزب524218
73o2o5صيدلة اسيوطمى احمد ابو بكر نجيب
صيدله عين شمسيوسف ايمـــن سيد سليمان احمد191825
هندسة القاهرههاله محمد سامى سعيد عبدالقادر198583
569o23رياض اطفال المـــنصورهاسراء رزق سليمان رزق محمد
اداب انتساب موجه القاهرهدنيا محمد احمد سيد31494
هندسة شبرا بنهاعلى محمود عبدالحليم سليمان ابوباشــا287445
2632o6تجاره انتساب موجه حلواناحمد عبدهللا محمد محمود
تربية طفوله شبين الكومشيماء باسم عبدالستار شلبى215367
28o491اداب بنهامريم زكريا عبدالرحمـــن بكر بكر
42127oتربية اسكندريةمحمد رضا عبد الجليل محمد
حقوق القاهرهريهام محمد يوسف حفنى51529
صيدله الزقازيقايمان عبدالناصر محمد السيد حسن525177
صيدلة اسيوطسلمى فاضل سالمة خالف788698
اداب المـــنصورهرحاب االمام حامد احمد االمام581442
5o1o2oطب المـــنصورهميرهان اسامة محمد المتبولى
5o73o6هندسة بور سعيدمحمد مسعد مسعد عباس الفالحجي
اداب المـــنيارفيق ماجد اسطفانوس سمور724913
118o72تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن محمد عبد الحميد عبده
41o527تجاره االسكندريهمالك صالح حسن بخيت عبدهللا
تجاره عين شمسهاجر على عبد الرحيم محمود133914
هندسة عين شمسمحمد احمد محمد عبد الرحمـــن54153
نوعية االسكندريهمريم خالد عمر حسين هنو351413
35o825اثار الفيوممريديانا مجدى صدقى روبيل
اداب الزقازيقنورهان محمد السيد محمد الحبشى638349
2935o8كلية البنات تربية عين شمسريهام طلعت عبدالخالق شحاته
277o55تربية بنهامحمد حسين عبدالفتاح محمد بدر
1889o2كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانريم عمرو عبدالجليل عطا دياب
57825oاداب المـــنصورهاميره راغب راغب عبد الفتاح عجيزه
كلية اآلثار سوهاجمسعد يوسف مسعد يوسف66361
76o8o3تربية ابتدائي قنا ج الواديبيمـــن انطون امين شنوده
تجاره القاهرهامينه حسين كامل كامل على261632
عالج طبيعى ج كفر الشيخخلود صالح عبدهللا خليفه218422
تجاره القاهرهشروق محمد سيد عبد الراضي43254
تربية بنهامى السيد عبدالمقصود عبداللطيف279992
هندسة الزقازيقمحمود محمد محمود ابراهيم الديب593689
796o66حقوق اسيوطايمـــن مصطفى عبد العال ابراهيم
هندسة الزقازيقمحمد السيد ابو سريع متولى519519
رياض اطفال الفيوم طالباتلمياء نبيل فتحى على715924
طب الفيومهاجر فتحي علواني محمود74753
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوردينا حسني محمد بسيوني شعبان445927
تجاره بنى سويفاحمد ابوسيف كيالني محمد73644
صيدله القاهرهاالء على حسن على ابراهيم262696
586o61طب الزقازيقمحمد محمد فهمى على الشــامى
اداب الزقازيقاسراء حسين عثمان الكاشف642548
عالج طبيعى ج كفر الشيخسمية عبدربه عطية عبدربه435254
448o51طب بيطرى دمـــنهورامـــنيه على محمد صالح الدين هارون
فنون جميله فنون المـــنياأالء ربيع محمود يوسف713486
اثار القاهرهزهره مـــندى ابراهيم تفكير39659
29o261تجاره بنهاحسام فتحى اسماعيل السيد مرسى قوره
1186o2هندسة القاهرهمـــنة هللا فكرى عبد المعبود المغازى
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تجاره عين شمسخالد احمد محمد محمد حسن المتعب269966
2877o9كلية هندسة الطاقة بأسوانعمر عصام صالح اسماعيل
14o247تربية حلوانشيماء محمد عبد النبى عبد المجيد
اداب المـــنصورهمحمد رجب مصطفى القزاز579896
724o4oاداب المـــنياابوبكر احمد محمد محمد
تجاره الزقازيقمحمد ياسر مختار السيد641896
23554oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود نصرالدين محمد حلمى مصطفى الغندور
649o54تجاره الزقازيقعبدالمـــنعم عاطف عبدالمـــنعم عبدالغفار
صيدله الزقازيقيارا ياسر عبدالعظيم ابراهيم حمود228617
تربية ابتدائي الزقازيقاسراء خالد عبد الفتاح عبد الصمد643159
طب االسكندريهمحمد مغاورى محمود بيومى443597
صيدله القاهرهمـــنار طارق احمد زايد223257
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةموده محمد عطيه محمد مسعود367774
3434o7طب االسكندريهيوسف حسن يوسف عبد الستار
حقوق بنى سويفاحمد محمد خليفه محمد76245
اداب كفر الشيخساره عبد العليم طة عبد المعطى  عيسى378145
اداب دمـــنهورمهران محمد خميس مهران حسنين425649
صيدله المـــنصورهامل صالح الدين رزق صبره الطنطاوى567613
اداب القاهرهمحمد عبد الرحمـــن محمد سيد25938
722o95طب المـــنيامروه احمد صبحى عبدالرحمـــن
تربية المـــنصورهعطور محمد فؤاد طه محمد578275
37o2o9طب االسكندريهنورالدين محمد محمد احمد الدخاخنى
2o6161تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةرحمه ابراهيم عبدالهادى ابراهيم
تجاره انتساب موجه  عين شمسنورهان محمود عبدالوارث عبد الحميد الخولى194833
نوعية فنيه الزقازيقايمان مجدى عبد هللا محمد مرزوق644277
حقوق القاهرهعمر شريف سالم سيد56412
تجاره االسكندريهاسراء ابراهيم محمد الفالل 423474
1169o3هندسة حلوانمريم محسن سعد زغلول اسماعيل
صيدله حلوانطه السيد فتحى سليمان عامر289737
تجاره دمـــنهورمسعد اسماعيل مختار محمد مرسى الشــافعى337343
عالج طبيعى القاهرهنغم هشــام محمد على محمد درويش585465
تربية الزقازيقبسمه محمود عبد الصادق احمد ابوالعال641388
6o24oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناحمد يحى غالب عبد الغني
5o6971حاسبات ومعلومات المـــنصورههاجر حلمى ابراهيم مغازى
36934oطب بيطرى االسكندريهامـــنيه سمير فوزى عبيه
5935o3رياض اطفال المـــنصورهحنان محمد مسعد القصبى سليمان
تربية ابتدائي بنهادنيا احمد محمود احمد خليفة278478
تجاره بنى سويفاحمد عالء سيد محمد67454
صيدله طنطاايمان وجدى انور عياش222464
هندسة اسيوطمصطفى اشرف مصطفى ابراهيم453463
طب بيطرى دمـــنهورنرمين سعيد فهيم توادرس447158
58o819اثار الفيومخالد احمد احمد الدسوقى
تربية المـــنصورهعبير طارق نبوى على ابو غنيمة578847
اداب المـــنياكمال جمال على علي ابوزيد722896
تربية اسكندريةأالء مصطفى محمد مرسى محمد عامر415246
49837oهندسة طنطااحمد صفوت عنتر أحمد عطية
15o49oتجاره انتساب موجه حلواناحمد عبد الفتاح سيد عبد السالم
هندسة عين شمساحمد خالد سيد حسينى47114
طب القاهرهالسيد ابراهيم السيد ابراهيم سليم87128
تربية ابتدائي قنا ج الوادياميرة ابو الخير تقي صادق733974
هندسة الزقازيقنبيل عادل محمد طه القلش513791
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانناصر خالد احمد عبدالوهاب292574
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تربية الزقازيقاية عبد الرؤف السيد عبد العزيز515622
طب بيطرى سوهاجسماح احمد قناوى عبد العزيز812446
طب عين شمساسراء احمد مصطفى شمس الدين635586
223oo2تربية ابتدائي شبين الكومايه احمد طه ابوالخير
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم وليد امين عباس بهجت43257
66o16رياض اطفال بنى سويففاطمه حميده عبد القادر محمد
2o9613تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناحمد فرج عزوز شحاته
3493o3كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةشــاهندة احمد عاصم واعر ختال
اداب طنطارنا ابراهيم محمد ابراهيم رامية363782
2o2932تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحبيبه مجدى محمد اسماعيل ابراهيم
تجاره انتساب موجه  عين شمسعبدهللا محمود اسماعيل عبدالمجيد312938
5732o3حاسبات ومعلومات المـــنصورهاحمد مسعد يوسف جاهين قنديل
654o57تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمؤمـــن محمد عبد الفتاح محمد
فنون تطبيقيه حلواناروى ياسر محمد محمد153957
هندسة المطريه جامعة حلوانايه سامي السيد الدمرداش652332
تربية رياضيه / بنات جامعة الساداتدينا احمد عبدالحميد عماره233757
296o79السن عين شمسايمان سمير محى الدين صالح
طب المـــنياأستير سامى نادى اسحق725676
تجاره االسكندريهنرمين ناجح شوقى جيد عيسى348791
تربية فرع الوادى الجديدسماح سعيد صالح أحمد749452
66o386هندسة بور سعيديحيى احمد محمد عبدالباقى سعفان
52o944هندسة الزقازيقحسن محمد احمد الزين شحاته
تجاره عين شمسمحمود نصرالدين محمود احمد263283
صيدله حلوانمصطفى ابراهيم رمضان على127572
السن عين شمسندى امجد حبيب شنوده126277
1517o7هندسة القاهرهسلمى ايمـــن احمد محمد
35o24تجاره القاهرهايناس يوسف عبد الحكيم سعداوى
14o644اداب انتساب موجه عين شمسيوستينا يوسف فهمى بدروس
2922o3اداب انتساب موجه عين شمسايمان عبدالرحيم ابراهيم فرج عوده
21o956طب بيطرى القاهرهفادى معوض ناروز نوار سمعان
34734oكلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةاسراء رمزى محمد محمد الجندى
تربية ابتدائي سوهاجابتسام احمد رفاعي عبد الرحيم812611
2257o2كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنورهان رجب سعيد دويدار
طب طنطافاتن محمد حامد وهبه216992
42826oاداب االسكندريهفاطمه ربيع خير هللا عبد السالم
اداب عين شمسافنان مجدى السيد السالوى121532
227o42صيدله الزقازيقبهاء عادل عبدالمـــنعم األنور
48744oطب طنطاعبد الحليم محمد عبد الحليم محمد عطا
19o297هندسة حلوانساره احمد صالح الدين احمد
صيدله القاهرهصالح على صالح محمد211296
اداب قنا ج جنوب الوادىشيماء ياسر محمد حفنى747189
5o86o5كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىسما احمد سامح محمد زكى السيد الشواربى
هندسة الزقازيقاشرف ايمـــن احمد السيد مصطفى593658
56o896رياض اطفال المـــنصورهبسنت عصام محمد فوزى على
588oo2هندسة الزقازيقمحمد عزت فوزى احمد الحنفي
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمى رجب محمد عبدالرحمـــن282667
تربية ابتدائي الساداتشيماء عماد حمدى ابراهيم229432
طب الزقازيقرنا سمير محمود حسن سالمه593583
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنى خالد يوسف السيد154979
كلية البنات تربية عين شمسنورهان عرفه فكرى ابراهيم حسن283898
149o42طب القاهرهسلمى سامى عبد العال حسنين محمد
2o7o46تربية حلوانزينب السيد عبدالهادى عبدالحليم
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5144o1طب الزقازيقمحمد يوسف كامل يوسف الجندى
74oo79عالج طبيعى قنامؤمـــن عبده عمر على
11743oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانزياد محمد وفائي عبد العظيم محروس
8o9956اداب سوهاجوفاء احمد محمد احمد
رياض اطفال المـــنصورهمريهان متولى عوض المتولى نجا575278
 تربية الساداتايمان محمد االمين علي صبيح219247
5o59o8طب المـــنصورهايمـــن مجدى محمد ابوالمعاطى الهاللى
2351o8تربية ابتدائي شبين الكوممحمود ناجى على محمد الفخراني
هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن السيد عبد الجليل محمد عبده النجار593262
تجاره عين شمساحمد محمد فريد عبدالسميع281831
36o198تجاره طنطاهاله عبد المـــنعم أحمد متولى أبو ريه
66o786هندسة بور سعيدالعربي ابراهيم كمال ابراهيم الشوش
طب بيطرى دمـــنهورأحمد اسالم محمد محمد شــاهين442296
27861oطب بيطرى بنهامـــنه هللا نادى عيد سعد مرسي
8182ooصيدلة اسيوطيوسف محمد عبد العال عبد الرحمـــن
3oo688كلية هندسة بنهااحمد صبرى بدوى محمد عويضة
8o9757تربية سوهاجوالء على خضيرى على
طب بيطرى جامعة الساداتاسراء محمد فهمى صادق محمد214732
صيدله بنى سويفعبد الرحمـــن مصطفي محمد الشيمي72166
تجاره بنى سويفمعتز مدحت جوده عبد الحليم69554
59349oرياض اطفال المـــنصورهاسماء محمد فريد محمد القصبى راشد
اداب بنهامصطفى محمد عبدهللا احمد286616
صيدله القاهرهندى اسامه عفيفى محمد البهات118396
صيدله طنطااياد محمود صالح حسن الجوجرى357517
تربية ابتدائي الزقازيقياسمين رفعت محمد احمد محمد649946
اداب انتساب موجه القاهرههند عبود محمد حسنين39491
45o39oعالج طبيعى القاهرهشيماء سمير شكر فراج الوردانى
طب بيطرى بنهاهبه عبدالحميد حامد عشماوى229365
43o48oتربية دمـــنهوراسماء عزت مصطفى محمود ابو سعد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةوعد الصافى محمود احمد حسن346434
57o374كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةاسراء محمد رمضان عبد الحميد
طب الزقازيقمونيكا سمير عوض عبد المالك516766
118o45هندسة المطريه جامعة حلوانرامى ماجد جوزيف فوزى جورجى
هندسة بني سويفمصطفى عبد العال محمد عبد الحميد89872
السن عين شمسلينا مجدى محمد عبد المقصود دنيا42924
اداب حلوانمارينا يوسف حلمى جندى44583
293o6oتجاره عين شمساسماء سالمه ابراهيم هاللى
5o6512طب اسنان المـــنصورهميرنا عبد الرؤف محمد عبد الرؤف
اداب بنى سويفامين محمود جابر محمود71478
4o76oصيدله القاهرهدينا اشرف محمد احمد عثمان
تربية ابتدائي بنهااالء عبدالمؤمـــن عبدالرحيم حسن285545
6696o2اداب الزقازيقهاني صبري السيد سليمان سالم
هندسة كفر الشيخطارق عطا محمد عطية شعوط371135
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىشروق محمد ابو الوفا محمد732564
عالج طبيعى ج كفر الشيختغريد صالح ابراهيم صالح583718
طب بيطري المـــنياساندى مكرم ميخائيل ميخائيل714333
هندسة عين شمسايه طارق السيد الحسيني العشري115616
هندسة عين شمسكريم محمد جمال محمود حشيش189269
5o3o62حقوق المـــنصورهعمر محمود حلمى محمود عبد الرازق
حقوق بنى سويفاحمد ناصر عبد الباسط سعداوى71947
تربية طفوله ج دمـــنهورورده رمضان محمد عبد اللطيف428959
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسعبير عصام اسماعيل عبدالهادى657711
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كليةاسمجلوس
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ابراهيم عبدالعظيم غنيم218225
36o822طب طنطاروان السيد عبد العال شبل الحداد
تجاره انتساب موجه  عين شمسساره ناصر ابراهيم عبداللطيف احمد274834
5191o3هندسة الزقازيقمحمد رزق عبدهللا رزق
77o52تربية الفيومهيثم حسن حامد ذكى
حقوق اسوانممدوح محمود حسب هللا على821476
كلية األلسن كفر الشيخرضا السيد كمال محمد225552
نوعية المـــنيامارينا ناجح ادم حنا728681
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمد عبد الدايم محمد عابد821665
283o36اثار الفيوممارينا عماد فكرى ذكرى
2382ooصيدلة اسيوطزينب ماجد احمد ابراهيم محمد
تربية ابتدائي بنهاغيداء اشرف خليل عبدالغنى277256
اداب حلوانعبد الرحمـــن حمدى احمد محمد الصباغ41519
تجاره الزقازيقاحمد شعبان محمد عبدالعزيز517188
تربية ابتدائي سوهاجصالح الدين ناصر ثابت محمد815984
81824o تربية ابتدائي سوهاجعال محمد عبد اللطيف  عبد المجيد
هندسة اسيوطمحمد عبد الاله يوسف احمد788629
36o483اداب طنطارغده عبدالعزيز راغب العربي
797o7اداب الفيومرانيا حسين عويس عبدربه
تجاره انتساب موجه المـــنصورهاحمد محمد محمود هريدي565542
طب اسنان طنطاسندس برهامى مراد يونس222329
51ooo8طب الزقازيقمرام مهدى على احمد محمدالسباعى
تجاره انتساب موجه  عين شمسخلود رمضان ابوزيد حسن271792
تجاره انتساب موجه  عين شمسعلى حسن محمود اسماعيل بريك289726
57885oتربية ابتدائي المـــنصورهمها محمد السعيد المرسي
49o648تجاره المـــنصورهاسالم احمد احمد توفيق بخيت
السن عين شمسمحمد سمير صادق محمد289153
1548o8هندسة حلوانمصطفى ممدوح حسين عبد العزيز
78666oصيدلة اسيوطمينا مخلص موريس مسعد
تربية ابتدائي بنهاايه هشــام عبدالرشيد محمد279563
791o41اداب اسيوطهديل محمد على ابراهيم على
8178o5حقوق سوهاجكريم راتب حمدى محمد
5o3636هندسة الفيومكامل محمد محمد كامل عتمان
هندسة عين شمساميره سامى فضل عويس268321
طب الزقازيقاسالم خضرى عبد الموجود خضرى643967
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسحسن احمد حسن محمد664786
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةبسام اشرف محمد ناصف223914
هندسة الفيومدينا دياب دياب زيدان76133
طب القاهرهيوستينا سامح ماهر صبحي738459
3o2895اداب بنهاشروق مصطفى محمد عبدالمعطي
اثار القاهرهعمرو أشرف زكريا عيش499891
تربية حلواناسراء احمد عمر عباس116295
تربية ابتدائي االسماعيليهزينب عبد العزيز السيد محمد عبد الحليم السيد652866
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد فتحى مصطفى كمال47126
78639oطب اسيوطمحمد عبد النبي عمر سيد
2381ooتجاره جامعة السويسندا مجدى محمد االمام الفارسى
8164o8طب سوهاجماريا عادل نجيب خليل
564oo6تجاره المـــنصورهيوسف عادل خطاب االمام فارس
66o737كلية أداب بورسعيدمحمود محمد احمد عثمان ابراهيم
نوعية فنيه طنطاروان عبدالعظيم محمد رشدى عبدالعظيم489375
728o2صيدلة الفيومايه هللا اشرف محمد على
293o58كلية البنات تربية عين شمساسراء على محمود خليل القاضى
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كليةاسمجلوس
12o892هندسة عين شمساحمد طارق السيد احمد ابو الفضل
تجاره عين شمسعلى سيد سيد محمد على294752
4881o5هندسة طنطاعمرو عماد ضيف هللا محرز
تجاره طنطااٌيه جمال حسين عبد ربه363765
تجاره القاهرهايمـــن سعيد حمزة محمود154621
اداب الزقازيقشيماء سمير السيد محمد محمد حسن644991
اداب القاهرهندى عيسوى بدوى عيسوى155984
طب االسكندريهاحمد محمد محمد صادق أبو العال412258
طب بنهاكريم اشرف يوسف موسى الصعيدى234884
34o831تجاره االسكندريهيوسف محمد فاروق عبد الحميد محمد
كلية أداب بورسعيدياسمين عوض فهمي سالم الموافي661663
فنون جميله فنون حلوانيوسف اشرف سيد حسن139229
هندسة عين شمسمهاب مصطفى حسن محمد121827
3o45o2صيدله حلوانرانا مقبل مكنوته زايد
اداب بنى سويفوالء محمود عبد العظيم على66941
تربية ابتدائي الساداتهاله سمير احمد ابراهيم229426
5754o2طب بيطرى المـــنصورهيمـــنى محمود محمد غازى خميس
153o52اداب انتساب موجه القاهرهشريف سعيد عباس محمد
صيدله المـــنصورهمحمد إبراهيم السيد عبد الرحيم الناغي487474
تربية كفر الشيخمحمد نعمان حامد حامد صالح375824
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنة هللا محمود فهمى بربيس18389
طب الزقازيقبوال وجيه متى يوسف517368
اداب حلوانفاطمه رشــاد سيد عبد القادر44557
428o57حقوق االسكندريهاحمد صالح عبد المولي عبد الجواد
حاسبات ومعلومات عين شمسصفيه رضوان محمد على268765
حقوق بنهابدوى مجدى عز الرجال جيوشي279643
طب بيطري المـــنياهمس محمد قرنى حسن714246
359o45كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةتقى حسام صالح عبد الحميد الغنام
اداب الزقازيقزينب محمود ابراهيم سالم647286
تربية ابتدائي عين شمسشروق طه محمد على282266
2o2873اداب حلوانيارا محمود محمد البطل محمود
832o12هندسة اسيوطعبد الوهاب محمد على احمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ربيع عبدالونيس باظه212915
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةبسمه وجدى مرغنى سالم جوهر231874
تجاره االسكندريهانجى أحمد عثمان عبد الرحيم عبد العال411287
3o3277اثار قنا جنوب الوادينعمات رجب شحاته سيد على
8o3759حقوق سوهاجحسن محمد ابراهيم شــابون
279o44اداب انتساب موجه بنهاعصماء محمود حسين محمود شبانه
نوعية اسيوطسهام حسنى معوض عبد الحميد791831
57o516صيدله المـــنصورهحنين جمال عبد الناصر محمد عباس
417o34تربية أساسي اسكندريةمارينا ابراهيم ظريف ابراهيم سعد
3o1o52طب بنهاياسمين عاطف عبدالرحمـــن عثمان
هندسة القاهرهسلمى فرغلى احمد فرغلى124529
كلية البنات آداب عين شمسمريم السيد ابراهيم على عبدهللا292149
تربية اسيوطاسماء رزق محمد عيد788446
تربية طفوله طنطادنيا محمد لطفي عبدالخالق صقر368516
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسمير رمضان محمد مرسى57553
تجاره االسكندريهنوران معتوق مرسى معتوق مرسي411321
هندسة االسكندريهعمر على السيد على عبد هللا456131
السن عين شمسمايكل ماجد فخرى عبدالملك261673
نوعية كفر الشيختغريد ماهر محمود محمدعبيدى385119
24o341تجارة جامعة الساداتخالد محمد محمد فتيان
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كليةاسمجلوس
13351oهندسة عين شمسكيرلس رفعت بسطا مرقس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهند طارق فتحى عبد الحليم محمد187775
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد نظير صميده بركات65449
تربية كفر الشيخياسمين محمود محمد اسماعيل القزاز372178
 تربية الساداتنيره عبدالسميع عبدهللا سالم218555
اداب الزقازيقساره محمود محمد محمد سعد643859
427o54كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقأحمد محمد يوسف ابوالعينين عبدالدايم
اداب طنطاشيماء سليمان محمد علي سليمان495659
2o5519تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حسين محمد ابو عامر
595o74تمريض المـــنصورة سلمى شلبى السيد شلبى الغندور طه
تربية عين شمسعمر محمد عثمان محمد267235
طب بيطرى دمـــنهورعبد هللا السيد السيد عبدالمجيد نصر442435
51o982كلية اآلثار باالقصرفاتن محمود السيد محمد
رياض اطفال المـــنصورهاالء ناجى جوده احمد644261
19236oاعالم القاهرهميرنا اشرف انور مكارى
صيدله القاهرههبه محمد عدلى محمود سالم151556
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايه سعيد الرفاعى محمد الرفاعي297946
نوعية المـــنياخالد اسماعيل عبدالعزيز محمد724411
139o72تجاره عين شمساسالم عبد الستار الكامل احمد
تجاره بور سعيدمروان احمد عز الدين احمد محمد المغربي636826
6oo48اداب انتساب موجه القاهرهطارق محروس حسن ابراهيم
نوعية بنهااسراء ابراهيم عمر عراقى277661
اداب انتساب موجه االسكندريهريهام جمال ابراهيم محمد صقر339912
42687oتربية دمـــنهورعالم عاطف رمضان محروس حيدر
58o768 هندسة الزقازيقمحمد عواد همام عواد ابراهيم
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسرضا محمد محمد حافظ641946
اداب طنطاشروق سعيد انور عبدالحافظ363375
تربية ابتدائي الزقازيقفاتن على إبراهيم محمد شعير515981
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةخالد عبد الخالق السيد الشربينى588785
فنون جميله فنون حلوانايزيس اسماعيل حسنين اسماعيل198222
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سيد فضل احمد88893
287o66تربية عين شمساحمد جمعه محمد على حسن
اداب االسكندريهدنيا محمد عبد الحليم محمد حسن339893
اداب القاهرهايمان احمد حسن محمد58478
5o1828اداب جامعة دمياطرحمه اسماعيل مصطفى جبه
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفخالد رجب محي الدين احمد753353
تجاره بنى سويفاحمد محمود سعد احمد722397
1966o7تجاره عين شمسهدى ابراهيم ابو العز عبدالمعز
اداب عين شمسمحمد مجدى ابراهيم عبدالواحد281457
تربية اسيوطمحمد رفعت البرنس عبد المعتمد799138
اداب حلوانسميره شعبان صالح محمد154238
26697oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانيوسف عصام عباس سيد خضر
اداب انتساب موجه القاهرهاسراء زكريا ابراهيم عبد الحميد25134
هندسة القاهرهروان اسماعيل شحاتة اسماعيل14913
6834oتربية بنى سويفهبة محمود طلب فهمى
411o82تجاره االسكندريهسارة مـــنير حسن محمود كيالني
اداب دمـــنهورفجر مجدي محمود عبد الجواد411175
35o738تجاره دمـــنهورابرار داود ابو الفتوح محمد
اداب بنى سويفهاجر على محمد محمود69478
222o72تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةنادر السيد صالح حبيبه
35o749اداب االسكندريهامانى محمود يوسف متولى
تربية شبين الكومهاجر عماد مصطفى الشين عويضه236442
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اداب الفيومامل حسين عيسى محمود77927
السن عين شمسحسام ابراهيم عبد الغفار عبد هللا الطويل145726
هندسة االسكندريهامير راشد محمد عبده345334
طب اسنان عين شمسريهام احمد يوسف احمد293185
232o82طب بنهانورهان عصام مختار حسان
السن عين شمسايمان محمد السيد عثمان47476
2o3131صيدله القاهرهاالء محمد محمد سيد محمد
424o61تربية طفوله اإلسكندريةياسمين حسن رمضان محمد عبد الواحد
تربية حلواناحمد فتحى فضل صابر58637
كلية اآلثار باالقصراسماء عالء احمد محروس عراقى228671
349o82صيدله االسكندريهاشرقت اسامة فهمى رمضان
اداب طنطامريم سيد احمد حسني البسطويسي364659
21o3o8علوم القاهرهداليا مختار محمود سيداسماعيل
تربية اسكندريةاحمد محمد صالح الدين عبد الوهاب عبد الحليم416535
دار العلوم ج القاهرهمحمود السيد محمود محمد383234
تربية اسيوطسمر صابر راضى سيد795671
43o141تربية ابتدائي دمـــنهورامـــنية مصطفى محمد محمد السوسانى
فنون جميله فنون المـــنيارنا احمد عبد الفتاح احمد اسماعيل348282
تربية حلوانجهاد يحي احمد جادالرب133869
اداب طنطانيرة احمد عبد السالم احمد الفقي354614
729o26تربية المـــنيامحمد بهاء الدين عبد الحافظ احمد
سياحه وفنادق الفيوماسماء ابوبكر عباس ابراهيم73391
19o962فنون جميله عماره ج االسكندريهمهند احمد فؤاد محمد سالمه
64218oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعبدالمـــنعم عبدالعزيز خيرى على لطفى
طب بيطري المـــنياريمون فرج حنا ذكى717372
هندسة عين شمسكريم احمد اسماعيل فودة191483
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد على عبدالهادى على223792
اعالم القاهرهياسمين عبدالفتاح عبدالفتاح احمد الخرسه192178
نوعية عباسيهمحمد عطيه عبدهللا سالمه289886
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسانس حسن السيد احمد السيد655145
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء احمد عبدالغفار عبدالمجيد محمد294973
57719oهندسة المـــنصورهنورهان خالد فاروق ابراهيم على
السن عين شمسجيرمايا فيليب فوزى توفيق122594
تجاره الزقازيقمحمد السيد الشوادفى عبدالقادر646142
السن عين شمسمارجليد جمال بديع رازق283832
اداب حلواناسماء محمد عطيه تمام153686
السن عين شمسرحمه عماد عبد الحليم عبد القادر133925
22o916تجارة جامعة الساداتمريم ربيع محمد حسن شلبى
279o58نوعية بنهاهدير مـــنصور السعيد جبر مـــنصور الشيخ
طب بيطرى الزقازيقمحمد عبد المجيد سعد عبد المجيد التلبانى644177
رياض اطفال المـــنصورهاسراء رأفت على على ليلة582197
تجاره بنهااحمد جمال محمد موسى محمد276923
366o51نوعية طنطااحمد السيد محمد الشــال
تجاره الزقازيقمحمد محمود على محمود يوسف523664
كلية األلسن ج أسوانرحاب يونس عاشور محمد نصار56914
364ooاداب القاهرهنجالء عصام ابراهيم محمد
حاسبات ومعلومات القاهرهعمرو محمد فهمى عبد العزيز كامل189266
51o968تجاره الزقازيقحنان محمد شوقي محمود
تجاره عين شمسرانا ابراهيم خليل ابراهيم274823
1359o2تجاره القاهرهحنان عصام محمد عرابى
144o71اداب حلوانساره محمد سيد عبد النبى
طب طنطاأمجد أحمد على عبدالدايم485531
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21794oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةصالح عبدالحافظ صالح الزفزافى
تجاره عين شمسعال ناصر عبدالمقصود عواد مصطفى292242
81o847تربية سوهاجرحاب محمد اباصيري محمد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةيارا جمال صابر مهران حسنين346436
اداب انتساب موجه القاهرهنورهان محمود غريب محمد22141
34o779تجاره االسكندريهحازم عادل حسن على محمد
هندسة اسيوطمينا رفعت فهمى جريس789968
4o665التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسندس المعتصم با مصطفى محمد
رياض اطفال المـــنصورهخلود عاطف السيد محمد عبد الحافظ512375
اداب حلوانندى مصطفى محمد هالل احمد زكى155985
4163o6تربية اسكندريةكريم يوسف موسى فرج
4215o3تربية اسكندريةاسامه صالح حجاج مدنى محمد
فنون جميله فنون ج االسكندريهمروة ابراهيم السيد محمد فرحات411573
صيدله القاهرهمحمد احمد محمد عبدالمجيد شحاته272658
اداب حلوانناهد حمدى مجاهد محمد153779
66o881رياض اطفال المـــنصورهتسنيم عادل ابراهيم على ابو زيد
811o34تربية ابتدائي سوهاجاسماء خالد عبد الرحيم ابراهيم
57o13تربية عين شمساسماء محمد السيد عبد اللطيف
2945o5اثار الفيوممحمد سالمه على سيد
هندسة القاهرهانس عمر محمد محمد224662
42o6ooتربية رياضيه بنين االسكندريهادهم مجدى رفاعى على سيف
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانمروه عبد الغنى حسنين حامد24617
هندسة كفر الشيخمحمد عبد اللطيف عبد الرحمـــن الزيات371439
تجاره الزقازيقعمرو محمد حسن عطيه احمد638664
صيدله طنطاايمان محمد عبدهللا شرف225992
1311o9تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمود شعبان ابراهيم خضر
اداب الزقازيقاسماء يوسف محمد يوسف647218
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانايرينى نبيل نصيف واصف273973
اداب االسكندريهدعاء ابراهيم احمد عبدالهادى عشرة428239
صيدله عين شمسيمـــنى محمود سعد سيد الجزار289518
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد السيد فؤاد مشعل234733
السن عين شمسمحمود احمد ابراهيم السيد صبيع588343
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةامـــنيه محمد احمد احمد271997
طب بيطري المـــنيايوسف عالء عربى خليل728132
اداب اسيوطوالء اسماعيل صدقي فهيم797727
هندسة حلواننوران احمد قناوى عبدالمجيد198535
تجاره بنى سويفاحمد معوض احمد محمد713123
تربية رياضيه بنين طنطامحمود جمال السيداحمد عطا361634
1238o4هندسة حلوانمصطفى محمد عبد الحميد عبد العال
19o318هندسة عين شمسدميانه رومانى ادور رؤف
572o47تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن رضا صالح المـــنزالوي
تجاره الزقازيقامير محمد السيد محمد سليمان517215
71237oصيدله بنى سويفمينا هنى جرجس عوض
هندسة الفيوممحمود على فتحى عاشور73194
تجاره طنطاضياء عيد عبد الرازق عيد الصاحى495731
829oo9صيدلة سوهاجاحمد على ابراهيم محمد
2o7164حقوق عين شمسدنيا شحاته سالم على عيد
هندسة االسماعيليةاحمد عزت محمد متولى أحمد665319
صيدله المـــنصورهاالء عبد هللا احمد سيد احمد غطاس569955
طب المـــنصورهامانى ايمـــن محمد حافظ492661
اداب انتساب موجه بورسعيداسماء محمد ابراهيم حسين661678
صيدلة سوهاجمهرائيل هانى ثابت خله814249
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كليةاسمجلوس
كلية حقوق المـــنياايه السيد عبد اللطيف السيد716698
هندسة شبرا بنهاعمر محمد محمد ابوالفتوح276846
8125o3معهد فني صحى رياضه سوهاجنهال عصام جالل عبد العال
638oo3تجاره الزقازيقيارا حسن علوان محمد عبد الرازق
تمريض طنطا محمود ناصر محمد محمد العمروسى353148
تجاره سوهاجاسامه عبد الحفيظ شعبان حماد816437
تربية اسوانمحمود مصطفى حسيبو محمد823393
تجاره عين شمساحمد شعبان كمال الدين خالد294677
7372o9تربية قنا ج جنوب الوادىمـــنار عبدالحميد عبدالاله عبدالحفيظ
تربية كفر الشيخنور حسن عبدالوهاب حسن الخولى372913
اداب طنطاساره فرج محمود محمود الدكر363362
هندسة قناسليمان محمد محمد خليل738856
27195oدار العلوم ج القاهرهنورهان طارق مدنى محمدين
تجاره انتساب موجه الزقازيقعبد هللا محب محمد عبد هللا الشــامى645651
هندسة حلواناحمد ايهاب محمد يحيى ابوالخير124162
طب بنهامحمود على عبدالفتاح محمد دراج279877
37oo2oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةحمدان مهدى محمد رمضان خليفه
هندسة المـــنصورهشهاب كمال فتحى خليل غازى596298
تربية ابتدائي المـــنيااسماء راضى حسن عبدالجيد729261
رياض اطفال بنى سويفايه جابر هاشم احمد68842
721o64تربية المـــنياكرستينا رضا سيد صادق
58o45oتربية المـــنصورهكريم متولى عبد القادر عبده يوسف
اداب القاهرهفاطمه اشرف محمد سعيد عبد اللطيف34591
58546oطب المـــنصورهناديه ابراهيم دسوقى مصطفى محمد النمر
71o61oاداب المـــنياهيام ناصر سعد زغلول عبد الحفيظ
طب بيطرى دمـــنهورمياده القادوسى السيد فاروق عبد العزيز446252
تربية بنى سويفام هاشم سمير عبد هللا زكى67272
طب عين شمسزينب حاتم محمود محمد الطوخى294458
اثار الفيومطارق يحى طه محمود486637
كلية البنات تربية عين شمسعواطف على بهجت محمد39729
714o27صيدلة المـــنيابسمه محمد ناصر زين العابدين محمد
علوم المـــنصورهمـــنار محمد السيد سيد احمد يسن594264
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد مصطفى عبد العظيم حسن38619
طب المـــنصورهساندى فايز الفونس اسحاق561147
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء محمد عبد الرحمـــن عبد الحميد142168
69o27كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفيوسف شعبان سيد ياسين
تربية طفوله كفر الشيخساره جمال ابراهيم االياضلي372799
تجاره الزقازيقمحمد عزمى محمد على محمد عرفه عبد العال637159
طب المـــنيامصطفى محمد احمد على711649
تربية اسكندريةاسراء حمدى جابر السيد احمد423566
555o8تجاره القاهرهزينب ممدوح على جمعه
اداب االسكندريههاجر مصطفى السيد رشيد محمد 423463
149o8صيدله القاهرهمـــنة هللا عصام مصباح ابوالفتوح
فنون جميله فنون االقصراسامه عالءالدين محمد السيد127373
37o82السن عين شمسامـــنيه مجدي محمد احمد محمد
8o7394كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفنانسى عادل بطرس هابيل
197o41اداب القاهرهجهاد فاروق عبدالحفيظ حامد
6458o1تربية الزقازيقعال محمد سعد الشــاعر
124o4oتجاره القاهرهامـــنية لطفي محمد ابراهيم
7o775اداب بنى سويفمحمود محمد عبد الرحمـــن عبد الحميد
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسساره زيدان عبد العزيز سالم652152
41oo88اداب انتساب موجه االسكندريهشروق أحمد محمد مصطفى
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كليةاسمجلوس
214o7oحقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمحمد عاطف صبحى موسى الشــاعر
علوم المـــنصورهندى محمود فهمى مصطفى محمد البربرى584661
تجاره كفر الشيخحازم عليوة حمد عوض صقر384722
31o87تجاره القاهرهدعاء على حنفى ابراهيم
طب عين شمسساره نبيل لطفى دغيدى296151
تربية طفوله الزقازيقجيرمين سامح سالمه عطاهللا519933
397o8تربية حلوانشيماء اسماعيل صادق عبد اللطيف
2759ooتجاره بنهامحمود احمد ابراهيم عثمان
37o356تربية ابتدائي كفر الشيخامـــنيه صالح ميسره محمد محمد القلشــانى
22o862تجارة جامعة الساداتاميره محمد شعبان حامد عوض
كلية تجارة ج أسوانعهود احمد نوبي مصطفى821794
اداب االسكندريهيمـــنى احمد عبد الغنى على محمد417921
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عاطف محمد ابو الخير221764
اداب بنى سويفحميده عبد التواب دشطوطي بدوي69649
تجاره طنطانادين احمد عبد المـــنعم عبد الحميد ابو النجا353828
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفنجاة عبدالقوي علي عبد القوى عون354429
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه اسامه محمد احمد عطيه353726
8o6713تربية طفوله سوهاج طالباتاسراء محمد السيد محمد
123o21حقوق القاهرهاسالم نشــات جالل عثمان ناصف
5883ooتربية المـــنصورهطارق احمد محمد عبد الجواد
صيدلة بورسعيدخلود رجب عبدالمـــنعم عبدالودود283255
طب عين شمسميار محمود فوزى بيومى سيد احمد192539
221o12كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهجهاد جالل عبدالعزيز عبدالفتاح
79o559اداب اسيوطهناء مصطفى حسن مصطفى
تربية العريشخالد محمد فايز ابراهيم664668
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةزينب فكرى محمد محمود شعله236948
تربية اسوانزينب طارق قرنى راجح824711
نوعية الزقازيقخلود محمد عبد المـــنعم محمود جاب هللا667746
275o5صيدله القاهرهياسمين محمد محمد احمد على
732o63اداب قنا ج جنوب الوادىجهاد جمال عبد الرحيم عطا
تجارة جامعة الساداتاحمد عبدالحميد احمد عبدالحميد224418
تربية طفوله طنطامالك نبيل فايز ابراهيم359245
تجاره المـــنصورهطارق محمد عبد الحميد عبد الحميد565622
6737oهندسة بني سويفمحمود خالد محمد السيد علي
تجاره عين شمسنهله عبدالفتاح محمد عبدالفتاح295136
722o1oكلية التربية الفنية ج المـــنياايه فايز سيد توفيق
هندسة االسكندريهحلمى السيد حلمى ابو بكر علي343451
تجاره بنهاوداد مجدى احمد رفعت جميل514618
57o747طب المـــنصورهباسم على السيد حامد
تجاره انتساب موجه االسكندريهساره سعيد السيد محمد احمد341437
األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم 6 اكتوبرعبد الحميد احمد عبد الحميد احمد733665
35o613طب االسكندريههند وجيه رمضان محمد الخراشى
تجاره االسكندريهاسرار ماجد حسني محمد بكر351439
صيدله طنطانهى اشرف عبدالمـــنعم بدر223283
اداب بنى سويفامال شعبان احمد ابوزيد69118
1454oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانالهام محمد محمد وجيه على
طب طنطامحمود عبد السالم احمد عبد السالم ابو زيد357934
هندسة حلوانمحمد خالد عبد القدوس ايوب54158
7387o7تربية ابتدائي قنا ج الواديمينا يونان كريم صليب
تربية رياضيه بنين اسيوطمحمود بدوى محمود محمد789557
759o8تربية ابتدائي الفيومفاطمه السيد كامل حامد
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد متولى شحاته محمد261497
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كليةاسمجلوس
51o531صيدله الزقازيقلينه محمود عبدالغنى محمد مهدى
طب الزقازيقمصطفى تهامى ابراهيم حجازى641993
هندسة االسكندريهأحمد محمد حسن عبد العزيز محمد413779
36o138تربية طنطاسلو ى محمد فريد ابراهيم
تجاره بنهانجيب عادل ابوالفتوح عثمان محمد642226
هندسة االسكندريهعمرو محمد مصطفي محمد عيسي455265
تربية الزقازيقهدوء عبدالباسط محمد هجرسى على646552
اداب الزقازيقفوزيه محمد محمد أحمد محمد519356
تربية طفوله كفر الشيخهاجر عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد محمد377292
صيدلة اسيوطكرستينا جودة حكيم عبد المالك796153
تربية عين شمسشيماء جمال كمال حسن31461
اثار الفيومندى هشــام فاروق كامل اسماعيل كامل195113
11583oاداب القاهرهساندى اسحق توفيلس عبد الشهيد
طب اسنان القاهرههبة هللا حسن خضر محمد137918
581o19تربية المـــنصورهايه اسامه لطفى فرحات
هندسة المـــنياعبدهللا فتحى عبدالواحد زكريا522653
اداب حلواناحمد عبد المجيد على داود عوده139834
طب بيطرى كفر الشيخمحمد علي عبد السالم على المعراج379811
اداب بنهانهال السيد محمد على العروج287985
تربية ابتدائي المـــنصورهنورهان السعيد احمد المرسى خضر579214
12855oطب القاهرهاسماء تحسين محمد احمد
5o2124تجاره انتساب موجه جامعة دمياطاحمد حسن احمد الزيني
519o58هندسة الزقازيقشريف السيد شريف السيد شريف
تربية ابتدائي شبين الكوممحمد اشرف اسماعيل العشرى234949
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابانوب سامى زهيان راغب115646
هندسة اسيوطالعرابي عادل علي العرابى الشربينى381781
تجاره جامعة دمياطعبد الوهاب محمد عبد الوهاب موسى499877
79o583تجاره اسيوطاحمد عادل كمال محمد
73o497اداب المـــنياعصام ابراهيم جمعه ابوحليقه
4o724هندسة القاهرهعبد الرحمـــن محمد ابراهيم محمد
52o898اثار قنا جنوب الواديالسيد محمد على السيد ثابت
علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان عشرى عشرى خليل226195
اداب المـــنيالمياء مكاوي احمد علي723416
3o84o4اداب الزقازيقرفاعى عابد عواد محمد صالح
35o811اثار قنا جنوب الواديشروق أشرف محمد محمود
28494oتربية بنهاسلمى وحيد رضوان حسن
طب االسنان المـــنيااالء ناصر الدين حسن الكاشف716924
هندسة حلوانمحمد احمد مـــنصور احمد123619
صيدله المـــنصورهخالد ابراهيم عبده عطا الجزار593131
اداب االسكندريهرودينا ناصر مسعد ابو الحسن419429
طب المـــنياداليا ياسر جالل هاشم726936
اداب عين شمسليزا زكى راغب عزيز191125
اداب االسكندريهمروان عصام صالح الصاوى السيد421298
تجاره عين شمسهاجر متولى فرج هالل خليل197588
تربية كفر الشيخاميرة شعبان احمد محمد رجب374749
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسراء سمير فؤاد عبدالحميد652424
تربية ابتدائي سوهاجاسماء فراج حفني محمد813719
269o87هندسة عين شمساحمد حسن فتحى حسن
464o8حقوق عين شمسسلمى طارق حسن على ابو على
8o1776تجاره اسيوطاسماء صابر محمد احمد
كلية البنات آداب عين شمسدعاء حمد محمد على274215
حاسبات ومعلومات القاهرهامير محمد عبدالوهاب سعداوى196826
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كليةاسمجلوس
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمينورا يوسف عياد تامر نخلة349334
اداب طنطانورهان عادل عبد اللطيف محمد عثمان424757
44698oطب االسكندريهاميره رفيق عيسى حسن عيسى
646o67نوعية الزقازيقهدى حمدي محمد على
تربية دمـــنهورآية كامل محمد بسيوني خميس429564
طب بيطرى الزقازيقالهام رفعت السيد رفاعى511593
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوردعاء عادل محمد محمد الزهيري447816
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسصالح الدين ابراهيم عبدالفتاح غريب ابراهيم284383
تربية ابتدائي طنطاهند حسن نصر احمد ناصف367254
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمريم ابو بكر عبد الرحمـــن حجازى148572
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةسمر صبحى قدرى هريدي283814
تجاره القاهرهنور سامح سيد طه114443
اداب المـــنياهشــام اشرف عبدالعزيز ابراهيم718876
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندرية/رياضةخالد محمد احمد محمد حسن المصرى414158
5oo652تجاره جامعة دمياطاالء عبده على البدري حرات
كلية البنات تربية عين شمسندى مجدى مصطفى حسين133842
طب طنطاسماح عطا هللا السيد هيكل498611
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد على عبدالحميد قنديل294571
تجاره بنى سويفامـــنيه عصام عبد الغنى حسن726656
5696o1صيدله المـــنصورهمى محمد عبد الفتاح محمد سليم
هندسة سوهاجمحمد حسن عبد العزيز على831684
تجاره عين شمسايه عبدالمعز صالح فرج صالح196576
5o1672تربية جامعة دمياطخالد أحمد شلبى الفار
49278oطب المـــنصورهريم شعبان حمد هللا احمد سليمان
661o91كلية أداب بورسعيدمريم محمد محمد صالح سليمان بيرم
كلية هندسة بنهااالء محمد صالح عبدالحميد282519
4117o6تجاره االسكندريهفرح محمد بهجت علي مـــنصور
طب بيطرى القاهرهعبد الرحمـــن سيد مصطفى كمال السيد18444
اداب االسكندريههدير محمد أحمد سعد كوزو428279
645o39اداب الزقازيقياره عادل ابراهيم على
طب بيطري المـــنياايه سعيد السيد جاد هللا753168
اداب المـــنيااحمد اشرف عبد البارى محمد727333
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسالم مفرح حبشى احمد عرفه214163
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاميره عالء نعيم جاد هللا722147
اداب الزقازيقغاده صالح محمد شحاته644694
اداب بنهاتقى محمد على امام نافع279275
كلية البنات آداب عين شمسهبه هللا محمد عويس ابرهيم268536
تجاره عين شمسمينا جميل ويصا بشــاي296733
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد محمد احمد الغرابلى213957
نوعية المـــنياميرنا وليم ناشد اسكندر716834
 تربية الساداتهانم ابوبكر مبروك التراس219172
تربية طنطاغادة ابراهيم عبدالمـــنعم شريف دبوره492335
حقوق سوهاجسليم رشدى احمد عبد السالم817221
اداب الزقازيقبسمه عبد الرحمـــن صالح محمد644681
382o74تربية كفر الشيخياسمين رضا عبد هللا السيد عبد هللا
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدينا جمال محمد محمد142259
طب اسنان طنطاامل خالد ابوالفتح طبور233858
تجاره دمـــنهورشريف عاطف محمد حمزة عبد العزيز422415
8o3555صيدلة اسيوطسمر حمدى احمد سنوسى
تجاره المـــنصورهمحمد عبد الاله عالم محمد573859
تجاره القاهرهاسراء ابراهيم محمد علي ابراهيم35963
عالج طبيعى قناشريف احمد محمد عبدالمـــنطلب سالم743471
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كليةاسمجلوس
5o596oطب بيطرى المـــنصورهاشراقه ممدوح فراج احمد
تجاره كفر الشيخمحمود ابراهيم محمد السباعى سويلم381298
هندسة الزقازيقمحمود خالد سعيد احمد مصطفى643421
كلية هندسة الطاقة بأسوانانس جمال سامى على59796
5o9o49اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم عمرو عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن صقر
تربية قنا ج جنوب الوادىفاطمه عبدالستار سليم احمد747838
7o126تجاره بنى سويفمحمود سيد عبد المولى معوض
43o221إعالم ج جنوب الوادىاسماء عبدالهادي حسن مـــنشــاوي شليم
52o147صيدله الزقازيقنهال عبدالرحمـــن محمد علي
43o691تربية الساداتشيرين مجدى عبداللطيف عكاشه ابو ريه 
هندسة المـــنصورهمحمد عبد هللا عبد هللا حليقة585736
تجاره عين شمسساره محمد فاروق عبده264718
صيدله بنى سويفعبد الرحمـــن عادل حسين محمد69919
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد مهدي قاسم ابراهيم58347
تجاره المـــنصورهاميره بالل محمد عبده عبد اللطيف564675
صيدله االسكندريهفاطمه امام حسن السيد عوض364466
413oo8صيدله االسكندريهمحمد شحاتة قطب محمد
طب بيطري المـــنياابرام مـــنسي يوسف حكيم717977
هندسة عين شمسميرنا مرقص جوزيف عازر128769
تجاره االسكندريهمحمد احمد عبدهللا موسى336757
اداب قنا ج جنوب الوادىمروه جانب محمود جانب735696
طب الزقازيقاحمد محمد احمد عبدالكريم518849
تربية المـــنصورهفاطمه احمد محمود الحسينى محمد572793
5o5887اداب جامعة دمياطنيرمين اشرف محمد غازى محمد
27o273تجاره عين شمسمحمد ممدوح احمد محمد عامر
28oo21تربية ابتدائي بنهاياسمين رمضان عبدالحميد السيد
تجاره عين شمسنورا هشــام محمد قاسم114444
تربية المـــنصورهندا وحيد ابو المجد ابو المجد سالمه568719
اداب القاهرهساره مصطفى اسماعيل مصطفى47435
58o88oتجاره المـــنصورهاحمد محمد صفوت محمد اسماعيل
تجاره عين شمسمحمد عالء محمد رشــاد116128
57o689اداب المـــنصورهمحمد عبد المـــنعم معاذ عبد العال المال
صيدله طنطادينا سليمان اسماعيل زيد235771
21455oتربية ابتدائي شبين الكومسندس عبدالموجود عبدالرحمـــن شــادى
هندسة المـــنصورهمحمد حمدى عوض عطيه573635
حقوق القاهرههشــام زكريا عبد المطلب عبد الفتاح147657
تجاره اسيوطدينا سيد عبد الرحيم محمد789328
السن عين شمسحبيبه حربى على محمد على133798
هندسة االسكندريهندى عصام اسماعيل عبد المقصود الناقورى335139
تربية االسماعيليهمحمد السيد عبدالعظيم عمر655123
صيدله االسكندريههالة مصطفى عبد السالم حمادة حسين374483
46o176هندسة المـــنيااحمد عاصم مبروك رمضان كيالنى
5o7928هندسة المـــنصورهعبدالرحمـــن حلمى احمد احمد ضيف
22976oعالج طبيعى القاهرهدعاء صالح الدين احمد ابراهيم حجازى
كلية البنات آداب عين شمسفدوى عدلى محمود السيد عبد القادر49388
8o6o1oاداب سوهاجمحمد عبد المـــنعم عبد الكريم حسين
1429o3تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد مصطفى محمد عبد العزيز
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةالسيد خالد السيد طه227359
صيدلة اسيوطمروه محمد سلطان احمد746163
74338oكلية تجارة ج أسوانمروان مصطفى كامل الضوي
اداب اسيوطغاده صدقي طه صالح792167
اداب المـــنصورهنهى السعيد حامد ابراهيم رسالن591346
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي المـــنياايناس كريم فوزى رياض729956
تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمه محمد عبدالاله محمد759529
هندسة القاهرهعمرو عصام محمد طه عبد الوهاب17153
تربية كفر الشيخالهام حسن بدر ابراهيم جلو385362
صيدله حلوانيسرا سامى محمد احمد225322
تربية ابتدائي المـــنصورهناديه حماده الطنطاوى احمد موسى573464
65611oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسعصام سالم على سالم
تجاره القاهرهاحمد خالد انور محمد اسماعيل29526
اداب القاهرهبهاء الدين سعيد بدوى محمد بدوى32431
8o785oعالج طبيعى قناايه خليفه محمد حسانين
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةايمان محمد محمود مطرود662669
هندسة بني سويفمصطفي محمد مصطفي احمد63568
3534o3تخطيط عمرانى القاهرهحامد مجدي حامد محمد الجيزاوي
هندسة اسيوطمحمود محمد سيد توفيق827322
34o799فنون جميله فنون ج االسكندريهعمر سامى السيد عبد العال على
59o237عالج طبيعى ج كفر الشيخيارا محمود محمد رجب السيد
57oo48تربية المـــنصورهدنيا على احمد الطنايحى
تربية حلواننغم محمد عبد الفتاح المـــنسى دسوقى116498
تربية طفوله اإلسكندريةفاطمةالزهراء عادل عبد الحفيظ محمد حسين415775
طب كفر الشيخمجدى احمد حسين حسين الحمادى395829
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد عبدالعزيز عبدالرؤف سالم221496
اداب عين شمسنادين عاطف حنا ابراهيم114381
هندسة عين شمساحمد عبد الخالق محمود عبد الغنى143632
هندسة كفر الشيخمحسن محمد عبد المولى السيد583563
2o3734هندسة القاهرهنوران وليد محمد فزاع
6373o2صيدله الزقازيقعلى محمد على حسن علوان
8o1997كلية رياض االطفال اسيوطشرين رمضان محمدين محمد
796o63حقوق اسيوطاحمد عمر على عبد الحميد
تربية فرع الوادى الجديدحسين على فرحان احمد749812
صيدله المـــنصورههبه عبد المعز عبد القادر البيلى574876
139o71كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسالم عادل عنتر شوقى سيد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمرو ياسر شوقي الطنطاوي656195
اداب القاهرهايات عبد الوهاب ابراهيم عمر56876
تربية بنهاايمان السيد يسن السيد سليمان279947
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر صبرى محمد احمد136646
571o89هندسة المـــنصورهحسام الدين محمد محمد محمد اسماعيل
طب الزقازيقاميره محمود احمد محمود غيث575639
8o974oتربية ابتدائي سوهاجمـــني بخيت على رمضان
اداب الزقازيقاسماء خالد عبدالمحسن احمد278327
3oo617كلية هندسة بنهاتسنيم اسامه محمد احمد
56566oتربية رياضيه بنين المـــنصورهعمر محمد سعد طه ابوشــامه
22oo67هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمرو يحيى محمد بركات
هندسة حلواناحمد محمد احمد مرسى122249
تربية حلوانهدي شعبان حسن امبابي31233
66o93oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةغدير صالح احمد محمد ابراهيم
تربية ابتدائي شبين الكوماميره عبدالفتاح معوض الجندى218362
42oo65تربية اسكندريةتقى اشرف احمد محمود عمارة
اداب المـــنيايحيى حموده محمد مخلوف715558
اداب قنا ج جنوب الوادىاسراء حسام الدين محمد عبد العاطى734568
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةعبدهللا محمد عبدهللا عبدالرءوف ناصر233215
هندسة االسكندريهعمرو احمد زكى محمد456142
اداب االسكندريهميرنا ماهر قلتة شرموخ قلته417185
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كليةاسمجلوس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء رضا محمد محمد حسن285539
اداب دمـــنهوربسمه عادل السيد محمد القصاص348143
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد شريف محمد نجيب عبد الفتاح357149
اثار قنا جنوب الواديعبد هللا محمود عبد الحليم محمود573853
هندسة شبرا بنهامحمود عمر مـــنسى محمد224585
7693oتربية الفيومبسنت على محمد صالح
تربية المـــنصورهمريم عادل عبد الوهاب السيد الغندور591438
صيدله االسكندريهبسمة ماهر عبدالمعبود خليل451321
صيدله طنطااميرة عصام على ابوروميه356545
56o6o1هندسة المـــنصورهعمر حسام شوقى سالمه الحفناوي
تربية اسوانحسن عبد الحميد سنارى ركابى822323
اداب اسيوطاشرف عصمت فؤاد احمد798793
تربية ابتدائي سوهاجدينا ناصر الديب احمد815488
2o3413هندسة القاهرهسلمى حمزه شحاته حسيبه
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد هللا احمد محمد البدرى محمد الغمرى645315
تربية عين شمسعبد الرحمـــن محسن جمال خليفه دسوقى19769
كلية األلسن ج أسوانابراهيم ايمـــن محمد ابراهيم حماده352847
298o51كلية البنات آداب عين شمسشروق محمود محمد سليم
حقوق القاهرهنورالهدى محمد هاشم معوض31768
51oo5oطب بيطرى الزقازيقياسمين سمير على عبدالمحسن
تربية ابتدائي طنطاايمان علي عبدالجواد عمر سليم363731
52o58oتجاره الزقازيقمحمد السيد عبدالرحمـــن مصطفى الدمياطى
7o854هندسة الفيومرامى ناصر كمال نجيب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن اشرف محمد محمود حشــاش147734
اداب انتساب موجه االسكندريهماهيتاب اشرف محمود السيد محمود348186
تجاره القاهرهفرح مصطفى عبد العزيز مصطفى118574
هندسة حلواناشرف طارق حسين عدلى155571
تربية ابتدائي طنطادعاء كمال محمد فؤاد السروجى486667
رياض اطفال المـــنصورهايه محمد عبد اللطيف السيد خضر572662
هندسة شبرا بنهاندى اسامه عثمان عبدالمجيد بدر293895
تجاره المـــنصورهنورهان خليل سامى عبد الهادى داود577286
41887oاداب االسكندريهيوسف مجدى السيد ابراهيم محمد
تجاره الزقازيقابراهيم حمدينو عبد المعطى سالمه محمد588643
السن المـــنيارانيا مصطفى سليم محمد144846
3o1278صيدله عين شمسسامى احمد عبدالعزيز عبدالوهاب
اداب بنهاعمر مختار صديق مصطفى عبداللطيف276379
كلية البنات آداب عين شمسامينه حمدى سيد فراج265818
اداب حلواناسماء نبيل حداد سيد151153
هندسة كفر الشيخياسمينا هانى محمد المرسى على579326
صيدله عين شمسندى مجدى محمود ابودشيش293719
حقوق عين شمسخلود محمد فهمى عبد الحميد42457
تربية ابتدائي الساداتلمياء محمد عز الرجال عبدالصادق229415
صيدله عين شمساندرو عماد مـــنير صدقى125226
تربية ابتدائي بنهافاطمه حسين السيد محمود عماره284963
هندسة طنطامايكل مجدى صبحى جرجس حبشى362331
تربية ابتدائي سوهاجاسماء سعيد السيد حسين815765
57o931هندسة الزقازيقمحمد المرسى محمد ابراهيم المرسى
64o532تجاره عين شمساالء عماد رمضان احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه هللا خالد احمد محمود196131
8o1827نوعية فنيه اسيوطمها محمود احمد محمد
648o24تربية ابتدائي الزقازيقعبير محمد حسن مـــنصور
اداب انتساب موجه القاهرهدينا بدر كمال بدر128279
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كليةاسمجلوس
طب المـــنصورهسلمى محمد الشناوى محمد الشناوى574256
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمحمد شوقي عيد احمد748936
تربية حلواناالء وليد محمود محمود132327
58oo56هندسة المـــنصورهعايده السيد محمد محمود الدومانى
اداب المـــنيانظل محمد عبدالحميد محمد713443
هندسة عين شمسندى اسامه محمد احمد146148
41o258كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنورين خالد حموده شوقي عبد الوادود
56252oهندسة المـــنصورهعثمان على السيد عبد هللا بدر
265o34السن عين شمسفاطمه عبدالحافظ فاروق عبدالحافظ
حقوق القاهرههشــام سعيد غريب محمد58361
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةروميساء حسام الدين شحاته جابر محمد الجمال27265
58o567صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن رضا يحيى ابو المعاطي
تربية طنطامحمد مصطفى كامل صالح السيد سلطان487286
233o85تجارة جامعة الساداتمحمود المغربى عامر عبدالعزيزالمغربى
اداب حلوانرويده مصطفى كامل احمد42289
7877o9هندسة اسيوطجوزيف جرجس حسنى حسب هللا
43647oطب اسنان كفر الشيخعمار محمد عبدالفتاح غرة
52149oطب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسأمينه محمد عبد العزيز حسن
2o7632تجاره عين شمسندى حسن محمد السيد
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصرايه سعيد محمد مصطفى عبيد287751
هندسة طنطامارتينا عادل جورج زكى354999
صيدله االسكندريهشذا محمود عبد الرحمـــن محمد عبدالرحمـــن412568
49o63تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود احمد عبد الحميد عطيه حجازى
34o87oتربية اسكندريةمحمد شريف كمال عبد اللطيف علي
اداب اسيوطجوزيف زغلول نوس جيد799184
تربية ابتدائي طنطامريم محمود عبدالرحيم عبدالرحمـــن العزب498733
اداب القاهرهجوزيف رياض فارس جرس116417
8121oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا عباس رجب برعى
423o31اداب االسكندريهسارة يسرى احمد محمد مخلوف
تجاره سوهاجمحمود سباق عبد التواب ابوالحسن814112
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةامانى امام السيد اسماعيل649536
تجاره بنهامحمد وائل فتحى السيد275896
14o537تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمرسا ظريف لبيب بطرس
تربية اسيوطاسماء خالد سيد احمد786852
29oo59تجاره عين شمساحمد بدوى احمد محمد ابوشنب
تربية/رياضه شبين الكومهبه عادل عبدالغفار على هالل225344
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاحمد سيد سعيد ابراهيم129561
كلية هندسة بنهااسالم عماد محمدابو الفتوح عبدالسالم276992
هندسة المـــنصورهاحمد السعودى ابراهيم عبدربه محمد سالم573183
277o44تجاره بنهاكريم صالح فرج محمد عطا
هندسة حلوانمحمد عمرو نورالدين ابراهيم الهوارى187542
هندسة الزقازيقمحمود معوض السباعى محمد عبد هللا586413
3oo412صيدله طنطاعيسى عاطف السيد عيسى ابوالعال
إعالم ج جنوب الوادىدعاء جاد حسن عثمان742215
تجاره القاهرهاحمد سعيد احمد احمد137169
عالج طبيعى ج كفر الشيخعاصم ابراهيم السيد عرف211998
اداب االسكندريهنادين سعد احمد محمد على417863
تربية ابتدائي قنا ج الواديرانيا عبدالستار ابراهيم ابوالمجد745974
طب االسكندريهرندا هشــام سعد عبد الجواد447952
تربية المـــنياياسمين عمر محمد عبد العليم712453
42ooo4تربية اسكندريةمريم بشــاى فاروق بشــاى هواش
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حسين محمود حسنى عباس187724
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كليةاسمجلوس
81o125تربية ابتدائي سوهاجشيماء عبد الرحمـــن الكبير محمد عبد الرحمـــن
1518o2اداب حلوانشروق محمد حنفى صالح زايد
طب اسيوطعبد الرحمـــن محمد حامد عبد الحافظ787464
هندسة المـــنياخلود محمد عوض ابراهيم144925
3o2816طب بيطرى بنهامحمد عبدالمـــنعم السيد حسن دويدار
21533oتربية شبين الكومروضه كمال عبدالرحيم مصطفى
تجاره طنطامها صبرى محمد الشــافعى485414
2o2184هندسة القاهرههادى وليد كامل صالح
2o7633تربية حلوانندى خالد عنتر رفاعى
8o834اداب الفيومماجده ربيع سعيد يونس
تربية ابتدائي المـــنصورهسميره محمود محمد محمد على عليان591335
37o625صيدله االسكندريهسلمى شريف مصطفى زين الدين
8o4283طب سوهاجمحمد عبد المحسن سعد احمد
تجاره الزقازيقنسمة عبد القادر السيد عطية515632
2o7372تجاره القاهرهنانسى شريف فاروق محمود
تربية ابتدائي طنطامريم اسالم عادل مصطفى364657
اداب عين شمسغاده رجب عوده يوسف291131
2691o7هندسة عين شمسعبدهللا محمود عبدالعال ابراهيم احمد
صيدلة بورسعيدمحمد احمد السيد عوض اسماعيل588423
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفشروق فتحى ابراهيم احمد67822
تجاره القاهرهعادل وليد على علي41516
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةميريهان اشرف حامد عبدالهادى293545
تربية ابتدائي الزقازيقخالد احمد عبدالعزيز عبدالفتاح644128
طب الزقازيقوفاء ابراهيم حسن ابراهيم حسين574425
116o55عالج طبيعى القاهرهمريم جوزيف جبره امين
15217oاداب القاهرهمـــنة هللا شرف السيد عساف
اداب حلوانندى احمد سنارى خليفه28759
اداب طنطااسامة سمير رمضان محمد الغنام362499
272oo9تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتتقى سيد محمد هاشم
طب المـــنصورهامـــنيه محمد عبد الرؤف ابراهيم احمد563922
14116oكلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمريم  احمد محمد بيومى
اداب عين شمسمروه سيد عبد الراضي احمد133892
علوم االسكندريهعمرو عز الدين احمد سعيد احمد عبد الرحمـــن412995
اداب قنا ج جنوب الوادىمصطفى عدلى بدر محمود742816
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفايه شوقى مخيمر ذكى825419
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفرح كريم ابراهيم محمد توفيق ابراهيم118485
تربية المـــنصورهريهام المعداوى عبد اللطيف المعداوي572137
تجاره اسيوطأحمد عاطف سليمان تونى727455
صيدله طنطاهادى اكرم عطيه ركش221836
424o39نوعية االسكندريهنورهان عطية محمد الشــافعى
تمريض دمـــنهوراسماء محمد عبد العاطى ابراهيم مرزوق448571
154o25تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانبسمه سالم حسن محمد عبد الرؤف
حقوق عين شمسهاجر عادل عبدالجواد محمود293831
تجاره عين شمسمحمود سليمان الشحات سليمان147916
73o443صيدلة المـــنيامـــنار فتحى ماهر عبدالعظيم
رياض اطفال بنى سويفياسمين محمد سعد قرنى69481
5874o2تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةمها جابر عطيه النفادى عطيه
تجاره اسيوطالحسن فتحى على عمر796524
تجاره القاهرهايه لبيب عبد الصمد محمد نصر17441
666o87صيدلة بورسعيدزينب الشهاوى عبد العزيز محمد زيدان
هندسة االسكندريهامانى حمدى فتحى عبد السالم351292
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمارينا مراد ميشيل بطرس298985
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كليةاسمجلوس
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد مدحت شكرى محمد651544
8o6798تربية ابتدائي سوهاجدميانه مجدى فؤاد مقار
58ooo3اداب المـــنصورهوفاء سالم السيد حسن
السن عين شمسكيرلس كرم عجيب شنودة656841
37o71oصيدله االسكندريهامانى اسامه يوسف حجازى ناضر
58846oصيدله المـــنصورهيحى احمد المرسى السعيد
اداب المـــنيانشوى عبدالرشيد حسن ابراهيم716845
21385oتربية ابتدائي شبين الكوماحمد شوقى بالقيطى صالح
74o711تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتلمياء عبد الباسط امين خلف
299o91تجاره انتساب موجه  عين شمسايه طه على ابراهيم
799oo3طب اسيوطمـــنار مـــنير جورجي خليل
4295oكلية اآلثار سوهاجحبيبه اشرف محمد امين السيد المراكبى
5o3548صيدله المـــنصورهمحمد خالد فاروق بصله
33772oصيدله االسكندريهاالء رضا عبد العزيز ابراهيم ابو شنب
طب اسنان المـــنصورهاحمد محمد محمود عبد الفتاح591114
2o3962صيدله القاهرهبسنت محمد سيد على
اداب بنهااميره ابراهيم عبدالسالم احمد296476
هندسة االسماعيليةعبد هللا مسعد احمد على653646
تربية ابتدائي بنهانرمين عماد لمعى السن282938
تجارة قنا ج جنوب الواديطارق عبدالمـــنعم محمدالصغير احمد738148
اداب بنهامريم خالد محمد ابراهيم الشلف279987
34567oاداب االسكندريهكريم محمد احمد مـــنصور
42o785سياحه وفنادق االسكندريهمحمد احمد مصطفى مرسى اسماعيل
فنون جميله فنون حلوانالرا عيد محمد رضا31671
3oo2o8تربية بنهاهدير رمضان احمد عطيه
صيدلة اسيوطيوسف شوقى مجدى طوبيا785189
36o214طب طنطانسرين ابراهيم فتوح فتوح ابراهيم
1546o8تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عبد التواب صالح محمود
اداب الزقازيقنجوان عبد العزيز عبد العليم السباعى احمد خضر584532
3o3186هندسة شبرا بنهاايمـــن يوسف احمد يوسف حماده
تجاره القاهرهاحمد محمد انور محمد147886
تربية ابتدائي دمـــنهورنورهان وجيه محمد مصطفى مـــنصور429636
تربية شبين الكومرحاب سمير محمود خطاب225966
طب بنهاوسام حلمى عمر طمان214372
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمهند احمد عبدالعزيز ابراهيم275933
تربية ابتدائي دمـــنهورضحى مصطفى عبدالفتاح احمد القاضى429688
سياحة وفنادق المـــنياريتا حفظى حلمى ملكيان729971
2o6749اداب انتساب موجه عين شمسبسنت محسن ابوالمكارم سيد
تربية بنى سويفاحمد ابو بكر محمد ابراهيم68882
هندسة المـــنصورهاحمد حمدى السيد احمد سيد احمد578679
اداب القاهرهعفاف سعد محمد محمد48771
7355o6تجارة قنا ج جنوب الواديصالح محمد احمد محمد
تربية طنطاايمان كمال فرغل ابراهيم عزب494666
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورحسناء عبد المطلب السيد عبد المطلب447357
3oo369تربية ابتدائي بنهااحمد محمد ابراهيم محمود
تربية الفيومرانيا جمال مصطفى علي77555
إعالم بنى سويفحسام حمدى عبدالقادر جمعة712242
3462o4كلية األلسن ج أسوانيارا غنيمي محمد غنيمي الصياد
صيدله القاهرهسلفانا مجدى عادل يوسف17732
تربية ابتدائي كفر الشيخحسن عادل ابراهيم زيتون379421
طب طنطااميره جمال محمد على ابوشريف236331
3o3279تربية ابتدائي بنهانهى عيد اسماعيل محمد الصباغ
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فنون جميله فنون حلوانايمان رضا سالمه محمد الجمل13628
هندسة االسكندريهمعتز مجدي محمود احمد ابراهيم345525
52o562نوعية موسيقيه الزقازيقاندرو ياسر سامى كامل
تربية أساسي اسكندريةحبيبة ياسر فتحى محمد الشنورى419534
عالج طبيعى ج كفر الشيخهيام حسام فتحى السيد خليفه581136
هندسة المطريه جامعة حلوانكريم عبد القوي السيد عبد القوي119247
صيدلة اسيوطكرستين هنصر فخرى غالى762246
تربية ابتدائي بنهاعبدالعزيز عبدالجواد مصيلحى عبدالجواد227327
هندسة المطريه جامعة حلوانمروان محمود محمد محمود48556
السن عين شمسسندس شريف عبد العاطى احمد36297
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد السيد سالم عبدالوهاب213625
هندسة الزقازيقدينا جمال محمد حسين643127
هندسة اسيوطشيرين باسم يوسف صليب826737
3529ooاداب طنطاعبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن مهران ابراهيم
716o54اداب المـــنيابطه احمد سليمان عبد الوهاب
661o26تربية بور سعيداميره حامد كمال احمد البذره
3o15o1تجاره انتساب موجه  عين شمسفرح سعيد عبدالرحمـــن ابراهيم
تربية طفوله شبين الكوممروه مرتضى محمد عبدالحميد224885
343o81هندسة اسيوطاحمد ابراهيم المرسى محمد طعمه
كلية األلسن بنى سويفعبده مديح على مرزوق65238
7125o2صيدلة المـــنيادعاء سيد احمد اسماعيل
12626oالسن عين شمسمريم مصطفى احمد عبد الخالق
5838o7هندسة اسيوطعالء احمد جاد توفيق
تربية ابتدائي اسيوطمصطفى محمد صالح الدين احمد789562
صيدله المـــنصورهامال مصطفى على حسن بدوى567944
569oo9تجاره المـــنصورهاسامه صالح محمدين مصطفى
كلية حقوق المـــنيامصطفى محمد عبد المحسن محمد حسن الجدامى711486
29o762اداب انتساب موجه عين شمسايه احمد محمد صابر عرفه
طب المـــنصورهالسيد طارق محمد عبد الحليم فزاع574584
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد محمود محمد عبد السالم78741
طب اسنان المـــنصورهمحمد زكريا محمد على البهنسى573127
تربية ابتدائي االسماعيليهوالء عبد هللا محمد عبد هللا653972
تربية فرع الوادى الجديدعزت عبدهللا عبدالحميد عزت شــاكر748723
3o15ooالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه مصطفى عبدالفتاح سليمان
تربية أساسي اسكندريةآية ابراهيم محمد عبد الغنى خليل419866
6632o1تربية ابتدائي بور سعيدعلى محمد محمد السيد حجازى
تجاره االسكندريهالحسين احمد ابراهيم محمد على ابو السعود343665
3o3489تربية ابتدائي بنهامـــنار رضا جمعه ابراهيم نوية
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمعاذ عبد المجيد عبد الدايم عيسى موسى381199
59o634هندسة الزقازيقاحمد محمد سليمان محمد نجيب
تجاره اسيوطرومانى بدر جمعه ناروز792664
صيدله االسكندريهمروه الشحات رجب خليل438795
طب القاهرهمصطفى جاد محمد جاد121487
طب بيطرى المـــنصورهخالد ممدوح محمود محمد حسانين593976
495o92صيدله المـــنصورهعبدالرحمـــن خالد مصطفى تركى
صيدله الزقازيقعبده رجب عبدالحكم نور عزت286436
14o787صيدله القاهرهرقى مـــنار محمود محمد بكر
تربية طفوله ج دمـــنهوراسماء جمعه السيد يسيد431366
تربية طفوله اإلسكندريةجينا فريد فهيم جرجس حنا423133
اداب اسيوطمـــنى محمود احمد مهران794231
هندسة قنااحمد جمعه عبد الاله محمود738594
27o97oاداب القاهرهاسراء على يوسف محمد سليمان
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تجاره عين شمسمحمد على مصطفي على اسماعيل147928
إعالم ج جنوب الوادىمحمد خليفه معوض محمود67535
اداب بنى سويفمديحه ماهر محمد عبد المحسن69199
هندسة عين شمسريم اسماعيل الشحات اسماعيل الشيخ115624
تربية المـــنصورهابراهيم اشرف على نصر السيد عبد الرحمـــن589915
9o562طب الفيومعمر حلمى رمضان رجب
كلية األلسن بنى سويفاميره عبد العزيز قرنى عبد العزيز62255
تربية بنهاهاجر حسن محمد عبدالباقى الشرقاوي277592
196o44طب اسنان عين شمسايه فكرى محمد على العكل
تجاره القاهرهاميره اشرف عبد العزيز الششتاوي149348
كلية أداب بورسعيدسها يسرى محمد مسلم661574
131o64تجاره عين شمسعمر عبد الرحمـــن حسن حسنين
27541oكلية البنات آداب عين شمسناردين قلدس بولس قلدس
6624oحقوق بنى سويفابانوب ممدوح شحاته حنا
6645o9هندسة بور سعيداحمد هشــام عبد الهادى توفيق
225o82صيدله طنطاشيماء عماد رشــاد عبدالعزيز
تربية الزقازيقنورهان مدحت حسنى سويلم519359
صيدله بنى سويفسهام عبد الناصر احمد عبد الناصر71349
صيدله طنطااسماء اشرف عبدالرازق محمد231487
اداب الزقازيقاسراء محمد ابراهيم احمد عبد النبى585795
طب عين شمسسلمى محمود سليمان محمد سليمان294273
حقوق القاهرهمازن ايمـــن مـــنير محمد18295
كلية اآلثار سوهاجايمان عبد العزيز محمود عبد العزيز749833
تجاره بور سعيدمحمد السيد حسنى سليمان مسلم663942
هندسة بور سعيدمحمد اشرف رمضان على588813
اداب بنهاايمان سمير محمد عبدالستار عبداللطيف هزاع277543
تربية اسوانمروه سليمان حسن عثمان822366
تربية رياضية بنين بنهااحمد عبدالخالق محمد على الدرينى284495
طب بيطرى القاهرهايه احمد شحاته مهران46627
تربية ابتدائي كفر الشيخأمانى أمير المغاورى أبو شعيشع376564
8o3646هندسة سوهاجعبد الرحمـــن عاطف محمد جابر رضوان
35o885تربية اسكندريةآالء مصطفى حنفى محمد
اثار قنا جنوب الواديأحمد محمد كامل عبد الحليم الحصاوى425937
تربية االسماعيليهمحمود طارق على محمد651569
73o518اداب المـــنيامحمود صالح الدين احمد عبدالودود
كلية البنات آداب عين شمساحسان سعودي فتحي ابراهيم36932
49235oنوعية طنطامروه عصام عبدهللا احمد هرول
145o7اداب انتساب موجه القاهرهيارا مشعل محمد عبد الرحيم
طب بنى سويفزياد محمد نجيب محمد عبد الجواد المصرى64497
تجاره عين شمسكريم خالد امين عبدالنظير194336
تجاره االسكندريهروان محمد على عبد الحميد محمد417786
5o1195تجاره جامعة دمياطمحمد مجدي سادات رجب
هندسة اسيوطجهاد محمد على ابوالناس563572
تجاره القاهرههبه محمد محمد حسن148591
تربية ابتدائي عين شمسهند اشرف حسان محمد142454
34o852تجاره االسكندريهعلى جمال شكرى شحاتة
645o59عالج طبيعى القاهرهاسماء محمد محمد احمد حسونه
132oo1حقوق عين شمساميره صبحى احمد محمد
علوم االسكندريهاسراء عبد العزيز السيد عبد الحميد467744
128o21صيدله عين شمسماريان بديع موسى راجى
طب بيطرى بنى سويفاحمد ربيع عرفه حسين68971
35o1o3اداب انتساب موجه االسكندريهنورهان مصطفى عبد الجواد عبد الرحمـــن
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اداب اسوانساره علي احمد علي743689
37o299كلية هندسة الطاقة بأسوانأحمد أمين محمد زين الدين
269o69طب عين شمسكيرلس مسعد ايوب ابراهيم
صيدلة المـــنيااحمد خالد حلمى احمد727951
41579oكلية األلسن سوهاجمروة عمران محمود علي
6588o5هندسة اسيوطاسراء خالد كمال يوسف
هندسة عين شمساحمد وائل اسماعيل اسماعيل جميل119561
5o9o35صيدله الزقازيقمروان أحمد محمد على خيال
هندسة المـــنياكريم السيد احمد السيد815949
58o444تجاره المـــنصورهعبد هللا محمد محمود مصطفى
28962oحقوق عين شمسابراهيم عادل محمد ابراهيم
تجاره اسيوطفاطمه قرشى زين احمد826664
هندسة االسكندريهيحيى محمد فوزي احمد محمد حسين345546
تربية عين شمسصبرى محمد عبدالعال الزغبى294737
394o1oاداب كفر الشيخمحمود اسماعيل محمد فؤاد عبد الحميد
تجاره بنى سويفاحمد حسن عزام خليفه715767
سياحه وفنادق االقصربافلى عادل تامر مترى736497
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسندس السيد كيالنى عبدالغفار264991
هندسة الزقازيقمحمد هانى السعيد موسى جاد هللا586143
نوعية المـــنياسارة ممدوح عزمي حفظي714846
تربية عين شمسورده سالم سيد عبدالفتاح عمر295553
15o669تربية عين شمسيوسف حامد يوسف حامد خليل
49785oتربية طنطاامانى عبدالعزيز عبدالمجيد عبدالعال ابراهيم
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايه محمد احمد السيد طريف46662
تربية عين شمسعبدالرحمـــن رضا مرجان سعيد267214
تربية ابتدائي المـــنصورهناريمان هانى عبد الباسط ابو الوفا567844
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود مصطفى سامي محمد احمد666253
تربية كفر الشيخاسماء مـــنصور بسيوني احمد زايد374124
طب االسكندريهسعيد مصطفى عبدالمقصود عطيه محمد النشــار443411
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد فتحي احمدموسى نجم655464
هندسة القاهرهمحمد مجدى محمد رياض41897
57o697برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمود اسامه فريد على داوود
36o148نوعية طنطاصابرين مرسى مختار شريدم
اداب االسكندريهمرام ممدوح جمعه سعد مكى422967
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةطه محمد ربيع محمد عبدالرازق217941
تربية أساسي اسكندريةمروة عصام محمد عبدالرحمـــن االدكاوى423233
تربية الفيوممروه محمود هاشم عبد العليم محمود72366
نوعية طنطافاتن صبري انور بسيوني الخولى485398
تربية ابتدائي المـــنصورهدنيا السيد حامد احمد رضوان589676
تجاره بنهامحمد خليل عباس خليل الشيخ512628
816oo3تجاره سوهاجهشــام مبارك محمود عبد الحميد
456o9oهندسة االسكندريهعبد هللا جابر محمد مسعود
7973o3صيدلة اسيوطكيرلس طوبيا حكيم طوبيا
36oo8oاداب طنطااشرقت اسامه ابراهيم سليمان ابو خضر
تربية الزقازيقاسراء محمد عبد الوهاب عبد الحميد هاشم638966
تربية ابتدائي المـــنيانادين نادى احمد عبد الحسيب726796
كلية أداب بورسعيدريهام اشرف محمد الطويل661714
اداب دمـــنهورياسمين جابر درويش ابراهيم عبدالمـــنعم347676
5653o8طب المـــنصورهاحمد شعبان حسن توفيق محمد
هندسة االسكندريهايمان محمد لطفى ابراهيم السيد الرفاعى457843
36o1oنوعية فنيه جيزةرضوى صابر مختار فتح الباب
66o33طب بنى سويفاسراء ماهر محمود محمد
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52o42اداب القاهرهسماح جالل خليفة عبد العال
اثار الفيوممحمد مسعد محمد عبد الشــافى احمد شبيرو569422
43o922تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاسراء احمد محمد حافظ ابراهيم
23o4o3حقوق بنهااحمد سامى عبدالحليم مرسى شعالن
83o898تربية ابتدائي سوهاجهشــام عبد الناصر محمد عبد المجيد
السن عين شمسكرم مبروك كامل مبروك العتر55673
هندسة عين شمسعمر عبد العزيز مرجان عبد العزيز146722
تربية كفر الشيخاحمد محمد عبدالحميد الحنفي384713
35759oطب اسنان طنطامحمد ياسر محمد طه القصبى
8oo811تربية اسيوطمجدى موسى يعقوب مـــنقريوس
32o88تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد زكى عويس
3o4129هندسة عين شمسعمر خالد عبدالوهاب السيد
تجاره اسيوطفاطمه عالم سيد عالم798531
83ooo7طب اسيوطمرسى حسن عبد اللطيف على
58324oهندسة حلوانمحمد عالء الدين عصمت رضوان
تجاره القاهرهمحمود درويش محمود سيد احمد154847
تربية طفوله شبين الكومدعاء عادل محمد الغزالى233753
طب االسكندريهمصطفى عبدالسميع يوسف بدير يوسف النجار381444
تجاره القاهرهمـــنه هللا خالد عبدالسالم محمد همام199936
413o57صيدله االسكندريهعمر عادل حميدو ابراهيم
اداب االسكندريهعبد الرحمـــن على محمد عبد الحليم416252
تجاره دمـــنهورخالد ابراهيم عبد السالم أبو عياشة426183
6542o7تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد عصام على محمد على عبد الواحد
نوعية بنهاساره فرحات محمود احمد عبدالمغيث278383
14o3o5كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانتقى محمد معوض شحاته
2868o9اداب بنهامحمد عبدالمـــنعم محمد احمد عبدالحكيم
5146o8تربية ابتدائي الزقازيقهاجر طارق السيد عبدالمجيد السيد
3o11o3نوعية بنهاميرنا وائل محمد شفيع الدين محمد
7874o7صيدلة اسيوطهشــام طه رمضان محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد امام حسين ابوهجرس51339
صيدله طنطانورهان عبدالوهاب احمد خليل219199
2939o5تربية ابتدائي عين شمساسالم عاطف سامى الخولى
4991o9تربية ابتدائي طنطاياسمين اشرف عبدالوهاب عبدهللا محمد
45o2o7طب االسكندريهدينا حسين محمد عميرة
49o977صيدله المـــنصورهمحمود عاطف نيازي رشوان
طب بنهااحمد السيد على بدر299781
هندسة االسكندريهعمر محمد ايهاب السيد الديب345861
تجاره الزقازيقمحمود سمير عطية عبد اللطيف517321
كلية البنات تربية عين شمسفاطمه محمد على مصطفى134925
11637oتجاره بنهااالء خالد باهر محمد هاشم
5o37o2تربية جامعة دمياطيارا عبد العليم ابراهيم زيدان
طب بيطرى المـــنصورهابراهيم الخليل على ابراهيم محمد السيد565885
حقوق القاهرهفريده احمد حسن احمد114824
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسالزهراء حسن محمد محمد السيد654936
789o91تربية اسيوطمريم وجيه فريد حنا هللا
تربية حلوانفايزه عيد على محمد55424
تجاره سوهاجمحمود ناصر عبد الرحيم محمود811662
طب اسنان طنطاسوسن السيد على الكيالنى214346
هندسة الزقازيقمحمد عزت على على عقل644523
رياض اطفال المـــنصورهخلود حامد حافظ حامد خاطر586492
تجاره بنهاايه اشرف محمود محمد283464
تربية ابتدائي المـــنصورهوالء عبد الحميد بدير زغروت569949
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47o612طب اسنان طنطاميار عطية محمود سليمان
8oo995تربية ابتدائي اسيوطدينا سيد ضاحى محمود
65366oتربية االسماعيليهايمان محمد عابدين محمد عيسي
صيدله القاهرهاميره عبدالتواب محمد عبدالتواب274986
11719oاداب عين شمسايمان محمود محمد عبد الحميد
تربية طفوله طنطانورهان محمد مصطفى رجب على363854
تجاره بنهامحمد طارق محمد السباعى279468
صيدله االسكندريهانجى احمد عواض حسن437548
صيدله القاهرهميار كمال على سالم سالم قنديل15779
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفشروق محمود سيد عبد الحميد63115
8o5o97تربية سوهاجنورهان احمد عبد الغفار عبد التواب
2o3491تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمى السعيد العبد عوض
8o1581كلية رياض االطفال اسيوطايمان نبيل حسن عليوه
59o726طب الزقازيقمحمد على سعد محمد السيد
12o498هندسة عين شمسمـــنة هللا عالء الدين محمد امين محمد عوض
666o6تجاره بنى سويفصفوت عيد ابراهيم عبد الكريم
38o496نوعية كفر الشيخآالء جالل عز الدين طلب
كلية البنات آداب عين شمساسراء سعد السيد السيد54843
اداب دمـــنهوربانسيه عبد هللا محمد الجويلى429321
كلية اآلثار سوهاجماريو نوبار ظريف حبيب384756
27321oدار العلوم ج القاهرهاحمد هالل عثمان عبدالباقى
29o912اداب بنهاعبدهللا محمد محمد عبدالرازق مكاوي
طب بيطرى اسيوطمريم احمد عبد الرازق احمد787646
هندسة االسكندريهمحمود رمضان جابر محمود مصباح455865
طب طنطاحنان مصطفى االحمدى صديق367184
هندسة المـــنصورهكريم رضا محفوظ ابراهيم عطية577846
هندسة المـــنصورهمحمد احمد محمد سالمة495334
تربية ابتدائي الساداتمحمد أحمد محمد إبراهيم يونس427399
تجاره المـــنصورهاحمد رجب مسعد عبد الرحيم حسين571127
8295o4صيدلة اسيوطمينا عماد ناجح عطا هللا
163o2حقوق حلوانسيف ناصر السيد محمود
اداب اسيوطفاطمه عبد الحميد ابوالوفا حماد798529
8242o3تربية ابتدائي اسوانهبه احمد على محمد
66o195كلية أداب بورسعيدهشــام محمد عيد على عبد الغنى
26397oتجاره عين شمساحمد سيد مجاهد همام
8o6739تربية سوهاجدميانه سامح أيوب بشــاى
66o72كلية األلسن بنى سويفعمرو طارق محمد عويس
12o913اداب عين شمسميار حسام الدين مصطفى ابراهيم
اداب عين شمسحسن عمادالدين حمدى عبدالعال266962
اداب الزقازيقمحمد احمد محمد برعى على287137
23o437تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مسعد مختار فرج الهبيرى
تربية اسكندريةهايدى احمد عبد السالم عطية الديك411649
هندسة المـــنياوليد حماده فوزى احمد727513
تجاره اسيوطرانيا ممدوح جلبى يونس794147
59o114اداب المـــنصورههاجر ابراهيم عبد العزيز عبد الصمد
حقوق بنى سويفاحمد وليد فولى محمد711382
اداب عين شمسدنيا ابراهيم كامل محمد282224
6o386تربية حلواندعاء عصام محمود السيد
2o7o35اداب عين شمساميره احمد مدبولى مراد
19175oهندسة عين شمسنزار محمد عثمان المسلمانى
هندسة القاهرهرمزى رضا مصطفى سيد احمد47271
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد السيد ابراهيم محمود568948
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678o7تربية بنى سويفزينب نورالدين محمد امين
اداب بنى سويفالشيماء صبحى محمد صالح66738
هندسة المـــنياعمرو موسى قاسم على43441
نوعية بنهاناجى نبيل عبدالمرضى عبدالحليم رضوان285817
14o579إعالم بنى سويفناديه جمال سيد على
51773oاداب الزقازيقاميره محمد عبدالغنى عبدالصادق
تجاره الزقازيقاحمد محمد بدر فرحات السيد512315
اداب اسيوطعبد الرحمـــن احمد محمد حسين793885
تجاره القاهرههادي ياسر عبد السالم محمود راجح29981
كلية األلسن سوهاجرانيا محمد مقابل محمد816767
8o1781تربية ابتدائي اسيوطانتصار محمد احمد عبد الاله
تجاره عين شمسمارينا سامح جورجى كامل191128
6184oهندسة المطريه جامعة حلواناحمد شحاته سالمه فيصل
تربية طنطااحمد جمال طه غنيم357834
اداب عين شمسدنيا مصطفى عبدالرحمـــن عبدالرحمـــن268594
153o77تجاره انتساب موجه قاهرهعلى ابوالخير محمد عبد المجيد
146o51صيدله عين شمسمـــنة هللا محمود احمد محمد
5887oاداب القاهرهمصطفي احمد محمد محمود الجابري
7556oهندسة الفيومهشــام احمد سيد ربيع
7o386تربية ابتدائي بنى سويفجهاد محمد الهم عبيد
اداب بنهامحمد ناصر عبدالوهاب محمد عفيفي279167
تجاره بنهااحمد هشــام عباس قناوى142843
رياض اطفال االسكندريه طالباتأسماء عطيه عبد الوهاب عطيه347272
تجاره عين شمسوالء محمود صبرى جابر271979
صيدله بنى سويفشهيره محمد سيد محمد63291
9o184صيدله بنى سويفعاصم جالل جالل احمد عبد الجواد
3427o7هندسة اسوانمحمد عامر عكاشة احمد
كلية فنون جميلة فنون اسيوطساره عبد الرحمـــن حسين عيسى749544
1512oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره هشــام عبد الروؤف غانم
هندسة الفيومريهام سيد محمد ابراهيم بركات295358
تربية المـــنياآالء حسن محمد حسين725141
6585o5صيدله االسماعيليه ج قناة السويسبوال مجدى ابراهيم خليل
تجاره بنى سويفمحمد السيد محمد عبدالعال714388
752o67كلية فنون جميلة فنون اسيوطنورهان عادل عبد الرؤوف فتحي
هندسة الزقازيقمحمود احمد نبيل عبد الحميد مصلحى643419
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم سيد احمد السعدني43616
تجاره طنطاذكى ابوبكر ذكى عمر498467
تربية طنطاانتصار مصطفى على على علوان492235
تجاره المـــنصورهاحمد محمد محمد محمود عرفه586172
2o4o95هندسة عين شمسايمان خالد احمد عبدالفتاح
اداب القاهرهمحمد جمال سعد حسن19866
اداب المـــنصورهروان مدحت حامد عبد الفتاح عطوه563417
تربية طنطاايناس عبد هللا عبد العزيز سالم367396
41o8o9اداب االسكندريهحسن اشرف حسن عبد المعطي محمد
تجاره سوهاجعبد الحفيظ رافت عبد الحفيظ على812523
73935oتجارة قنا ج جنوب الواديعلى عبد هللا كمال احمد
4123o2طب االسكندريهاحمد طارق سعد خليل
تجاره عين شمسيسرى طارق مغربى محمد السداوى262838
2o4538كلية األلسن بنى سويفمحمود سمير ابراهيم محمد حجازى
تربية ابتدائي بنهاايمان محمد عبدالهادى عفيفى محمد هنا278138
تجاره عين شمسفؤاد رجب فؤاد سيد حسين292512
49o9o3طب اسنان المـــنصورهاحمد وحيد محمد محمود نصر
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كليةاسمجلوس
تجاره الزقازيقاحمد عادل احمد يوسف646662
اداب القاهرهاميره ابراهيم عباس احمد مبروك34245
تربية ابتدائي المـــنصورهمايسه سامى رشوان رمضان583581
5o2438تجاره جامعة دمياطمحمد شــاكر عبد المـــنعم عطية
هندسة المـــنياإيهاب عبد هللا ابراهيم على العيسوى337318
3o1555تجاره انتساب موجه  عين شمسرنا احمد محمد احمد
رياض اطفال بنى سويفايات محمد على فريد68495
8oo497تجاره اسيوطاميره صالح سيد اسماعيل
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد سعد سيد حسين749273
نوعية الزقازيقاسراء عادل على السيد643825
714o9تربية بنى سويفجيهان محمد مرزوق محمد
37396oطب كفر الشيخعزت حسين عزت حسين دويدار
7o883تربية بنى سويفاسماء محمد عبد المـــنعم مـــنصور
صيدله المـــنصورهسعاد ابراهيم محمد احمد المغربى499722
64438oصيدله الزقازيقايه محمود عبد هللا على محمد
طب عين شمسمانويل فخرى تادرس ايوب292674
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخدعاء حسن حسن الحسانين385192
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد خالد عبد العزيز عبد الستار32821
136o5oتجاره القاهرهاسراء محمد سيد احمد عليان
اداب حلوانجورج ابراهيم فهمى عبدالمالك273237
تجاره عين شمسعمر محمد سيد محمد عمر147767
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد ماهر محمد ابوشوشه142838
8oo468صيدلة اسيوطعلى حمدى فرغلى شهاب الدين
تجاره طنطاأحمد السيد التهامى العربى497798
4939o1اداب المـــنصورهندا احمد السعيد ابراهيم مرزوق
5214o1تربية طفوله الزقازيقاالء محمد احمد اسماعيل
طب بيطرى المـــنصورهامانى احمد اسماعيل محمد581765
34o877اداب االسكندريهميسرة محمد مصطفى عبد الرحمـــن
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهدير محمد عبد الفتاح محمد صبحى34529
رياض اطفال المـــنيا طالباتحنان محمود عبد الحميد عبد المولى729959
515o2اداب القاهرهامـــنيه سامي عمر محمد عبد الرحيم
نوعية المـــنيامروة حنفى محمود محمد721718
نوعية المـــنيااسراء محمد سيد محمد713358
تربية فرع الوادى الجديدعيشة رفعت فهمى عبد الحميد749738
35o9o8اداب االسكندريهدينا شريف بهى الدين محمد سليمان
22954oطب بنهاندى محمد عبدالصادق مصطفى
تجاره بور سعيداحمد صالح الدين حنفي مسعد ابراهيم662897
627o1الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفساره محمد احمد عبد اللطيف
تجاره القاهرهخالد عبد العزيز خالد عبد العزيز155693
46o867هندسة االسكندريهمها لملوم فؤاد مـــنيسى
رياض اطفال االسكندريه طالباتامـــنية احمد احمد السيد رخا381966
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانكارين فادى فريد شــاكر128342
طب المـــنيامـــنى محمد عبد الحكيم مخلوف713631
28646oهندسة شبرا بنهاخالد شعبان ربيع على السيد
تربية طنطاداليا ممدوح السيد بيصار363349
تجاره طنطاعبدالعزيز محمد عبدالعزيز ابو المجد حلحول426963
اداب االسكندريهرامز احمد عطيه محمود سليم422513
هندسة بور سعيدمحمد مـــنتصر محمد فهمى ابو رفاعى664364
تجاره انتساب موجه قاهرهندى حسام الدين صبحي عبد الرحمـــن51728
هندسة طنطااحمد على محمد حسن محمد عثمان496412
تربية حلوانناديه هشــام قرنى احمد رضوان148749
748o14تربية فرع الوادى الجديدامـــنية سعيد عيسي سعيد
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هندسة المطريه جامعة حلوانهند محسن السيد الدسوقى مصطفى عبدالفتاح261735
تربية عين شمسرانيا خالد خميس حسن268433
تربية ابتدائي المـــنصورهعفاف محمد محمد رفعت محمد يوسف582378
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسكيرلس مجدي وليم بطرس635836
19362oطب عين شمسمينا باسم جندى حنا
81871oحقوق سوهاجعبد هللا احمد عوض موسى
71oo73طب المـــنيادينا مـــنتصر حسن محمد الصادق
هندسة القاهرهحسام محمد محمد سعيد ابراهيم24281
كلية التجارة ج العريشمحمد مصطفى ابراهيم مصطفى الموجى665277
تربية الزقازيقالشيماء محمد السيد حسانين646273
تربية ابتدائي دمـــنهورعبد هللا سعيد محمد مختار ناجي427781
اداب عين شمسمعروف سيد معروف محمد294118
788o17كلية رياض االطفال اسيوطالشيماء حامد محمد حسن
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمهند حمدى ابراهيم السيد أبو سمرة371787
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتيمه ايهاب محمد يوسف محمد124331
تجاره طنطااحمد محمد محمد فلو366571
طب القاهرههاجر امين كمال السيد عينر27497
5oo733تجاره جامعة دمياطلؤى السعيد السعيد شنشن
هندسة طنطاعمر انس ابراهيم الكيالنى357263
صيدله الزقازيقصفيه عبد العزيز محمد علوان638157
اداب االسكندريهمصطفى محمد مصطفى عبد هللا السيد416713
56o271طب بيطرى المـــنصورهنرمين محمد غطاس يوسف غطاس
تربية ابتدائي دمـــنهورساره مـــنصور احمد عبده429148
19669oتجاره عين شمساميره محمد عبدالرحمـــن محمد موسى
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصراالء حمدى عبد المـــنعم حسين786853
اداب انتساب موجه عين شمسهادى صادق عبدالمـــنصف محمد293934
هندسة كفر الشيخمحمود ابراهيم عبدالمـــنعم محمد شعبان381573
572o17تجاره المـــنصورهاحمد محمد عبد العزيز برهام مجاهد
تجاره القاهرهشــاهنده شوقى مصطفى مصطفى24844
تربية ابتدائي طنطانورهان كمال عبد الرحمـــن الدرف497682
تجاره انتساب موجه االسكندريهشهاب ايمـــن محمد عبده ابراهيم ابو حليم343965
655o48تربية ابتدائي االسماعيليهاالء طلبة عبد العزيز سليم
5673o7حاسبات ومعلومات المـــنصورههدى عبد الحافظ على البدراوى جاد
تجاره الزقازيقمحمد محمود السيد محمد سليمان588126
43o959تربية دمـــنهورإسراء إبراهيم السيد إبراهيم بهنسي
اعالم القاهرهلمياء عالءالدين عبدالمرضى ابراهيم عمران193696
23o2o2تجاره بنهاعزمى نسيم عزمى نسيم
تجاره القاهرهعمرو خالد احمد سيد147771
تربية قنا ج جنوب الوادىدعاء محمود فؤاد محمود739538
هندسة المـــنيارينو عطفت نشندى لوقا715221
اداب انتساب موجه عين شمسهاجر احمد عبدالفضيل احمد293153
359o11حقوق طنطاعلياء عماد عبد الغفور جمال الدين
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد فتحى محمد احمد656856
42o983تربية اسكندريةمحمد صبرى عبد الغنى بدر محمد
هندسة القاهرهمحمد اشرف محمود محمود124233
1954o4كلية البنات آداب عين شمسايه سامى عبدالعليم اسماعيل
كلية الصيدلة ج الساداتايمان رضا السيد محمد225925
56o245طب المـــنصورهفاطمه طه محمد احمد عبد العال
تجاره المـــنصورهمحمد زين العابدين السيد زين العابدين583763
39o748كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورسارة قطب اسماعيل طبلة
5o3153هندسة بور سعيدمحمد طه فاروق على الصعيدى
صيدلة اسيوطساره نصر الدين عبد الحميد الشرقاوى785364

Page 1378 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
39o68تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفي طه ابو شــامه محمد عامر
423o65اداب االسكندريهمارتينا مرقس موريس مـــنسى
رياض اطفال المـــنصورهشيماء السباعى محمد السباعى بحيرى368146
تجاره بنى سويفمرفت عمر فتح هللا احمد66885
تجاره المـــنصورهصبرى على صبرى على الديب588669
8o9451حقوق سوهاجمحمود السيد عبد العال محمد
2836o6كلية البنات آداب عين شمسهاجر عادل شوقى عبدالظاهر
1257o4هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الملك احمد محمود فرغلى
هندسة اسيوطاحمد محمد عبد القادر احمد موسى342815
اداب المـــنيامحمد محمد جالل محمد714394
اثار الفيوماسماء فهمى حامد عبد اللطيف42422
 تربية الساداتهند ياسر شلبى خضر226587
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد على عبد الفتاح بدر441443
صيدله المـــنصورهأميره السيد عبد العزيز أبو سعده495439
تجاره طنطامصطفى زكى زكى محمود سليم584369
521oo1طب الزقازيقحسين محمود احمد حسين احمد
14o535تربية حلوانمارينا عياد مرتجى عياد
طب اسنان كفر الشيخسامح رمضان فهمى محمود حفناوى235158
8o8164تربية ابتدائي سوهاجمـــنى احمد احمد جعفر
اداب القاهرههدير محمد عبد الفتاح ابراهيم22383
6586o3تربية ابتدائي جامعة السويسجهاد سيد حسانين عبد اللة
طب الزقازيقاحمد خالد عبد الشكور محمد على511231
تربية ابتدائي شبين الكومعبدهللا سعيد ثابت محمود223959
اداب الزقازيقفتحية السيد ابراهيم خميس516217
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسنادر باسم محمد صفوت297211
147o98صيدله عين شمسمازن محمد يحيى محمد
تربية رياضيه بنين االسكندريهمحمود أحمد على حسين426772
57194oهندسة المـــنصورهمحمود مصطفى ابراهيم عبد هللا الموجى
اداب االسكندريهفريدة محمد احمد محمد احمد رمضان411714
هندسة حلوانعمر شحات احمد شحات154775
طب كفر الشيخمحمد حمادة عطيه محمود السيد381755
تجاره كفر الشيخراضي يحيي محمد محمد االجرود384726
64343oرياض اطفال المـــنصورهايه ياسر شوقى محمد محمد
تجاره االسكندريهعمر محمود السيد محمد حسن343176
13o8o6تجاره القاهرههاجر سيد محمد ماهر
هندسة اسوانبسمه اسماعيل عباس غالب819446
798o45تجاره اسيوطمينا جمال رمزى حكيم
طب كفر الشيخعبد هللا السيد محمد محمد اسماعيل عامر375366
طب المـــنصورهكريم عالء على السيد ابو خضره562154
8o6668اداب سوهاجشيماء احمد عبد القادر سيد
تربية طنطافاطمة عبد الحميد محروس سعد363132
78774oاداب اسيوطجهاد صالح فرويز محمد
تربية طفوله طنطاساره محمد مصطفى عويس493977
114o82كلية البنات آداب عين شمسساره طارق بكر الصديق عبد الوهاب
7o3o7هندسة حلوانعبد الرحمـــن خضرى عواد عبد المـــنطلب
تجاره القاهرهماريو كامل عدلى كامل17419
تجاره طنطاخلود احمد لطفى نصر الشرقاوى498188
اداب الزقازيقاسماء مسعد ابراهيم المتولى زهره586194
28o964اداب بنهامينا عازر زكى ميخائيل
19o132طب عين شمسعبدالرحمـــن محمد عفيفى السيد عفيفى
تجاره كفر الشيخمحمد عبدالرحمـــن جمال عبدالعزيز الشناوى381285
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسصبحي محمد حماده صبحي عواد665144
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كليةاسمجلوس
تجاره المـــنصورهباسم محمد عبد هللا عبد القادر566494
3o1639اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةرضوى خالد محمد ابراهيم
تربية كفر الشيخنهله عادل محمد على عبد الكبير377277
كلية هندسة بنهانادر السيد على على سمك235688
نوعية بنهاجهاد محمد امين محمد دياب299915
74o115هندسة قناحسن أحمد االمير محمد
2941ooتجاره بنهامحمد حسن عالم مصطفى
رياض اطفال المـــنصورهاسماء السيد عبده محمود الدسوقي495373
تربية ابتدائي طنطااسالم ابراهيم عبد الرؤف السباعى عزب496332
37386oهندسة اسيوطابراهيم ربيع عباس ابراهيم الضلعي
4675oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سامح عبد الرحمـــن مليجى
355o44هندسة طنطاخديجه ابراهيم محمود عتمان
صيدله القاهرهايمان اسامه عبدالجيد محمود226777
اداب طنطامحمود بسيونى غازى مرسى ابوقمر355869
هندسة المطريه جامعة حلوانطه احمد طه احمد123782
طب القاهرهساره احمد اسماعيل سالم118757
هندسة طنطااحمد زكريا عبدهللا خضر485937
5o9851اداب الزقازيقروان كمال عبد النعيم علي عطيه
تجاره طنطامحمد صبرى محمد محمد الصهرجتاوى497133
نوعية الزقازيقهدى نبيل عبدالعظيم احمد518544
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد سعد انور الششتاوي155643
52361oطب بيطرى الزقازيقايمان ممدوح عبدالقادر حسن
تربية ابتدائي شبين الكومحسناء ابراهيم عبدالوارث راجح222894
رياض اطفال المـــنصورهزينب عبد اللطيف صبحى سالم583659
فنون جميله فنون المـــنيافاروق فرج محمد ابراهيم427561
42o8o3تجاره االسكندريهمحمد سعيد مصطفي محمد العشماوى
عالج طبيعى القاهرهسليمان محمد حسن سليمان خضر644833
4o4o4كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانطارق احمد حسن احمد
السن عين شمساحمد عبد هللا محمد ابراهيم58828
4212ooتجاره دمـــنهوراحمد عصام االمام سليمان
57758oطب اسنان المـــنصورهمروه جمال محى رزق العساس
صيدله المـــنصورهمحمود السيد عبد هللا السيد حسن البنا584238
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاسراء صالح حسين عبد العزيز132538
تربية المـــنصورهاسالم جمعه احمد على مرجان571546
451o93صيدله االسكندريهنورهان محمد لطفى رجب بركات
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد كمال الدين محمد ابو المعاطى السيد381429
65475oتربية ابتدائي االسماعيليهاحمد صالح حنفى احمد
رياض اطفال المـــنيا طالباتلبنى على عبد العزيز احمد712884
23o845صيدله طنطااحمد عنتر مصطفى السطوحى
طب القاهرهبسنت طارق انور كامل151932
2775o5كلية هندسة بنهاسهيله حسام محمد الطاهر السيد احمد
هندسة كفر الشيخايهاب احمد السيد احمد بدر375934
نوعية بنهااسراء جمال محمد جاد285535
تجاره انتساب موجه  عين شمسفاطمه مصطفى عيسوى احمد273953
كلية البنات آداب عين شمسهاجر عبد الكريم حسن يونس155255
2951o9فنون جميله فنون حلوانمريم محمد احمد محمد محمد العبد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةشيماء احمد عويضه االمير664631
هندسة القاهرهعمر خالد حسن محمود محمود43438
اداب انتساب موجه عين شمسنردين وليد محمد احمد على191146
عالج طبيعى القاهرههدى احمد ابراهيم احمد مفتاح293886
علوم الفيومشيماء محمدصفاء الدين فتحى محمد75768
3399o3فنون جميله فنون المـــنياروان امين عبد الموال امين
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كليةاسمجلوس
66o159تجاره بور سعيدمحمد عادل محمود صبرى على احمد
صيدله المـــنصورهمحمود احمد عبد الرحمـــن زايد يوسف575623
1298o5هندسة حلوانمحمد احمد فؤاد اسماعيل
تجاره بنى سويفمحمد حسن على عبد العظيم71369
اداب المـــنياايمان رجب سالم محمد716692
66291oطب االسماعيليه ج قناة السويسمحمد محمد حلمي عوض الجعبري
2146o4طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره عبدالناصر السيد المرشدى
19o9o1تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر احمد فؤاد داود احمد
طب بيطرى بنهاايه عاطف السيد سعد231767
اداب االسكندريهمحمود ماهر محمود محمد338686
صيدله االسكندريهروان هانى عبده محمد عبد الغنى341595
تربية فرع الوادى الجديدزينب مصطفى أحمد سالم749784
52o588كلية االثار ج اسوانمحمود محمد السيد محمد محمد
512o91نوعية الزقازيقزينب محمد أمين عبد الهادى
121o32هندسة عين شمساحمد اشرف احمد علي المهداوي
8o5456اداب سوهاجاسراء جابر محمد عبد الفتاح
7o34oهندسة بني سويفمحمود جابر عبد العظيم عوض
اداب القاهرهاحمد عماد محمد علي25851
46o438كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمصطفى أحمد عبد الجواد هنداوي ابوورك
65oo63صيدله الزقازيقمؤمـــنه ابراهيم السيد محمد السيد
5151o8رياضيه بنات الزقازيقليلي ياسر زكريا محمد
صيدله االسكندريهرغده احمد عبد الفتاح احمد عطا هللا413228
تجاره االسكندريهكريم محمد عبد العظيم احمد342511
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةشروق صابر محمد عبدالحميد جاب هللا368312
اداب دمـــنهورمصطفي مجدي مصطفى محمد ابودقه425263
2294oتجاره القاهرهنداء وحيد محمد السيد
52oo73صيدله الزقازيقندا محمد عبدالعزيز محمد
382o45تربية ابتدائي كفر الشيخمريم أيمـــن عبد الحميد إبراهيم رية
اثار قنا جنوب الوادياحمد محمد احمد محمد عفيفي223948
57o592اداب المـــنصورهبيشوى اشرف ادوارد عطا هللا ويصا
448oo5كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورشروق احمد محمد كامل مكرم
197oo3تربية عين شمساالء وليد محمد فتحى ابراهيم
6o442صيدله القاهرهجهاد ربيع محمود محمد
اداب عين شمسمصطفى بهاء محمد سليمان263234
تربية ابتدائي قنا ج الوادياحمد النوبى السيد برشــاوى747469
7977o8تجاره اسيوطفاطمه سيد همام سيد
تربية طفوله اإلسكندريةنادين مصطفى محروس يوسف سليمان423439
3471o8اداب االسكندريهميار ماهر محمد خليل عشرة
نوعية كفر الشيخاسراء كرم محمد بسيونى البزاوي374617
اداب الزقازيقنيرة عامر محمد غريب جاد على515773
طب اسيوطرومانى كمال فرح حبيب787358
8o3756حقوق سوهاجباسل عمر عبد الاله محمد
اداب بنى سويفنجالء ابراهيم كمال محمد62751
تربية ابتدائي بنهافاطمه اشرف السيد محمد عبدالمجيد293343
هندسة االسكندريههاجر طارق محمد عبد الجواد خير الدين472768
4945o2تربية ابتدائي طنطااسماء عليوة ذكى ابوفودة
السن عين شمساميره هاشم محمود عبد الجابر44897
56966oتجاره المـــنصورهمحمد عصام صديق السيد مصطفى الغيطي
345o76اداب انتساب موجه االسكندريهاحمد يحى احمد محمد صالح
تربية شبين الكومعلى احمد محمد حافظ222111
اداب حلوانعبد الجليل عبد السميع عبد الجليل بخيت147729
صيدلة سوهاجنورهان عمر حمدى عثمان817994
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كليةاسمجلوس
هندسة المطريه جامعة حلوانهمس محمود سامى حفنى محمود119757
صيدله حلوانداليا امين عبد العزيز عبد اللطيف حسن عيسى587313
تجاره المـــنصورههانم حاتم محمد احمد582385
هندسة عين شمساحمد اشرف محمد عبد الرحيم هنداوى187673
هندسة المطريه جامعة حلوانفرح هشــام عبد السميع علي السيد144688
عالج طبيعى ج كفر الشيخعمرو اشرف عبدالغنى شحاته244521
اداب المـــنصورهمـــنة هللا خالد لبيب احمد المرشدى563656
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسساره ناصر البدرى ابو المجد657691
اداب حلوانعواطف عمرو يوسف حسن275396
هندسة الزقازيقايهاب وائل على احمد على كثير647183
هندسة اسيوطاحمد عادل محمد عليوه644869
كلية أداب بورسعيدبسنت محمد محمد عبد الحميد عبد الهادي661697
5o9887اداب الزقازيقندى ايمـــن محمد ابراهيم عوكل
تربية أساسي اسكندريةايمان عمر حامد محمد العبيسي428474
تجاره القاهرهعمر سامح محمد ابراهيم المدني188858
356o18اداب طنطااميره محمد محمد درويش بدر
تربية أساسي اسكندريةسالى اشرف رمضان السيد347315
علوم دمـــنهورعبد العزيز فرحات عبد العزيز الشيخ442835
فنون جميله فنون حلوانناريمان ابو بكر المـــنصور محمد117593
حقوق طنطامحمد أبواليزيد أمين ابراهيم غانم361535
تربية ابتدائي سوهاجاحمد رفعت حسين حسنين815796
اداب عين شمسدنيا راضى عفيفى محمد142252
5o9756هندسة اسيوطمحمد خالد عبدالهادى حنضل الطحاوى
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسروضه محمد محمد توفيق646367
تربية رياضيه بنين اسيوطعمرو محمد محمد نصر792925
طب المـــنصورهنورهان سعد سعد حسين563813
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويففادى نبيل وهيب مجلي296657
56o5o2صيدلة بورسعيددنيا محمد حسنى السجينى
2o3848تربية حلوانمـــنى احمد عبدالعظيم احمد
اثار الفيوماحمد محمد سليمان حسن727339
هندسة شبرا بنهامارك وجدي صبري جرجس117557
معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتبوال لطفى عدلى رزق هللا156634
تربية المـــنصورهايمان محمد كامل بدران المتولى572661
2o78o4صيدله عين شمساليس ميالد بولص عازر
طب طنطامحمد جابر محمد جابر491781
43951oطب االسكندريهمصطفى محمد محمد محمد البنا
تجاره الزقازيقمحمود سمير حسن محمود هرجه644151
58o7ooهندسة المـــنصورهاكرم رضا محمد زهران
صيدله االسكندريهإبراهيم عزت عزيز إسطفانوس بشــاى415269
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد ابراهيم على اسماعيل محمد644189
تجاره عين شمسفرح محمد مصطفى كمال محمود192476
كلية األلسن ج أسواناحمد مصطفى فؤاد سالمه221415
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحنادية فتحى ياقوت محمد335394
تجاره كفر الشيخالسيد ادم عبدالعزيز شلبي373517
تجاره الزقازيقاحمد سامى رزق هالل518495
48914oتجاره المـــنصورهنيره على ابراهيم على
صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد محمد عبد السالم عصر577553
صيدله عين شمسيارا مجدى بدير السيد266432
تجاره بنهامحمد وحيد عبدالمحسن عبدالرحمـــن286811
السن المـــنياعبد الناصر رمضان حسن ابو الليل711917
719o51معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفاتاسامه احمد بخيت عبداللطيف
صيدله االسكندريهيارا محمد كمال حسنين336163
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36o431طب طنطايمـــنى عماد عبد الفتاح قاسم
497o86تربية ابتدائي بنهاعمر عاطف عبد الحميد عباده
طب القاهرهنورهان عادل محمود عبد الحافظ142628
اداب بنى سويفعمرو ابراهيم احمد محمد66616
كلية هندسة الطاقة بأسوانعبد الحميد عادل عبد السالم محمد656189
تجاره طنطااحمد ايمـــن ذكى ماضى358619
صيدله بنى سويفمارى مالك معبد حبيب74666
214o37كلية هندسة بنهايحى احمد محمد ابو عماره
تجاره القاهرهمحمد فاروق محمد محمد العجرودى189276
71538oاداب المـــنياامل ربيع محمود حسين
تجاره عين شمساحمد سعيد جاد السنوسى269927
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمـــن سالم احمد محمد263352
تجاره القاهرهايه اسامه صبحى سعيد42119
64567oاداب الزقازيقمحمد طارق عبد الحميد عبد العزيز
صيدله االسكندريهمروان ناصر حنفى محمود ابراهيم338354
تجاره بنى سويفاحمد عمرون يونس عبد الفتاح93866
هندسة شبرا بنهااحمد طه سعد الوراقي115864
3o2889اداب انتساب موجه بنهادعاء عبدالمـــنعم السيد سليمان الشــاعى
طب عين شمسايه محمد ذكى محمد عثمان187994
تربية اسيوطايه على عبد المعز محمد796448
585o65تربية طفوله الزقازيقوالء محمود محمود احمد عبد الفتاح درويش
تجاره القاهرهريم ايمـــن محمد عزت عبد الرؤوف126219
هندسة الزقازيقاحمد اسامه احمد غانم643399
122o51هندسة المطريه جامعة حلواناحمد سمير السيد يحي
هندسة المـــنياوائل طه شبيب عبد الجليل722989
2o9667هندسة المطريه جامعة حلواناسالم ياسر عبدالمـــنعم عبدالرحيم
725o71نوعية المـــنياياسمين سيد عبد الحكيم على
تربية ابتدائي اسيوطمـــنال حسين عبد الحميد حسين786497
تربية المـــنصورهدعاء محمد برهام ابراهيم معوض594368
عالج طبيعى القاهرهمى طارق محمد طلبه43188
تجاره عين شمسحسام مجدى صابر محمد194547
تجاره االسكندريهرضوى فؤاد احمد ابراهيم حموده424283
8o2234هندسة اسيوطمؤمـــن مديح سيد عمار
345o6oتجاره االسكندريهمهند مصطفى رزق علي قنديل
829o14طب سوهاجاسراء سعد حسين محمد
صيدله الزقازيقياسمين هيسم سباعى سيف648866
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمود وحيد فتحى حامد على الحداد381437
341o39اداب االسكندريهمحمد ايمـــن عبد الفتاح ماهر حسن
حاسبات ومعلومات القاهرهاروى احمد محمود عبد الحليم17761
اداب بنهاسالمه جمال ابوطالب ابراهيم295381
1467oهندسة القاهرهسلمى محمد على محمد محمد
طب طنطاهدير جمال أبواليزيد غنيم363465
تجاره عين شمسمحمد عرفه محمد بيومى289561
121o38فنون جميله فنون حلوانعبد هللا خالد احمد سيد احمد
تجاره القاهرهحسن جمال سعيد ابراهيم58842
33o71تربية حلوانيحي احمد جالل محمد يوسف
نوعية بنهااسماء محمد عبدالرحمـــن عراقى279938
5oo645اداب جامعة دمياطاسراء طارق ابراهيم سيد ابراهيم
تجاره االسكندريهصالح أبو زيد عبد الرحيم الديب425449
8o8458تربية ابتدائي سوهاجاسالم رجب السيد على
طب كفر الشيخساره محمد يحى محمد على376855
طب طنطاايمان احمد صيام الباز موسى567623
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7395o3تجارة قنا ج جنوب الواديأسماء ابو السعود عبد الرحمـــن محمد
تربية طفوله ج دمـــنهوردينا سامح فوزى محمد صالح البنا429136
1255o4هندسة عين شمسمحمد ايمـــن عبد اللطيف احمد
صيدله االسكندريهمـــنة هللا عادل عبد الرزاق محمد احمد349477
هندسة عين شمسعبدالرحمـــن عمرو السيد محمد عيسوى262611
2o9o6هندسة القاهرهمحمد عبد الرؤوف محمد عبد هللا الجزار
اداب انتساب موجه االسكندريهآية ايهاب محمد محمد احمد419655
21o98oهندسة حلوانمحمد عزوز اسماعيل محمد عطا
صيدله عين شمسياسمين جبر طه جبر289515
طب االسكندريهاالء سمير عبد العزيز قريطم451661
اداب االسكندريهعبد الرحمـــن حسن مصطفى كمال السيد418666
طب طنطاامانى اسامه السيد إبراهيم سالمة363619
8299o6صيدلة بورسعيدايمان احمدعاصم محمد احمد
هندسة اسيوطدنيا جابر مرسى عوض الشــامى377627
6524o6اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةنادين اشرف محمد خليفة
6o648نوعية جيزههدى رأفت على احمد
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانادهم مشير احمد فتحى118243
تربية طنطادينا عبد العزيز عبد القادر عبد هللا493246
1182ooاداب عين شمسمـــنال عصام محمد البكري
صيدله المـــنصورهساره شعبان حمدى على قوره568514
2172o9اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عادل راشد حميده
6511o6تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبدالرحمـــن احمد خلف هللا البدرى
3662o1تجاره طنطامحمد ممدوح محمد الشناوى
5o9329اداب الزقازيقندى محمود محمد احمد سعيد
طب طنطااحمد كمال حسن النجار362635
262o36تجاره عين شمساسراء بدوى محمد الجمل
صيدله المـــنصورهساره ماجد عبد القادر محمد561142
اداب القاهرهشيماء زينهم سليمان السيد51678
اداب دمـــنهورطارق رمضان ابراهيم محمد بهيته425327
6419oتربية ابتدائي بنى سويفداليا ماهر محمد محمود
اداب سوهاجامل العارف سنوسي سيد815476
تربية رياضيه بنين شبين الكوماحمد فوزى السيد عبد الحميد فرج217211
5853o2تجاره المـــنصورهمريم عبده عطيه عبده نوار
41o621تجاره االسكندريهريهام أحمد جابر سليمان
حقوق اسيوطمحمد ثروت محمد احمد792933
صيدله طنطاسهى السيد ابراهيم السروجى359535
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد احمد فؤاد عواد19847
تربية ابتدائي طنطاعصام عالء مصطفى الشرشــابى355737
تربية دمـــنهوركريمه خالد عباس أبوزيد429876
تربية اسيوطبكر محمد توفيق محمد794757
7259o1تجاره بنى سويفعلى حسن عبد العظيم حسن
صيدله الزقازيقيمـــنى ابراهيم احمد احمد524676
3o963تجاره القاهرهرانيا روماني عجيب العريان
437o82علوم االسكندريهاحمد محمد محمد احمد فلفل
29437oحاسبات ومعلومات عين شمساحمد طارق سعيد مكتى
12ooo5صيدله القاهرهمارفل رأفت فكرى برهام
اداب القاهرهاسماء سامى نادى محمود28194
هندسة الفيوممحمد صالح مصطفى عبد هللا79228
تربية عين شمسهند ابوالفضل حسين على274898
كلية أداب بورسعيداسراء جمال عوض محمد سليم661447
5o7191تربية جامعة دمياطاسماء السادات محمد ابراهيم حسوبه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا محمد عبد هللا عباس43463
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هندسة شبرا بنهامحمد السيد عمر السيد حنفي289653
إعالم ج جنوب الوادىمهيتاب محمد محمد سعيد43561
29247oتجاره بنهااسالم بسيونى ابراهيم محمد
3o46o2طب بنهاماريو فيكتور فريد فهيم
تجاره عين شمساحمد عبدالحميد عبدالظاهر عبدالحميد294682
تجاره الزقازيقدينا زين شعبان محمد حسن521685
41o4o4تجاره االسكندريهفرح محمد عبد العزيز احمد الجلولى
حقوق القاهرهحازم اسامه احمد عبدالمجيد269261
6776oاداب بنى سويفاسماء عامر محمد ابو الفتح
716o95تجاره بنى سويفمحمد ربيع كمال محمد
43o372اداب طنطافريدة محمد عبد المقصود محمد حامد
تربية ابتدائي المـــنصورهسماح مجاهد مجاهد عوض الكرداوى579373
349oo1صيدله االسكندريهبانسيه سمير واقيم ابراهيم مكرم هللا
تجاره عين شمساسراء فيصل محمد امين لبيب287842
هندسة المـــنيااحمد محمد عبدالعظيم محمد ناصف356938
72127oتجاره بنى سويفيوسف وجية مسعود فرج
هندسة اسيوطشروق محمود احمد عبد الباري788733
5439oتجاره القاهرهسميه اشرف سيد حسن
7o393كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفدعاء علي حسان محمد
كلية هندسة بنهامصطفى نجاح عطيه على ابراهيم276855
27o673تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى السيد السيد احمد سالم
14o397اداب حلواناسماء محمد احمد على
اداب عين شمساسراء احمد غريب عيسي283433
تربية دمـــنهورسلمي طلعت عبدالستار عبدربه429423
اداب القاهرهسعيد خالد السعيد عبدالفتاح267354
طب المـــنصورهايات ابراهيم عزيز حسن587296
5o761تجاره القاهرهاحمد خالد على السيد قطب
729o88صيدلة المـــنياأميرة خليل صادق سيد
263o76تجاره عين شمسيارا حسين محمود حسين
فنون جميله فنون حلوانسالى حسن سالم احمد14496
51o812طب بيطرى الزقازيقعلى عبدهللا على محمد عساف
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عبد العال عبد الفتاح سيد147927
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبدالرحمـــن مدحت صالح عطيه محمد667111
تربية طفوله االسماعيليهنانسى نبيل كرم عزيز656321
تجاره القاهرهعمر هانى ابراهيم ابراهيم15297
192o4oصيدله عين شمسيمـــنى ايمـــن ماهر قاسم
49oo94تمريض طنطا هدى صالح نجاح السعيد زايد
هندسة قناعلى عبد الوهاب جاد الرب محمد741279
هندسة عين شمسمصطفي جمال يوسف فرج52615
8o84o6صيدلة سوهاجعبير عبد العال على عمر
41oo37تجاره كفر الشيخمروان مصطفى فتحى عبد الرازق شعبان
اثار قنا جنوب الواديايه محمد عبد الفتاح على644679
صيدله طنطامحمود اشرف بسيونى مزروع485498
اداب الزقازيقنفين الشــافعي متولى الشــافعى إمام638745
هندسة بور سعيداكرم محب موسى على عطا566265
5657o4حقوق المـــنصورهمحمد ايمـــن عبد هللا موسى مبارك
12691oتجاره القاهرهعدلى احمد عدلى عبد النعيم
37o59oتربية كفر الشيخريهام يوسف فهمى عطيه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد جمعه سالم123747
تجاره سوهاجانطون ناصر فرويز كامل817788
تربية رياضية بنين سوهاجاحمد اشرف محمد فاضل818448
27o792كلية البنات آداب عين شمسرضوى احمد محمد رشــاد محمد
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تربية الزقازيقريهام اشرف امين مصطفى اسماعيل643559
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمد مصطفى ابراهيم664943
3oo516نوعية بنهاندى حسام محمد محمد
صيدلة اسيوطنورهان شيمى احمد شيمى797843
235o25هندسة شبرا بنهارمضان سمير عبدالفتاح زقزوق
35487oهندسة طنطاجهاد نصر عبد الحميد االحول
فنون جميله فنون المـــنياروان احمد زكريا احمد حسان411221
79o512هندسة اسيوطغاده حسين سيد صالح
42981oتربية طفوله ج دمـــنهورخلود عادل سعد حنفي حبليزة
56383oهندسة المـــنصورهبثينه نبيل الشــاذلى بكر شــاهين
2o8175تجاره عين شمسسهير محمد توفيق عبدالحليم
4961o5اداب طنطاتوفيق احمد توفيق ابو العطا
13o91oتجاره انتساب موجه  عين شمسخالد حسين محمد ابراهيم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشيماء خالد محمد كيالنى225556
اداب عين شمسمحمد احمد محمد اسماعيل محمد288695
2592oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ابراهيم جاد ابراهيم
35o755اداب االسكندريهأميره محمد السيد محمد
حاسبات ومعلومات شبين الكوممحمد عماد الدين السيد غزال362477
تجاره االسكندريهاحمد ابراهيم محمد مهران337281
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىمحمود موافي عمري علي735974
اداب طنطاحنان حسن فتحى احمد سرور353741
5o9893اداب الزقازيقنسرين عاطف احمد احمدعبدهللا
222o9oكلية الصيدلة ج الساداتمصطفى محمد شعبان ابو حسين
تربية ابتدائي طنطاسمر السيد عبدالحكيم السيد قادوم492316
723o9oصيدلة المـــنياليديا نشــات يوسف كامل
حقوق االسكندريهنادية على محمود على خضير349235
8o7o67تجاره سوهاجمحمد تركى عبد الجواد فهيم
3397o4صيدله االسكندريهياسمين حسين السيد محمد
8o95o4تربية سوهاججيهان خالد عبد السميع محمد
اداب بنهازياد فوزى امام محمد279775
عالج طبيعى قناأية عبد الظاهر عبد السميع محمود737741
6266oإعالم بنى سويفاالء احمد حلفايه احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود احمد عبده مصطفى129657
تجاره القاهرهحبيبه ايمـــن على عصمت محمد احمد118481
طب اسنان القاهرهسمر جمال عبد الحميد شلبى47727
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىايمان محمد ابراهيم عبدهللا733713
تربية ابتدائي سوهاجايات خضري حافظ فاضل813464
هندسة عين شمسعلى ايمـــن محمد رمزى السيد رضوان187155
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد مجدي محمد ابراهيم54564
17o91اداب حلوانامـــنيه صبرى محمد داود
فنون جميله فنون المـــنياميار خالد السيد هاشم47524
64o585تجاره الزقازيقندى عصام محمود مصطفى سيد احمد
اداب بنى سويفاشرف شعبان محمد زكى71475
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةالسيد محمد السيد ابراهيم البنا458588
طب االسكندريهدعاء حمدى عبدالحميد احمد غراب447365
تخطيط عمرانى القاهرهياسمين عبد اللطيف على عبد اللطيف36912
3977oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنة هللا حامد محمد محى الدين
حقوق جامعة الساداتعبدالاله صالح عبدهللا أبورية427324
اداب االسكندريهماذن اشرف عبد الجواد حسن العشماوى344792
46o616هندسة االسكندريهدينا شكرى محمد حبيبه
661o73كلية أداب بورسعيدسلمى يسري حسن عبد هللا الجباس
8o3761حقوق سوهاجشريف حمدى على رشوان
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اداب انتساب موجه عين شمسرانيا عارف عبدالخالق احمد268434
3o3525طب بنهاسميه سيد فتحى عبدالمقصود
2o278oتجاره القاهرهمـــنه هللا اشرف محمود سليمان
هندسة شبرا بنهاشروق خالد سعيد بهجات مكتى294489
132o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر عزت محمد بدران
تربية طفوله اإلسكندريةاالء محمد صبحي احمد رضوان347568
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن جمال محمد عبدالجليل زهران234947
رياضيه بنات الزقازيقمروه حمدان محمد متولى الجوهرى517795
هندسة المـــنصورهمريم على عبد الغنى العجمى499774
5o7475طب بيطرى المـــنصورهأمل الجميل عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن التمامى
هندسة طنطااحمد طارق عبدالمـــنعم اسماعيل356926
37oo74كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخاسالم محروس عبدالحميد مصطفى كريم
اداب بنهاناهد على فكرى غنيمى277776
5459oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانتوفيق عاشور توفيق على
5663o2هندسة المـــنصورهعبد الحميد محفوظ عبد الحميد يوسف نيل
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةسحر حماده امام عبدالرحمـــن225893
12o244صيدله عين شمسنيره عماد انور السيد محمود
8o1o6هندسة الفيومايهاب وجيه موسي خليل حنا
2o4712تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمايكل صابر حلمى سعد
5263oاداب حلوانهند محمود محمد احمد احمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنة هللا اسماعيل محمود مصطفى514586
هندسة عين شمساروى جابر غريب سليمان على122777
34389oهندسة االسكندريهخالد ناصر خليل ابراهيم عثمان
كلية البنات آداب عين شمسهاجر ابراهيم مـــنير جمال283545
تربية ابتدائي شبين الكوموالء مجدى صالح الجمل218734
اداب القاهرهزينب راضى السيد حسن34935
اداب عين شمساسماعيل محمد اسماعيل عبداللطيف273222
طب الفيوممحمد ايمـــن شحاته عبد التواب75325
3414o4تربية أساسي اسكندريةجهاد سعد عطية احمد محفوظ
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء ايهاب عبد الغفار معوض سراج127795
417o4oتربية أساسي اسكندريةآالء عصام فؤاد محمد المليجى
تجاره الزقازيقمارى مينا بديع فهمى نوار585297
23o271هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد اشرف عبدالشــافى عبدالسالم
كلية البنات آداب عين شمسدينا عصام على احمد293791
5o1513اداب جامعة دمياطيارا حمدى السيد هاللى
644o36اداب الزقازيقايه جمال فتحي يوسف حسين
هندسة االسكندريهمحمد محمود عبد الباسط الرشيدي459372
حقوق اسيوطعبد الرحمـــن محمد عبده عبد الحافظ789578
3oo74تجاره القاهرهمصطفى بهاء امين عبد الهادى
تربية حلوانهبة حسن توفيق سليمان53489
تربية ابتدائى فرع وادى جديدأحمد حسن شــاذلى أحمد749662
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن مـــنير احمد احمد143134
صيدلة سوهاجاحمد عصام الدين احمد السيد831975
83o851هندسة قناصالح السيد على السيد
اعالم القاهرهخلود دسوقي حسن دسوقي137394
تربية ابتدائي سوهاجاحمد كمال حسين محمد817783
تربية بنهاايات عادل عبدالمعطى مغاوري299897
تجاره المـــنصورهعالء عوض الشحات السيد الشحات الصبو575826
37712oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاسراء صبحي احمد عبد الحميد الشهاوي
5o6634طب المـــنصورهيوسف راضى محمود حسن سيد احمد عوض
صيدله الزقازيقايمان صابر عزب مصطفى511598
73o428خدمه اجتماعيه اسيوطنسمه رجب رمضان حماد
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اداب االسكندريههالة احمد عبد الحميد فرج ابو الشهود339537
تربية ابتدائي سوهاجهدرا اميل وليم نجيب811671
74o153هندسة قنامحمد محمود عبد الظاهر محمد
65o877نوعية الزقازيقاسماء محمد موسى عبد هللا
طب عين شمسبسنت ايمـــن ابراهيم الشيمي114111
هندسة حلوانمحمد محمد عبدالقادر خليفه غانم353598
43o1o2تربية طفوله ج دمـــنهورشيماء رفعت عبد الحميد الماس سرور
5ooo58صيدله المـــنصورهكريم نبيل احمد عيسي
كلية الفنون التطبيقية ببنهااميره مصطفى علوي السكري217126
حقوق القاهرهمرام محمد لبيب على114495
صيدله االسكندريهمريم محمود محمد احمد شــاهين346974
هندسة المطريه جامعة حلوانعبدهللا ياسر محمد احمدعمارة269864
639o2oتربية الزقازيقسماح محمد حسين محمد حسين
تجاره االسكندريهيارا عمرو عبد الحميد عبد المجيد ابراهيم411275
48863oتربية طنطامحمد محمد فريد شماته
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسامـــنيه سعيد محمد ابراهيم636362
65o113اداب الزقازيقنرمين عبدالعليم احمد الشرقاوى
تربية ابتدائي سوهاجنبيله فكرى انياظ ارمانيوس817293
تربية ابتدائي كفر الشيخقمر محمد إبراهيم عامر369626
286o66طب بنهافاطمه وائل محمد عبدالمعبود
هندسة المطريه جامعة حلوانندى طارق رأفت محمد117662
51o848طب الزقازيقإنجي محمود إبراهيم رمضان رفاعي
صيدله المـــنصورهمحمد محمدفخرى اسماعيل بطل595358
6633o2هندسة بور سعيدمحمد ممدوح حسن محمد فرغلى
طب بنهاامل محمود احمد محمد عباده235917
23914oهندسة القاهرهاحمد محمد سليمان عبد هللا نوار
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد احمد حسن محمد152918
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةندى فتح ابراهيم جبر سليمان277342
اداب طنطاعلياء نبيل محمد احمد عويضه367421
صيدله المـــنصورهنورا رضا السيد شبانه العوضى581525
58o977تربية المـــنصورهسعاد فتوح مصطفى محمد الحصرى
تجاره المـــنصورهحسام محمد على عبده احمد البهنسي569637
كلية طب أسواننها صالح عبدالتواب جاد الرب746472
كلية البنات آداب عين شمسالشيماء عادل شوقى الراوى274264
572o93تربية المـــنصورهاسراء سرور العرابى محمد العرابى
نوعية موسيقيه طنطااحمد ايهاب احمد عبد الغني رزق357384
تربية عين شمسفاطمه سعيد محمد الجوهرى289359
تجاره طنطابيتر مجدي شــاكر سليمان361417
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةنسرين مصطفى محمد احمد رضوان653711
تجاره طنطاحسين زين العابدين عبد هللا سلمان352885
اداب حلواناسالم محمود على محمد143523
اداب االسكندريهغادة رجب محمد الضوى ابراهيم347741
تربية اسيوطنورا حسين توفيق احمد792176
طب بيطرى دمـــنهورطارق محمود على جاد443742
19oo95هندسة القاهرهاحمد رأفت عبدالروؤف محمدى
اداب القاهرهمونيكا وجيه فام توفيلس115312
تربية ابتدائي اسيوطاسراء عثمان محمود سيد788444
2768o5هندسة شبرا بنهااحمد نبيل عبدالعليم قطب الحفناوي
41896oتجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد عالء عبد العزيز احمد يوسف
573o38طب المـــنصورهاحمد سامى عبد هللا محمد الخراشى
تجاره عين شمسعبدالسالم عاطف عبدالسالم ابراهيم288687
119o72هندسة عين شمسبيشوى اشرف ابراهيم يوسف
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8o7888تربية ابتدائي سوهاجبوال ميشيل لطفى بقطر
57o986تجاره المـــنصورهاحمد السيد احمد محمد النادى
22128oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسعاد حمدى ابراهيم عبدالكريم مغربى
تجاره انتساب موجه االسكندريهرامى خالد محمود هنيدى425322
341o34تربية أساسي اسكندريةكريم كمال عوض محمد حسن
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةرانيا شوقى محمد ابو العال زعقوق234534
58oo82تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد مجدى كرم محمد عبد العليم
اداب حلوانمرام محمد جالل الدين سليمان48668
طب القاهرهعبد الشــافى كمال عبد الشــافى احمد نوح55941
43o469تربية طفوله ج دمـــنهورشروق ابراهيم عيسى ابراهيم عيسى
73322oكلية الطب بقنازياد محمد عبيد حسين
2o4548تجاره عين شمسيوسف صالح محمد صالح
السن عين شمسنورهان احمد عبد المـــنعم بشندي137863
تربية فرع الوادى الجديداحمد فوزي مبارز محمد749852
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد عبد الفتاح احمد عبد الفتاح خضر469477
3o14ooهندسة اسيوطعبدهللا محمد عبدالحميد ابراهيم
حاسبات ومعلومات شبين الكومرؤى جمال زكى السيد221164
تجاره بنى سويفكيرلس جمال فرج لبيب728813
هندسة االسكندريهحسن سيد أحمد محمد سيد احمد455852
13o943تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم رفعت اسماعيل عبد الاله
هندسة المـــنصورهمحمد امين عوض محمود الهنداوي572429
اداب الزقازيقندى السيد عبدالعال ابراهيم279712
788o55تربية اسيوطمحمد عمر سيد محمد
729o33طب المـــنياأنس محمد عبد العليم محمود
طب المـــنصورهايه ايمـــن محمد عبد المـــنطلب589761
8o7553تربية سوهاجيثرب على محمود احمد
8o7831هندسة سوهاجعمر عبد هللا عمر على
63o99رياض اطفال الفيوم طالباترانيا عبد المـــنعم احمد حسن
59414oصيدله المـــنصورهالشيماء عالء الدين السيد ابراهيم السحيلى
28968oصيدله عين شمسحسناء حمدى عبدالحميد السيد عيد
نوعية بنهاساره مسعد احمد عبدالتواب293329
تجاره بور سعيدهادى محمد مصطفى حسنين خضير663222
هندسة المطريه جامعة حلوانمجدى محمد احمد السعيد الحفنى592733
28o59oاثار القاهرهدينا سمير عبدهللا عبدالرحمـــن
اداب كفر الشيخمجدى سالمه سالمه أبو فايد368854
هندسة المـــنيااشرف لطفى عبد اللـه محمد الدله459572
اداب القاهرهرانيا محمود عدلى عبد اللطيف محمود27117
8o737oتربية سوهاجدينا نعيم يعقوب بطرس
اداب المـــنصورهريهام الباز محمد الباز الفرحاتى589678
تجاره عين شمسشريهان رفعت سيد احمد عيد143754
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسسهيله سالمه مسلم ابراهيم656314
تجاره القاهرهكريم عثمان محمود عثمان32732
394o99هندسة المطريه جامعة حلوانسفير خالد محمد على سيد احمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى عبدالسالم فتحى عبدالسالم213633
661oo7تربية ابتدائي بور سعيدهدى عصام على محمد الهندى
اثار القاهرهحاتم فتحى عبدالمعبود محمود بحر272499
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنوران العدلى احمد العدلى جادو292267
اداب الفيوماميره والى على مجاور77759
1486o3التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء طارق محمد اسماعيل
تجاره المـــنصورهاحمد صالح حسن محمود الجندى561876
3oo248صيدله الزقازيقايمان سعدالدين عيسى عبدالعزيزعطية
تجاره االسكندريهزياد محمد ضاحى بخيت أحمد344383
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كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسلمى خميس محمود احمد حامد419681
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةكريم طلعت فوزى الخولى212164
5o661oتربية جامعة دمياطساره نايف رزق عبد العاطى القناوي
طب بيطرى المـــنصورهايمان محمد عبد الحميد محمد عبد العزيز569573
3486o5تربية اسكندريةأسماء جالل محمد كمال محمد على
5o334oطب المـــنصورهأمـــنية محمد عبدالفتاح عبدالعزيز
تجاره االسكندريهعلى رمضان نجدى صادق محمد343167
اداب عين شمسمحمد ابراهيم عبدالحفيظ محمد292516
تجاره الزقازيقالسيد زاهر محمد السيد زاهر518725
8o8o65تربية سوهاجفادى عادل رزق سليمان
449o42صيدله االسكندريهإيناس السيد إبراهيم اسماعيل بدران
تربية اسكندريةنعمة شعبان على محمد خميس417881
اداب القاهرهساره سيد فوزى سيد محمد55474
هندسة اسوانندى محمد سعيد سعيد خليل663833
اثار القاهرههناء سالمه ابراهيم عبدالقوى229429
1466ooتخطيط عمرانى القاهرهمى مدحت امين المعداوى
تجاره عين شمسعمر جمال شعبان احمد262262
21oo9oهندسة حلواناميره عبدالفتاح عبدالرازق محمود ادريس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخاحمد محمد شكرى نبوى أبو النور459291
58o67oهندسة المـــنصورهاحمد ايمـــن كمال مصطفى
تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةمروه محمد فرج محمد طه589942
5o2651تربية جامعة دمياطسما عبد هللا عبد هللا عوض
8oo964كلية رياض االطفال اسيوطايات عماد على خلف
5o1247تجاره جامعة دمياطمحمد مصطفى بدر رفعت عامر
2626o2هندسة عين شمستقى عمرو على فتحى صالح
3384o9اداب االسكندريهاحمد محمد احمد حسين حسنين
5o4558تربية جامعة دمياطاسراء ضياء الدين حامد الحسيني حسانين
اداب كفر الشيخحنان على محمد طلبه377181
5o1449تربية جامعة دمياطآيه محمد محمدعلي العصفورى
طب عين شمساحمد عصام الدين حماد محمد جابر294837
21o19تربية حلواناسماعيل سيد محمد اسماعيل
صيدله القاهرهنورهان السيد عبد الفتاح السيد36783
اداب المـــنصورهمروه محمد طه محمد عبد هللا579754
تجاره بنهامحمود محمد محمود محمد295899
طب االسكندريهنور إيهاب مرعي أبوالمكارم أبوزيد412497
573o39طب بيطرى المـــنصورهاحمد سامى عبد المقصود على خضر
تربية الفيومحسناء خالد احمد محمد74949
2239o1حقوق جامعة الساداتمحمد عبدهللا محسب المكاوى
41oo36تجاره االسكندريهمروان مجدى محمود مصطفى عبود
2996o3صيدله الزقازيقعطيه محمد عطيه عوض
تجارة جامعة الساداتعوض هللا محمود محمد الخشن224119
تجاره بنى سويفنهى فراج حسنى كيالنى717279
السن المـــنياماجد مسعد حنا بسخرون221444
كلية البنات تربية عين شمسمـــنة هللا ممدوح محمد مصطفى126263
712o28نوعية المـــنيامحمود عبدالمحسن محمد طنطاوى
هندسة المـــنصورهمصطفى طارق مصطفى زاهر566449
7376o1صيدلة سوهاجمصطفى محمود على احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريمان علي حسن علي18387
232o26طب بنهاروضه زغلول زين العابدين سويلم
اداب الزقازيقاسراء محمد محمد حسن648139
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةبهاءالدين محمد عبدالرحيم محمد عبد الهادى344688
15o182اداب حلوانعمر احمد جاد الحق عبد الغني
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السن عين شمسيسرا السيد حسن على116817
71oo81صيدلة المـــنياشروق خلف هللا حسن محمد
اداب القاهرهعبد هللا صابر سيد محمد46774
14o527كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانفيرينا ابراهيم فرج حنس
كلية طب أسوانالشيماء عبد المـــنعم محمد عبد العال823815
81oo8اداب الفيومعوض عادل محمد مهدى
تربية شبين الكومالهام سامى محمد يوسف المهدى235693
43oo59تجاره دمـــنهورايمان عوض محمد على جمعة
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةالفت سليم صدقى عزيز231974
تجاره االسكندريهميرنا بغدادى حجاج سليمان411254
تربية ابتدائي بنهاساره عاطف عبدالرشيد عبدالعال231718
صيدله الزقازيقاسماء ايهاب حسنى محمد الفالحة512815
تربية اسكندريةرضا ابوالحمد محمد دكرونى336876
هندسة االسكندريهحسام صبرى عبدالفتاح محمد حسب هللا386733
9325oاداب حلوانعمر خالد على مرسى
تربية طفوله الزقازيقامل عبد الواحد عبد الجليل سالم514498
75543oصيدلة المـــنيامحمد حسن محمد حسن
2245o7تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عرفات محمد البربرى
4361o3طب االسكندريهعزالدين احمد حسين عبداللطيف
196o17عالج طبيعى القاهرهشــادى محمود صالح محمود
514oo5اداب الزقازيقمحمد محمود عبد العزيز ابراهيم
تربية ابتدائي قنا ج الوادياميره عبدالكريم احمد محمد743911
طب بنهامحمود مصطفى عبدالقادر هراس486699
37o551كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخهبه فتحى عبد العزيز محمد متولى
372o24تجاره كفر الشيخاميرة محمد سعيد برهامى نصر الدين
طب الزقازيقهناء رأفت حمدى محمد متولى581134
تجارة قنا ج جنوب الواديرشدى فراج محمد صديق736185
تربية ابتدائي بنهاصالح سامح عبدالتواب عبدالوهاب286116
36o574تربية طفوله طنطااميره ابراهيم محمد عبد الرؤف الجندي
2648o3تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء محمد احمد سيد
نوعية االسكندريهيمـــنى عامر محمد سمرة428656
29213oكلية البنات آداب عين شمسزينب رضا على محمد الزياتى
طب كفر الشيخاحمد ناصر عبدالخالق على البغدادى384816
تجاره طنطاتغريد أحمد لطفى نصر الشرقاوى498185
1335o4هندسة عين شمسعمر عبد المرضى محمد عمارة
هندسة بور سعيدمعاذ محمد محمود الزناتى العدل566185
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسفيروز محمد عبد الفتاح محمد659857
تربية حلوانشيرين صبرى محمد عراقى محمد274365
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمريم عبدالعظيم حامد محمد النشــار215991
4191o8اداب انتساب موجه االسكندريهمصطفي محمود محمود حسن شــاهين
صيدله عين شمسسلمى احمد ماهر عبدالعظيم193714
طب طنطاسوسن عادل محمد عبدالعاطى356297
2o3395هندسة عين شمسهاجر خالد يوسف محمود
5o9158طب الزقازيقأمل ياسر محمود حسن أبو العز
هندسة الزقازيقشوقى مصباح ابراهيم حسن513651
تجاره القاهرهعمرو حسام الدين حسنى محمد حسب النبى189184
تجاره االسكندريهايرينى ميشيل ضانى بسكالس348829
19o567طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ناصر حامد علي شــاهين
هندسة الزقازيقعماد حمدى احمد عبد المـــنعم جودة586113
اداب طنطاامل احمد عباس محمد مـــنصور363311
تجاره انتساب موجه  عين شمساسامه محمد صادق محمد273213
تربية فرع الوادى الجديدمها ظريف شعبان محمد748988
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اداب عين شمسميرنا كميل ابراهيم توادروس126274
42o833اداب كفر الشيخمحمود محمد السيد عبد الوارث النجار
السن عين شمسرحمه خالد محمد غريب135912
4243o8اداب كفر الشيخفريدة محمد امين حسن سالمه
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناشرقت محى الدين احمد حسن119176
تجاره الزقازيقمحمد حسام انور حلمي السيد644777
طب بنهاندى لطفى على المغربى363923
فنون جميله فنون حلوانميرنا جرجس بقطر جرجس126576
تربية ابتدائي الزقازيقاسامة حمدى محمد فايز515727
تربية الزقازيقهبه وجيه عبدالرازق على648168
381o94تجاره كفر الشيخالسعيد عنتر السعيد عنتر عبدالرحمـــن
3592o2تربية طنطاسلمى محمد محمد بدوى حسان
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عالء محمد حسن188982
6o634نوعية جيزهاميمه شكري عبد الستار علي
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عبد الحكيم محمد رمضان139723
3o36o3اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاالميره بهيه جمال السيد عباس ابراهيم متولى
تربية بنى سويفاالء احمد سيف الدين عبد العظيم62242
8o4716تربية طفوله سوهاج طالباتداليا عبد االخر مدنى محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهدير تامر محمود حامد55499
طب اسنان كفر الشيخرجاء خالد محمدى محمد ابو الغيط377441
64627oتربية ابتدائي الزقازيقاالء محمد عبدالحليم محمود
تربية ابتدائي المـــنصورهابرار نبيل على محمد القصبى571151
3979oتجاره القاهرهمى حافظ فتحى حافظ
تجاره المـــنصورهاحمد محمد محمد العدل حكم591283
تجاره جامعة دمياطعبد العزيز اسامة عبد العزيز فهمي499876
علوم الزقازيقاسراء احمد السيد محمد517854
2373o5تربية اسواناحمد عبدالرحيم عبدهللا حسن
صيدلة اسيوطمارينا ايمـــن نعيم عبد النور789161
6229oالسن المـــنياسندس عمر محمد علي
تربية طفوله الزقازيقثناء احمد الشــافعى فرحان649885
كلية حقوق المـــنيااسامة محمد معوض حسين715781
طب اسنان طنطارحمة ربيع رجب عبد الحميد447379
تربية ابتدائي الزقازيقعبير خليل احمد خليل643568
تجاره طنطاحسام عادل محمد محمد محمد حسن496334
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاسماء سيد محمد سيد67915
تربية المـــنصورهنبيله عباس محمد عباس574733
تربية شبين الكومسماح جمال محمد السيد الجندى229651
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويساحمد سلطان محمود على659963
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد الحسينى حامد عبدالكريم221813
64o6o6طب بيطرى الزقازيقبسمه سالم مصطفى على سبع
نوعية اشمونهشــام عبداللطيف السيد غزيز223542
طب اسيوطعزيزة طه محمد رمضان799337
نوعية اسيوطعادل شحاته فوزي عطا هللا799481
5689o8صيدلة بورسعيدمروه طارق حامد محمود ميرة
طب المـــنصورهنجاه ابراهيم احمد عبد هللا الغريب591995
5o6248تجاره جامعة دمياطجمال عبد الناصر عثمان الطنطاوي هالل
تربية ابتدائي الفيوماسالم احمد عبد الهادى محمد76182
صيدله المـــنصورهندى اسامه محمد المرسى عبده567912
اثار قنا جنوب الواديرباب مسعد محمد عبدالسميع الطرقى289786
5o9o79 صيدله الزقازيقساره محمود عبد الحميد صالح هنداوى
هندسة عين شمسميرنا وائل جمال عيسى117752
تربية طنطاغصون صالح عبد الشــافى الجدى367423
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8o2923تربية ابتدائي اسيوطمروى شلبى احمد حسانين
تربية طفوله شبين الكومسمر حسام الدين توفيق عبدالنبى218685
طب الزقازيقايه جوده سليم حسن محمد586981
81o585تربية ابتدائي سوهاجشيرى مجدى رياض معوض
212o97كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد ايهاب عسكر محمد زيدان
3o1941حقوق عين شمسعلى عبدالحكيم على حسن
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنوران نبيل يوسف حيدر119736
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود احمد راوى احمد823391
طب عين شمسنورهان محمد عبداللطيف احمد سالم271221
تجاره جامعة دمياطمصطفى طه طه فايد499947
499oo7اداب طنطاطلعت سمير عبدالمـــنعم محمد عبدهللا
36o99تجاره القاهرهياسمين عمرو السيد العربى حبيشى
12o917ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسمـــنه محسن احمد عبد الفتاح
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبد الحميد علي عبد الحميد علي سلطان345381
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةابراهيم عادل حسين الصاوى على صابر381464
4194o8تربية اسكندريةروان مصطفى محمد جمعه السيد
هندسة حلواناسامه محمود عبد الفتاح محمود38698
تجارة قنا ج جنوب الواديأحمد عبدالهادي سالمان سيد737839
صيدله المـــنصورهساره مصطفى شوقى محمد الباز عامر563949
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد حمدى حنفى سيد63663
كلية األلسن كفر الشيخابراهيم حمدى فرج السيد جبر352848
22892oتربية شبين الكومدعاء محمد الشحات الجندى
تجاره كفر الشيخمحمد على حسن محمد أبو أحمد369949
45o725صيدله االسكندريههند يسرى احمد خالد
52o457نوعية الزقازيقامل محمد رجب مصيلحى
طب المـــنصورهفاطمة مسعد مسعد عاصى493187
56o98اداب القاهرهجهاد مصطفى سيد محمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد مصطفى عبدالمجيد حجاج235682
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجهاد خالد عيد حسين ابراهيم198243
كلية فنون جميلة فنون اسيوطمريم اشرف فايز عزيز133829
تربية حلوانعبد هللا سيد احمد محمد57342
353o36طب طنطااسامه احمد السيد محمود القصراوى
تجاره عين شمسضحى عمرو محمد على132345
42o1ooتربية اسكندريةميار حسين محمد محمود المغربى
562o52صيدله الزقازيقابراهيم اسامه السيد ابراهيم عبد الخالق
هندسة بور سعيدمى مصطفى محمد محمد السيد ابو مايلة636199
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعبير مـــنصور عبد المطلب البربرى385334
57579oسياحه وفنادق المـــنصورةسالم عادل سالم صالح الجندى
تربية اسكندريةاالء محمد محمد هالل ابو خضر422915
اداب انتساب موجه بنهاعبدالرحمـــن ناجى توفيق عبدالسميع275848
السن عين شمسهايدى احمد على عبدالباقى188569
716o71كلية حقوق المـــنيابيومي حمدي بيومي حسن
هندسة عين شمسمصطفى جمال زكريا الحريرى187845
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىسمير احمد محمد محمد محمد علي الشين522299
طب المـــنصورهاالء محمود اسماعيل اسماعيل578324
799o66صيدلة اسيوطالهام محيى احمد محمد
كلية األلسن بنى سويفبوال ريمون فايق مجدهللا75519
تجاره الزقازيقمحمد ابراهيم محمد عبد الغفار518768
36272oهندسة المـــنيااحمد احمد محمد الماحى
سياحه وفنادق المـــنصورةنشوى السيد محمد شلبى354611
هندسة اسيوطحسين أحمد حسين الفيومى459587
81973oكلية تجارة ج أسوانعبد الرحمـــن ابوالمجد مرسال يوسف
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صيدلة اسيوطمحمد على عبد الرحيم محمد813953
هندسة بور سعيداحمد هشــام محمد محمد السيد محجوب636857
28o618طب بيطرى بنهافاطمه الزهراء فيصل جيالنى ادريس رحيم
صيدله عين شمسنورهان عمران عبدالفضيل عمران196624
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرانيا ابراهيم محمد عبد ربه الخولى221275
289o3اعالم القاهرهامـــنيه محمود عبد الالة احمد
تجاره عين شمسمحمد اشرف صالح عبدالحى محمدالبرص289881
هندسة القاهرهسندس هاشم محمد كمال هاشم123993
تربية سوهاجكريم احمد محمد أبوالقاسم811248
تربية بنى سويفاشرف احمد السيد احمد67235
51o671تجاره الزقازيقحمدى عبدالعظيم محمد على مصطفى
صيدله القاهرهضحى عالء الدين حسنى الحكيم35754
8o79o7حقوق سوهاجمحمد عبد الناصر احمد عبد الاله
تربية ابتدائي طنطااسراء عبدالفتاح علي عبدالرحمـــن شمس486386
5o754اداب القاهرهمصطفى محمد على سالمه مهدى
8o1811تربية ابتدائي اسيوطشيماء جمال مسلم حسين
صيدلة بورسعيدفاطمه محمد مختار محمد727798
اداب حلواناسماء محمد احمد محمد144219
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمرو عاشور محمد الحلوانى244528
37376oتربية كفر الشيخعبد الرحمـــن اسماعيل عامر البرعصي
اداب عين شمساحمد ماهر عبدالعظيم سيد احمد263244
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسفاطمه محمد ابراهيم خليل654975
654o62تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد صالح صابر محمد
اداب انتساب موجه عين شمسعمرو محمد عبدالحى ابراهيم بدر187768
26415oتجاره عين شمسمحمود محمد محمود حسنين
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنورهان صالح الدين شوقى محمد192176
طب اسنان طنطاالشيماء سامى محمد أحمد جمعة485689
تجاره انتساب موجه  عين شمسياسمين عصام محمد صالح الحريرى132512
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهاجر طارق توفيق حافظ37412
83o719تربية ابتدائي سوهاجعزه محمود رشــاد محمد
السن المـــنيادعاء بديع خيري صالح723826
3o7865اداب حلوانبالل محمد فهيم صالح
تجاره القاهرهاحمد ربيع محمد ناصر اسماعيل46749
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمريم محمدفريد محمد علي فوده192297
طب اسنان كفر الشيخمى جميل متولى البشبيشى377523
تربية ابتدائي عين شمسعمر ياسر كامل محمود33197
2o8479هندسة المطريه جامعة حلوانمينا ممدوح امين مرقص الفار
تربية دمـــنهوراسماء ابراهيم شعبان ابراهيم شــاهين429333
طب طنطامحمد عصام عبد الباقى عبد العزيز محمد497198
2o3944تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين نور صالح احمد
تربية ابتدائي المـــنياامل ناصر عبدالسالم عبد العزيز729272
نوعية المـــنيامحمد صالح محمود خضر711925
2o6162اداب القاهرهرحمه عاصم عبدالعال محمود
51488oتجاره الزقازيقنورهان محمد عبدالقادر سليمان
كلية البنات آداب عين شمسمـــنار مسعد مصطفى فهمى294198
تربية اسوانمحمد فتحى محمد صادق823999
تجاره انتساب موجه  عين شمسهدير رضا فرج عبدالرازق266138
تربية بنى سويفعبير كمال شــاكر عويس69182
عالج طبيعى القاهرهجهاد عبدالعزيز عبدالقادر حسنين هدهود279343
2o414oكلية البنات آداب عين شمسضحى محمد عبدالرازق الشــافعى
تربية المـــنصورهناديه محمد ابراهيم الدسوقى على خليفة576375
تجاره انتساب موجه قاهرهاسراء طلعت محمد سليم127789
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19oo28هندسة عين شمسعلى محمد على علم الدين عويضه
حقوق القاهرهيحى احمد عبد الخالق عبد هللا152977
رياض اطفال المـــنصورهناهد كامل كامل محمد غنيم593966
صيدله القاهرهنورهان احمد معتمد احمد18524
تربية دمـــنهورمـــنة هللا فتحى السيدمحمد شعبان429799
381oo2تجاره كفر الشيخابراهيم عادل عبدالاله عبدهللا درويش
7o133تربية ابتدائي بنى سويفمصطفى احمد عبد هللا محمد
السن عين شمسهايدى يسرى عبد الحليم عبده خميس411322
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ايمـــن السيد البطرنى217239
نوعية المـــنياهانى غريب ذكى معوض717974
اداب حلوانميرنا رافت شحاته بخيت268163
8o78oتربية ابتدائي الفيوماسالم حامد عويس على
تخطيط عمرانى القاهرهاحمد السيد على على بحيرى513559
3561o5تجاره طنطاهبه احمد اسماعيل ابراهيم الحبال
تربية ابتدائي الزقازيقهايدي مـــنير عزيز مسيحة اسطفانوس516583
56oo38طب بيطرى المـــنصورهكريم ممدوح محمد على الصراف
طب بنهانورهان سامى على محمد محمد حسن521556
طب حلوانندا ربيع عبد هللا حسن71354
فنون جميله فنون ج االسكندريهتسنيم محمد عبد العزيز عبد الحميد محمد346293
تربية ابتدائي اسوانياسمين احمد عبد العال احمد823799
هندسة القاهرهخالد محمد سليمان امين58423
صيدله عين شمسنوران عمرو عشماوى احمد السيد188379
اداب الفيومابراهيم محمد اسماعيل عبد القادر58821
12192oصيدله القاهرهمحمد مصطفى صالح الدين امين بندارى
4o777فنون جميله عماره ج حلواننورهان سيد احمد محمود
8o318تربية الفيومعبد الرحمـــن سعد درويش حسين
تربية طنطارحاب عبد الهادى سليمان على مـــنصوره496448
هندسة الزقازيقعلي فتحي علي علي داود522663
اداب طنطااحمد محمد عبدالفتاح جاد هللا499344
7232o6طب االسنان المـــنياايمـــن عيسى مالك عياد
2o6o18اداب عين شمسسلمى طارق عطا الكريم الشمـــندي
نوعية المـــنيافيض محمود فيض محمود715432
75575oصيدلة المـــنياشيماء طه سيد سيد
حقوق القاهرههدير محمد فولي علي حسن39489
اداب المـــنصورهاسراء حسن سالم محمد حسن593748
52oo48صيدله الزقازيقاسماء سمير عبد الرحمـــن عطية
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورامانى موسى عبد العزيز محمد عسل445161
صيدلة سوهاجمحمود محمد حسن عبد الرحيم817254
5o3616هندسة بور سعيداحمد محمد احمد احمد شمخ
اداب انتساب موجه القاهرههاجر سعيد محمد عبد الرسول44874
نوعية االسكندريهشــاهنده عبد الرازق فتحى عمر347367
تجارة قنا ج جنوب الواديالحسين عبدالحميد محمود عبدالحميد736182
تجاره االسكندريهحنان هشــام فهمي اسماعيل  نصار423375
8o6733تربية سوهاجتغريد اسماعيل السيد اسماعيل
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةعهد نبيل محمد سيد احمد636372
791o26التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةقمر على سيد حسن سيد
524o54كلية هندسة بنهاأحمد ابراهيم حسيني مصطفى
3oo4o8طب بنهاعبدالرحمـــن احمد محمد عبدهللا
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىاسماء عبدهللا ابوبكر امام742924
8o9oo1تربية سوهاجرضوى الصافى عبد الرحمـــن عبد الرحيم
4591o3هندسة االسكندريهمصطفى عبد العاطى محمد عوض
22226oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةامـــنيه عادل محمود حربى
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47o2ooكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورياسمين عبده انور الشرقاوى
65o826تربية الزقازيقعزيزه سعيد عبدالمـــنعم محمد
564o86اداب المـــنصورهكريم اسامه السيد عبد السالم االبيض
طب بنى سويفزينب حلمى جمعه حسنى68556
5oo285هندسة الفيوممحمد حسام عبد الوهاب مأمون المصرى
سياحة وفنادق جامعة الساداتسندس السيد محمد دندوح218686
تربية ابتدائي الزقازيقايمان محروس محمد عبد الحميد هاشم643844
1885o1فنون جميله فنون االقصرشذا اشرف حامد ابراهيم الطوخي
تربية االسماعيليهمـــنه هللا محمد محمود عبد القادر655696
7215o5طب المـــنياكيرلس دانيال اسرائيل ميخائيل
هندسة االسماعيليةسماء هانى سيف اليزل محمد عبد السميع652974
اداب المـــنصورهميراى ود يع عادل وديع563117
اثار القاهرهعبدهللا اسامه سيد احمد عالم272538
58o11oطب المـــنصورهالناصر صالح الدين جمال الدين ابو السعود السقا
تجاره عين شمسنادين حسام الدين محمد يونس116813
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسافرايم بهاء يوسف عياد666983
357o23صيدله االسكندريهمحمد مدثر طه ابو الخير
3o4822تجاره بنهاعزه عادل احمد محمود
14o457تجاره عين شمسداليا خالد ابراهيم حسين
طب بنهااسراء عاطف عبدالقوى عنتر216211
565o64تربية المـــنصورهمها محمود السعيد السيد احمد
28oo1oتربية بنهاهدير رزق عبدهللا محمد مـــنصور
تجاره المـــنصورهمحمد محمد احمد على االلفى588125
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانابانوب ميالد وديع ذكى159173
كلية حقوق المـــنيامحمد خالد محمد نادي714543
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخيمـــنى عبدالغنى أحمد عبدالغنى عبدالرؤف385611
21o214اداب حلوانرشــا عيد محمود على
3o453هندسة القاهرهمعتز محمد غريب حسنين
طب القاهرهمحمود حسن عبد اللطيف درويش38434
كلية التجارة ج العريشاسماء بشير عبد المـــنعم هندى665346
41629oتجاره االسكندريهعمر نبيل محمد فرج مـــنصور
تربية سوهاجياسمين ابراهيم ابو الفتوح محمد815536
26913oهندسة القاهرهمحمود عبدالحميد ابراهيم احمد
اداب عين شمسهانيا عمرو صالح الدين حسن121326
48685oاداب المـــنصورهشيماء السعيد السيد محمد الجمال
اداب حلوانخالد نادى حميده احمد32478
تجاره انتساب موجه  عين شمسندى نادر عبد القادر محمد133843
تربية ابتدائي شبين الكومرانيا عادل مصطفى عبدالفتاح232786
683o9تجاره بنى سويفشيماء محمد سيد محمد
تجاره االسكندريههانى احمد جمعه عوض351963
744o1اداب الفيومندا جمال فاروق سيد
صيدله المـــنصورههاجر عبد الحسيب محمد محسوب567246
23837oاداب اسيوطسهيله سعيد محمد احمد
هندسة المـــنيامحمد اشرف احمد عبد القادر728179
5o3171تجاره جامعة دمياطأحمد محمود محمود على قوطة
738o71اداب قنا ج جنوب الوادىابراهيم حسن محمد محمد حسين
6376o8نوعية الزقازيقمـــنار طارق السيد مصطفى الغزالى
178o7صيدله القاهرهنوران احمد محمد على المسدى
تربية ابتدائي بنى سويفهدى حسن عبد الحفيظ احمد71438
2o4783اعالم القاهرهمعاذ فوزى كامل مصطفى الخولى
تربية ابتدائي كفر الشيخاالء محمود عوضين اسماعيل384244
2o7471كلية البنات آداب عين شمستقى بيومى السيد عزب عبد الكريم
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2o7138تجاره عين شمسانجى جهاد محمد احمد محمد سالم
تمريض شبين الكوم المـــنوفيةنرمين نبيل احمد عطيه228956
كلية هندسة بنهااحمد جمال لطفى ابراهيم279499
5o6623طب المـــنصورهعبدهللا اسماعيل امين اسماعيل سرية
455o94هندسة االسكندريهزياد احمد عبد المطلب احمد محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسامه عيد السيد حسن محمود284135
تربية شبين الكوماحالم عبدالمـــنعم على قطب232529
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتمـــنى فيصل محمود ابراهيم733821
288oo2كلية البنات آداب عين شمسهدير مجدى عبدالفتاح محمد
5o367oتخطيط عمرانى القاهرهيمـــنه عبد الكريم عبد الكريم حموده
صيدله الزقازيقايمـــن محمد صالح الدين محمود عبدالحليم649474
12o927صيدله عين شمسنورهان خالد عبد المولى محمود
اداب بنهااحمد عبدالرشيد ابوالفضل ابراهيم276927
46o772هندسة االسكندريههبه صفوت عبد الغنى عمران
تجاره كفر الشيخاالء طارق محمد عبد الفتاح424416
هندسة شبرا بنهافاطمه مدحت فتحى محمد حبيب293277
هندسة االسكندريهناجى عصام دميان حنين بشــاى456349
7511oكلية طب أسنان الفيومندا ياسر رمضان احمد
8o23o4سياحة وفنادق المـــنياعبد الناصر احمد احمد ابورحاب
نوعية بور سعيدخالد يوسف محمد قطاوى663188
14o23oتربية عين شمسايه عصام عبد العزيز مرسى
طب االسكندريهايه ابراهيم عبد القادر شوشه382447
271o43تجاره انتساب موجه قاهرهساره نبيل محمد حافظ
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعصام صبحى عبدالمـــنعم محمود عبد الشــافى235283
تجاره بنهامحمد عبدهللا محمد محمد عبدالخالق276946
457oo8هندسة االسكندريهمصطفى ابراهيم عبده محمد محمود المعجنى
طب بيطري المـــنيامينا نادى مساك يوسف728117
هندسة القاهرهبهى الدين مصطفى عبدالعزيز عبد ربه بهى الدين189249
29o215هندسة شبرا بنهاسعيد سامح سعيد محمد الجمل
2o5443هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عبدالمـــنعم حسن محمد حسن
صيدله عين شمسمينا عيد ابراهيم صموئيل133694
تربية شبين الكومايمان السيد محمد طايل234358
هندسة عين شمسنبيل رأفت فتحى موسى سليمان187335
5833ooطب بيطرى المـــنصورهاسماء صالح الدين حسن عبد السالم
اداب الزقازيقمصطفى محمد عبدالسالم احمد فرج286825
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمصطفى هشــام مصطفى احمد دراز497115
63553oاداب الزقازيقتسنيم عادل السيد جوده
41o675تربية اسكندريةاحمد زكريا ابراهيم الدسوقى احمد سليمان
تجاره القاهرههنا ايمـــن رشدى عبد الغفار احمد118583
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد صبحى علوى رضوان233371
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةريهام سعد سالم الشــاذلى233763
هندسة اسيوطهدير مجدي عبد المـــنعم عبد الحميد788729
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمعاذ وحيد عبد العزيز حبيب442936
كلية فنون جميلة فنون اسيوطنرمين احمد عبد المجيد جالل786845
اداب سوهاجهند هارون محمد احمد817771
صيدله االسكندريهمحمد احمد محمد كراوية436299
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد اشرف عبد المـــنعم محمد18296
تجاره المـــنصورهمحمد طارق عبد البارى اسماعيل السيد572991
 تربية الساداتتقى خالد عبدالودود عوض226718
5o119oتجاره جامعة دمياطمحمد شريف محمد رشــاد األالوى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانانجى محمد احمد مصطفى خليل149296
علوم طنطامى عثمان عبدالحى يونس489231
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هندسة اسيوطصالح الدين طارق صالح يوسف47375
42o846تجاره االسكندريهمصطفى محمد السيد محمد ابو العدل
434o7علوم القاهرهحسن اسالم حسن عبد الغنى
تربية ابتدائي كفر الشيخندا حسن محمود على جازيه376653
تربية العريششريف محمد عبدالجواد محمد شريف666236
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد شمس الدين احمد عفيفى651586
2o1734حقوق القاهرهاحمد سيد على سويفى
28o5o5نوعية بنهاياسمين محمد عبدهللا ابراهيم محمد
تربية ابتدائي سوهاجمصطفى عبد الحكيم احمد عبد الحليم829566
تجاره عين شمسمروه يسرى محمد محمد132411
335o76تجاره االسكندريهسلمى احمد محمد مبروك بسيونى
65o438هندسة الزقازيقاسماعيل عيد غريب محمد
تربية شبين الكوماسراء ياسر محمد شعبان احمد الغيدانى214214
رياض اطفال االسكندريه طالباتياسمين مصطفى حسين محمد الحلو411277
تربية ابتدائي المـــنيانورة زكريا عبد الوهاب عبد الوهاب716549
تربية أساسي اسكندريةسمر عالء فتحى عبد العليم422637
تجاره االسكندريهشيرين محمد احمد احمد على415758
8o77o2تربية ابتدائي سوهاجهدى احمد السيد احمد
تربية بنى سويفرباب هليل سالمه محسن63753
هندسة اسيوطمحمد خميس جمعه شحاته العطار458769
نوعية الزقازيقنيره محمد محمد عطيه سليمان649366
21o181تجاره وإدارة أعمال ج حلوانوالء سعيد محمد على ابراهيم
طب كفر الشيخوالء أبو السعود حسن مرزوق385344
57475oتربية ابتدائي المـــنصورهوالء ممدوح السيد القط
تجاره القاهرهنيره محمد احمد عبد المجيد57449
8122o9اداب سوهاجاسماء عمر احمد محمد
تربية ابتدائي المـــنيامرثا يوسف رمزي يعقوب726775
اداب االسكندريهاالء احمد سيد احمد بدوى347289
59o728طب بيطرى المـــنصورهمحمود ابراهيم على عبد العال متولى ليله
كلية أداب بورسعيداسراء ناصر توفيق احمد662233
2248o8كلية الصيدلة ج الساداتمحمد ابراهيم مـــنصور يونس
8o9696حاسبات ومعلومات االقصر ج جنوب الوادىمحمود عيد محمد البدرى
8o3513طب سوهاجتسنيم السيد عبد العال رفاعى
6562o6هندسة االسماعيليةمحمد محمد حسب محمد
تربية الزقازيقاسماء خالد محمد حسن644529
تربية قنا ج جنوب الوادىأميرة احمد سيداحمد حسانين745116
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةايه محمد حسين محمد االشعل585817
56533oصيدله المـــنصورهمحمود محمد محمود على عيد
اداب المـــنصورهاميره يوسف محمد البيلى برهام574694
تجاره المـــنصورهاحمد عبد الوهاب كمال محمود591789
5oo139هندسة المـــنيااحمد احمد صديق ابو عماشة
تجاره القاهرهحوريه حسن سيد حسن154219
457o26هندسة كفر الشيخعبدالرحمـــن محمد يسن طه ابراهيم
4884o6تربية طنطاالسعيد نسيم السعيد عبدالعال
طب االسماعيليه ج قناة السويساحمد سامي محمد السيد صالح653337
49o24تجاره القاهرهاحمد عبد العليم عبد العزيز السيد خلف
تربية ابتدائي اسيوطايه هللا اشرف فوزى محمود796191
46o921هندسة االسكندريهاميمة عز الدين محمد نصر الدين
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةماريز عادل عزيز جرجس116971
8o5349طب اسيوطسلمى حسين محمدين عبد الواحد
كلية االثار ج اسواننبيل جابر سعد شمس الدين366369
هندسة اسوانمحمد حازم اسماعيل عبدالمبدى344642
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فنون جميله فنون حلواننورا اسامه امين طه188314
41399oهندسة حلواناحمد خالد عبد الخالق عبد الخالق السيد
تجاره المـــنصورهعلى محمد ربيع مصطفى احمد الفقي569647
2o6754اثار القاهرهسلمى عبدالرؤوف عبدالحميد حسين
اداب الزقازيقمروه نبيل محمد عبد الرحمـــن524329
22o8o7اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد يحيى محمد عطيه عثمان
فنون جميله فنون االقصرديانا طارق شعبان عبد المقصود خليل346659
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةكريم خالد عبدالفتاح محمد ادريس235617
729o82تربية رياضيه / بنات المـــنيانهال جمال الدين محمد موسي
طب القاهرهشروق خالد فؤاد بشير55546
اداب الزقازيقامـــنيه فتحى هدى محمد حسن516381
تربية طنطاجهاد مصطفى محمد جمال الدين495797
تربية شبين الكوماسراء مصطفى عبدالخالق ابو عثمان214816
السن المـــنياديفيد جورج وليم زكى193781
1878o9طب بيطرى القاهرهمهاب طه لبيب زوبع
اعالم القاهرهتقى ياسر نبيه عبدهللا196538
641o65دار العلوم ج القاهرهدعاء احمد محمد عبد الحى الدماطى
66o2o6تربية بور سعيداحمد محسن السيد السيد العايدي
هندسة الزقازيقورده سليمان ابراهيم شحاته518259
تجاره طنطاعماد حسن شعبان الشنشورى362591
تجاره االسكندريهمحمود مجدي دسوقى محمد حجازى طوالن338688
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد محمد احمد عبد اللطيف61287
تربية عين شمسهاله خالد عبدالحميد ابوالفتوح298163
7448ooتربية ابتدائي قنا ج الواديجيهان السادات محمد عمر
14o9o1هندسة عين شمسمريم عبد المـــنعم عبد العظيم سليمان
تربية المـــنصورهايه عبد الفتاح عبد الرحمـــن صلى569431
6443o8نوعية الزقازيقسميه السيد عبد المـــنعم السيد البسيونى
السن المـــنيامحمد عادل احمد عفيفى النحال289156
14953oهندسة القاهرهرانيا فريد حسن محمود على
3853o4تربية كفر الشيخوالء سالم السيد الجداوى
هندسة طنطامحمود عبد الرؤف محمود اسماعيل494622
تربية قنا ج جنوب الوادىحسنى محمد على النجار747484
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى شعبان عبد الحفيظ احمد147847
5o574oتربية جامعة دمياطعبدهللا محمد فتحى معوض
اداب اسيوطنجالء عبد الرسول سيد عبد الحليم799297
43o139اداب دمـــنهورامل على عطية ابراهيم عطية
تجاره عين شمسايه حنفى صادق محمد275472
26933oتربية حلوانمحمد عبدالستار على حسين
صيدله الزقازيقرنا محمد محمد عبد الحميد645878
29862oصيدله عين شمسايه مسلم عبدالمؤمـــن عبدالغني
تربية المـــنيامحمود محمد عاطف احمد عثمان755959
52o574اداب الزقازيقعمر طارق محمد احمد عبدالرحمـــن
تجاره الزقازيقكريم مختار السيد عبدالرحمـــن غزال644139
76oo7oكلية الطب بقناإسراء جمال جاد الرب حسن
2o2554السن عين شمسهدير حسن عبدالرسول عبدالعزيز
8o63o1تربية ابتدائي سوهاجمارينا جابر نصرى زكى
3oo552صيدله الزقازيقايه سعيد ابراهيم محمود الزغبي
طب عين شمسكارول مجدي جرانت ميخائيل صليب635598
صيدلة بورسعيدامانى حمدى مسعد مصطفى568836
تربية ابتدائي المـــنيامحمد جمال محمود على722489
اداب المـــنيامارى كمال ابراهيم حنا723839
66o391هندسة بور سعيداحمد عباس زكريا جاد غنام
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كليةاسمجلوس
صيدله عين شمستقى مصطفى فتوح محمد268248
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنورهان فرج محمد الشــافعى119721
كلية بنات شعبه طفوله عين شمساسماء معتصم محمد عالم152774
تربية المـــنصورهكامليا جمال ابراهيم راتب ابو المعاطى589414
14o459التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدعاء حسنى شــاهين ابراهيم
485o41هندسة طنطاماجد ممدوح السيد مصطفى صالح العيسوى
حقوق االسكندريهصابرين عطيه حسين عطيه415767
نوعية المـــنياايمان محمد محمود احمد715629
تجاره االسكندريهنور الهدى حامد عبد السميع عبد الجواد زهران424344
3488o8اداب االسكندريهاسراء أسامة محمد رضوان
طب االسكندريهبوال سامى حليم غالى441628
هندسة االسماعيليةاسالم محمد فتحى محمد656954
هندسة شبرا بنهامـــنه هللا طارق كمال محمد يونس298847
تربية ابتدائي بنهانورهان خالد محسن عبدالفتاح279715
كلية هندسة بنهاايناس صبرى محمد يوسف231573
طب طنطاآيه جمال عبدالغنى الصاوى376755
58o487كلية اآلثار سوهاجمـــنير ايمـــن محمود طرابيه
صيدلة اسيوطوئام سامى حسن سعيد748634
حقوق القاهرهاحمد عبدالودود رشدى محروس سليمان243445
تربية جامعة السويسفاطمه احمد على محمد657387
تربية اسكندريةزينب حسن محمد حسن احمد428323
3753o8طب كفر الشيخاحمد هشــام ابراهيم عصر
12o564هندسة عين شمسبيشوى انور وديع بسطا
3o46ooطب بنهااحمد محمد مجدى سابق احمد
هندسة شبرا بنهامحمد هشــام محمد صالح276655
تجاره اسيوطمحمود محمد احمد حسن798821
52o383تجاره الزقازيقعبدهللا عاطف محمد زكريا محمد
تربية شبين الكوماحمد اشرف محمد ابو احمد213277
64ooo2اداب الزقازيقخلود رجب عبدالمجيد اسماعيل
طب طنطاآيه سالم السيد ابو عامر495463
6998oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفضحي محمد علي احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوستينا مراد عطيه يوسف31585
تجاره الزقازيقاسالم محمود محمد فتحى517211
اداب بنى سويفصفاء عزت عبد الوهاب محمد66857
3o47o4كلية هندسة بنهااحمد هشــام احمد السيد درويش
تربية المـــنصورهايمان رضوان محيى رضوان على591834
طب بورسعيدمحمد المعز با محمد عباس فرج664184
51485oتربية ابتدائي الزقازيقاسماء عبدالباسط جودة جمعه
5113o9صيدله الزقازيقابرار نبيل عبد العظيم احمد حمره
كلية البنات تربية عين شمسمياده سيد سيد ابراهيم294587
66o769هندسة بور سعيداحمد ابراهيم ابو المعاطي علم الدين
اداب حلوانفاطمه هزاع درهم ناجى197756
1892o8طب اسنان القاهرهاحمد كمال حسنى عبدالسالم
تجاره الزقازيقمحمد احمد السيد حسين528335
صيدله االسكندريهاسامة جمال عبدالمجيد إبراهيم الشيمى443386
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمود اشرف محمود يوسف البراوي577125
37o6o1طب االسكندريهإسراء عبدالمحسن عصمت الفار
صيدله القاهرهاحمد محمد عزت عبد الفتاح عبد الهادى23927
نوعية االسكندريهاحمد محمد يحى عبد الحميد416159
437o76طب بيطرى االسكندريهياسر شريف عبد العاطى محمود اسماعيل
صيدله االسكندريهمحمود محمد محمود مروان عبدالحافظ488731
تجاره طنطاعالء الدين عادل محمد جاب هللا362587
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كليةاسمجلوس
صيدله بنى سويفنهى عالءالدين كمال الدين امام64589
اثار الفيوممحمد على محمد على الوقاد411524
صيدله الزقازيقوالء محمد احمد محمد شــادوف577466
43o489تربية طفوله ج دمـــنهوروالء محمد عبدالظهير عيسى
تربية المـــنيااحمد فتحى احمد محمد725855
3738o2طب عين شمسأيمـــن محمود محمد محمد إسماعيل
2o3494اعالم القاهرهندى محمد رفاعى حسن بكرى
2164ooصيدله طنطامريم فايز توفيق ميخائيل
هندسة المـــنصورهعصام الشربينى العشماوى الشربينى577839
8o1742اداب اسيوطمحمد نشــات محمد عبد العال
طب القاهرهفيلوباتير جوزيف جرجس رياض122711
رياض اطفال المـــنيا طالباتآية على محمد ابوسريع715899
هندسة االسكندريهإسراء أحمد علي أحمد457555
هندسة شبرا بنهامحمود بدر بن عبدالمـــنعم السيد281789
كلية األلسن كفر الشيخغادة عبد المجيد عبد الحافظ ابو جبل364642
اداب القاهرهحنان طارق حماده سعيد27824
هندسة االسكندريهاحمد خميس مصطفى ابراهيم محمد455164
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر عالء زكى عبدالحميد266895
طب اسنان عين شمسسندس احمد محمد البرى283272
42o454تربية طفوله اإلسكندريةروان محمد على عبد النبى مصطفى
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىحسن سعيد حسن تهامى645433
تربية الزقازيقفادى ماهر فرج صليب523933
هندسة القاهرهاحمد عصام ابو زيد عبد الصمد154739
تربية الزقازيقصفيه محمد ابراهيم وهدان643864
اداب الفيومجهاد حسين محمد عتريس75162
تربية شبين الكومبسمه سمير صالح طعيمة222415
14o593تجاره عين شمسنسمه رأفت شمروخ احمد
اداب انتساب موجه القاهرهاحمد سعد طلعت حسين152815
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعلى على سيد رياض68926
19677oتربية حلوانعمر عزت ابراهيم قناوى
8o8o84تجاره سوهاجنور الدمرداش عاطف السيد
عالج طبيعى ج كفر الشيخروضه يحيى محمد عبله354956
753o98هندسة اسيوطذكي خالد ذكي عبدالجواد
713o4oطب المـــنيايسرا خيرى محمد خلف هللا
نوعية طنطانيره سعد موسى حسن486679
228o92طب بيطرى بنهامصطفى عاطف السيد مأمون
تربية المـــنصورهايمان حسن محمد العوضى579986
اداب انتساب موجه بنهانورهان فريد لطفى فريد حسين278427
8237ooطب القاهرهاحمد عمران محمود احمد
اداب الزقازيقامـــنيه سامى امين احمد زقزوق637839
8o6877كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفدعاء حربى بخيت محمد
تجاره اسيوطاحمد محمد عبد التواب حسن793848
794o16هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحب عبد النور صديق مسعد
58962oتربية ابتدائي المـــنصورهاحمد محمد محمد خضر رزق
58649oتجاره المـــنصورهبسمه ابراهيم يوسف ابراهيم عالم
3o2359كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسراء طارق ذكى اسماعيل
115o63تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانيمـــنى مصطفى حمادى فقير
حقوق سوهاجندى عبد الفتاح محمد احمد816749
حقوق اسيوطمحمد على محمد عبد المالك792535
تجاره سوهاجعلى محمد احمد حفني817351
تجاره طنطاشروق محمد محمد عبد البر359211
357o17صيدله االسكندريهمحمد ايوب فوده  محمود ايوب
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كليةاسمجلوس
23o5o5هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةكريم عارف عبدالقوى احمد
183o7هندسة القاهرهخالد عبد الفتاح محمود احمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسندا السيد صديق محمود احمد653295
8o1891اداب اسيوطاحمد عشري محمود سلطان
38o1o7حقوق طنطاأمل فاروق وفا احمد السرساوى
تربية ابتدائي قنا ج الواديامانى صابر حسن محمد732757
طب اسنان االسكندريهاية عبد السالم محمود عبد السالم مرعى349528
طب المـــنصورهاالء عبد الحميد مـــنصور الشــافعى عبد الحميد581467
رياض اطفال المـــنصورهايمان عبدالحميد محمد عبد المـــنعم عبد الحميد492138
تربية المـــنياايه محمد طلعت امين723976
تجاره طنطامحمود وحيد عاطف محمد السيد591713
اداب بنى سويفنورا فتحي رمضان فتح هللا69875
تربية اسكندريةمحمد نبيل سيداحمد خطاب421588
اعالم القاهرهدنيا صالح عنتر المداح137517
هندسة اسيوطاحمد هشــام محمد عباس788638
حقوق بنى سويفخلود خالد عبد السالم السيد72434
تجاره االسكندريهعمر احمد اسماعيل محمد عامر421734
51o589صيدله الزقازيقهند مصطفى السيد احمد محمد نورالدين
71887oنوعية المـــنيامصطفى احمداسامة محمود احمد
37862oاداب كفر الشيخمحمد ابراهيم محمد الشــامي
تجاره الزقازيقمحمد ياسر محمد السباعى مصطفى517314
5o1266تربية جامعة دمياطفاطمه رياض محمد احمد سعد
تربية ابتدائي المـــنصورهامـــنيه عبده محمد شوشه581557
12o786هندسة عين شمسمؤمـــن حسن اكرام صالح
طب الزقازيقمـــنار اسامه محمد عبد القادر محمد592971
353oooصيدله طنطااحمد ابراهيم يوسف ابراهيم سلطان
اداب اسيوطرحاب محمد ثابت عثمان788456
صيدله االسكندريهاسراء مصطفى عبدالحميد جمعه347892
تجاره المـــنصورهاحمد ناجى فتحى عرفه565545
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفادى يعقوب جورجى يعقوب15539
6411o8التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورهان ماهر عبدالعظيم محمد سكران
57827oتربية ابتدائي المـــنصورهروميساء صالح الصاوى شبانه الجمل
7483o9تربية فرع الوادى الجديدفاطمة ناجى خميس عبد العال
صيدلة بورسعيدميرنا عادل حكيم عياد786721
5o5182تربية جامعة دمياطهاجر عبد الغنى عربانو الحديدى
طب المـــنياامـــنية حسن احمد محمد721797
السن عين شمسميار محمد محمود محمد محمود114162
هندسة حلوانسلمى سيد على مصطفى116746
8o8o52اداب سوهاجصدام شحاته ابوالنعمان محمد
اداب عين شمسريموندا عادل يواقيم خله282631
طب بيطرى بنى سويفاسالم اشرف رفعت محمد89816
تربية طفوله اإلسكندريةيوستينا مفدي فؤاد سعيد423473
141o81اداب عين شمساسراء حمدى الغريب محمد حسن
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفهشــام طارق احمد عبد الرحمـــن79178
7266o4نوعية المـــنيانادية صالح توفيق محمد
8194o8صيدلة اسيوطوالء عادل محمد جادالكريم
تجاره القاهرهميرنا وجدى هندى ابراهيم52751
2633ooاداب القاهرهاحمد اسماعيل راشد اسماعيل
صيدلة اسيوطاندراوس بطرس صليب حكيم811686
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةتقى جالل عبدالعظيم جاد هللا231876
طب طنطاشروق مرسى السيد مرسى الشحات359541
تربية ابتدائي اسواناسراء مصطفى رمضان ابراهيم821129
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كليةاسمجلوس
71265oتجاره بنى سويفمحمد على صالح عبد العال
هندسة اسيوطمحمد عبدالسميع عبدالخالق خليفه224479
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالفتاح محمدى عماره233236
7197o3رياض اطفال بنى سويفدعاء محمد احمد صالح رجب
تجاره القاهرهاالء محمود كمال عبده السيد137824
طب اسيوطفادى فايق عبد المسيح بشــارة787476
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسامه عاطف صالح حسن297235
71459oنوعية المـــنياريم نادي سيد محمد
حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسميار محمد عبد العزيز محمد653313
52o9o1نوعية الزقازيقمحمد عاطف محمد صالح عبدالمعبود
2681o6السن عين شمسهايدى خالد سليم سليم
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةانس عبدالحميد عبدالحفيظ نصير233447
تربية ابتدائي المـــنيامحمد خالد عبد المـــنعم عبوده715545
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاسراء اشرف عبدالرحيم شحاته محمد215455
هندسة االسكندريهعمر شريف فرج السيد معال453828
علوم االسماعيليه ج قناة السويساسماء ربيع هارون ابراهيم656373
كلية اآلثار سوهاجبدر اشرف مـــنصور ابراهيم295994
56968oتربية المـــنصورهاميره احمد يوسف يوسف الشهاوى
حقوق االسكندريهمحمود محمد حامد عيسي سلمان426273
تجاره عين شمسمحمود ممدوح محمد موسى عبدالرازق288953
37oo47هندسة اسيوطمحمد نصر فوزى محمد أبوجنديه
1487o5تجاره انتساب موجه قاهرهغاده طه محمد احمد
4854o7اثار القاهرهمريم عاطف يوسف مزروع
2252o6طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء خالد احمد على
طب القاهرهاندرو وحيد سعد مالك722347
اداب عين شمسهند سعد سعد عبد العزيز132148
51o287نوعية الزقازيقايه عادل فوزى حسين على العشماوى
اداب القاهرهمحمد عادل بشرى اسكندر127462
تجاره طنطامحمد صبحى على موسى عبده352953
كلية االثار ج اسوانعصام محسن محمد احمد ابوالعال213682
اداب االسكندريهايه الشحات ابراهيم عسل422925
صيدله طنطابسمه عادل محمد الخولى229176
297o34هندسة شبرا بنهاعمر مختار عبدالعليم على
تجاره الزقازيقمحمد احمد فاروق محمد عبد الرحيم511465
8o9942تربية ابتدائي سوهاجعلياء عاطف عبد اللطيف عمر
2963o9تجاره بنهايوستينا عطا وهبه عطا وهبه
38o373كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخروناء محمد على عالم
صيدله االسكندريهمـــنةهللا رجب محمود شرف468756
42o9ooاداب االسكندريهادهم احمد ابو زيد احمد على
تربية عين شمسهدى محمد ابراهيم مامون146367
تربية طنطاليلى محمد سعد دبدوب489417
تربية ابتدائي المـــنياشيماء مـــنصور بسيس مـــنصور718649
صيدله طنطاهيام ايمـــن مـــنصور محمد225797
السن عين شمسهند احمد محمود محمد653971
صيدله الزقازيقايه السيد محمد على عبيد669493
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفيرونيكا رامز صفوت راغب114256
عالج طبيعى ج كفر الشيخرجاء احمد محمد عبد العزيز على567651
اداب المـــنياوفاء حسين احمد مخلوف724771
اداب حلواناميره احمد عوض طاهر148622
هندسة االسماعيليةعبدالرحمـــن سامح ابراهيم محمد الخضرى658387
هندسة االسكندريهيوسف احمد حسن سالم حسن343537
تجاره بنهااسامه رضا موسي محمد643614
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3o465هندسة المـــنياابراهيم محمد فرحات حسن
تجاره االسكندريهسلمي علي محرم مصطفي عبدالرحيم424171
حقوق االسكندريهامال محمد السيد محمد عبد هللا422916
هندسة المـــنياجورج ممدوح يوسف جورجى711717
حقوق عين شمسكريم احمد ابوبكر هالل187598
تربية االسماعيليهمريم مـــنصور االمير جرجس654697
هندسة الزقازيقأحمد ابو الفتوح مصطفى الحيانى517434
تجاره االسكندريهعبد هللا محمود اسماعيل محمد على416616
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةصابر حسن صابر عافيه224834
تجاره االسكندريهروان محمد محمود محمد سلطان415253
4937o6هندسة المـــنصورهمصطفى محمود محمد عيسى
هندسة عين شمسمصطفى اسماعيل محمد اسماعيل الجمال269132
السن المـــنيااالء صالح رمضان عبد العزيز789321
اداب الفيومياسمين محمد نجيب صالح78933
22221oتربية شبين الكوممينا مالك عوض هللا ابراهيم
8o1484تجاره اسيوطمحمد حسانين احمد حسن
هندسة االسكندريههشــام محمود جابر سالم345881
4228o1تجاره دمـــنهورنسمه طارق محمد حسن موسى
19o615طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاشراقه خالد عبدالمحسن ابو سكينه
تربية ابتدائي دمـــنهورفرج سعد هللا فريج على427783
576o79طب المـــنصورهيوسف محمد احمد ابو المجد
حاسبات ومعلومات المـــنصورهاحمد فياض محمد رشدى فياض582297
66o127تربية بور سعيدعبد المـــنعم محمد انور عبد القادر
هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف رمضان محروس محمد119578
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا ابراهيم ذكري عبد السيد134758
تربية ابتدائي بنهاهشــام ابراهيم على على محمد عبدالرحيم284683
تربية قنا ج جنوب الوادىاسراء السيد على السيد745942
صيدلة بورسعيدندى عاطف محمد السيد كوهية596958
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو جمال فؤاد المرسى193285
58o792هندسة المـــنصورهنبيل محمد ابراهيم حسن
721o74اداب المـــنيانجوى احمد مصطفى محمد
58448oتجاره المـــنصورهبريجيت فكرى ابراهيم ميخائيل
21o457حقوق حلواننرمين صالح نعيم عطيه
تجاره عين شمساسالم محفوظ حسن محفوظ266623
28o953اثار قنا جنوب الواديمصطفى عماد مصطفى على
تربية رياضية بنين بنهاادهم السيد محمد لطفى مصطفى276882
63956oحقوق عين شمسكيرلس مليك شكر مليك
3oo9o4طب بنهاحامد عبدالستار السيد محمد
صيدله القاهرهندا جوده علي جوده154145
5778o4هندسة الزقازيقاحمد رضا المرسى مصطفى الناقر
صيدله االسكندريهمحمود حمدى يونس سعد436357
هندسة القاهرهمحمد ابراهيم عبد الحليم موسى13824
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره حسن شعبان عوض297923
تجاره المـــنصورهضياء احمد محمد ابراهيم حسين593934
تجاره دمـــنهورنادرين عصام عبدالرازق محمد خفاجة411116
صيدلة اسيوطدينا جمال اسعد جاد الكريم811123
حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسميار احمد محمد محمد ابو سليمة663831
تجاره الزقازيقمينا نبيل نجيب بنيامين642225
طب طنطاعبد هللا ابو العزم ابراهيم الجزار362831
6o11oكلية البنات آداب عين شمساسراء طه طايع على
8o2219اداب اسيوطاحمد نعمان عبد العظيم خلف هللا
15595oاداب القاهرهخلود محمد سيد محمد اسماعيل
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8o3o4تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمود محمد السيد
81139oتربية سوهاجشيماء ابراهيم محفوظ عبد الرحيم
 تربية الساداتعالء عثمان توفيق الشيخ212584
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعزه محمد حسن عطيه511562
2o7362تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعزيزه تونسى حسن حسين
358o52تربية ابتدائي طنطاباسم توفيق احمد ابراهيم
اداب القاهرهسمر محمود عبد هللا محمد136132
82o753هندسة اسوانمحمد عبده ناصر عبد الحميد
7956o3تجاره اسيوطاسراء ايمـــن سيد احمد
اداب المـــنيانورا على عبد الفتاح محمد723846
تربية طفوله ج دمـــنهورهاجر احمد سعيد عيد حبيب466645
كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد محمد احمد مختار ناصر122718
طب المـــنيااميرة مجدى عبدهللا عبدهللا753165
28o49oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةلوءه رزق السيد حسن رزق
تربية شبين الكومياسمين عبدالحميد محمد اإلسكندرانى236317
هندسة شبرا بنهاعمر محمد جوده محمد على299845
تجاره المـــنصورهمحمد احمد محمد احمد يوسف569652
كلية طب أسنان الفيوممـــنة هللا توبه محمد جمعه74684
59187oاداب المـــنصورهناديه خالد محمد محمد البيومى
تجاره القاهرههدير احمد توفيق سالم152257
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسدينا محمد ابراهيم حسن654958
اداب حلوانعبد الرحمـــن سمير عبد هللا الخميسى154637
كلية األلسن ج أسوانمـــنى رزق مـــنصور غانم295115
تربية عين شمسايمان سيد عبدالفتاح سيد294579
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ايهاب مختار بدر سعد212615
1918o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانزياد وليد محسن عبدالمعطى
تجاره بنهامينا مـــنير تادرس قرياقوص152529
تجاره كفر الشيخرافت ابراهيم رافت الخولى379879
35oo11كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةرانيا رفعت فايز فاوى
اداب انتساب موجه بنهامى احمد محمود محمد الفقى229129
هندسة اسيوطفاطمه عطا هللا موسى احمد272367
هندسة الزقازيقاسامه رامى محمد كمال محمد السيسى586874
اداب القاهرهمريم اشرف عبد البر احمد ابو العال46499
رياض اطفال المـــنصورهايمان محمد حامد سالم سالمة578523
41133oسياحه وفنادق االسكندريهرنيم اسامة محمود على قاسم
هندسة المـــنياحسام عبد السالم احمد بيومى719678
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى محمد احمد مرسى191972
اداب قنا ج جنوب الوادىمـــنار كمال عبداللطيف ابراهيم743994
2864o9تجاره بنهامحمد سليمان محمد التمرى
583o22كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاسماء المهدى محمود محمد حسن
رياض اطفال الفيوم طالباتنهال عبد المجيد ابراهيم عبد الخبير78452
تربية الغردقة جنوب الوادياحمد صالح اسماعيل محمد238528
اداب اسيوطمروه حيدر على محمد795351
طب المـــنصورهعمر محمد على احمد العشرى591897
فنون جميله فنون المـــنيااسالم سمير اسماعيل عمر االباصيرى416559
8165o7تربية طفوله سوهاج طالباتزهراء يحيي محمود مصطفى
2o6582طب القاهرهندى عبدالموجود سليم عبدالمجيد
فنون جميله عماره المـــنيااحمد شعبان ابو زيد وقاد756571
368o64طب بنهاعبير احمد عبد الصادق النجار
9318oاداب انتساب موجه القاهرهشيماء عادل عبد الرازق احمد اسماعيل
81o117تربية سوهاجايه محمد على ابراهيم
اداب انتساب موجه بنهامحمود جمال عبدالحكيم محمود محمد227587
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43o774تربية الساداتيمـــني رأفت حامد ابراهيم سليمان 
صيدله المـــنصورهساره انصارى حسن على محمد عيسى563493
747ooطب الفيومميرنا احمد رياض محمد على
صيدله المـــنصورهايمان يسرى خطاب محمود رخا571772
2916o3تربية بنهاساره ابراهيم عبدالرازق امين
36o2o2تربية ابتدائي طنطاهدير سعيد عبدالمجيد عبدالمقصود ابو شبانه
تربية سوهاجمريانه اشرف خليل جنيدى811983
نوعية الزقازيقايه عالء السيد احمد عطيه638297
66o13تربية بنى سويفعال حسان فكري عبد المقصود
41423oفنون جميله عماره ج االسكندريهايناس احمد فوزى محمد على سعد
طب االسكندريهساره السيد يوسف محمد يوسف الكريوني446136
تربية فرع الوادى الجديدعبد الرحمـــن مهدى حسن محمد748195
تجاره طنطاايمان محسن حمدى القاضى486656
هندسة المـــنصورهاحمد ممدوح محمد مراد عبد السالم579299
تربية أساسي اسكندريةايمان عبد السالم على عبد السالم349265
71oo29طب المـــنيازياد سعد عبد العاطى عبد السالم
هندسة الفيوممحمود حسن محمد محمود74253
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمروه ايمـــن السيد شعيب232126
726o1oطب بنى سويفابانوب عادل رشدي ضيف
اداب عين شمسبسنت وليد حسنى سالمه135899
صيدله االسكندريهسارة حمدي محمد علي احمد عطا351484
صيدلة المـــنيانورا ربيع عبد الرحمـــن علي727298
اداب سوهاجمريم احمد مهني صالح817289
8o5933طب سوهاجاحمد حمدي عثمان حسين
طب المـــنصورهاحمد عاطف ابراهيم عطيه سعدون583874
2748o2اداب انتساب موجه عين شمسايمان عبدالمـــنعم رفاعى احمد
8o1278تجاره اسيوطمحمود عالء الدين احمد فرغلى
7119o8تجاره بنى سويفسامر محمد طارق محمد يوسف
7956ooتربية اسيوطابرار عمر خميس سيد
تربية بور سعيدايه محمود ابراهيم محمد المغربى662324
تجاره عين شمسشــادى اشرف شحاته حنا139881
5975o6صيدله الزقازيقالهام عثمان الدمرداش عثمان
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعلى محمد محمد قطب عيد441896
اثار القاهرهمصطفى محمود رمضان عزب642194
2o3542السن عين شمسندى سيد فتحى سيد
هندسة شبرا بنهاشعبان فرج محمد العربى297815
426o61اداب دمـــنهورمحمد خميس محمد فرج عبد القادر كريم
اداب القاهرهاسراء على محمد محمود47466
هندسة االسماعيليةالسيد محمد السيد عبداللطيف656956
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسندى يوسف على مصطفى667274
اداب االسكندريهناردين عاطف صابر عطية424116
442o13طب االسكندريهابراهيم عبد الحميد ابراهيم مـــنصور مـــنصور
36o143تربية طفوله طنطاشروق احمد محمد السيد حسن
8o3677تجاره سوهاجمحمد يوسف محمد محمود
6423o9هندسة الزقازيقكرم شهاب شمس الدين على محمد
8o3573حقوق سوهاجاسالم اسماعيل محمد سليمان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن محمود محمد االنصارى119653
هندسة بني سويفاميره معوض طه معوض62944
رياض اطفال المـــنصورهمـــنة هللا طاهر محمد ابراهيم بركات569945
تجاره القاهرهعبد هللا عادل بيومى ابوالمجد56549
طب اسنان االسكندريهنورهان حسن السيد صبيح محمد حماد412626
2823ooتربية عين شمسمـــنه مـــنتصر جوده محمد
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طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةلبنى السيد قطب وهدان229826
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر هشــام السيد الخولى191563
299o74تربية ابتدائي عين شمسامـــنيه صيام مرسى على
حاسبات ومعلومات المـــنصورهاحمد حسن فاروق سعد على487598
تجاره طنطاأسالم محمد عالء الدين علي ناصف357399
تربية الزقازيقاسراء محمد حلمي على جاب هللا644671
تجاره دمـــنهوراحمد عيد عبد الغفار الرماح426153
تربية ابتدائي المـــنصورهنهال ابراهيم سالم حشيش السيد573471
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةشيرين عادل عبدالقادرعبدالغفار عويس497896
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمى عبدالخالق عبدالخالق محمد283523
اثار القاهرههاجر محمد محمد محمد حماد429639
هندسة طنطامحمد محسن على خيطر جمال الدين353268
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسرضوى حاتم محمد مصطفى265987
اداب بنى سويفاحمد محمد عبد هللا محمد93976
51288oطب الزقازيقمرام صبرى محمد السيد شلبى
اداب طنطاعبدالرحمـــن طه سعيد محمد شتات361461
2o8138تجاره انتساب موجه  عين شمساسراء محمود امام محمد عوض
هندسة عين شمسروبرتو سامح سامى شحاته جرجس124269
اداب انتساب موجه القاهرهمريم جمال احمد عبد التواب محمود31762
13o346هندسة القاهرهحسن عبد التواب محمود بيومى
24o288نوعية اشمونمحمود ماهر ابراهيم الزهار
تجاره القاهرهمحمد سيد رجب ابوالعال58336
اداب المـــنصورهعال حسن سعد عبد الفتاح568278
8o5468اداب سوهاجاميره على راشد عبد الوهاب
3493o9تربية طفوله اإلسكندريةعفاف محمد محمد عبد العزيز بكر
تجاره بور سعيدساره عالءالدين عبدالعال االفندى عيد شحاتة664534
3384o7تجاره االسكندريهابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم
8o8145تربية طفوله سوهاج طالباتسهير عايد جادالسيد ارمانيوس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا مجدي ابراهيم عطا فام15218
سياحه وفنادق االقصراميره محمد توفيق حسين812768
صيدله طنطاساره مسعد فكرى عبدالوهاب285177
تجاره القاهرهياسمين ابراهيم حافظ محمد137469
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساميره فتحى عبد المجيد محمود الكحيل49348
عالج طبيعى ج كفر الشيخفنسن اميل حليم ايوب433353
7191o2هندسة المـــنيامحمد شريف محمد ذكى
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفايهاب عامر محمد محمد654624
تربية ابتدائي الزقازيقسندس احمد ابو زيد اسماعيل514151
7199ooتربية المـــنياوالء محمود السيد حسين
66o62oهندسة بور سعيدمحمد عصام محمد السيد العتمه
41o196صيدله االسكندريهمهند محمد مصطفى احمد مختار
19o1o1هندسة عين شمسمينا ايمـــن شفيق ميساك
13o4o4التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامانى طارق سليمان امام حرحش
طب بنى سويفاسالم مجدى عبد البارى احمد61225
صيدله الزقازيقآيه السيد عبد الرازق عبد هللا515294
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسراء صابر محمد حامد ابراهيم سليمان385459
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا نصر مـــنير سويلم146389
اداب القاهرهميار حاتم محمد جادو18514
صيدله االسكندريهمـــنة هللا سعيد محمود عبد الحى عبدالكريم437916
تربية ابتدائي الفيومندا قرني سعيد حامد75174
2883o9طب عين شمسهاجر مكرم محمدفتحى غنيم الجمل
تربية قنا ج جنوب الوادىأمل نجار أحمد صديق745315
5o2749تربية جامعة دمياطبسمة احمد طه المرجاوى
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كليةاسمجلوس
2291o4نوعية بنهاساره عباس عبدالعزيز محمد
تربية ابتدائي بنى سويفاسالم احمد محمد احمد64116
218o62هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد رشــاد مصطفى طاحون
تجاره عين شمساحمد ناجح عبداللطيف ابراهيم شرمه288962
72oo11صيدلة المـــنياوسام ايهاب ظريف عطية
كلية االثار ج اسوانعبد الرحمـــن بدر اسماعيل عثمان125143
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعمرو رمضان محمد احمد48429
صيدلة اسيوطعفاف رمضان يوسف حسين833714
تجاره بنى سويفمعتز شحاته محمد محمد722912
51o777تربية طفوله الزقازيقهند إبراهيم إسماعيل أحمد خليل
12o49oهندسة عين شمسسمر مصطفى خليل الحريرى
تجاره الزقازيقعبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن ابراهيم646137
هندسة االسكندريهعبد هللا طارق حسنى القطان413591
تجاره سوهاجعماد حمدون على احمد814943
3679o4صيدله طنطامى ابراهيم فتوح خليفه عامر
11971oتجاره القاهرهفيرونيا طلعت راغب سعد هللا
تربية اسوانزينب على رفاعى حسن821772
نوعية المـــنيااسراء حسين هاشم عمر752382
498o54عالج طبيعى القاهرهمياده صبحي الشربيني محمد إبراهيم
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمصباح رفعت رزق مصباح469446
اداب الزقازيقابتسام محمد مـــنصور محمد649342
817o83طب سوهاجاحمد عوض قبيصي ابوالحسن
تربية عين شمسنورا عامر محمد على142416
7o367اداب بنى سويفايمان سرور فوزى بكرى
طب اسنان المـــنصورهاحمد محمد كامل الحسنين الحلوانى491763
11822oصيدله حلوانندى النحاس كمال محمد الجنيدى
7o466كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفياسمين رمضان عبد هللا عبد الجواد
اداب المـــنياحسام حسن فتح هللا عبدالحفيظ711994
كلية هندسة بنهاعالء عاطف عبدالفتا ح محمد284618
282o59هندسة شبرا بنهامحمد ابراهيم صالح احمدسيد
السن عين شمسياسمين احمد محمد عبد الباقى39989
5638o1طب المـــنصورهنادين المتولى عبد النبى المتولى الزغبى
8o2842تجاره اسيوطاحمد هاللى احمد اسماعيل
12o81oاعالم القاهرهرحمه خالد حسن امام حسين
41o754تجاره االسكندريهعبد هللا مهنى سيد مهنى سعيد
تربية أساسي اسكندريةعبدهللا رمضان ابراهيم ابوشــاهين425333
تربية اسكندريةسلوى شيبوب محمد ابراهيم415741
عالج طبيعى ج كفر الشيخساره سامى محمد العزب583327
صيدله الزقازيقاريج محمود احمد صالح589138
تربية ابتدائي كفر الشيخعبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد375152
2o3968طب القاهرهسعاد اشرف فتحى عبدالعزيز
تربية ابتدائي سوهاجمحمد عبد الراضي خيري حسين814516
صيدله الزقازيقتيسير حلمى محمد عبد الرحيم515839
6848oهندسة بني سويفمحمد احمد سعد امام
889o5هندسة حلوانبطرس سامى رياض شنوده
اداب حلواننورهان سيد حلمى على35357
هندسة طنطاوفاء رمضان صبحى محمد جمعة359848
38828oطب بيطرى االسكندريهشروق كمال احمد محمود عبدالرحيم
هندسة عين شمسمحمد جمال طلعت عز الدين143156
72865oهندسة المـــنيامينا نبيل بديع عبد المالك
تجاره الزقازيقاحمد عزت السيد ابراهيم يوسف518738
هندسة االسكندريهعمرو اكمل مصطفى ابو المجد414181
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5797o6تجاره المـــنصورهمحمد ياسر السيد محمد الجمل
43o149تربية ابتدائي دمـــنهورايمان مجاهد سعد بدر ابراهيم
طب بنى سويفابانوب صفوت يونان كيرلس71512
هندسة شبرا بنهاعبدالسالم الهادى السيد سند عبدالسالم284573
نوعية الزقازيقنانى على ماهر على521448
هندسة حلوانمهند محمود فرج زوره16431
5o3424طب اسنان المـــنصورهفاطمه الزهراء يوسف عبد الجواد حماد
13138oتجاره عين شمسخالد محمد محمود حسانين
51o327تجاره الزقازيقمـــنه هللا محمد محمود محمد شيحه
عالج طبيعى القاهرههاجر شريف عبد العزيز محمد149146
521o25صيدله الزقازيقياسر محمد حماده احمد انور
تربية طنطاشــاهر نجم عبد المـــنعم أبو شنب355734
تربية اسيوطشمس الدين محمد جمعة قطب796536
فنون جميله فنون حلوانمـــنار خليل فهمى خليل291137
189o83طب القاهرهنوران اشرف احمد غزى
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتاسراء محمد عدلى موسى746255
49o948صيدله المـــنصورهمحمد ابراهيم محمد رضوان
هندسة حلوانمحمد خالد محمد محمود121514
75288oرياض اطفال بنى سويفورده فتحى محمود عثمان
طب كفر الشيختقى محمد مغازى على البطاط376779
تربية ابتدائي عين شمسمحمد فتحى محمد على296691
تربية رياضيه بنين المـــنياعلى عبد الحليم محمد لطفى729149
35o8o1إعالم ج جنوب الوادىسارا كامل ابراهيم جرجس
هندسة طنطامحمد خالد محمد زغلول درويش358923
1796oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةحبيبه طارق رؤوف حامد
492o67طب اسنان المـــنصورهلينا عبدالوهاب عبدالوهاب محمد شلبى
رياض اطفال المـــنصورهعال سالمه ابراهيم على582528
تربية طفوله الزقازيقسعاد عصام اسماعيل محمد511685
طب االسكندريهنعمة جابر األنصارى محمد علي413486
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى كامل سعد محمود محمد118799
79o9o4تجاره اسيوطاحمد مصطفى محمد حسن
72o234طب المـــنياصفية ابراهيم حسن محمد
3o3493تربية ابتدائي بنهاهدي بنهاوي محمد صالح البجاوي
تربية المـــنياعبدالرحمـــن عبدالباقى متولى جمعه727461
2o7221تجاره عين شمسهاجر سعيد محمد جالل الكردى
اداب المـــنصورهاحمد سمير صابر ابراهيم خالد565516
اداب بنهاعبدالرحمـــن السيد خليل عنتر276368
356o92تربية ابتدائي طنطاندا ابراهيم حسن محمد السوساني
تربية ابتدائي بنهامياده حسين سعيد حسين296114
هندسة الفيومعبدهللا محمود عبدهللا مبروك خميس459183
اداب القاهرهرحمه فرغلى رمضان فرغلى21985
تجاره بور سعيدرنيم ابراهيم محمد احمد النوسانى663364
تربية دمـــنهورأحمد رمضان عبد الوكيل محمود داود426147
41oo8oتجاره االسكندريهتقى كامل ذكى عبد الرحيم دياب
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهنا ماجد مصطفى عبد المعبود ماجد24797
اثار القاهرهحسن على حسن على227927
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنجوان صبحي صادق محمدين666534
اداب القاهرهشيرين محمود عبد الحليم عبد المعطى25195
تجاره بنهامحمد خالد محمد حلمى عبدالرحمـــن عواد275884
تجاره بنى سويفمحمد رجب محمد اسماعيل724498
طب االسكندريهكريمان سامي يحيى الزعيم413516
اداب الزقازيقيوسف ياسر السعيد حسن عبد الوهاب584182
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8oo146اداب اسيوطرشــا عاطف عبد المحسن خليفه
6598o5تربية ابتدائي جامعة السويسوسام مجدي عبدالمـــنعم ابراهيم
تربية طنطاعمر بشري ابراهيم الخولي486136
28o443تجاره بنهاصالح وائل محمد صالح الدين سالم نصر
السن عين شمسمها حسين عبداللطيف محمود282916
هندسة المـــنصورهمحمد فتحى عزت السعيد573639
2o2828تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان ضياء صالح الدين مدبولى
تربية االسماعيليهليلى عبدالظاهر فاروق عبدالحميد654896
صيدله االسكندريهندى أحمد محمد الخامس احمد سليم346898
نوعية الزقازيقنورهان محمود عادل محمود516572
تربية اسكندريةميار ايمـــن السيد ابراهيم417513
طب المـــنصورهمحمد صالح عبد الحافظ محمد588741
3o48o7كلية هندسة بنهاصالح الدين احمد صالح الدين طلبه
نوعية بنهامروة مجدى شحاتة زكى ابوسنجر294196
2o6762تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهند سيد محمد حسين احمد
65o844تجاره الزقازيقاحمد عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن
36o346طب طنطافوزية مصطفي فوزي الشــامي
36447oعالج طبيعى ج كفر الشيخمرام حمدى صبحى الشقفى
تجاره القاهرهمايكل ايمـــن زكريا فؤاد117886
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان اسماعيل على الصعيدى214826
نوعية المـــنياوالء عامر امين على715663
2o964oتجاره القاهرهوليد انور محمد ابراهيم
هندسة طنطااحمد ابو اليزيد علي ابو اليزيد البنبى362142
6454o1طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسمـــنى عبد الباسط محمد محمد حسين  العقيد
66o47oتربية بور سعيدكمال محمد صالح ابراهيم عرفه
هندسة اسيوطاحمد طارق متولى محمد عمر فرحان413886
79389oتربية ابتدائي اسيوطعبد المـــنجى ظريف عبد المـــنجى حنفى
تربية ابتدائي المـــنيارجب مـــنتصر حسنى محمد715429
21o654صيدله القاهرهميالد مجدى اسحاق حنا عبد المالك
5o11o1هندسة المـــنصورهتغريد محمد حسن ضيف
تجاره القاهرهتقي الدين عصام الدين محمد فريد16457
44914oطب بيطرى دمـــنهورعلياء التحفه عبد الرحمـــن  عبد اللطيف التحف
5697o5تجاره المـــنصورهسمر حسن احمد الشربينى خليفة
 تربية الساداتساره صبرى حسن على الغنام219674
طب بورسعيدوالء محمود السيد احمد حسن661894
إعالم ج جنوب الوادىمحمد مصطفى محمد محمد267399
6396o4تجاره عين شمسمحمد جالل على محمد درويش
كلية هندسة بنهامحمود ابوالعال عبدالكريم ابوالعال278871
اداب المـــنيااسماء ربيع محمد محمد715461
تربية بنهاريهام محمد محمد كساب عبدهللا277564
طب بيطرى دمـــنهورمروه ياسر عصران أحمد عبد الوهاب449647
4894o7تربية طفوله طنطافاتن احمد عكاشة احمد محمد فرحات
تربية طفوله الزقازيقساره وائل محمد عبد الجليل محمد العيسوى585277
64327oتجاره الزقازيقاحمد محمد على عبد هللا شعله
تجاره المـــنصورهحسام احمد ابو عمران احمد عمر561923
طب االسكندريهمها محمد احمد بيومى عيسى349785
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن محمد561754
64713oهندسة الزقازيقمحمد السيد محمد عبد العزيز
638o1صيدله بنى سويفسمر سعيد عرفه عبد الوهاب
41o9o5رياض اطفال االسكندريه طالباتنجاة انور احمد على عبد هللا
145oooتجاره انتساب موجه  عين شمسحسام شعبان عواد صابر
تجاره القاهرهعالء الدين صابر رمضان اسماعيل135857
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كليةاسمجلوس
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسماء خالد فكرى عبد السالم718619
تربية اسيوطايناس عبد النبى جالل عبد اللطيف791716
حاسبات ومعلومات عين شمسمحمد مقبل محمد مصطفى187449
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلي سعيد عبد السالم ابو سريع محمد58314
هندسة المـــنصورهخالد وليد مصطفى كامل الحطاب499648
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى مجدى محمود عامر217642
هندسة الزقازيقمحمد على محمد احمد644237
صيدله االسكندريههبه إبراهيم فوزى أحمد337789
صيدله القاهرهنورهان مدحت علي حسين135195
تجاره عين شمسرانيا سامى محمود خلف هللا128913
43817oصيدله االسكندريهامـــنيه جابر عبدالعاطى عبدالمقصود البيهى
5137o5هندسة الزقازيقعمرو هانى عبد الرحمـــن جوده زياده
تجاره عين شمسكريم السيد محمد حسن عبد الهادى149583
تربية طنطامروة أشرف محمد فرج493125
تربية طفوله ج دمـــنهورالميس ثروت أحمد محمد431473
124o42تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه ماهر ابو المجد سعد
3822o6كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمـــنى محمد ابراهيم احمد بكر
56795oصيدله المـــنصورهاميره حمدى حامد محمود شبانة
اداب دمـــنهوراسالم محمد عبده جمعه نصر البوهي425677
34475oفنون جميله فنون ج االسكندريهاحمد مجدى سليمان رشوان
اداب الفيومشروق عيد سيد عيد72697
اداب دمـــنهورفاطمة على عبد هللا حسن الشــاذلى431219
81665oطب سوهاجكريم محمد على عبد الخالق
صيدله طنطاسمر السعيد محمد الوصيف367478
41o875فنون جميله فنون ج االسكندريهاسماء محمد اسماعيل احمد النطياوى
إعالم بنى سويفعبير عرفه عبدالمهيمـــن عيد369624
2o9679هندسة القاهرهمحمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم
كلية تجارة ج أسوانحسين بيومى فايز اسماعيل743322
485oo3اداب المـــنصورهشروق عزت عثمان احمد ادريس
كلية البنات آداب عين شمسساره سالم احمد سالم271827
اداب عين شمساسراء السيد عطيه فايق محمد289769
5o3138تخطيط عمرانى القاهرهاحمد سامح محمود محمد خليل الديب
هندسة الزقازيقحسن محمد حسن السيد حسن519512
45964oهندسة االسكندريهمحمد احمد كمال يوسف عبد العال
تجاره عين شمسسعاد رضا سيد اسماعيل264973
تربية ابتدائي دمـــنهورسمر سعيد عبد المـــنعم خليل ابراهيم428727
2o319حقوق القاهرهاسالم اشرف حسين كامل
2o263تجاره عين شمسنادر بولس جرجس جيد
تجاره انتساب موجه االسكندريهميرهان محمد عبد التواب تمام عوده424335
تجاره سوهاجسهام صالح على محمد817517
اداب الزقازيقاسراء محسوب محمد محسوب عبد السالم645762
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسناصر شعبان عبد الخالق ابوزيد664729
2o5592تجاره عين شمسمحمد سيد محمد عبد السميع عشوش
صيدله عين شمسريموندا رفعت فيليب نجيب119991
اثار قنا جنوب الواديمحمد ممدوح مصطفى عبد الوهاب66348
تربية أساسي اسكندريةخلود خالد محمد كمال عبدالرحمـــن464655
هندسة االسكندريهشيرين رضا محمد احمد مرسى457514
تربية قنا ج جنوب الوادىاسراء عبده همام عبد المجلي737142
تربية ابتدائي قنا ج الواديريهام بدير هارون احمد734893
34o815دار العلوم ج القاهرهمحمد نصر على احمد احمد درويش
22421oكلية هندسة بنهايحيى على عبد رب الرسول طاحون
طب طنطااحمد ابراهيم محمد ابراهيم رضوان352999
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كليةاسمجلوس
365o1اداب القاهرهايه محسن محمد حسن
السن المـــنيامحمود رجب حيدر تونى727467
1147o7هندسة عين شمسشريف عادل رفقى ميخائيل
8o537oصيدله حلوانمارتينا لطيف عزيز ابراهيم
طب اسنان طنطاعبدهللا عصام عبدالخالق محمود ابوالنجا361888
اداب اسيوطعبد المـــنعم فرغل عبد المـــنعم عبد الناصر792668
طب الزقازيقاحمد عاطف احمد على ابراهيم513194
 تربية الساداتنرمين اشرف امين الفقى222722
2327o7طب بنهاسماء عبدالمجيد السيد على
سياحه وفنادق االسكندريهمادلين عازر رمزى سعد376628
74o182تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد احمد عبدالعزيز عباس
51o484صيدله الزقازيقرنا عماد السيد حماد محمد
صيدله الزقازيقمرام حسن محمد حسن بدوى278265
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسمحمد احمد ابو ذكرى حداد664138
طب اسنان طنطاروان اشرف عبدالفتاح عبدالشــافي447991
طب االسكندريهناصر عبد الخالق مصطفى حسن383334
66o192كلية أداب بورسعيدمهيدب ممدوح ابراهيم محمد صبح
66o58تربية بنى سويفاحمد مصطفي مؤمـــن عيسى
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةابانوب فايز فؤاد اسكندر243854
هندسة المـــنيارامز اكرم البرت امين133482
اداب عين شمسابراهيم هشــام ابراهيم السيد281817
رياض اطفال الفيوم طالباتاسراء ايمـــن فاروق محمدابراهيم72273
56828oاداب المـــنصورهمارلى مدحت محروس كامل
صيدله طنطاصالح عبدالعظيم صالح بيومي486687
حقوق االسكندريهعبد الحليم حمدي عبد الحليم الديب425985
63677oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسايمان طارق محمد التيجانى حمزه داود
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةداليا احمد عبد الرحيم عطيه عليوة587567
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد سامى محمد  محجوب بدوى487278
14oo69هندسة اسيوطعمرو محمد صبري ابراهيم
طب اسيوطداليا محمود عبد النعيم محمد794364
اداب طنطااحمد خالد خميس دسوقى القزاز352855
45o151طب القاهرهامانى عبد المـــنعم عبد التواب محمد رجب
فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم القس يسطس وهبة إبراهيم337764
15696oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةمؤمـــن خالد سيد عبده الغندور
8o27o7طب اسيوطايه حسنى همام حسانين
كلية طب أسوانمحمد احمد عبد العزيز اسماعيل834318
صيدله المـــنصورهياسمين المتولى شوقى السعيد متولى على592489
تربية طفوله طنطاهاجر متولى ابراهيم متولى حسين495781
طب بيطرى كفر الشيخعالء عبد الواحد محمد الشــافعي371735
كلية البنات تربية عين شمسنورهان سامح السيد عوده سالمه289816
هندسة اسيوطعمر عبدالعزيز عبدالهادى عبدالعزيز456698
تربية ابتدائى فرع وادى جديدعبد الفتاح محمد عبد الفتاح ساسى748928
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسنرمين طه شحات محمد54992
هندسة الزقازيقموسى مجدى عبدالعزيز موسى645514
كلية البنات آداب عين شمسايمان محمود حسن مصطفى291721
19o753تجارة قنا ج جنوب الواديشروق محمد كمال محمد خليل
تربية طفوله شبين الكوماسراء احمد عبدالخالق االعرج234231
طب بيطرى الزقازيقمحمد محمد عبد الحميد عوضى مرسى637354
58o661هندسة المـــنصورهابراهيم محمد الحسينى محمود احمد حسنين
تجاره االسكندريهاسمهان فايز محمد ابو ريه419515
73o31oهندسة المـــنيااحمد مصطفى محمد عبد المالك
هندسة عين شمسعمر محمد احمد المدنى191443
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كليةاسمجلوس
صيدله المـــنصورههند وصفى محمد سالم563824
تجاره اسيوطمحمد ابراهيم محمد محمد791164
تربية ابتدائي شبين الكومايمان صبحى عبدالسالم زهران215278
تجاره جامعة دمياطمحمد خليل محمد خليل عثمان499922
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورفتحي مصطفى كامل بكر441147
تربية اسيوطامـــنيه صالح صادق ابراهيم787752
طب كفر الشيخعماد رفعت فيليب حبيب عوض373812
تربية ابتدائي المـــنصورههاجر محمد سيد احمد عبد الوهاب582533
اداب الفيوماسراء سعيد عبد الستار كامل81247
تربية ابتدائي اسوانصفاء جمال حسن حامد823468
تربية المـــنصورهمروه ابراهيم فؤاد عبد الهادى574726
اثار قنا جنوب الواديساره على محمد محمد حسب هللا287785
58o494سياحه وفنادق المـــنصورةيوساب محب عزيز ابراهيم
35924oنوعية موسيقيه طنطامريم عماد انور فهمى عبد الملك
289o14كلية البنات تربية عين شمساميره حسن ابراهيم حسن ابوكثير
579o56طب المـــنصورهوسام عصام احمد يوسف حطب
هندسة طنطاعبدالوهاب مصطفى عبد الوهاب بليله362744
تجاره بنى سويفكريم محمد زيدان محمد68159
تربية سوهاجدعاء صابر عبده عبد الاله812229
اداب اسوانمحمود عبد الروؤف محمد التهامى744712
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن المغازى على المغازى عرفى573628
اداب دمـــنهوررنا ايمـــن عابدين محمد على كويله429279
31o72اداب القاهرهايه ناصر حامد عبد الحليم
طب الزقازيقروضه عادل احمد كامل محمد العزب عمران521519
هندسة الزقازيقسعيد محمدى محمد محمدى محمد جمل641511
طب اسنان كفر الشيخاحمد محمد طة عوف الزواوي375295
هندسة المـــنصورهمحمد خالد محمد البسيونى493651
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاسماء رجائى عبد المـــنعم شوقى عطيه شمس الدين353912
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسراء على حسن طه فوده667235
83o481صيدلة سوهاجهاجر حسين احمد فراج
3o1625تربية بنهااسماء احمد على عمر
786o45تربية رياضيه بنين اسيوطعلى محمود السيد احمد
طب االسكندريهمحمد احمد انور دويدار412286
تربية ابتدائي عين شمسسعيد ابوبكر عبد الفتاح محمد59199
هندسة بور سعيدمحمود احمد السيد احمد الريس651734
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةامانى اشرف عزب حسن عزب228674
578o14تربية المـــنصورهرقيه الحسينى يونس على عقل
كلية البنات آداب عين شمساسراء محمد احمد محمد148818
6o47oهندسة عين شمسايمان عادل احمد عبد العزيز
تربية طنطامارينا ماهر نجيب عبدالمالك جرجس364652
7o377تربية ابتدائي بنى سويفايه عبد العظيم محمد عبد الغني
27o224تجاره انتساب موجه  عين شمسمؤمـــن عصام صديق عبدالهادي
56o581هندسة المـــنصورهروان هشــام حسين السيد
تجاره المـــنصورهمحمد على محمد على الموافي584751
57o48oتربية المـــنصورهصفاء سامى سعد بركات
طب بيطرى القاهرهدينا سمير احمد ابو بكر59955
653o78تربية طفوله االسماعيليهمها البدري محمد سليمان على
طب بورسعيدمريم محمد عبد الفتاح عرفات573921
حقوق القاهرهمى محمود محمد فؤاد العسقالنى123393
طب عين شمسعمر مصطفى محمد حموده شهيب412175
تربية طفوله طنطاهدى ممدوح حسين كريم359775
طب بيطرى الزقازيقايمان محمد عبد الحميد ذكى عالم497553

Page 1413 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
دار العلوم ج القاهرهحسام الدين حجاج محمد ايوب29647
السن عين شمسنورا ابراهيم سيد ابراهيم116654
65o872هندسة الزقازيقحسن محمد وهيدى حسانين
342oo8سياحه وفنادق االسكندريهاحمد ماهر فتحي عبد الحميد بسيونى
235o15هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد مصطفى عبدالعال ابوزايد
طب المـــنياندا محمد فرغل محمد728431
5819ooصيدله المـــنصورهروان حسن محمد حسن ابو سته
طب الزقازيقمـــنى عبد المـــنعم احمد احمد عبد العزيز521546
51343oصيدله الزقازيقمحمد فاروق عبد السميع حسن
3o533هندسة القاهرهاسامه محمد عبد المـــنعم مصطفى النجولى
8o4484هندسة سوهاجاحمد فراج احمد محمود
2943o5تجاره عين شمسعبدالرحمـــن محمد السيد اسماعيل عيسى
نوعية موسيقيه المـــنيااالء الحسينى عبد النظير الليثى712844
تجاره بنى سويفسهيلة شمردن جاب هللا خليفة721551
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىكريم خالد حسين محمود819824
نوعية بور سعيدساره على حامد العوادلى663379
هندسة الفيوميحيى احمد عبد القادر عبد المـــنعم74283
74979oاداب فرع الوادى الجديدهدير عبدالاله محمود احمد
تجاره االسكندريهمحمد مـــنتصر محمد عطية زاهر416372
هندسة االسكندريهعبدهللا محمد عبدالقادر محمود414894
8o9765صيدلة اسيوطالفت صالح ابراهيم قبيصى
تجاره عين شمسابراهيم حسن فرج الزياتى291873
تربية طفوله طنطااسراء اشرف السيد آمـــن494647
هندسة شبرا بنهاساندرا سمير بشرى توفيق128827
هندسة اسيوطمحمد محمود توفيق محمد الوزان414541
 تربية الساداتمـــنى عبدالشهيد محمد محمد232229
65o138نوعية الزقازيقعزيز داود عزيز سليمان
14o37oتجاره انتساب موجه  عين شمسنورهان محمد ناجي مصطفي
44668oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمى مجدي عبدالحميد عبداللطيف عبيد
8o1741تربية اسيوطمحمد محمود مرعى محمد
هندسة القاهرهناديه مصطفى صابر عمر54418
223o19تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةزينب هشــام عمر هتهوت
15588oتجاره القاهرهفاطمة الزهراء خليفة عمر حسانين
اداب عين شمسسميه عصام سيد سيد267944
اداب االسكندريهروان كمال الدين محمد عبدالعظيم بالل346996
6oo65حقوق القاهرهمحمود عاهد محمود فضل
65o251تربية الزقازيقنورهان صالح عثمان على
كلية علوم االرض ج بنى سويفهاجر عيد زكى احمد63653
تجاره جامعة السويسعمر حسين عبدالقادر محمد237681
7443o4طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىناردين رأفت يوسف سالمه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود اشرف محمود امين45427
هندسة القاهرهزينب مدحت حسن امام13748
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسماء عالء الدين محمد الشــاطبى رجب349963
تجاره المـــنصورهداليا ميسره الحبشى عبد ربه سليمان568177
كلية األلسن سوهاجزاهر محمد هاشم الهنداوى212565
تجاره بنهاكريم نبيل محمد متولى118794
هندسة االسكندريهعمر سامى مجاهد احمد قدري414759
كلية اآلثار باالقصرامـــنيه ابراهيم محمد ابراهيم744789
اداب دمـــنهوراحمد السيد سيد احمد محمد بندق427617
تربية طفوله اإلسكندريةهايدى عبدالاله سالمه احمد339538
حقوق االسكندريهمحمد عزت عبدالاله احمد مـــنصور345745
تجاره المـــنصورهاسامه محمد زكريا على زينة575573
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212oo7عالج طبيعى ج كفر الشيخعبدالمعطى مصطفى عبدالمعطى جمعه
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عادل حفيضة هنطش224745
73895oتجارة قنا ج جنوب الواديايمـــن محمد الفنجري ابراهيم
اداب المـــنيااالء محمد جمال محمد721636
اعالم القاهرهكريستين مكرم عبد هللا زاخر117769
2996o6طب بنهاعلى عبدالرحمـــن عبدالرازق ابراهيم اسماعيل
هندسة اسيوطداليا ممدوح كامل محمود829698
طب بيطرى المـــنصورهاحمد محمد ابو الحسن محرم ابراهيم562271
35976oتربية ابتدائي طنطاعبير فوزى عطيه المرحومى
587o35تجاره الزقازيقمحمد السعيد السيد محمد السيد
طب المـــنيافادى صموئيل فضل برسوم726129
تربية اسكندريةمريم عصام مكرم تاوضروس 423424
799o91 نوعية موسيقيه اسيوطجانيت نودى بخيت فام
اداب القاهرهضحى مصطفى احمد عبد الاله92833
تربية بنى سويفهاله عيد حسن محمد71237
381oo8تربية ابتدائي كفر الشيخاحمد محمد على البسطويسى المرسى
19839oصيدله القاهرهريهام ايمـــن نعمان الطيب
51712oحاسبات ومعلومات الزقازيقشهاب بهاء محمد السعيد الهادي
تربية كفر الشيخايه شعبان يونس عثمان البدويهي381981
667ooهندسة المـــنياسمير صموئيل عدلى عبد المالك
تجاره االسكندريهاحمد اسامه على محمد سالمه421844
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد مـــنصور عبد الحليم برين41599
السن عين شمسندى عصمت محمد سيد زيدان274878
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرضوى ياسر عبدالحكيم محمد289337
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننيره حامد صالح الدالى196216
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويساسالم عصام محمد الشحات651231
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةياسمين احمد ابراهيم محروس الدسوقي419311
5o929السن عين شمسكريم مجدى عبد الهادى سيد احمد
هندسة طنطاعمر عبد الحكيم حسن على جابر357983
4o857اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةماجد احمد النبوي محمد
8oo848تربية رياضيه بنين اسيوطنادر ناجح يعقوب دانيال
تجاره عين شمسعمر احمد سنوسى عبد اللـه محمد195764
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسماء محروص عامر عبد الحليم محمد422665
38o7ooتجاره كفر الشيخيارا شكرى محمود ابراهيم المغربى
اداب دمـــنهورفايق محمود عبد هللا عبدالدايم شحاته426823
5717oo طب المـــنصورهعمرو رضا محمد جمعه سالم
طب الفيومايه مصطفى سيد احمد74533
3o6292نوعية بنهانهى محمد فؤاد محمد الديب
اداب حلوانايمان ابراهيم سيد محمدى46137
71oo38طب المـــنيامحمود طه كمال محمد
22958oتربية شعبه طفوله م. السادات طالباتهند رشيد توفيق احمد
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن جمعه على محمد على645313
حاسبات ومعلومات المـــنصورهضحى السيد محمد محمد جوده568128
اداب دمـــنهورمحمد عيد محمد على عيسى421124
فنون جميله عماره ج حلوانمحمد خالد محمد ابو المكارم122862
إعالم ج جنوب الوادىكريم مجدي السيد الشحري41559
36891oهندسة االسكندريهمحمد عبد الحى سعيد بركات
طب بنهانورهان ابراهيم سعد ابراهيم فرج277646
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدعاء محمود محمد سليمان سعيد144479
3433o1تجاره االسكندريهمحمد السيد علي محمد علي
اداب طنطااميره موسى محمد شوقى موسى حسب هللا497662
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانتهاني زين الدين عبد الرحمـــن محمد53469
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كليةاسمجلوس
طب القاهرههمسه عونى صابر محمد سليمان35481
اداب عين شمسحسام عبد الناصر عبد الجليل محمد147482
261o86اداب حلواناحمد صابر محمد مصطفي
4958o3تربية طفوله طنطاشيرين عبد الحميد ابراهيم شليل
5o9883تجاره الزقازيقنادين هشــام فوزى على ابو طالب
تجاره انتساب موجه قاهرهنورهان رضا ابراهيم عبد الغفار27179
اداب حلوانهاجر محمود محمد السيد39476
هندسة اسيوطناجى سمير اسماعيل متولى حسن279256
تجاره الزقازيقسعاد اسالم نعيم ابو سريع586963
74o624تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد رافت محمد رمضان
تجاره بنى سويفاسراء محمد سعد حسن63155
طب الزقازيقزينب عبده محمد سيد احمد الديب521523
42o84oتربية اسكندريةمروان عادل محمد السعيد محمود
577o54هندسة المـــنصورهابراهيم سامى ابراهيم احمد فرج
اداب المـــنصورهفاطمه محمد مجاهد عوض شتا592827
28o218اثار القاهرهاسراء عبدالرحمـــن عامر طه عامر
 تربية الساداتسندس جمال فتحى محمد الدميرى236679
19385oتجارة قنا ج جنوب الواديمريم حامد عبدالكريم بخيت
اداب بنهااحمد عبدالمـــنعم عبدالحميد احمد خضير297228
2o695هندسة عين شمساسالم رمضان بريك توفيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد السيد محمد التابعى13456
حقوق سوهاجناهد عبد الواحد محمد احمد817939
حقوق القاهرهرنا تيسير مصطفى كيالي195387
رياض اطفال بنى سويفغاده احمد محمود حسون71721
صيدله القاهرهياسمين طارق حامد العوادلى55114
كلية البنات آداب عين شمسياسمين محمد سيد حمدان مسعود295186
كلية هندسة بنهامهند سمير كمال سعد حمزه296264
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةزينب السيد عبدالعظيم بكر216647
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء مصطفى توفيق محمدالعسيرى735649
اعالم القاهرهميرنا باسم نبيل شنودة116812
2o4129اداب القاهرهداليا احمدالسيد محمد احمد ابراهيم
15185oاداب انتساب موجه حلواننرمين سالم صابر السيد عطوه
تجاره عين شمساحمد رمضان سيد عواض294671
66o283هندسة بور سعيداحمد اشرف حامد عبده بالط
36147oاداب طنطاعبدهللا صفوت جابر خليفه
تربية اسكندريةالشيماء امير محمد احمد إبراهيم الجزار417317
تربية ابتدائي شبين الكومرحمه عادل محمد السيد عمار232388
تجاره عين شمسمحمود محمد عبد العزيز زيدان46941
5o462oطب بيطرى كفر الشيخاميرة جالل عبد المـــنعم المتولى الخيال
تربية ابتدائي طنطامحمد السيد جمعه محمد357135
189oo2اداب القاهرهدينا سامح رأفت شريف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه محمد وليد محمد نجم الدين الفقى119614
28o266اثار قنا جنوب الواديهاله محمد محمد صابر
37oo56اداب كفر الشيخعادل محمد محمود سالم ابراهيم
5o3514تجاره جامعة دمياطلميس امام محمد هاللى
284o79هندسة شبرا بنهاهاله صالح عبدالحميد عبدالحميد مجاهد
35o7o6هندسة االسكندريهندى اسامة سليمان احمد سليمان
طب بيطرى الزقازيقشهاب عادل محمد محمد644834
طب اسنان طنطابدور هالل حامد محمد الرمالى363653
73191oتجارة قنا ج جنوب الواديمهند سيد عبد المعطى صديق
5881ooصيدله المـــنصورههبه محمد عثمان مـــنصور زيدان
تربية ابتدائي كفر الشيخحنان ابراهيم عبد الخالق ابراهيم382514
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2486oنوعية جيزههدير مجدى فاروق محمد
799o5oاداب اسيوطزهراء سيد محمد احمد
213o66هندسة الفيوماحمد مصطفى سعيد احمد ابراهيم
12o348هندسة شبرا بنهاعلى احمد ابراهيم محمد الشــافعى
اداب القاهرههدير سعيد شفيق عبد الحميد25446
3o3o52صيدله الزقازيقهدى حمدى بيومى شــاهين صقر
2352o7كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمحمد متولى محمد متولى الصاوى
36o429طب طنطاياسمين طه على محمد سيف
تربية ابتدائي شبين الكوممصطفى اسماعيل عبدالحميد حجار233388
659o97تربية طفوله جامعة السويسايه عزت عامر السيد عامر
تربية المـــنصورهرانيا عالء محمود البيومي566663
اداب دمـــنهورمحمد عبدالسالم غيضان بريك427333
اداب طنطاياسمين على محمد عبد الباقى مدكور497534
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد مادح محمد محمد االطرونى214194
اداب الفيوماكرام سيد فكرى حجازى81252
هندسة بور سعيدميرنا عوض يوسف محمد عوض657632
14o5o6السن عين شمسشيماء حمدى صالح مرسى
طب المـــنصورهعمرو صالح محمد عبده السيد597437
اداب طنطاعمرو رفيق بيومى محمد ابو نعمه357437
طب الزقازيقدعاء رضا عبد المـــنعم المتولى السيد579256
3oo76اداب انتساب موجه عين شمسمصطفى محمود تمام درويش
5oo431تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتمـــنار صالح احمد البطال
71oo93هندسة المـــنياسارة جمال عبد الحليم محمد
اداب المـــنصورهروميساء رفعت عبد الحميد عبد الهادي594371
اداب الزقازيقمريم احمد محمد صالح524331
اداب حلوانمـــنة هللا عطيه جودة محمد152171
تربية طنطاسمر سامى عبدالرازق راشد364626
73o319تربية ابتدائي المـــنيااسراء محمد صالح عبد هللا
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسراء صالح نوح عمر حسين297894
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمحمود عصام الدين محمد صادق718859
2317o5تربية شبين الكومايه رفعت السيد شلبى بيومي
صيدله القاهرهرنا مجدي علي عياده152623
هندسة اسيوطمحمود حمدى محمود مـــنير ابو الفرح564323
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه محمود حسن محمد788452
81o372تربية ابتدائي سوهاجشيماء محمد محمود احمد
اداب اسيوطمحمد ثابت محمود بح794914
كلية األلسن سوهاجاسراء محمد حسنى السيد زهير261835
كلية البنات تربية عين شمسجهاد ابراهيم فتح هللا المعداوى155866
5o6768سياحه وفنادق المـــنصورةريهام عصام عبد الرازق محمد الدالى
4885o1هندسة المـــنصورهمحمود سعد محمد سعد حسن
2882o7صيدله عين شمسزينب عزت على يوسف محمود
هندسة القاهرهسلمى محمد عبد هللا عبد الظاهر119963
8oo4o8نوعية اسيوطاميره هالل خلف جابر
3592o8اداب طنطاسهيله سعيد عدلي عبده خطاب
رياض اطفال بورسعيددينا محمد السيد فرج السيد661521
34o828تربية أساسي اسكندريةنور شريف محمد درويش مصطفى
اداب حلوانايمان عبد الحافظ محمد عبد الحافظ126196
414o58هندسة االسكندريهمازن عمرو محمد ممدوح أمارة
3465o8هندسة االسكندريهسارة حسام الدين محمد عيسى
تجاره انتساب موجه حلوانفؤاد محمود امين رمضان56478
طب بيطرى الزقازيقمحمد محمود ابراهيم سليم حسن515661
3o46o8كلية هندسة بنهامحمد هشــام محمد شوقى احمد
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443o91صيدله االسكندريهمحمد ابراهيم محمد عبد الغنى القصبى
صيدله طنطاياسمين خالد محمد ذكى بسيونى218517
اثار قنا جنوب الوادييوسف احمد فهمى على738822
64o533تربية الزقازيقايمان ايمـــن محمد احمد الشوربجى
43o997تربية ابتدائي دمـــنهوررحاب موسى فرج عبدالفتاح
67ooo7اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسمـــنه هللا محمد السيد البدوي محمد
8231o3صيدلة اسيوطاالء عبد السالم يوسف حسن
حقوق االسكندريهآيه سعيد عبده السماحى428377
السن عين شمسهدير رمضان محمد اسماعيل ابوالعنين56195
هندسة اسيوطمحمود هانئ حلمى شريف493659
49o569حقوق المـــنصورهمحمود محمد عادل عبد المـــنعم محمد الرفاعى
تربية االسماعيليهامـــنيه محمد حسين على البالسي653385
419o48سياحه وفنادق االسكندريهعبد الرحمـــن احمد ابراهيم علي محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن عادل عبد اللطيف صالح19762
هندسة القاهرهاحمد وائل حمدى السعيد18897
419o7oاثار القاهرهمحمود محمود محمد عبد الفتاح محمد
38o295عالج طبيعى ج كفر الشيخاسماء مهدى حامد احمد عبيد
14o444تربية ابتدائي عين شمسبسنت محمود جبريل صادق احمد
صيدله المـــنصورهامـــنيه جمال الشربينى محمد امين589165
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن السيد السيد محمد خليفه362254
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورماجد رزق عبدالملك اسكندرغالى441664
تجاره القاهرهرانا حماده حامد احمد27835
657o98تجاره جامعة السويسمحمد طه محمد طه
28352oكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمها محمود عيد محمود
828o93هندسة اسيوطعبد الغنى احمد عبد الغنى عبد المـــنعم
صيدلة اسيوطميرنا عاطف دميان سمعان816967
35o198طب بيطرى االسكندريهروان حمدى شحاته السيد عثمان
11732oتجاره عين شمسداليا اشرف محمد عبده
هندسة حلوانشريف اشرف محمد محمود61612
اداب حلواندميانه سمير مالك عبدهللا273932
7444o7كلية تجارة ج أسواناسامة عبد الحارس عبد الحكيم النجار
اداب انتساب موجه عين شمسرحمه وحيد محمد عبدالرحمـــن298934
تربية عين شمساسماء عادل عبدالسميع محمود ربيع294383
49o9o4طب بيطرى المـــنصورهأحمد ياسر أحمد عيسى
3o6348كلية البنات آداب عين شمسغاده عماد عبدالعظيم سعيد ابراهيم
صيدله المـــنصورهايه عادل محمد الجمل495465
5o6o27صيدله المـــنصورهمروه عزت احمد عبد السالم حماد
3721o6رياض اطفال االسكندريه طالباتعلياء محمد رجب حامد ابراهيم
26694oتجاره عين شمسنبيل محمد فهمى حفنى
طب االسكندريهسميرة خالد ابراهيم احمد الصالحى448838
تجاره بنى سويفمحمد على عباس على67329
كلية االثار ج اسواناحمد دسوقى احمد دسوقى احمد234844
8oo993نوعية موسيقيه اسيوطدميانه ثروت زكريا بشــاى
فنون جميله فنون ج االسكندريهسارة محمد صالح الدين حسن مـــنصور411636
هندسة القاهرهمينا نصري عطا هللا عبد هللا125783
تجاره بنى سويفاسالم محمود السيد محمد715784
طب الفيومياسمين احمد وحيد عبيد75438
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن فريد عبد العزيز سالمة414878
8o6295تربية ابتدائي سوهاجصافيناز طلعت عطا جاد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد اسماعيل احمد فؤاد651632
28214oنوعية عباسيهاسراء محمد امين محمد
السن عين شمسالزهراء حسين وهبى عبده13627

Page 1418 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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22o699هندسة عين شمسمحمد السيد فرج احمد الكتامى
7128ooهندسة المـــنياعمرو احمد عبدالغفار محمد
2o3472تجاره القاهرهحوريه جمال محمود على
صيدله طنطادينا عادل على حشيش488332
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوروردة عادل فتحى مرسى446357
631o8كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفساره سعيد محمد محمود
نوعية بنهاساره ياسر مرسى احمد285967
44oo63طب االسكندريهكيرلس البرت عزيز مجلى حنا هللا
فنون تطبيقيه حلوانرنا عصام على احمد18396
72753oتربية المـــنيااميره عفيفي ناجى محمد
تجاره طنطااسماء محمد عبدالجليل رضوان366988
رياض اطفال بنى سويفهند مجاهد عبد هللا احمد65832
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود طارق عبد الستار عطيه26567
هندسة المـــنيامعتز طه أبو طه جميل755492
هندسة طنطامحى محمد احمد عبدهللا السودانى392418
6495o5هندسة الزقازيقرمضان السيد محمد غانم محمد
52o65oطب اسنان المـــنصورهمحمد جمال يوسف السيد العزيزى
صيدله طنطااميره قنديل فرج عبدالعزيز286298
حقوق اسيوطمحمد الدردير عبد الرؤوف دردير786195
تربية سوهاجساره صدقي موسى سليمان812234
338o78نوعية االسكندريهايه سيد عفيفى السيد
اداب االسكندريهميار محمود محمد عبدالسالم ابراهيم428335
51619oكلية اآلثار سوهاجمحمد اسماعيل السيد فوزى عسل
صيدلة اسيوطيوسف محمد ابراهيم النوبى747327
طب اسيوطداليا على رمضان شلبى794363
51o697اداب الزقازيقمحمود عصام رمضان محمد جنادى
كلية البنات آداب عين شمسبسنت محمد مصطفى محمود152126
تجاره دمـــنهورعمر احمد امين محمد الحوفى426115
اداب عين شمسضحى جمال الدين زايد محمد188585
اداب المـــنيايمـــنى حمدى محمد محمد713967
تربية ابتدائي بنهاالشيماء طاهر على رمضان285943
اثار القاهرهنورهان هانى سليمان عبدالوهاب265162
هندسة الزقازيقمحمد عادل احمد محمد583371
3747o3تربية كفر الشيخمارينا نصيف سعد جرجس يوسف
تجاره الزقازيقأحمد رضا عبدهللا عيسوي517576
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفاتكريم محمد غنيمى عبدالعزيز279529
4239o9اداب االسكندريهداليا محمد حسن محمد        على
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتهند ضياء الدين محمد محمد عمر229681
58454oاداب المـــنصورههبه عبد الرحمـــن محمد زين العرب امام
23o555تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةحسام حسن عبدالعظيم حسن
تجاره بنى سويفمصطفى رفعت مسعود جاد719143
كلية البنات آداب عين شمسدعاء اشرف ابراهيم غنيم293315
صيدله طنطااسالم خالد عبدالغفار بدر233441
تجاره طنطاوليد محمد السعيد الدسوقى سعيد487296
3471o5تجاره االسكندريهشروق وليد محمد حميدو محمد
هندسة المـــنصورهياسمين شعبان جمعه شعبان سعيد567389
هندسة عين شمسنورا حافظ حسين احمد حسين115621
طب المـــنصورهشمس سيف االسالم عامر صقر495521
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسراء عماد عبد المـــنعم احمد21862
تجاره عين شمسعمرو نبيل محمدى عقل266686
هندسة الفيوماحمد عبد العزيز عبد العزيز محمد77727
234o73صيدله القاهرههاجر محمود فتحي عبد الفتاح بدران
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64o6oهندسة بني سويفاحمد باتع عبد الصادق عبد اللطيف
تجاره المـــنصورهزياد فتحى على محمد ابوزيد572947
8o3557طب سوهاجشيرين مظهر خلف هللا احمد
تجاره عين شمسمحمد عبد الناصر صبرى عبد النبى139321
كلية البنات آداب عين شمسنورا ابراهيم احمد ابراهيم198338
تجاره االسكندريهعالء عبدالعال محمد محمد كشك425335
تجاره القاهرهعلى طارق على رجب سيد135439
كلية هندسة بنهااحمد السيد عطا عراقي276196
79419oتربية اسيوطفاطمه احمد عبد الكريم عبد الحميد
663o28تجاره بور سعيدمؤمـــن هادي الغريب عبد الوهاب قطب
تربية ابتدائي دمـــنهورساره ابراهيم محمود داود غزاوى429414
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود السيد محمود خفاجه233386
تجاره االسكندريهكريم على مصطفى محمد344322
7439o1تجارة قنا ج جنوب الوادياسراء عبدالفتاح احمد محمد
تربية بنى سويفمحمد كمال ابراهيم عبد الصمد64719
8o8431صيدلة سوهاجكرستين كرم يوسف هرمينا
564o18تجاره المـــنصورهاحمد صدقى محمد عيد عيد بكر
تربية طفوله اإلسكندريةعزه خميس محمد حسن341454
صيدله الزقازيقآية محمود محمد متولي511312
نوعية الزقازيقعمر عبدهللا عبدالعزيز محمد518765
طب طنطااحمد مصطفى السيد المرسى352752
تربية ابتدائي قنا ج الواديعلياء جعفر احمد صادق745133
طب بيطرى كفر الشيخاحمد عبدالعزيز محمد ابوالنصر يحيى361771
9o232كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمصطفى خالد ابراهيم ربيع محمد
طب بيطرى المـــنصورهوالء جمال راغب مـــنصور المحجوب572727
اداب المـــنيااحمد محمد محمد ابوالعال713122
طب كفر الشيخنورهان ايهاب مصطفى حسونه382262
3319oاداب الفيومعمر خالد نبيل طه
تربية اسكندريةندى جابر عبد الحميد السيد عبدالكافى417867
8o16ooتربية ابتدائي اسيوطوالء كمال عطيه عبد الموجود
طب كفر الشيخمحمد عوض السيد عوض النويشى379562
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاالء طارق عبدالباسط يوسف228326
651o81تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد محمد ابراهيم
734o82اداب قنا ج جنوب الوادىحمدهللا رشــاد محمد اسماعيل
34744oطب االسكندريههايدي عبد المقصود حمدي ماضي
489o34هندسة طنطاسيف الدين عصام نبيل حسين المالح
تربية ابتدائي بنهامحمود محمود السيد عبدالعال286134
اداب طنطاعبد هللا ممدوح عبد العال على حسن416962
تجاره بنى سويفدعاء محمود شوقى محمد63585
3o3111اداب بنهامحمد عمر ابراهيم اسماعيل خضر
كلية الصيدلة ج الساداتعال حسين عبدالمعطى عبدالوهاب222587
38127oتجاره كفر الشيخمحمد السعيد علي محمد جاد الحق
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالمولى محمد عبدالغفار233699
35391oصيدله طنطااسماء السيد عبدالجواد مصطفي الديب
تربية طفوله اإلسكندريةبسنت صبحى على سليمان الهوارى419323
حقوق سوهاجنوران اسامه محمود عنبر785452
صيدله الزقازيقجهاد عاطف محمود طه حسن585375
اثار القاهرهشيماء احمد السيد فرج298955
34o256تجاره االسكندريهسهيلة عالء الدين السيد عبد العال حافظ
419o77تجاره االسكندريهيوسف ايهاب خلف محمد فرغلى
اثار القاهرهسمر احمد مصطفى غريب642487
هندسة االسكندريهاحمد سمير عبد اللطيف محمد احمد داود458867
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4812oحقوق القاهرهسهيله حسام الدين ثابت احمد
4922o5تربية طفوله طنطااسماء خالد محمد حلمى الطنطاوى
49234oتربية طنطاكرستينا اسكندر ابراهيم اسكندر ابراهيم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد حسن سعيد عبدالمولى223548
طب عين شمسجيهاد احمد ابوضيف محمد811121
السن المـــنياعبير محمد حسن ابراهيم مـــنصور128324
حقوق طنطااحمد عالء احمد محمد بدوى381217
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريم شريف حسين البرنس مراد121257
هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن محمد ابراهيم دسوقى عوده289238
1218o9صيدله عين شمساياد احمد عبد الفتاح الدرديرى
صيدلة المـــنيامـــنة هللا راضى رمضان حافظ711228
هندسة القاهرههاجر احمد سعيد محمد46687
اداب الزقازيقتقى عبدالوهاب عبدهللا محمد النجار278468
صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن احمد فرحات محمد ابوالخير565955
2oo26تجاره القاهرهابانوب صفوت محروس مهنى
23o635طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى سامى حامد حسن بكير
نوعية المـــنيانعمه طه محمد طرفاوى715657
تربية ابتدائي قنا ج الواديدعاء حمدان سالمة احمد741632
هندسة القاهرهعمر محمد عبد الحكيم عمر56836
7956o7تربية ابتدائي اسيوطاسماء احمد حسن عبد الرحمـــن
هندسة االسكندريهمحمد خالد نصر السيد عبد الفتاح339251
تجاره المـــنصورهايمان لطفى تاوضروس نخله567777
اداب سوهاجمـــنال جمال عبد الناصر ابو الحمد812877
3oo635كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاحمد عبدالمولى فوزى مصطفى محرم
نوعية المـــنيااميره محمود شحاته محمود726663
عالج طبيعى القاهرهنيره فؤاد محمد حسنين محمد195168
كلية البنات تربية عين شمسشروق عادل عبدالوهاب عثمان274227
6488o2رياض اطفال المـــنصورهنهال جالل على احمد حسين شريف
559o7تجاره القاهرهعمر شعبان عباس سالم
4171o2اداب انتساب موجه االسكندريهامـــنية ابراهيم عبدالواحد اسماعيل
37o5o4طب بيطرى االسكندريهسعديه سعد قطب الحلوانى
4296ooتربية دمـــنهورسلمى نبيل محمد عوض محمد
تجاره بنى سويفشروق سيد هنطش الداخلى716768
تربية حلواندينا احمد بخيت احمد فرغلي39341
هندسة بني سويفاحمد ماهر محمد طلب63885
صيدله القاهرهاسماء محمود عبد الجليل سعد56267
74892oتربية فرع الوادى الجديداحمد سعيد عيد مسلم محمد
1235o7إعالم القاهره/رياضةريم جمال عوض ابو الغيط
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةغرام ياسر حسين أحمد الهندي412575
6356o4طب عين شمسمريم هانى نبوى معتصم
8o4775طب سوهاجانجى ايمـــن لطفى لوندى
هندسة عين شمسياسمين سمير محمد عبد الرحيم احمد123244
تجاره سوهاجمحمود احمد امين عقيل811263
8o52o2تجاره سوهاجفارس مفيد احمد عبد العال
4221oتربية حلوانهند محمد صديق احمد
34o172اداب انتساب موجه االسكندريهرانيا محمد عبد السالم ابراهيم ابراهيم
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنهاد محى الدين فهمى محى الدين224954
تربية رياضية بنين بنهامحمد جالل حامد عامر276395
كلية الفنون التطبيقية ببنهااسراء سالمه محمد السيد صالح643584
58646oتجاره المـــنصورهطارق محمد مهدى فريد المهدى
3oo779صيدله الزقازيقاالء رفعت فؤاد سعيد
تربية اسيوطهشــام عبد هللا هاشم محمد792362
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هندسة القاهرهيوسف ايهاب السيد محمد حباكه139742
طب بيطرى كفر الشيخشيماء على يوسف حسين طيبه356143
13o3o3تجاره القاهرهمينا وجدى انور برتلة
42oo49اداب انتساب موجه االسكندريهاالء صالح شعبان حسن عبده
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرقيه مدبولى شوقى مدبولى خليل229767
هندسة اسيوطعبدالرحمـــن اشرف محمد عنتر362251
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسماء محمود محمود عبد اللطيف512825
السن عين شمسالهام محمد محمود حسان36593
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد مجدى سيد محمد عشماوى147885
طب القاهرهأحمد سمير حلمي فهمي خطاب444159
تربية عين شمسايه فتحى عبد المالك السمان21935
564o51تجاره جامعة دمياطحسن على حسن البطه
725o38اداب المـــنياايمان جناينى محمود محمد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةندى محمد ابراهيم عبده652534
اداب حلوانهمس سيد رمضان شــاكر22386
 تربية الساداتنهال صبرى عبدالغنى ياسين226573
37o349تربية كفر الشيخاالء السيد احمد بدوى حسن دويس
791o87صيدلة اسيوطهيام عبد العزيز بدرى على
تجاره بنهامحمود زينهم فارس على227984
تجاره عين شمسبسنت عربى عبدالفتاح السيد سعد271627
اداب انتساب موجه بورسعيدساره محمود عبد الرؤف يوسف661546
صيدله القاهرهزينب محمد حلمى اسماعيل عسكر46219
اداب انتساب موجه االسكندريهفاطمة السعيد سامى فرج351342
41o243صيدله االسكندريهيارا عاطف عبد اللطيف حسن عبد هللا
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشــاهندة احمد بدوي احمد بدوي423956
صيدله عين شمسربا جمال احمد محمود رجب192534
اثار القاهرهفاطمه احمد دسوقى عبد هللا132696
3781o2كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمـــنى فرج احمد عبدالغنى نصر
231o11هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد حسن محمد عطا هللا
تربية كفر الشيخالسعيد السعيد محمد شليل375766
122o3oحقوق عين شمسمؤمـــن احمد عبد الحميد محمد خليل
132o71اداب القاهرهغاده رجب على احمد
66o198تربية ابتدائي بور سعيديوسف محمد محمد محمد الشــامى
56o737تجاره المـــنصورهتقى ياسر احمد عالم
تربية االسماعيليههاجر محمد احمد على653718
هندسة بني سويفبدور مصطفى عبد المحسن جوده69383
نوعية بور سعيدياسمين احمد عبد هللا عايش عبد هللا661659
حقوق اسيوطاحمد هاشم عبد الحميد عبد الباقي791667
هندسة االسكندريهيوسف محمد حسين محمد عبد الكريم455287
42531oحقوق االسكندريهاحمد نصر محمد محمد النجار
هندسة بني سويفربيع عبد الوهاب محمد عبد الوهاب61256
طب المـــنصورهرحاب رشــاد ابوبكرالصديق الجع495115
هندسة عين شمساندرو هانى ادوارد مسعد193625
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد احمد على عزالدين233673
76o8o8كلية الطب بقناايمـــن عبدالفتاح على احمد
صيدله الزقازيقمحمد فتحى ابوالعال محمد شــاهين584882
تربية المـــنصورهحبيبه محمد على احمد الجندى578157
2818o1هندسة شبرا بنهامصطفى مختار مصطفى احمد
صيدله حلوانجعفر محي الدين شحاته راشد754256
نوعية المـــنيااسراء بدر طلعت عبد الغنى712836
اداب القاهرهرانيا محمد عبد المجيد سيد37142
صيدله المـــنصورهاسراء خالد السيد محمد الشرقاوى582744
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كليةاسمجلوس
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىهانى عبد الفتاح عبد اللطيف محمد736873
1452o9هندسة حلوانمحمود محمد سرحان محمد
13o9o1اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد سمير احمد عبد المجيد
اداب كفر الشيخمصطفى محمد علي احمد حسن381859
666o48تربية العريشدعاء محمد احمد زكي
12471oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانتسنيم صالح محمد احمد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةرقيه انس محمد العنانى214966
هندسة سوهاجاحمد رمضان عبد اللطيف شناوى817861
8oo396طب عين شمسمحمد على حسن محمد
72457oرياض اطفال المـــنيا طالباتهيلن مجدى بشرى تاوضروس
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمـــنار جمال حسن عواد215186
5o8718صيدله االسماعيليه ج قناة السويسرامز سامي عزمي يوسف
صيدله االسكندريهاسماء عمرو صالح عبد الدايم حسنين346879
اداب انتساب موجه عين شمسايهاب محمد حسين رفاعى139264
اداب القاهرهالعلياء اسامه عبد الوهاب محمد144199
اداب دمـــنهورا بانوب جميل انور ملك418791
طب المـــنصورهاحمد فتحى محمد المتولى الالوندى577548
22oo82تربية شبين الكوماميره حجاج سعيد حجاج
دار العلوم ج القاهرهعمر مصطفى حسام الدين مصطفى279149
طب الفيومنهال حسن محمد عبد الحميد76793
طب المـــنصورهياسر عادل فريد متولى القطونى571726
السن عين شمسبسنت حسان محمد حسن146336
كلية فنون جميلة فنون اسيوطشيماء مجدى محمد محمود788747
تربية سوهاجرحمه قرشى كامل محمود815772
اداب عين شمساسراء ايمـــن سعيد سليمان موسي287834
صيدله المـــنصورهميار خالد محمود البرلسى494919
41o541تربية أساسي اسكندريةآية صالح عبد المبدى على شحاته
اداب حلوانرضوى سامح محمود محمد عبد الغنى197738
اداب بنى سويفانجى سيد عويس عبد الوهاب66753
78631oاداب اسيوطاحمد محمد احمد عبد الحليم
طب المـــنصورهمها عبد الحكيم صالح موسى اللبودى585662
2o7434اثار القاهرهاالء رجب جمعه حسين
13o449حقوق عين شمسرضوى السيد احمد على
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةبسمه سامى احمد السعيد ابو ليله486751
34o853سياحه وفنادق االسكندريهعلى صالح مرسى محمد الشبراوى
29o956طب عين شمسمحمد ابراهيم امام عليوه قاسم
64439oطب بيطرى الزقازيقدينا صالح السيد ابراهيم حبيب
7o277هندسة بني سويفابانوب سامى ميخائيل صليب
رياض اطفال بورسعيدحياء محمد عوض محمد خفاجي662686
اداب الفيومساره بدران احمد بدير77562
5o6758تربية جامعة دمياطحوريه اسماعيل أسعد النادى
3o8515كلية البنات آداب عين شمسفاطمه محمد مصطفى محمد حجاب
اداب دمـــنهورمريم محمد بسيوني مزيد محمد بسيوني428333
تربية المـــنصورهساره حسام لبيب محمد حسن592592
27986oطب بنهاكريم مجدى السيد على
3735o1تربية ابتدائي كفر الشيخابراهيم حمدي ابراهيم أبو دخيل
تجاره المـــنصورهامير اشرف السادات محمود العبد575758
صيدله القاهرهمحمد ابراهيم بدران جاد زايد135518
تربية شبين الكومايه جمال نبيه سالم محمد229641
تجاره اسيوطايرينى ايمـــن سمير حنا724116
41488oهندسة االسكندريهعلي حسن علي حسن والي
تربية طفوله االسماعيليهعلياء اشرف محمود حسن653772
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كليةاسمجلوس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانتقى محمد مصطفى النحاس267926
اداب حلوانمـــنة هللا السيد محمد رمضان147129
صيدله االسكندريهاسراء اشرف يوسف عبد الحليم349494
هندسة القاهرهكريم محمد السيد بيومى صبيح155822
اداب الفيوماحمد سعد عبد الحليم محمد75621
358o18سياحه وفنادق المـــنصورةاحمد السيد حسن ختعم
كلية طب أسوانساره رمضان االمين بدري824567
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد شــاكر عبدالستار محمد213627
هندسة المـــنصورهمحمود عبدالمـــنعم عبدالسالم ابوعماشة494244
هندسة شبرا بنهامحمد محمد على زكى297191
8o1817تربية اسيوطفاطمه الزهراء كمال احمد فرج
صيدله حلوانعبير مجدى على ابوطالب226278
طب الزقازيقمحسن مصطفى عبد الرحمـــن مصطفى حسن645287
348oo5هندسة االسكندريهحبيبة يحيى محمد أحمد عرفة
اداب المـــنيااسالم عبد القادر جمال محمد721165
تربية ابتدائي دمـــنهورأسامه عالء الدين طاهر محمد راشد426166
تجاره االسكندريهأيه هللا عمر محمد إبراهيم خليل337763
5111ooهندسة الزقازيقمصطفى اسماعيل عبد العال عبد العال غنيم
اداب االسكندريهندي طه احمد عبد الرحمـــن احمد422799
تجاره عين شمسموريس اسكندر موريس اسكندر133197
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد ناصر محمد قطب شكر376257
664oo3تربية ابتدائي بور سعيدابانوب رؤف شمـــندى الوندى
77o95اداب الفيومنهى صفوت عبد الصمد معبد
تربية بنهادعاء اشرف عبدالفتاح مصلحى229282
5o6624طب اسنان المـــنصورهعمرو اسامة ابراهيم عبد السميع حسن
354o19طب بيطرى كفر الشيخبسنت مدحت محمد سالم عبد الغفار
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن هشــام عبد المعز عبد هللا هدهود15444
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء عبداللطيف مصطفى عبد اللطيف عطا189673
5949oطب القاهرهايه حسنين عيد مـــنصور
66o153تربية ابتدائي بور سعيدمحمد العربى محمد شعبان
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد هشــام فاروق مصطفي48159
35383oتربية ابتدائي طنطانادين محمد محمود الشــاذلى
2o5256هندسة شبرا بنهااحمد محمد احمد عبداللطيف
5626o2هندسة المـــنصورهمحمود محمد مصطفى محمد المرسي
طب االسكندريههاجر خالد احمد أحمد عبد المجيد435359
هندسة شبرا بنهامحمد مجدى متولى علي294366
اداب عين شمسدينا احمد محمد محمود239357
تربية ابتدائي الفيوممى جمال رجب احمد75918
81751oتربية ابتدائي سوهاجرانيا عبد الوحيد محمد ابو شــامه
اداب طنطامحمد سعيد عبد المـــنعم السيد عبد الرحمـــن426993
نوعية موسيقيه المـــنيابيشوي فادي شفيق يعقوب712599
طب بيطرى دمـــنهوراميرة احمد عبد الرازق محمد قطب445181
تربية كفر الشيخمصطفى حمدى محمد محمد غالى384796
81o7o7تربية طفوله سوهاج طالباتاسراء عبد العاطى عبد اللطيف ابراهيم
1374o2كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننرمين حسين اسماعيل احمد
تربية كفر الشيخايمان رزق عبد العال احمد قابيل381971
42o8o4اداب االسكندريهمحمد سمير السيد أحمد مصطفى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء اكرم محمد الشحات االشهب196111
8o2841تجاره اسيوطاحمد لطفي محمد زغابي
5o5842تجاره جامعة دمياطخالد جمعه ابراهيم  ابراهيم زيان
71oo72طب المـــنياجيرمين طارق حماده محمد شمس الدين
27655oهندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن احمد السيد حسن محمد
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كليةاسمجلوس
هندسة شبرا بنهاهبه هللا ايمـــن عبدالحليم عبداللطيف188475
عالج طبيعى قنانورا احمد سليمان على818442
تجاره جامعة دمياطميرنا احمد ابراهيم ابو جاللة499539
هندسة االسكندريهجهاد عامر إبراهيم إسماعيل346645
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعاصم عبدالرازق رجب ابو عيسى212394
طب اسنان جنوب الوادىمريم عاطف عدلى فريد761597
51525oصيدله الزقازيقاالء رجب محمد على على
اداب جامعة دمياطفارس محمد جمال الدين زكريا عبده المكاوى499897
نوعية كفر الشيخاسراء عصام محمد فرحات بدر377895
اداب بنى سويفهارون سامح فاروق سعيد63499
35o784تجاره االسكندريهدينا طارق إبراهيم محمد
هندسة بور سعيدمحمد يوسف ابو بكر الصديق يوسف595425
19oo13هندسة المطريه جامعة حلوانعمر وجيه محمد محمدى سيف الدين
صيدله القاهرهياسمين نبيل اديب انطون114127
طب بيطرى بنهافوزيه خضر متولى مروان228838
اداب اسوانصفا يحيي محمد يوسف743974
41o14تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهشــام عامر عطيه صالح
طب طنطااميره اسماعيل محمد بدوى356221
7129oصيدله حلوانناديه هشــام حسن حسين
صيدله حلوانامـــنيه على ابراهيم توفيق77966
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمريم محمد يوسف عبد هللا447469
65o132السن عين شمسحسام محمد محمد عبدالجواد سالم
تربية بنى سويفاحالم محمد صبره عبد الحفيظ71874
1251o1تجاره القاهرهاحمد عاطف عبد السميع فرج
كلية األلسن بنى سويفهاجر شحات طه محمد62768
تربية ابتدائي شبين الكومايه محمد احمد دياب232563
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء محمد رزق عبدالحسيب289295
اداب المـــنصورهعبد الرحمـــن كمال مصطفى عبد الغفار بركات565628
سياحة وفنادق جامعة الساداتاسراء خيرى مهدى مصطفى236796
525o66هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةالسيد فريد ابراهيم خليل ابراهيم
تربية ابتدائي كفر الشيخمارى عبد الفتاح السيد عبد العاطى372728
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاحمد سراج زكريا عبد العاطي67311
تربية رياضية بنين بنهاعبدالرحمـــن جمال عبدالناصر سليمان عبدالباقي276369
35o93oاداب دمـــنهورشروق محمد جابر صالح
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد السيد احمد نصر498364
اداب المـــنياامام على عبد الحكيم احمد754792
تربية طفوله طنطامى السعيد عبد البديع البربرى498545
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانساره سعد سيد عبد السالم15994
كلية حقوق المـــنياعبد الرحمـــن سيد انور محمد711423
اداب انتساب موجه عين شمسهاجر حسام عبد المجيد عبد ربه119738
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةدينا هشــام محمد عبدربه215315
اداب طنطامصطفى السيد ابراهيم ابراهيم عبد الوهاب352977
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىمحمد زغلول مرسى محمد746529
2o434oطب القاهرهاحمد محمود حافظ حسن سعيد
طب المـــنصورهمحمد عادل متولى ابراهيم562188
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عبد الباسط عبد العليم عبد الحفيظ48999
52175oتربية ابتدائي الزقازيقميادة صالح الحسينى احمد
تجاره المـــنصورهعبد الوهاب سعد الدين عبد الوهاب سعد583577
هندسة عين شمسيوستينا فؤاد رمزى فهيم جرجس116792
هندسة الزقازيقنبيل السعودى عبد الحليم ابراهيم519153
56o84oرياض اطفال المـــنصورهنورهان عادل ابراهيم الدسوقى السعيد
22o317صيدله حلوانايمان محمود محمد العيسوى
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هندسة عين شمسعبد الرحمـــن ياسر سيد البابلى116521
هندسة الفيوممحمد يحيى على حسين189488
نوعية الزقازيقالشيماء محمد جابر محمود محمد525454
حقوق بنى سويفهاجر كامل على فتحى713769
تربية رياضيه بنين كفر الشيخمحمد عبد الحميد محمد فتح هللا الجلمة373777
تربية الزقازيقالسيد حمدى عبدالفتاح مـــنصور523925
اثار قنا جنوب الواديآيه خميس مسعود نصاروحيده423746
هندسة عين شمسمحمد جمال زين كساب262454
2873o5طب عين شمسمصطفى رضا اسماعيل موسى
صيدله المـــنصورهمصطفى محمد احمد البطل578941
تربية ابتدائي االسماعيليهاكرام محمد احمد مرسي655638
هندسة االسكندريهعمر محمد عيسى مسعد مصطفى456136
هندسة بني سويفمصطفى جابر عمر عبد العليم63734
41o525تجاره االسكندريهعمر طلعت السيد شحاته
تربية شبين الكومايمان محمد عبدالعظيم شحاته234623
57oo99تربية المـــنصورهمـــنة هللا خالد محمد الموافى الباز
5o4265صيدله المـــنصورهاسراء مجدى الحسينى الحسينى محمد حطب
اداب سوهاجايه محمد يسن محمد815483
8o286تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابراهيم محمد عبد العزيز حسن
3o1o6oاإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحاحمد عصام عبدالستار احمد
3383o8اداب كفر الشيخحازم محمد فتحى عباس احمد
295o77تربية بنهاشيماء احمد صالح ابراهيم
2915o9اداب عين شمسامانى محمد احمد حلمى موسي
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو محمد عطيه البنا221664
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن ناجى سيد عبد الوهاب57657
هندسة الفيومندى مجدى عبد اللطيف حسين31415
حاسبات ومعلومات عين شمسعمر حاتم عبد الشــافى حسن114982
56o541طب الزقازيقاحمد ياسر فوزى محمد الباز
هندسة الزقازيقعمر ربيع زيدان عبد ربه522668
2839o1اداب عين شمسوفاء سيد حسن حامد يوسف
43o851تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتسارة صالح احمد بيومى
كلية حقوق المـــنياشريف عالء احمد طلعت احمد القشيرى726525
43o281تربية دمـــنهوراميرة على ذكى عبد الدايم
اداب حلوانزينب محمود احمد محمد148681
طب االسكندريهنورهان هشــام عبدالفتاح مختار طعيمه337981
طب بنى سويفاسماء فتحى رجب محمود65841
اداب دمـــنهوريوسف شعبان ذكى عبد العزيز427992
فنون جميله فنون ج االسكندريهميار محمود احمد محمود دسوقى346216
اداب بنهااحمد خالد فتحى ابراهيم281389
3546ooاداب طنطاريهام عبد الرسول محمد عبد الرسول حسين
تربية ابتدائي الساداتايه فتوح فتوح السيد شعبان214689
تجاره بنى سويفعمر عاطف محمود على711436
تجاره القاهرهاحمد سامح احمد محمد صالح55881
4257o6اداب دمـــنهورمحمود محمد علي احمد على عبدهللا
51o311اداب الزقازيقشذا مصطفى مصطفى هالل شلبى
هندسة االسكندريهاحمد جمال عبد الرحيم احمد يوسف456649
35o54تجاره القاهرهحنين احمد محمد ونس
431o87تجاره دمـــنهوردعاء محمد ابراهيم عبد الرؤف الشرقاوى
8o63o9تربية ابتدائي سوهاجميار محمد عبد الصبور صابر
اداب انتساب موجه بنهااحمد رمضان محمد خاطر275811
تجاره المـــنصورهمحمد عصام فاروق االزلي565468
كلية هندسة بنهاايمان عبدالرحمـــن السيد عبدالرحمـــن277495
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كليةاسمجلوس
56921oاداب المـــنصورهمى خالد احمد عبد هللا احمد
18893oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدهللا محمد طارق عبدهللا احمد
5926o4اداب المـــنصورهفوزيه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم
663o9oطب بورسعيدمحمد السيد محمد السيد عمارة
السن عين شمساحمد صبحى محروس محمد مصطفى373747
تربية كفر الشيخنورهان مصطفى محمد محمود موسى377285
هندسة الفيوماحمد صالح عباس السيد74132
اداب القاهرهورده يوسف على يوسف25396
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسايهاب محمد محمد محمود سليم673228
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفكرى عبدالحفيظ جابر الدسوقى227741
اداب انتساب موجه القاهرههند مصطفى سيد ابراهيم156199
496o4حقوق القاهرهاحمد كرم عبد السميع عيد محجوب
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن احمد عبد هللا محمد السيد644211
6552o5تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد سمير عبدالعزيز احمد
هندسة قناعمرو حسنى عبدالمـــنعم الشيخ738739
57172oصيدله المـــنصورهمحمود رمضان محمد على داود
5o6778تربية جامعة دمياطفاطمه الزهراء محمد محمود عيد حجازي
فنون جميله عماره ج االسكندريهحسام حسن محمد مهدى بازيد454943
تربية حلواناميره جالل ابراهيم عبد القادر137975
اداب عين شمساسالم عبد الكريم محمد هريدي43716
714o39صيدلة المـــنياحسناء حسام بهى الدين عالء الدين
8o993oتربية سوهاجدعاء عبد الناصر السيد محمد
تربية ابتدائي اسيوطيوستينا فوزى نعوم استمالك791849
كلية البنات آداب عين شمسامـــنه ابراهيم حسن محمد133791
698o7تربية بنى سويفحنان محمد عيد حامد
28o777تربية ابتدائي عين شمسعبدالرحمـــن اشرف مصطفى فهمى
3oo5o5نوعية بنهاعبير عبدالرحمـــن جمال عبدالرحمـــن
هندسة المـــنصورهاحمد عبد الرحمـــن ابراهيم الرفاعي568951
41o646تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن السيد ششتاوى سرور شعالن
هندسة القاهرهمحمود احمد ابو القاسم محمود26972
6399o5تربية الزقازيقايه ابراهيم عطيه محمد سليمان
تربية اسيوطمحمود احمد نبيه محمد793536
تجاره الزقازيقاحمد وجيه السيد احمد ابو هاشم522791
طب القاهرهمحمد عصام يوسف محمد زنقير443812
تربية قنا ج جنوب الوادىرانيا عبدالحميد محمد على742886
381o12تربية رياضيه بنين كفر الشيخامجد احمد على أحمد القناوى
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسماء حمدى محمدعلى ابو شربيه437282
صيدله القاهرههناء احمد عبد التواب احمد152368
193o15صيدله القاهرهيسرا احمد عبدالعزيز مـــنظورحسين
تجاره جامعة السويسمحمد خالد محمد الجمال237914
هندسة المـــنيامحمد احمد امين محمد262181
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمريهان مدحت صبرى احمد الشــامى244353
6429o5طب بنهاايه احمد محمد ابوسليم
8o1382اداب اسيوطمحمود عبد المعتمد عثمان همام
هندسة القاهرهرودينا بركات محمد بركات192213
تربية طفولة الغردقةسماء عادل غزالى حسن238682
صيدله الزقازيقمحمد محمود عبد الرحمـــن السيد على487499
هندسة القاهرهاحمد سمير صالح محمد جاد269832
هندسة المـــنصورهاحمد محمد عبد الهادى عوض البنا575238
365oo7صيدله طنطاميرا هانى اسكندر نسيم
تجاره القاهرهاحمد البكرى مـــنسى بكرى239462
كلية هندسة الطاقة بأسواننادر هشــام فكرى محمد نوفل144449
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي االسماعيليههند احمد محمد متولى654921
تجاره بنهامحمود جمال محمد ابراهيم227228
735o62كلية الطب بقناذياد عباس محمد عباس
269o75صيدله حلوانمحمد عصام عبدالسالم عبدالغنى
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسايرينى مـــنير مسعود فهيم مسعود661158
74o625اثار قنا جنوب الواديمحمد سمير محمد جادهللا
3o291صيدله القاهرهمحمد جمال النبي محمد فوده
صيدله االسكندريهريهام ابراهيم محمد محمد عمار354514
تربية بنهامحمد خالد كامل عبدالرحمـــن275883
اداب عين شمسكريمه جمال عبدالفضيل سليمان283892
2o6766تجاره عين شمسرغد وليد محمد الشــامى
هندسة المـــنصورهزياد محمد عبد الرءوف حافظ ابو حالوه488918
8o97o5تربية سوهاجاسماء محمد على محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى محمد ابراهيم محمود41617
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن صالح لملوم ميهوب147427
صيدله المـــنصورهاسراء الذغبى مسعد شتات492616
صيدله المـــنصورهالسعيد مسعد درويش المغالوى499993
تربية ابتدائي الزقازيقساره عليوه بدوى عبد القادر643562
23o567تجاره بنهاعلى محمود على البطحيشى
41oo58فنون جميله فنون ج االسكندريهايه ايمـــن مصطفى على شكرى
طب االسماعيليه ج قناة السويسسلمى احمد محمد عطيه658181
29736oتجاره عين شمسمصطفى احمد على محمد غنيم
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعمر ابراهيم على عرجاوى الدفراوى371316
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد عبد الرحمـــن محمود عيسى عبد السالم582236
طب الفيومجهاد صالح عبد هللا عبد الرسول75385
هندسة طنطامحمد سليمان السباعى البحراوى392335
كلية البنات تربية عين شمسزينب ياسر ابو العال احمد مسلم144232
هندسة االسكندريهحسين محمود حسن محمد شعبان459588
هندسة االسكندريهعمرو ياسر السيد محمد القطانة459198
5o2518طب المـــنصورهمحمد السعيد علي الزاهد
طب بيطرى الزقازيقيوسف محمد محمد امين519375
تجاره دمـــنهورمحمد خالد محمد بركات426233
اداب طنطاايمان رضا طه غريب ابوحمر356413
طب المـــنياديفيد نادي وليم سامي727994
3o8338تجاره بنهاايه حمدى شعبان حسن
هندسة حلوانكريم اشرف احمد السيد189876
طب المـــنصورهعبد الرحمـــن مصطفى على مـــنصور493588
اداب عين شمسمحمد خالد عطاهللا عليوة297347
تجاره جامعة دمياطعبده صالح على ابومصطفى499878
تجاره عين شمسوليد محمد رضوان محمد295422
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن عالء خليل ابراهيم جبر188855
2o59o9هندسة عين شمسمحمد عراقى على السيد
825o69عالج طبيعى قناماريو نبيل عزمى شنوده
573o13تجاره المـــنصورهمحمود هانى عبد الجواد عبد المعطى سالم
اداب انتساب موجه االسكندريهآيه عاطف عيد السيد فرج419473
14729oهندسة القاهرهمحمد احمد ابوالفتوح عبد العزيز
4252o7تربية أساسي اسكندريةاحمد ياسين احمد محمد البيلى
طب اسنان القاهرهريهام احمد طلبه محمد احمد261646
44349oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمود صبرى عبدالكريم عبدالونيس
تربية ابتدائي بنى سويفاسماء عماد سليمان جوده69448
سياحة وفنادق المـــنيامحمد حسين محمد محمد718833
تربية العريشسهر نورالدين حسن محمد666348
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هندسة اسيوطبشير وليد سرور فتحى مبروك512941
6448o6تجاره الزقازيقيوسف سعيد عبدالغنى حسن
هندسة حلوانمحمود عبد الحميد محمود خميس54364
72359oاداب المـــنياروفيده مرتضى حلمى مرتضى
صيدلة اسيوطاالء احمد عمران احمد787616
تربية اسيوطمحمد حماد ثابت احمد799495
1212o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيارا حسن محمد عادل حسن على بدوى
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعلى السيد على احمد عبد هللا639745
74o714اداب قنا ج جنوب الوادىميار خالد تقى ابراهيم
فنون جميله فنون حلوانخلود محمد عصام الدين محمد13611
عالج طبيعى ج كفر الشيخمريم محمد عبد الشــافى عبد القادر الطوخى382632
82o995طب القاهرهعمر عبد العزيز محمداحمد خليفه
563o27تربية المـــنصورهاسماء رضا محمد محمد الساعي
339o55تجاره االسكندريهمحمد سمير انور عرفان عمر
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء مسعد على محمد31594
64o299هندسة عين شمسغاده رجب عبد النبى اسماعيل
41o459هندسة االسكندريههانيا محمد هانئ انور محمد محمد توفيق على
تربية ابتدائي طنطامحمد السيد سلب المروءه رمضان357136
تربية ابتدائي المـــنصورهاالء محمد محمد صبرى محمد سليم575446
36o186تربية ابتدائي طنطانهله محمد صالح محمد
اداب طنطاندى دسوقى عبد الفتاح محمد عبد المولى353841
اداب االسكندريهاميرة حسن محمد خربطلى417696
17o76هندسة القاهرهعلى ابراهيم شحاته مرسى احمد
71592oتربية المـــنياشيماء عادل محمود محمد
تربية طفولة أسوانفاطمه جمال الشــاطر مغربى823471
علوم المـــنصورهايه ضياء صبح رجب االلفى589192
اداب المـــنصورهعزه ابراهيم على محمد البنا591858
تجاره انتساب موجه  عين شمسشوقى ممدوح شوقى بحبوح272524
72597oتجاره بنى سويفمصطفي احمد حسين احمد
291o12هندسة شبرا بنهاعبدالمعز مصطفى ابراهيم قطب على
طب اسيوطسامية اشرف عبد الجواد جاد791315
73o99oتربية ابتدائي المـــنيااميره صابر علوانى عبدالنعيم
فنون جميله فنون االقصرسمية السيد على محمدسليم747655
كلية طب االسنان جامعة أسيوطمينا عادل يسى عبيد786767
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمجدى عدنان توفيق عثمان علي197328
طب المـــنصورههانم الهادى محمد مصطفى سالم593419
1398oتربية حلوانرضوى حنفى محمد محمود
8oo56oكلية رياض االطفال اسيوطمروه محمد رشدى سيد
تربية جامعة دمياطاحمد نبيل محمد المغالوى499836
كلية البنات آداب عين شمسشروق محمد احمد عبد الهادى128317
1918o9تجاره عين شمسعمر ايمـــن محمد مـــنصور الزهيري
584o81تجاره المـــنصورهاحمد اسامه محمد ابراهيم محمد فويلة
28358oكلية البنات آداب عين شمسجهاد حسن رمضان متولى
تجاره بنى سويفحسناء حسين زكريا عيد67788
42o717تجاره االسكندريهشريف أشرف خميس السيد على
64894oتجاره الزقازيقاحمد صالح مصطفى فج النور
تجاره عين شمسكريم انور صابر حسن266898
تخطيط عمرانى القاهرهحجاج رجب حجاج مـــنصور رافع459156
29o287هندسة شبرا بنهاابراهيم يسى ابراهيم جرجس
76192oكلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفابو بكر محمد احمد عثمان
كلية البنات تربية عين شمسساره عادل ابراهيم عبد الحميد149378
2172o7اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاحمد سامى توفيق ضبش
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تربية ابتدائي كفر الشيخامل اشرف محمد كمال رمضان376568
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسوزان ايهاب عبد العظيم جابر17534
طب بيطرى الزقازيقالشيماء صالح عبدالعزيز عبد الرحمـــن496399
هندسة الفيومايمان جابر محمد حافظ مرسى454492
صيدلة اسيوطداليا زينهم سمعان فيلبس826363
طب القاهرههدى شحاته احمد سليمان715417
66o66تربية بنى سويفخالد رأفت محمد حسن
تربية ابتدائي قنا ج الوادياالء حامد عبد الباسط محمد732751
3838o5تربية كفر الشيخفاطمه صبحي احمد عطيه
2662o2صيدله القاهرهمـــنى رضا عبدالمـــنعم خليل
5758oتربية حلوانكريم عصام فريد محمد الدكمي
اداب كفر الشيخالمعتزبا حسنى عبدالفتاح محمدابراهيم376119
694o6كلية األلسن بنى سويفرجب شعبان عويس عبد اللطيف
كلية األلسن سوهاجاسالم صبحى صدقى هاشم816438
صيدله عين شمسعال حلمى محمد عمير188287
76o126هندسة قنامحمود حسين محمد حسن
نوعية بنهاايه فتحى فوزى فهمى284883
تجاره الزقازيقعبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن محمد518648
37oo96اداب االسكندريهاسالم عبد الحميد نمير امين رجب
طب اسنان القاهرهخالد محمد سعد حسين114952
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةابراهيم زيدان محمد فهمى زيدان213324
3o866هندسة القاهرهمحمد مصطفى خضير حسين
تربية أساسي اسكندريةشروق طه رمضان بالل فراج348874
نوعية الزقازيقرحمه احمد يوسف اسماعيل645962
1936o2هندسة عين شمسعبدالعزيز اسماعيل عيد محمد الغريب
هندسة الفيوممحمد اسامه محمد عبد الهادى44339
42845oتربية طفوله ج دمـــنهورعفاف رزق إبراهيم على عبدالسالم
اداب اسيوطرحمه مصطفى انور عبد الجواد793126
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد اسامه وهبه خليفه212611
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه اشرف محمد الشحات الشرقاوى46139
46o774هندسة االسكندريهيارا عبدالاله السيد حماده
14449oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا رضا مصطفى هالل على
اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه سيد احمد صالح مغيث34178
1254o7هندسة عين شمسامير جميل نصحى باسيلى
فنون جميله فنون حلواناسراء طارق سالم سيد146282
هندسة المـــنصورهمحمود نهرو محمود ابو الخير566182
8oo824تربية ابتدائي اسيوطمحمد عاطف محمد محمد
278o93كلية هندسة بنهارنا حسام محمد الشعراوى
تجاره اسيوطمحمود عبد الفتاح محمد عبد الفتاح718857
5o86oطب القاهرهمحمود مصطفى محمود محمد بديوى
تجاره دمـــنهورمحمد هشــام السيد محمد سالم عبدهللا425926
اداب المـــنيازينب فتحى محمد رمضان716751
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىصفيه عيد حماده على237431
4397o6صيدله االسكندريهمحمد عادل فتح هللا محمد  الد قما ق
573o55طب المـــنصورهاحمد محمد السعيد عبد الغنى شومان
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد حسن عبد القوى سرور كراوية426678
تربية طفولة فرع الوادى جديدجيهاد أحمد السيد أحمد748973
كلية هندسة بنهاامـــنيه ياسر عبدالرازق غنيمى277493
2o8246طب عين شمساالء عاطف نسيم عبداللطيف
29o17اداب انتساب موجه القاهرهعبد هللا رضا محمد محمد محمد
57o656تربية المـــنصورهعادل خالد عبد الحميد السيد حسين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سعد محمود احمد محمد147926
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كليةاسمجلوس
5o9231صيدله الزقازيقمحمد شريف محمد ابراهيم عبد الخالق
43o499تربية الساداتاسراء يسرى عبد الهادى زكريا قميحه 
تربية طنطاياسمين محمد الدسوقى محمد البهى489485
298o54كلية البنات آداب عين شمسشيماء احمد سيد احمد عفيفي
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء احمد حسن اسماعيل149334
نوعية الزقازيقمروة طارق عبدالقادر احمد حسن515983
السن عين شمسمحمد سمير محمود نصر الدين294317
نوعية عباسيهرحمه راضى عبدالفتاح ابراهيم288497
تربية ابتدائي اسيوطهاله حسانين محمد سيد793749
كلية األلسن بنى سويفناردين زاهر جميل حناوى128394
نوعية المـــنيامحمد جمال محمد حسن721217
كلية حقوق المـــنياعثمان عبد المـــنعم أحمد على712249
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبير صالح محمد شبل128323
كلية رياض االطفال اسيوطنيرمين محمود عبد الاله سيد799779
عالج طبيعى القاهرهاحمد مختار عبد العزيز جمعه26793
هندسة الفيوممصطفى محمود على السيد74268
تجاره سوهاجمحمد عطى سيد احمد813894
تربية ابتدائي كفر الشيخسارة الجوهرى محمد عطية الجوهرى372492
43o553اعالم القاهرهرنا محمد جابر المهدى ابراهيم عبدهللا
تربية عين شمسساميه ماهر مصطفى مصطفي282253
655o5هندسة بني سويفمحمد احمد عبد الحليم عبد العزيز
طب الفيوميمـــنى عبد هللا سيد سليمان77843
47o79اعالم القاهرهيحى وحيد يحى عبد الحميد
74o121هندسة قناصالح محمد حامد ابراهيم
نوعية طنطاشوقى ابراهيم شوقى  ابراهيم االبشهى485234
14o425كلية البنات آداب عين شمسايناس وائل عباس عبد هللا
8o1834اداب اسيوطنورا عبد العال احمد محمد
هندسة شبرا بنهااسماء عيد محمد على ابوزيد278297
814o15تربية ابتدائي سوهاجاسماء احمد عبد الجواد محمد
تجاره بنى سويفسميره عبد العال سيد حجازى65815
كلية طب االسنان جامعة أسيوطندى ياسر ابو بكر عبد المعز788719
662o43كلية أداب بورسعيدبسمه محمود احمد عبده الغنام
اداب االسكندريهندى محمود عبد الحفيظ احمد348917
3667o5طب طنطامحمد عيد عبد الحميد عبد هللا الجد
تخطيط عمرانى القاهرهحسين حماده سعد الطاهر747341
19358oحاسبات ومعلومات عين شمسعمر خالد عبدالمجيد عويس
اداب القاهرهرضوى حسين عبد التواب حسين37149
223o35اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعال فهمى عبدالهادى عقيله
19o829هندسة عين شمساندرو اشرف وحيد جرجس
تربية ابتدائي طنطاايه نزيه ابراهيم علي السواح368129
نوعية المـــنياهاجر أشرف فاروق أمين727631
تجاره كفر الشيخاحمد جمعه بسيونى عمر عماره385716
تجارة قنا ج جنوب الواديهدير عاطف احمد محمد738352
تربية العريشحمدى احمد حمدى سالم محمد665139
تجاره الزقازيقاحمد محمد متولى ابوالعال518743
3433o4اداب االسكندريهمحمد حمدى السيد محمد حسنين
تربية دمـــنهوراحمد صالح احمد مصطفى عبد النبى425874
3628o9تربية طنطاهشــام وليد محمد ابو عكيلة
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره احمد محمد احمد225858
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمصطفى كمال صبره محمد727469
64o551تربية ابتدائي الزقازيقعلياء عادل محمد توفيق احمد
488o72هندسة المـــنصورهاحمد اشرف حسن حباظه
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تجاره القاهرهرحاب طارق عبد المـــنعم احمد28297
52o67تربية عين شمسفوزيه كمال محمد حسن
تربية ابتدائي الساداتبهاءالدين محمد عبده عبد الخالق بدوي227752
تجاره الزقازيقمحمد شكرى السيد يوسف517289
فنون جميله فنون المـــنيامريان عبدالناصر لويز عبدهللا713427
اداب عين شمساميره حسين عبدالهادى حسين رمضان293485
5o353oتربية جامعة دمياطنوران عالء الدسوقى سليم
نوعية اشموننهال السيد فرحات محمد214244
822o53تربية اسوانكريمه محمود سيد حفنى
79335oتربية ابتدائي اسيوطالشيماء احمد عبد السالم مهنى
تجاره انتساب موجه الزقازيقمحمود محمد احمد سالمه524911
صيدله حلواناحمد سعودى شكرى بركات68178
23o799اثار الفيوماحمد عبدالحميد محمد عبدالغفار
طب الزقازيقاسماء طه جاد عبد الحميد643441
طب بيطرى بنهابسمه ماهر عبدالفتاح حسن282399
8oo413تربية اسيوطايه مصطفى نشــات على
35919oتجاره طنطازينب رفعت محمود عبد المجيد مشعل
8o4747كلية اآلثار سوهاجياسمين مصطفى عبد الرحيم على
19o597صيدله طنطالجين ايمـــن احمد شلتوت
56o84تربية حلواناسراء سليم سيد احمد احمد
هندسة بني سويفمؤمـــن مسلم سعيد تمام64512
تجاره بنهادنيا رضا سيد حامد الجباس314144
5113ooصيدله الزقازيقمحمد السيد متولي سويلم
السن عين شمساميره محمد ونيس عبداللطيف283574
51667oصيدله الزقازيقداليا سمير انور شديان
تجاره جامعة دمياطمروان محي الدين محمد خضر499946
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه اشرف سعد حسن على149352
5o3o32طب المـــنصورهاحمد سمير محمد محمد عسيلى
43521oصيدله االسكندريهاسماء محمد بخاطره سلوت
تربية ابتدائي شبين الكومغاده محمد محيى الدين عبدالسميع228924
تجاره اسيوطجورج جرجس مجيد يوسف728562
تجاره القاهرهمحمود خالد عبد الخالق خميس38132
35o5o4صيدله االسكندريهنور محمد محمد طاهر متولى
فنون جميله فنون حلوانضحى سامى شــامخ عبد المجيد128759
465oo4فنون جميله فنون المـــنياعماد الدين محمد حمزة احمد
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسراء ربيع محمد عوض76329
8o8o7oتربية ابتدائي سوهاجمؤمـــن صابر زاكى على
علوم االسكندريهمى إبراهيم محمد محمد عبدالحليم434419
5oo366اداب جامعة دمياطايه محمد ابراهيم المصري
السن المـــنياقمر أسامة ممدوح سالم411178
42o934تربية أساسي اسكندريةعبد الرحمـــن محمد عبد الباسط محمود حسن
715o53اداب المـــنياايه وحيد عباس عبداللطيف
27196oكلية البنات تربية عين شمسهاجر فتحى حسن جبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر محمد مرسى مرسى ابراهيم189791
السن عين شمسايه طارق كمال مختار151371
تجاره دمـــنهورهيثم عبدالعاطي عبدالحليم محمود466376
طب اسنان كفر الشيخصبحى حسب هللا يوسف مطاوع394844
82oo6oصيدلة اسيوطاحمد نصر الكريم محمود عباس
هندسة المـــنصورهاحمد ايمـــن فتحى عبد ربه الدغيدى562637
تجاره عين شمساحمد عبدالقادر سيد احمد291651
تجاره بنى سويفهشــام محمد عويس احمد69556
تربية ابتدائي بنهاسوسن على حسن على286255
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تربية طنطااسراء على السيد العربى492198
36o599اداب طنطاصفاء حامد محمد مصطفي الشرقاوى
3o3181هندسة شبرا بنهااحمد محمد عبدالمـــنعم بيومى
تربية المـــنصورهمى السيد محمد المسدى578851
اداب حلوانمى مدحت احمد محمد حسن الشريف197555
4236o7تربية اسكندريةتغريد محمد متولى محمود متولى
تجاره الزقازيقندى محمود محمد عتمان637971
اداب انتساب موجه عين شمسهدير مـــنتصر عباس محمد نصر هللا291219
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخاحمد محمد قاسم محمد الصاوى455936
756o14كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمحمد أشرف جمال الدين محمد الداخلى
هندسة شبرا بنهاابراهيم سامى ابراهيم عطيه288985
176o7تجاره القاهرهنوران سعيد ذكى احمد
تجاره انتساب موجه قاهرهشيماء احمد عبد الظاهر عبد هللا28736
41929oنوعية االسكندريهعائشة السيد جابر على صقر
1961o3فنون جميله فنون حلوانبسنت على ابراهيم على ابراهيم
5634o2كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىسامح محمد محمد صالح حنيجل
51o768اداب الزقازيقنورا أحمد عبد الستار حسن ميره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماريا جرجس حبيب خليل119364
2729oكلية األلسن سوهاجعائشه محمد سليمان محمد قناوى
اداب انتساب موجه القاهرهنرمين مجدى حامد عبد الغنى44635
هندسة عين شمسانجي تامر فاروق صيام122122
43o53طب القاهرهمـــنة هللا رفقى محب صادق الصده
295o71السن عين شمسسمر عاطف محمدى محمد
تجاره الزقازيقمى محمود سليم عبد اللطيف نصر521748
كلية البنات تربية عين شمساسراء عبد الناصر حسين عبد الباقي42228
طب اسنان عين شمسامـــنيه عزالدين عبدهللا محمد البلم294447
56o627هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعلى رمزى السيد على عيد
تربية ابتدائي دمـــنهورشيماء ابراهيم حلمى عبدالقادر مهنا429437
38513oاداب كفر الشيخسماح ربيع محمد على دردره
صيدله حلوانعبدهللا محمود محمد عبدالكريم729791
26929oاداب حلوانعلى عبدالنبى ابراهيم احمد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانريهام اشرف عبدالهادى ابراهيم295178
هندسة الزقازيقمحمد جمال عبدالحفيظ محمد مصطفى528876
طب االسكندريهأسماء محمد محمد اسماعيل سالم448972
تربية ابتدائي قنا ج الواديهبه محمود عرابى احمد742469
السن المـــنيامصطفى ناصر محمود محمد الفرماوى418989
هندسة القاهرهاالء صالح مصطفى محمد35829
صيدله عين شمسسمر مجدى عبدالرازق جودة268737
اداب طنطاياسمين السيد حسنى محمد حسنى495668
1171o6هندسة عين شمسسجود طارق مصطفى شريف
تجاره سوهاجطارق اشرف على السيد817349
تجاره االسكندريهمحمود جمعه زيدان محمد شحاته335371
234o5oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنهال راضى على النجار
6o439صيدله القاهرهايه ابراهيم عبد الرؤف ابو بكر
حقوق االسكندريهاميرة ابراهيم خضرى محمدين348824
تربية الفيوماسماء رجب حسني سعد76335
كلية البنات آداب عين شمسعهود تامر مـــنير محمد188523
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد السيد ابوالنصر ابراهيم656846
نوعية الزقازيقاميره كامل السيد غريب638985
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقعمر احمد بدوى حسين733668
صيدله طنطااسماء جمال عبدهللا تعيلب216222
21o786هندسة حلواناشرف احمد محمد طلعت احمد
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اداب المـــنيااميرة زكى محمد كويس719411
2829o7تجاره عين شمسمـــنار السيد السيد عبدهللا
56551oتربية رياضيه بنين المـــنصورهاحمد رضا محمد السيد جمعة
اداب القاهرهادهم شريف محمد سيد29596
تجاره المـــنصورهمصطفى نظمى مصطفى جمعه سعد578514
تجاره بنى سويفمؤمـــن احمد معروف اسعد67528
7o188طب بيطرى بنى سويفباسم عماد شفيق ابراهيم
4314o2اداب دمـــنهورابتسام احمد حسن محمد
اداب المـــنيااسراء محسن ربيع احمد713355
طب بنهاعمرو السيد عبدالمجيد محمود233489
38o172تربية طفوله كفر الشيخأمل محمد عبد المقصود عبد هللا المزين
6o281تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد فضل عبد الفتاح عبد القادر
طب بيطرى بنهااحمد عبدالراضى مـــنصور عبدالوهاب284551
349o34طب اسنان طنطاصابرين أحمد بسيوني أحمد
نوعية الزقازيقمحمد عارف الدمرداش عبد العزيز517294
تربية أساسي اسكندريةاسماء محمد صبحى محمد347288
57973oتربية المـــنصورهخلود محمد السيد عبد الحافظ
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن محمد شرف مصطفى191572
تربية شبين الكوماسماء رمضان عبدالرحمـــن عبدالحليم232779
312o8كلية األلسن سوهاجنورا محمود ربيع عبد النبى
22733oتجاره بنهاعالء يوسف حسين على
65o239تربية الزقازيقشروق محمد السيد محمد إسماعيل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى سيد محمد احمد147846
تجاره الزقازيقمصطفى ماهر صالح عبد الوهاب517333
اداب انتساب موجه عين شمسخالد محمد على سيد سعد292486
74o692تربية قنا ج جنوب الوادىرقيه سالمان سعدالدين عبد الحميد
كلية األلسن كفر الشيخمـــني عبد الوهاب حسن عبد الوهاب حسن364998
382o64تربية كفر الشيخهايدى ابراهيم الدسوقى السيد زين
هندسة حلوانندى عبد الوهاب سيد الجمال58273
231o69هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدهللا سعيد سعد عبدالوهاب
اداب انتساب موجه القاهرههدير عاطف سليمان ابوسيف35372
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايثار عاطف اسماعيل على الجعار231983
3583o7هندسة الفيوممحمود عاطف عبد الفتاح الخضراوى
نوعية طنطاندى مصطفى فاروق عوض494715
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد حسن محمد حسن سليمان666442
طب المـــنياانطونيوس طلعت عطا مرقص714435
علوم عين شمساسماء السيد ابراهيم الطنطاوى299194
السن المـــنياكيرلس جمال سليم اسحاق724923
صيدله االسكندريهباسنت سالم احمد محمد الفحام341571
58o439تربية ابتدائي المـــنصورهعبد الرحمـــن البندارى محمد البندارى
156oo5اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاميره السعيد حسن الدسوقي
حاسبات ومعلومات عين شمسيحى سيد حسنين محمد خراشي143175
8o7715طب سوهاجاسماء على محمد حسين
5845ooاداب الزقازيقساره عبد الرحمـــن على اسماعيل شجر
فنون جميله فنون ج االسكندريهمصطفى سعيد عبدالعزيز عبدالحميد محمد344732
تجاره طنطااحمد محمد زكى شلبى358373
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره عبد العزيز محمد عبد العزيز27275
اداب القاهرهايه حسن عبدالنبى حسن197731
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد شعبان احمد عبدالجواد426832
549o3تجاره القاهرهحسناء بنهاوى عشماوى على
تجاره سوهاجالهام عاطف عبد الهادى نورالدين814778
7229o4نوعية المـــنيامحمد رمضان محمد عبد الغني
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رياض اطفال الفيوم طالباتنهال ممدوح عبد الرحمـــن علي719219
تربية حلوانيوسف شعبان درويش عبد هللا155725
هندسة طنطااحمد على السيد عبد الجواد بندق358345
تجاره طنطاهبه عادل محمد امين364191
5214o4تربية ابتدائي الزقازيقاميره عالء مسلم الصادق
طب بنهاكريم احمد على احمد شلبى235177
اداب دمـــنهورمحمد رمضان عبد الفتاح محمود شعالن425742
تجاره القاهرهغاده وليد ابراهيم مصطفى محمد27144
39o24حقوق القاهرهعبد هللا صقر الشحات سليمان
13o97تربية ابتدائي جامعة السويسياسمين عادل محمود عطيه
629o7صيدله بنى سويفنعمة محمد حسن محمد
تربية شبين الكومموسى السعيد موسى على سلطح234744
تربية دمـــنهورنغم اشرف سعيد عامر429631
661o87كلية أداب بورسعيدماسة احمد السيد على السيد
5o6932طب بورسعيدنسرين موسى الطنطاوى محمد الطنطاوى
هندسة حلوانيوسف مجدى مصطفى عبدالشــافى193337
تربية رياضيه بنين حلوانفادى جندى فرج هللا جندى54634
تربية اسيوطمحمد ياسين اسماعيل جادالرب797628
665o61هندسة االسماعيليةمحمد محمود محمد سعد الدين محمد عبد الرازق
تجاره القاهرهبرناديت عطفى نصيف حنا114476
38o161تربية ابتدائي كفر الشيخاسماء حسن عبد الرحمـــن محمد نصار
كلية األلسن كفر الشيخمـــنة هللا مراد محمود فهمى ابوالسعود566759
114oo2السن عين شمسايرينى اسامه فايز شــاروبيم
35o437تربية اسكندريةشروق مرسى محمود مرسى
طب الزقازيقساره عوده محمد عبد المـــنعم عوده642961
صيدله الزقازيقاسراء جمال عبدالمحسن السيد محمد517857
24o297تربية ابتدائي الساداتالسيد مـــنصور السيد الخشن
تربية المـــنصورهنعمه عالء فتحى ذكي581689
1312o7هندسة المطريه جامعة حلواننور احمد عبده احمد
35o575طب اسنان طنطامارتينا رمزى ذكرى زكى سليمان
34694oاداب االسكندريهساره هشــام محمد عبد هللا رزق
57o124اداب المـــنصورههاجر مصطفى حسانين عبد الاله حسانين
12o32oهندسة عين شمساحمد هشــام محمد الغرباوى
 تربية الساداتاسالم جميل عباس على223997
اداب االسكندريهمؤمـــن عادل أنور أحمد السويركى416413
اداب االسكندريهمحمود احمد عبد القادر احمد عبد القادر418995
تجاره بنى سويفحمزة محمد حمزة احمد754468
تجاره كفر الشيخمحمد السيد بدوي احمد بدوى381699
تربية ابتدائي اسوانسحر رمضان على مغربي821776
59o29طب القاهرهفاطمه احمد خالد احمد
اداب االسكندريهحسام محمد السيد محمد على344691
1194o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشريف سمير فهيم غبور
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةاحمد فوزى حامد سليمان عوض588491
821o65تربية ابتدائي اسوانامانى يسرى حسين سيد
تربية الفيومداليا وجيه على احمد77931
5o3o51تجاره جامعة دمياطاحمد وائل عبد الرازق احمد الهوارى
35oo3oاداب االسكندريهسارة احمد محمد احمد دهشــان
تجاره االسكندريههانيا عارف محمد عطية347111
192o1تجاره القاهرهيارا هانئ حامد عزيز
23o9o2طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى عصام عبدالصبور عامر
طب االسكندريهمي عالء عبدالوهاب عيد445657
صيدله المـــنصورهاميره محمد السعيد مصطفى غضنفر582258
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5o3863هندسة الفيوممحمد السيد عبد اللطيف الفار
تربية اسكندريةدينا احمد محمود محمد341413
علوم كفر الشيخمـــنار عادل طاهر ابراهيم شراب377513
58473oهندسة الزقازيقهدير اشرف ابراهيم فرحات شــاهين
طب القاهرهايريني عماد فوزي غالي743774
هندسة المـــنياكيرلس ناجى وهبه عبد المالك722363
2979o6تربية ابتدائي بنهااشرقت ربيع عبدهللا عبدهللا
تربية ابتدائي الساداتالهام محمود محمد محمود حلوة232538
نوعية قناكرم حسن محمد حسن746846
3o1567اداب انتساب موجه عين شمسسعاد عادل محمد مصطفى
9oo73تجاره بنى سويفمحمد يحيى الهمدانى محمد
هندسة شبرا بنهامحمد مختار فتحى عبدالجواد285916
صيدلة اسيوطجهاد احمد عبد الحميد زكي797973
اثار قنا جنوب الواديهشــام شحته محمد الشحات احمد638828
197o96صيدله حلوانهاجر عادل حنفى مـــنصور
265o69كلية البنات آداب عين شمسمريم انس محمد انس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد فوزى محمد خاكى224265
صيدله طنطاساره محمد عبدالحميد عبدهللا232825
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسصالح على صالح نور الدين656813
تجاره القاهرهامـــنيه ايهاب الجوهرى محمد الغريب189289
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسندى عبد البر امين السيد قنصوف637795
2674ooتجاره عين شمسمحمد مـــنتصر محمود عبدالرحمـــن
6443ooنوعية الزقازيقرحمه محمد حسن محمد بدوى
3684o3صيدله طنطااميره حسين احمد حسين خليفه
485o9تجاره القاهرهاحمد خالد احمد سيد عبد الرازق
786o67تربية اسيوطمحمد جمال عبد الحافظ محمد
تربية اسكندريةاسماء كمال صادق حسين417681
3447o3اداب االسكندريهعبدالرحمـــن محمد سالم عبدالجواد سالم
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامل صابر عبدالستار عبدالرازق على236166
طب بيطرى جامعة الساداتاحمد صالح احمد كشك217318
كلية تجارة ج أسوانمصطفى اسماعيل احمد خليفة821455
4186o3حقوق االسكندريهاحمد رفعت عبد العظيم محمد
طب االسكندريههدير عبدالحميد اسماعيل العبد372998
21o13السن عين شمساسالم ابراهيم سيد فراج
تجاره بور سعيداحمد عوض محمد شحاته صقر593461
472o72هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن محمد احمد عبدالرحمـــن سالم
52o496طب بيطرى الزقازيقايمان عبدالمجيد عبدالحميد سالمة
طب بنى سويفمحمد محمد فايق حسين66466
هندسة المـــنياجورج مجدى راضى عطيه713345
هندسة طنطامحمد سامى رجب احمد القمرى358579
هندسة عين شمسمـــنه هللا فؤاد محمد عبدالمـــنعم194954
416o99اداب دمـــنهورمينا رؤوف فريد واصف
اداب حلوانمريم سليمان وهيب عبادى128366
صيدله االسكندريهآيه على أحمد مصطفى السايس369181
اداب بنهانهى يحى طنطاوى على282333
كلية السياحة والفنادق بنى سويفوالء رمضان بكري سليمان69989
234o19طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمروه عبدالستار عبدالحميد الشرقاوي
14o72oطب القاهرهندى عادل سالم عبد الرحمـــن
تجاره االسكندريهياسمين سعيد محمد سيف موسى422822
طب بنهامحمد سمير محمد محمود عجوه227377
494o63طب بيطرى المـــنصورهمريم محمد عبد هللا عبد الهادى االشرم
تربية ابتدائي جامعة السويسايه يوسف عبدالكريم السيد658597
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585o58اداب المـــنصورههبه السيد محمد على العزب
صيدلة اسيوطاالء السمان عبد الرحيم السمان813142
اداب القاهرهناديه حسين احمد امام22349
تجاره سوهاجمحمود رزق سمحان حسنين816449
822o31تربية اسوانرينا رؤوف فخرى بولس
818ooحقوق القاهرهرمضان عبد النبى رمضان جمعه
73o353تربية المـــنيامها صالح عبد الرحمـــن عبد الرزاق
36622oصيدله طنطااحمد المغربي شفيق ابو السعود
تربية طنطااسراء خالد عوض المحالوى492128
تجاره دمـــنهورتوفيق ميمى توفيق نجيب344381
تربية الزقازيقمحمد صبحي على عيسي النحال646434
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن سمير عبد الكريم احمد17371
اداب القاهرهمى عبد هللا عبد العزيز عبد الرازق116198
اداب بنهااسراء مدحت فتحى غنيم بيومى عامر277668
هندسة حلوانعال رمضان صابر عويس35865
تربية اسيوطشيماء حامد عبد الفضيل مـــنصور799281
حقوق عين شمسفاتن عالء على محمد142329
7oo81تربية بنى سويفعبد الرحمـــن سالمه سعيد محمد
574o22تربية المـــنصورهسحر رضا على محمد يوسف
356o28سياحه وفنادق المـــنصورةايه احمد عبد السالم ابراهيم عجوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهند طارق محمد زكى18476
هندسة شبرا بنهامحمد نجدى سيد عبده292976
8o745oسياحه وفنادق االقصرمحمد فيصل احمد يسين
131o99تجاره عين شمسمحمد عبد العزيز رمضان عبد العزيز
4133o1طب اسنان طنطانهى احمد محمد احمد مسعود الحناوى
هندسة عين شمساحمد محمد عنتر مهدي131261
اداب حلواننورهان عادل عبد الحميد عبد السميع151853
666ooحقوق بنى سويفحسام ربيع حسن حسين
5666o1اداب المـــنصورهاسراء محمد عبد المـــنعم على ابوالعنين
صيدله القاهرهفاطمه اشرف حسن عبدالنبى الحويزى215921
طب بنهاهشــام محمود فوزى ابو حصوه219962
3398o7اداب االسكندريهميرنا عدلى قديس بباوى
هندسة حلواناحمد عمرو حمدى احمد16529
صيدله عين شمساميره احمد محمد كفراوي296137
1533o7هندسة حلوانحسام محمد ابراهيم ابوالسبح
هندسة عين شمسكيرلس جمال جبرائيل عبد الشهيد114724
تربية اسكندريةاحمد عصام محمد زكى محمد عسران418716
نوعية المـــنياعمار رضى بكري مراد722891
اداب المـــنياعفاف جمال عبدهللا حسن724229
طب بورسعيدجيهان اشرف نجيب على573767
12789oتربية ابتدائي عين شمسمـــنة هللا احمد عبد السميع احمد
5o3o63تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتمياده يسرى محمد عبد السميع المرسى
7818oتربية ابتدائي الفيومناديه محمد عبد العليم جودة
524o9oهندسة الزقازيقعبد الرحمـــن محمد محمود عبد العزيز
66o483كلية أداب بورسعيدمحمد عبد الناصر السيد عبد العزيز
71o85تجاره بنى سويفمحمد نبيل محمد احمد
تربية أساسي اسكندريةمارى يوسف جادالرب شنودة415858
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمـــنة هللا عصام جالل ابراهيم35332
13o71oاداب عين شمسايزيس سمير عبد الشهيد بولس
هندسة اسيوطاحمد هشــام محمد زكريا السمديسى459142
هندسة االسكندريهعمر اشرف سالم زاهر علي مـــنصور414755
نوعية طنطامحمود محمد عبد الحميد امين487717
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طب القاهرهعلياء علم الدين عبده سالم58129
طب المـــنصورهرامى رضا يونس صبحى طرابلسى565828
592oo4تمريض المـــنصورة نهال السيد عوض المتولى
كلية الصيدلة ج الساداتاسماء محمد عبد المقصود محمد حمودة225416
5655o5تجاره المـــنصورهاحمد راضى محمد يوسف العدوى
هندسة شبرا بنهاعمر ممدوح محمد على سيد16549
هندسة عين شمسادهم ياسر مـــنصور على14397
نوعية بنهامحمد اشرف شوقى غنيم279797
رياضيه بنات الزقازيقساره شعبان احمد مصطفى521147
كلية البنات تربية عين شمسرضا خالد على حسن292221
هندسة المـــنيامصطفى محمود عبد الفتاح محمد712821
15o138اداب القاهرهاسالم محمد البدري احمد
2669o2تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد ابراهيم عبدالحميد السيد
2777o8تربية ابتدائي بنهادنيا السيد عبدالرشيد على
تربية اسكندريةاسماء ثروت حامد محمد حامد348691
2o7123تجاره عين شمساسراء خالد عبدالعظيم محمد الديب
27o155اداب عين شمسخالد مـــنصور عباس مـــنصور
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا ابراهيم عفيفى السيد227619
حقوق االسكندريهمحمد عبدهللا فؤاد عبدهللا335368
هندسة شبرا بنهااحمد عزب شحات عالم224719
اداب كفر الشيخعلي السعيد علي الجندي375789
تجاره كفر الشيخاحمد محمود يوسف يوسف شــاهين575746
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهند ابراهيم انور محمدالسمـــنودى216173
367o83طب بنهامروه اسامة عبدالخالق الدغيدى
3o3492تربية بنهاهانم حسن الحسينى الخولي
نوعية الزقازيقرندا محمد مصطفى عبد الجواد648152
تربية ابتدائي طنطامارينا ناجي رزق هللا بباوي364653
37o814تربية كفر الشيخحنان مصطفى احمد معروف البربرى
12o88oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن حاسم محمد حسان
طب االسماعيليه ج قناة السويسفاطمه احمد محمد السيد659855
66o617هندسة بور سعيدمحمد السيد احمد عبد العال
اثار الفيوممونيكا عزت موريس فرج48777
هندسة الفيومزغلوله عاطف عبد المولى عبد الوهاب72617
السن عين شمسياسمين شريف عاطف حسن187939
77o7oاداب الفيوماسراء ثابت علي ناصف
نوعية المـــنصورهنوروان محمود احمد سليمان581451
36o65oكلية الطب البيطرى المـــنوفيةايمان نبيل ابراهيم محمد عبد الغنى
تجاره عين شمسمحمد صبرى كمال الدين عالم273368
8o4356هندسة اسيوطمحمد جمال يوسف حفنى مازن
تجاره عين شمسساره ياسر محمد فتحى144851
طب الزقازيقطه احمد احمد عبد المجيد ضيف هللا586235
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود مجدى مرزوق عبداللطيف224856
رياض اطفال المـــنصورهتقى عبدالباسط محمد عبدالحليم494678
57346oاداب المـــنصورهليلى محمود عبد الفتاح السيد
66526oكلية التجارة ج العريشاحمد العزب عبد الهادى جمال الدين
311o78طب بيطرى القاهرهاميره هشــام سعد ابوسيف
777o5كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاحمد مساعد حسين معوض
3o2233هندسة شبرا بنهاعمر سيد سليمان عبدالفضيل
6161oهندسة بني سويفحسين هاشم هاشم خليفه
هندسة اسيوطمحمد عبد الحميد احمد عبد الحميد459663
اثار الفيوممحمد مجدى سالمه محمد عبدالعزيز296418
فنون جميله فنون حلوانمريم محمد محمد محمد الساعى122463
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي طنطامـــنى مدحت عنتر سعد367431
صيدله الزقازيقرضا محمد صابر محمد516118
صيدلة سوهاجفام يسرى جرجس عبد المالك829115
تربية ابتدائي الزقازيقاسماء محمد السيد احمد كساب648642
تجاره دمـــنهوردينا يحيى فوزى ابو علو429662
هندسة عين شمسمحمد اشرف فهيم عبده47884
3628oاداب حلوانسلسبيل محمد نصر حافظ محمد
كلية األلسن بنى سويفعزة عبد التواب بدوى حسن59889
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسراء مسعد محمد مسعد السيد593755
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانندى نجاح السيد مصطفى192299
اداب الزقازيقامـــنيه محمد السيد امين حسن648421
كلية أداب بورسعيداحمد ابراهيم عز الدين عبد القادر محمود663845
72oo63تربية ابتدائي المـــنيادعاء محسن على حسن
تجاره القاهرهلقى عبد النبى دمرداش سليمان28322
41857oتربية أساسي اسكندريةزياد السيد محمد احمد ماضي
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفهدير اشرف محمد خالد64998
اداب دمـــنهورايمـــن رضا شوقى عبد الغفار426645
طب بيطرى بنى سويفسمر اسامه سيد عبد هللا المغربى73621
فنون جميله فنون حلوانساره محمد خير احمد46439
تربية ابتدائي اسوانعبد هللا عبد اللطيف عبد هللا عبد العاطى822328
هندسة طنطاعلى أنس على الميت يزيدى491984
تجاره بنهاضياء مدحت جوده محمد احمد نور299747
تربية بنى سويفرومانى مسيحه ونيس عبد الشهيد63477
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمروه عزوز عزت محمد274859
تجاره انتساب موجه  عين شمسخلود بدران احمد مسلم احمد195286
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنسرين محمود عبد الحميد نصار محمد423274
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسندى ياسر مراد محمود عطا هللا664583
رياض اطفال المـــنيا طالباتمريم فرج هللا يوسف فرج724764
2o2133طب القاهرهمحمود محمد عبدالرحمـــن عبدالشكور
7332o7اداب قنا ج جنوب الوادىعلى حسن يوسف على
تجاره عين شمسمحمد محسن على محسن136449
423o14تجاره انتساب موجه االسكندريهاية سعيد عثمان قاسم ضياء
السن عين شمسعمر محمد سعيد عبدهللا297264
16o82طب حلوانهاجر سيد محمد محمد
كلية فنون جميلة فنون اسيوطرضوى مصطفى رضوان مصطفى السديمي353754
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننورا محمد هاشم عبدهللا295138
81767oطب سوهاجميرنا ممدوح محمد هاشم
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد جمعه مشحوت محمد223811
صيدله الزقازيقمحمد عالءالدين سعدى محمود حماد648632
تجاره انتساب موجه االسكندريهنورالدين عصام على على عبدالقادر344369
3624o5هندسة طنطامصطفى جمال سالم خليل متولى
اداب المـــنيااسماء محمد ابوزيد على723547
تربية كفر الشيخزهرة محمد ابراهيم محمد زهره378912
تربية ابتدائي المـــنصورههيام جمال محمد احمد عبد هللا577147
هندسة المـــنياكريم عصام ابو زيد عثمان116268
تربية عين شمساالء طارق عبدالمـــنعم احمد علي188885
تربية ابتدائي عين شمسمصطفى اشرف هالل بدوى السرسي294329
تربية اسوانفلایر سليمان فتحى سليمان822893
حقوق عين شمسمـــنى محمد صالح الدين السلكاوى144831
تربية اسكندريةدعاء جابر حسين عوض حسن423755
اداب القاهرهايه محمد احمد معاذ199959
طب بيطرى الزقازيقرضوى اشرف السيد نورالدين514714
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434o2صيدله القاهرهساهر عمرو احمد محمود
هندسة القاهرهيسرا سيف النصر قرنى محمد يوسف14664
7o974كلية السياحة والفنادق بنى سويفاحمد محمود حسن محروس
صيدله االسكندريهمحمد احمد اسماعيل موسى369988
تربية اسيوطنعمة احمد محيى احمد797581
2o2666تجاره انتساب موجه قاهرهدنيا محمد حسن حسن الباسوسى
2298o9طب بيطرى بنهاشروق حسام عبدالحميد شلبى
اثار قنا جنوب الواديمـــنة هللا السعيد المـــنشــاوى الخضرجى563655
اداب بنهانورهان عيد محمد سليمان286694
صيدله المـــنصورهاحمد محمد محمد ابراهيم على591355
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةندى جمال الدين عبدالحميد السيد192433
تجاره طنطامحمد عبدالبارى محروس سعد نوح366655
721o78نوعية المـــنياهاجر ضاحى سعداوى محمد
هندسة القاهرهعمرو ممدوح فاروق محمد ابراهيم123363
5o5599هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد احمد على زاهر بدر
58o653صيدله طنطايوسف احمد السيد اغا
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخالسيد مصطفى محمد خليفة السيد العطشى381356
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمود محمد مـــنصور زايد هبيلة371911
هندسة القاهرهزياد دردير ابراهيم اسماعيل136971
هندسة حلواناحمد محمد عبد الفتاح العمراوي38671
صيدله الزقازيقفداء جمعه فتحى نصر519492
8o2761صيدلة اسيوطسماح وافى رفاعى حسن
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةعبدالحميد رجب عيسى مصطفى درويش344772
11461oاثار القاهرهبسمة شريف محمد محمد محمد
هندسة االسكندريهشهد عصام محمد كمال همام455547
49229oتجاره المـــنصورهرقيه يوسف الصاوى يوسف زيدان
28938oكلية البنات تربية عين شمسنعمه عبدهللا احمد محمد
هندسة الزقازيقمجدى محمد عبد الحميد محمد حسان587796
2357o2تربية طفوله شبين الكومدينا يسن محمود شعير
هندسة عين شمسمحمد ابراهيم محمود عبد الوهاب125735
41158oتجاره االسكندريهخلود مجدى ياقوت محمد سليمان
علوم االسكندريهاحمد عالء الدين علي أحمد عبدالباسط433628
تجاره المـــنصورهسعاد سالم نصر عبد الفتاح563866
584o72هندسة المطريه جامعة حلواننادر نظمى محمد سليمان دبور
7915o8اداب اسيوطسمر رجب محمد على
5841o9اداب الزقازيقحسن فتحى محمد احمد القفاص
189oo6اداب انتساب موجه عين شمسهدير طارق بهجت زكى
1537o5تجاره انتساب موجه قاهرهايه عبد العزيز محمد حسنين
تربية رياضيه بنين بور سعيدمحمد حسن محمد الخضر حسن663951
793oo2طب اسيوطعبد الرحمـــن سمير فهمى سيد
74922oتربية ابتدائى فرع وادى جديدمصطفى عماد مصطفى محمد
تجاره بنى سويفمريم حنا شلبي عوض721726
19621oتجاره وإدارة أعمال ج حلواننسمه مصطفى احمد محمد حسن
تربية ابتدائي كفر الشيخإسراء عبدالرحمـــن عبدالرحمـــن غانم384282
صيدله عين شمسايفلين عبدهللا موريس عبدهللا272255
28367oصيدله عين شمسايه محمود عبدهللا حسين حسن
12o352هندسة اسيوطعمر خالد سميح موسي
اداب القاهرهاسماء محمد دياب شحاته35968
7o642طب بنى سويفنورا رمضان عبد العظيم عبد الكريم
تربية ابتدائي جامعة السويسامـــنيه السيد محمود حسين658586
حقوق االسكندريهمحمد عبد العزيز علي عبد العزيز النوال345963
8o4343هندسة سوهاجعبد الرحمـــن جالل هاشم حسين
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8126oاداب الفيومدعاء عادل امين عبد الحى
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسفاطمه هشــام محمود بدوي659773
8o698oطب سوهاجهاجر حماده عبد العليم حسين
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم عبدهللا حسين امين223875
3616o5تجاره طنطامحمد فوزى احمد الدمرداش
اثار قنا جنوب الواديعمر عبداللطيف حمزه امين224435
8o1o73تربية اسيوطنورا زكى احمد محمد
تجاره القاهرهياسمين طارق محمد خليل علوش43354
13o4ooكلية البنات آداب عين شمساسمهان محمد السيد حافظ
تربية طنطادينا السيد ابو المجد السيد محمد359162
طب طنطامحمود محمد محمود مبارك486548
3579o3طب طنطاعبد هللا محمد عبد المـــنعم الجوهرى عبده
هندسة المـــنياكريم محمود سيد عبدالحميد713236
3oo977اداب بنهاهيام عيد الشحات بسيونى
هندسة القاهرهايه محمد شعبان نصر28576
5o1788الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاميره ياسر جمعه عديسه
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمروه محمد عبدالرازق احمد سويد216127
5o5183المعهد العالي للغات بالمـــنصورةهاجر محمد عبده احمد مطاوع
هندسة االسكندريهمحمد أيمـــن عبد الخالق عبد الرحمـــن غانم456194
هندسة طنطامحمود احمد احمد عوض هللا علوان358594
5o41o8هندسة المـــنصورهبالل عصام سامى بحيرى
5739o5طب طنطااسراء عوض السيد احمد زاكى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد تركى عبدالعاطى عبدالمجيد برغوت235458
48634oطب طنطامريهان محمد عبد الحميد دياب
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشريف السيد عبدالهادى عبد المعطى ابراهيم235161
4133o8صيدله االسكندريهسلمى محمد احمد حمدى محمد
هندسة اسيوطاسالم حلمى فاروق شعراوي749347
5131o3تجاره بنهاعمر اشرف عبد البديع على اسماعيل
2856o1التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه ناصر يوسف حسن
طب اسنان طنطاالسيد محمد السيد المسيرى486413
429o21تربية دمـــنهورايناس محمود على محمد نصار
365o14صيدله طنطانانسى محمد فتوح البرعى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد ابراهيم احمد حسن217719
821o39تربية اسوانمحمد رجب سيد حامد
662o79كلية أداب بورسعيدنادين امجد فوزي محمد الديب
2343oاداب حلوانيوسف كامل شحاته عباس
تربية ابتدائي طنطاايمان فؤاد احمد سليم365127
4187o1تربية اسكندريةمصطفى حسن انور مصطفى حسين
تجاره عين شمسلؤى طارق فتحى سالم139148
46ooo9هندسة المـــنياإسالم محمد حامد محمدالكيالنى
19o62oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةرغد عصام مصطفى نصار
تجاره الزقازيقاحمد السيد ابو سريع محمد وافى518729
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد احمد محمد جمعه745748
تربية رياضيه / بنات المـــنيااسراء مرسي علي مرسي723492
تجاره المـــنصورهمحمد بدوى محمد بدوي573688
عالج طبيعى القاهرهبيشوى علوى بركات توفيق116566
هندسة طنطامحمد سعيد مصطفى احمد حسين358939
كلية رياض االطفال اسيوطهاله عبد المجيد دردير على791523
تربية المـــنصورهوالء جنيد محمود محمد سالمه593516
فنون جميله عماره ج حلوانفليمون اميل مرقص حنا مرقص124124
تربية بور سعيدسلمى حسن حسن محمد عوف661556
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه محمود ابراهيم محمد ابراهيم297958
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كليةاسمجلوس
علوم القاهرهاحمد عصام صالح محمد87411
هندسة كفر الشيخعبد العاطى طلعت عبد العاطى عبد الحميد احمد الشــافعى381664
صيدله طنطامياده فوزى احمد علي يحى219325
رياض اطفال المـــنصورهاميره ماهر محمد الدماطى356698
عالج طبيعى ج كفر الشيخوالء سامى مصطفى سعد373131
728o22طب االسنان المـــنياعبد الكريم محي إبراهيم مهني
السن عين شمسنورهان عيد سليمان محمد265158
صيدلة بورسعيدايه ممدوح عبد الشــافى همام826431
12o737هندسة حلوانندى حمدى مجاهد احمد
تربية اسكندريةامل محمد احمد الصغير محمود 423485
تجاره سوهاجمحمد عبد الاله عبد الهادى عبد المجيد812167
نوعية طنطااسراء احمد عبد القادر زرد364535
64726oاداب الزقازيقبسمه محمد ثروت عبدالحليم محمود
هندسة المـــنصورهعمرو فيصل القصبى احمد577487
562o3oحقوق المـــنصورهمصطفى ابراهيم الدسوقى محمد توفيق حسن
8ooo84طب اسيوطسلمى حسين بدرى احمد
567o42طب بيطرى المـــنصورهدعاء ابراهيم محمود االزهرى
كلية طب أسنان الفيومرانيا محمد شعبان رياض73293
طب اسيوطصفاء طارق محمد محمود794432
حقوق اسيوطحمدي عارف عبد المالك محمد797276
82268oتربية اسواناالء احمد صالح محمد
2o8oo7هندسة حلوانهاجر محمود حسن عبدالحميد
تجاره القاهرهعبد هللا سامى عبد هللا محمود53717
36o15oاداب طنطاعبير جمعه محمد عبد هللا داود
حقوق القاهرهيحيى مدحت جالل سامى احمد سامى123291
هندسة الزقازيقحسام سعيد محمد طلبه عجوه512944
747o62تربية قنا ج جنوب الوادىامانى على حزين قرباوى
فنون جميله عماره ج حلواننورهان حسام الدين ايوب محمد192442
57334oهندسة المـــنصورهوليد صالح الشربينى على الشربيني
اداب عين شمسزينب مسعود بريقع عبد الحفيظ132425
5o3668هندسة المـــنصورههاجر زكريا يوسف البرمبالى
هندسة المطريه جامعة حلوانهديل محمد مرسى ابو العباس محمد198516
73859oصيدلة المـــنياعلى عبدالرشيد على حامد
14o643اداب انتساب موجه عين شمسيمـــنى جمال عبد العزيز على
57o616تجاره طنطااحمد عبد العزيز مسعود عوض اسماعيل
كلية الطب بقنامحمد احمد شوقى ابراهيم731756
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد جمال عطيه شكر211972
5oo369اداب جامعة دمياطتهادى ايمـــن شعبان الفداوى
تجارة قنا ج جنوب الواديعبده طلعت عبده النوبي743343
7495oكلية األلسن بنى سويفحنان عاشور خميس عباس
طب االسكندريهمريم مجدي فرج فانوس372367
35778oهندسة طنطامحمد متولى احمد محمود رمضان
طب الزقازيقاحمد اسامه احمد السعيد محمد البهنسى569218
صيدله طنطارحمه السيد محمد على ابراهيم277911
79oo11هندسة اسيوطمحمود ممدوح حسن محمد
3oo5o6تجاره بنهاعال جمال محمد رشــاد
اداب طنطادينا محمد ابراهيم محمد البشالوى496445
29o312كلية البنات تربية عين شمساسماء ابوالفتوح فؤاد حسين
تجاره بنهامصطفى احمد شحته احمد شلبى279171
744o1oاداب قنا ج جنوب الوادىنورهان عمر عبدالراضي فهمي
81o437صيدلة اسيوطغاده رجب محمد اسماعيل
تجاره طنطامحمد زينهم عبد الهادى شعبان362787
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2325o7طب بنهارانا ايمـــن فريد صبيحه
تجاره المـــنصورهمصطفى محمود البيومى عبد الحميد البيومى579712
اداب الزقازيقاسالم محمد احمد عطيه االسود642164
اداب المـــنيااالء ناصر سعد مصطفى726648
تجاره انتساب موجه االسكندريهعمر طارق صابر محمود صيام421937
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعلى عبدالمعطى على عمران219993
عالج طبيعى ج كفر الشيخهبه ناجى مروان االخضر495598
284o19علوم عين شمسفاطمه محمود عبدالفتاح رفاعى
5721o6تربية ابتدائي المـــنصورهاميره محمود الشحات محمد جمعه
هندسة القاهرهعمر خالد السيد محمد13211
تجاره الزقازيقمصطفى نبيل مصطفى السيد شوارب639615
هندسة القاهرهندى محمد السيد بدوى46743
صيدله الزقازيقعبدالرازق محمد عبدالرازق الليثى227245
28231oاثار قنا جنوب الواديمى هشــام عزت محمد
38494oالسن عين شمسعبد اللطيف عبد اللطيف حسن بدوي
هندسة حلوانايه محمد رشــاد سليمان محفوظ36883
اداب عين شمسهدى عادل حامد محمد النجار239534
تجاره الزقازيقعلى سمير على احمد محمد646138
تربية دمـــنهورهاجر محمد سعد العربي عبد المجيد429638
تجاره عين شمسعبدالحميد محمد عبدالحميد معوض السيد639556
اداب طنطاهبه مصطفي فاروق عبد العزيز363427
489o16هندسة كفر الشيخاسالم احمد محمد احمد مـــندور
هندسة عين شمسمحمد مصطفى عبد التواب محمد57815
تربية اسيوطوفاء عبد العال محمود عبد العال788476
هندسة القاهرهعبد المـــنعم نورالدين عبد المـــنعم سليمان59254
2ooo94تجاره القاهرههبه هشــام فتحى خليفه
طب بيطرى كفر الشيخصفاء ابراهيم على علي الشوبرى356144
73o25اداب الفيومشروق رضا عبد الباسط محمد
هندسة الزقازيقمحمد عبد اللطيف رشــاد محمد على عبيد591682
طب المـــنصورهابراهيم اشرف ابراهيم محمد اسماعيل565884
تربية االسماعيليهرحمه ضاحي صابر محفوظ656656
تجاره الزقازيقكمال محمد كمال محمد513962
اداب المـــنصورهخلود ايمـــن رمضان عبد هللا الجناينى492268
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعبد هللا خالد سلمان محيسن65933
8o6818طب القاهرهاسراء السيد محمد السيد
51543oصيدله الزقازيقمريم ناجى عزيز عبد السيد
اداب الزقازيقمحمود ايمـــن رفعت محمود زيادة584168
كلية األلسن بنى سويفهيثم احمد شحاته سيد66647
اداب الزقازيقشــاهنده شريف مصطفى حسن514577
صيدله القاهرهساره صابر عبد الرحيم عبد المعطي155286
3626o3نوعية طنطامحمد عصام محمد ابوعبله
تجاره الزقازيقمرفت عبد القادر محمد عبد الوهاب668695
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحشــاهنده اشرف مهدى ابراهيم277736
72291oالسن المـــنيامحمود مخلوف محمود اسماعيل
اداب القاهرهعمرو عبد الذاكر احمد سيد43833
اداب انتساب موجه القاهرهمحمود عبد الخالق عبد الفتاح عبد الخالق26569
صيدله القاهرهيارا جمال احمد تمام35698
592o79هندسة المـــنصورهمحمد هانى السيد محمد المهدى
تربية ابتدائي بور سعيدمحمد سامح محمد محمد الفحله663957
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد جمال الدين عبد هللا على418732
36669oطب طنطاكريم احمد غريب الشيخ على
29o394التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان محمود صابر عبدالسميع الجمل
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73o17تربية الفيومحسناء احمد محمد حميده
نوعية المـــنياسارة عبد الرحمـــن زيان زيدان725188
تربية ابتدائي المـــنياشيماء سعيد حلمى احمد723613
فنون جميله فنون ج االسكندريهرنا على احمد عقيل347176
هندسة المـــنصورهمحمد على على جمعه المليجى577861
28o371هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن بيومي
تربية ابتدائي بنى سويفالشيماء ناصر كمال سيد69117
اداب بنى سويفايه اشرف قرنى حسان62965
تربية ابتدائي شبين الكوممياده محمود سعيد ابراهيم219412
1388ooتربية عين شمساسراء بدرالدين حسن عبد العزيز
تجاره بنهاامال محمد البدوى سالم البدوى285944
هندسة القاهرهعمر محمد جالل حامد عوض البليسى124687
صيدله طنطادينا صبرى احمد محمد شلف229762
741o98تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىمصطفى محمود ابوزيد احمد
28489oنوعية بنهاتقى تامر السيد محمود
تربية المـــنصورهسلوى احمد السعيد احمد النجار579737
تربية ابتدائي شبين الكوموفاء ابراهيم مصطفى جبر214868
71o578رياض اطفال الفيوم طالباتمها مصطفى ضبع احمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمر سعد الدين محمد محمد سالم213377
هندسة طنطامحمد ابراهيم ابو الفتوح ابراهيم السبكى353574
9416oتربية بنى سويفايه مصطفى ابراهيم خليل
37523oتجاره كفر الشيخمحمود محسن عبد النبي عبد الكريم
23283oصيدله طنطاسلوى عبدالنبى عماره ابراهيم
8o9595تربية سوهاجمحمد االمير احمد االمير
كلية البنات آداب عين شمسهناء حسين سيد حافظ59922
صيدله االسكندريهدعاء محمود عبد الفتاح حسن عتمان354951
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويساسراء صابر السيد محمد شلبى523472
تربية اسيوطمريم طلعت نصيف مجلى792816
5663o8هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن على عثمان على عقل
صيدلة الفيوماحالم عرفه احمد عبد العزيز72458
رياض اطفال بورسعيدفاطمه محمد السيد احمد محمد الصعيدى661588
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان زكريا حافظ عبدالبارى223114
19o43oهندسة عين شمسزينب اسماعيل حفنى حسن
صيدله طنطاعبدهللا محمد احمد حسن الديب365831
تجاره القاهرههدير مجدى رياض زكى22382
27o561هندسة عين شمسكيرلس هانى سمير بطرس
تربية ابتدائي كفر الشيخاية ماهر احمد الخرصاوي379191
22216oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةباسل جمال محفوظ البقلى
اداب حلوانهند مصطفى كمال عصمت114516
13811oهندسة حلوانياسمين حمدى احمد مصطفى
2o4151تجاره القاهرهمها محمد شحاته عبد الفتاح شحانه
3947oكلية البنات آداب عين شمسهاجر رأفت نصر محمد
اداب االسكندريهاالء على حسن مرسى عبد العزيز348245
حاسبات ومعلومات القاهرهيوسف احمد على حسن الحفناوى16666
تربية بنهاامـــنيه ايمـــن رمزى محمد نصير278447
71o617كلية حقوق المـــنياآالء حسين محمد عثمان
تربية اسيوطمـــنال محمد عبد الحميد حماد796463
تربية بنى سويفساره ناصر محمد يوسف71713
هندسة طنطاابراهيم علي رمضان الشرقاوي362169
هندسة المـــنصورهاحمد فايز االمام زياده االمام571882
7812oتربية الفيوممحمود محمد عبد هللا عبد الستار
41o85oفنون جميله فنون ج االسكندريهنور الدين شرف عبد الجواد موسي شرف
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هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن جمال مصطفي صديق جمعه455189
3o5265العالي لالعالم وفنون االتصال 6 اكتوبراياد حاتم محمد عبدالعال عبدالباقى
52o317طب الزقازيقمحمد شعبان محمد محمد محمد
تجاره عين شمساسراء حسن عبد المـــنعم محمد132385
2781o8كلية هندسة بنهاانجى رضا هندى جمعة
طب االسكندريهاحمد محمد سعد خميس القراجى469158
48696oصيدله المـــنصورهغاده عبد الرحمـــن محمود ابو اليزيد عجور
تربية طفوله ج دمـــنهورسلمي عادل علي عبدالرازق429424
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمروه محمد محمد عمر الشيخ214633
تربية كفر الشيخاحمد حمدي بيومي عباس القلينى379831
اداب دمـــنهورمصطفى بشير عبد الجواد بكر السوداني427298
8o895طب الفيومدعاء مجدى عبد العزيز عبد المجيد
7589o1تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد عبدالعزيز وزيرى على الهوارى
63567oطب اسنان عين شمسحازم ياسر المهدى حافظ المهدى
تجاره االسكندريهمازن طارق فاروق حسيب الطويل342338
صيدله حلواناحمد رمضان محمد محمد السجينى488755
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمعاذ خالد عبدالواحد عبدالحميد212692
26321oاداب عين شمساسالم حسيب عبدالفتاح عبدالسميع
78734oحقوق اسيوطمحمد محي الدين عبد العليم حسين
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصريوسف احمد عبد الحميد متولى عبيد58367
طب المـــنيابسمه حميدة عشري محمد716318
231o25هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالناصر ذكى عبد الخالق سليمان
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةانجى جميل كامل عبدالسالم645522
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء محمد احمد زارع216621
صيدله طنطامـــنى خالد احمد ابو عبده363259
8o7858كلية الطب بقناشيماء حمدى محمد عبد الجابر
اداب طنطادينا احمد محمد عثمان363352
5o8866طب بيطرى الزقازيقعمرو حسام على سعد المصرى
2926o4تجاره عين شمسحسن احمد محمد احمد عامر
اداب انتساب موجه القاهرهاسراء محمد على محمد137481
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةاسالم عادل عبده محمد ضيف663875
تجاره المـــنصورهمحمد كمال سعد الدين محمد العقاد563396
كلية التربية الرياضية بالعريش بنينمصطفى عبده أنور عواد664724
741oo9تربية ابتدائي قنا ج الواديسعيد احمد سعيد محمد
صيدله حلواناسماء ايمـــن احمد السيد حميده354749
هندسة بور سعيدعمر محمد محمد ابو العينين499661
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد ابو اليسر محمد على محمد573381
تجاره المـــنصورهسلوى خالد ابراهيم محمد عبد هللا563635
نوعية بنهاايمان السيد حفنى عبدالفتاح حفني297932
تجاره االسكندريهبسام محمد عبد الفتاح قطب عبد الفتاح416469
115o49فنون جميله فنون االقصرشيماء نبيل سالم بدوي
71546oاداب المـــنياإسراء على حسن هاشم
تربية حلوانرانيا ابراهيم شعبان ابراهيم153573
صيدله طنطااسراء ابراهيم نبيه فوزى الوكيل485651
2357oاداب القاهرهعبد الرحمـــن طه حنفي عبد النبي
اداب حلواننورهان حمدى محمد ابو زيد135955
581oo2إعالم ج جنوب الوادىاسراء حمدى عباس فهيم عبد الحميد سالمه
هندسة اسيوطغاده خالد محمد عبد الغنى احمد236124
59493oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره محمد ضياء الدين محمد السيد سالمه
2o5537تجاره عين شمسعمر محمد عبدالعزيز ابراهيم
صيدله طنطاايمان محمد الشــافعي محمد الدراجيني485724
اداب انتساب موجه عين شمسنورهان موسى حمزه موسى195144
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8141o8تربية سوهاجمحمد محمد عبد الستار دردير
كلية رياض االطفال اسيوطفاطمه محمود محروص صالح787899
4194o9اداب االسكندريهسارة على محمد السعيد على حسن
اداب اسيوطوفاء محمد زهري قناوي عبد الرحيم791742
تجارة قنا ج جنوب الواديعمر سيد محمد عبادى237682
تربية اسكندريةايه احمد عبدالفضيل كريم417351
نوعية المـــنيااسراء خلف عبد الحكيم عبد الغنى713352
علوم رياضة االسكندريةاسراء محمد مسعد محمد حسن348581
هندسة المـــنصورهعبد هللا حمدى محمد على الجويلى588556
هندسة الفيوموليد محمد عبد الباقى احمد16243
صيدله القاهرهاحمد ايمـــن عبد الجبار عبد السالم17351
تربية ابتدائي اسيوطعلياء سامى عبيد هللا محمد787533
41ooooحقوق االسكندريهاحمد شريف مجدى محمد الشراكى
46o3o9هندسة االسكندريهمحمد اسماعيل محمد على سالم
2213ooتربية ابتدائي الساداتهدير كمال الدين على مكايد الجارحى
صيدله بنى سويفمارينا ميالد ثابت كامل64263
تربية العريشعلى الرفاعي مصطفى محمد مصطفى666241
تربية قنا ج جنوب الوادىسحر الحسينى حيدر محمد744331
طب القاهرهماجد أيمـــن صبحى زكى717391
حقوق القاهرهعبد الرحمـــن محمد يسري محمد46772
تربية المـــنصورهياسمين بدير عبد اللطيف بريجه563156
طب بنهاايمان محمد عيد عبده الخولى286511
417o49تربية أساسي اسكندريةايمان صالح سالم بسيونى جاد
141o4oكلية البنات آداب عين شمسخلود محمد يحيى محمد احمد
145o52اداب القاهرهمحمود خالد عبد العزيز ايوب
اداب فرع الوادى الجديدالشيماء محمود محمد قطب749729
هندسة عين شمسثابت جمال ثابت على21253
55oo2تجاره القاهرهنورهان عاطف محمد على محمد
السن عين شمسبسمه عبدالفتاح صالح اسماعيل298235
2o3327هندسة حلواناسراء اسالم يوسف محمد
4o589تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتفاطمه الزهراء زكريا عبد المطلب محمد
279o22كلية هندسة بنهامصطفى محمد مـــنصور الهادى عسله
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين محمد احمد امين حامد27429
تجاره اسيوطعالء مبارك عبدالعزيز الصغير748724
572o24تجاره المـــنصورهاسالم حسن مسعد بدر السيد
641o11كلية هندسة بنهاعمرو السعيد عزت عماره
819o87تربية اسوانحنان فاضل خواص محمد
اداب الزقازيقكريستينا شحاته عبد المسيح شحاته يوسف عبيد585293
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد فرج عبدالمرضى احمد حسن226886
تربية ابتدائي بنهااسماء صبرى عبدهللا ابوالعطا231392
558o6تجاره القاهرهابراهيم احمد ابراهيم على
561o69صيدله المـــنصورهايه ايمـــن السيد صابر
هندسة حلوانمصطفى عادل حسن محمد135683
هندسة عين شمسيحيى ذكريا مصطفى الجمل122446
علوم رياضة االسكندريةاحمد مصطفى كمال الدين عبد السالم454891
تجاره دمـــنهوربسمه جمعه محمود الديب428381
تربية بور سعيددنيا طه محمد محمد يوسف662258
36958oاداب كفر الشيخاسماء هاللى ابراهيم حواله
653o65تجاره االسماعيليه ج قناة السويسساندى عادل لبيب متى
اداب طنطاحازم السيد عباس جاد361421
5o384كلية البنات آداب عين شمسشروق فؤاد مدبولى ضحاوى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد يوسف عامر سالمه649214
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كليةاسمجلوس
تجاره انتساب موجه قاهرهفاطمه عصام معوض عيد35314
3oo321صيدله الزقازيقنورهان حسنين عبدالهادى سالم
عالج طبيعى ج كفر الشيخعبد الرحمـــن ثائر السعيد الششتاوى عصفور383622
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخاسامة حسين عبد العزيز كريم456667
2o846oهندسة حلوانعبدهللا مصطفى عبدهللا احمد ابراهيم
اداب المـــنصورهالشيماء كمال عنتر احمد573411
312o28هندسة المـــنيامحمود صالح محمد محمد غنيم
38511oاداب كفر الشيخاميرة شوقى مصطفى محمد البنا
2625o3هندسة عين شمساميره هشــام احمد كمال الرفاعى
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايه اشرف ابراهيم محمد287881
72o938تجاره بنى سويفسامح احمد عباس محمد
219o99كلية الفنون التطبيقية ببنهاايه فتحى عبدالمـــنعم احمد المزين
هندسة االسكندريهمحمد اسامة السيد جمعه محمد454254
23o769اداب بنهامحمد عبدالناصر سالمه عيد
7379oتربية رياضيه بنين بني سويفمحمد محمد خليل محمود ابراهيم
8o3962طب اسنان جنوب الوادىعمر خالد ابراهيم شلقامى
طب بيطرى جامعة الساداتزينب عزت موسى الشــال214277
صيدله عين شمسجورج مالك ابراهيم سعيد193597
79o96oصيدلة اسيوطمحمد سعد محمد سعد
اداب انتساب موجه القاهرهنورهان ممدوح نصر السيد عويس199939
18863oتجاره عين شمسيوسف حاتم سيد مطر
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسمحمد عبد المـــنعم محمد اليمانى موسى645295
2o6o89تربية فنيه بالزمالك جامعة حلواناسراء عاطف عبدربه ابراهيم
تجاره طنطاصفاء جالل عبده السيد364636
اداب القاهرهاميره محمد تمام سليمان44896
6o258حقوق القاهرهعبد هللا محمد زكى حسانين
هندسة االسكندريهحمدى عبد السالم شحاته عبد هللا عرقوب459463
3o1579التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعلياء عالء كمال بيومي
تجاره االسكندريهيوسف ابراهيم السيد ابراهيم خاطر416491
نوعية اسيوطمريانة جمال صبحى حلمي797947
طب بيطرى كفر الشيخمحمد مسعود حميدة صالح383318
5o7276صيدلة بورسعيدندا شريف محمد الهنداوي
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن طارق عبد الرحمـــن خليل345591
تجاره بنهامحمد مصطفي عبدالرحمـــن محمد عبدالمجيد522392
تجاره بنهاابراهيم احمد محمد محمد ابوالعز286582
354o49صيدله طنطارضوى خالد محمد مرسى عبد هللا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحياة اشرف محمد محمد فرغلى116497
هندسة حلوانمحمد سعيد سعد هللا فرج71395
اداب االسكندريهكيرلس روماني شكري فام جرجس339194
اعالم القاهرهمـــنى محمد رمضان نصر على643873
هندسة االسكندريهنورهان السيد محمد عبدالغنى عبدالعال455432
تجاره االسكندريهمحمود ابراهيم محمد نصرهللا ابراهيم416835
صيدله القاهرهايمان محمد محمود محمد59939
2o884oالسن عين شمسمارى عاطف ونيس بخيت حنا
141o86كلية البنات آداب عين شمسامانى جريس موريس حنا
2o5o37حاسبات ومعلومات عين شمسبوال ابوالفتوح عطا هللا يوسف
تجاره الزقازيقشيرين اشرف السيد محمد مـــنصور637914
عالج طبيعى ج كفر الشيخعبد الحليم عماد عبد الحليم القفاش491881
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد عباس عبد الحكيم عبد الحليم63667
14o5o7تجاره عين شمسشيماء رمضان ابراهيم حسن
فنون جميله فنون المـــنيامـــنة هللا ابراهيم محمد ابراهيم42526
اداب القاهرهمريم جمال سالم علي47512
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كليةاسمجلوس
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةندى عصام فرج البهواشى225779
293o73اداب انتساب موجه عين شمسبسمة محمود محمود محمود خضر
71o527نوعية المـــنيااميره اشرف حامد هاشم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين رزق هللا مصطفى احمد137874
صيدله طنطاابو بكر احمد عبد المعبود الشوربجى358442
كلية األلسن ج أسوانلجينا طارق محمد عبد الفتاح يسن هندى415257
5oo425اداب جامعة دمياطمروه على شحاته الشرقاوى
صيدله االسكندريهياسمين يسرى محمد فتح هللا سرور347135
747o59تربية قنا ج جنوب الوادىاسماء علواني محمد عبدهللا
35o619طب االسكندريهاسراء محمد جبريل أحمد
هندسة االسكندريهادهم سيف الدين محمد فوزي الجنتيري342268
السن عين شمسمريم محمد احمد قدرى محمد جوده263119
صيدلة اسيوطجورج ريمون راضى شــاكر731919
736o75طب القاهرهاثناسيوس ميخائيل اسد دكسن
41o1o2حقوق االسكندريهدانا اكرم السيد محمد جعفر
اداب طنطاعلى محمد على مجاهد361481
اداب المـــنيااحمد حمدى احمد عبد الرازق752693
5o4565تربية جامعة دمياطعال زينهم نصر أحمد سويلم
صيدله المـــنصورهايه محمد محمد يوسف جمال الدين573543
تربية طنطامحمد صالح محمد السنباطى353612
هندسة المـــنصورهعمر مدحت اسماعيل ابراهيم566338
هندسة شبرا بنهااحمد عطا محمد احمد هاشم289216
هندسة االسكندريهانور عادل محمد رزق415152
4233o2تربية أساسي اسكندريةهاجر يسرى صادق حامد أحمد
71963oاداب المـــنياامير فايق داود سليمان
8o4166حقوق سوهاجعبد الناصر احمد ابو الفضل على
342o14تجاره كفر الشيخاحمد محمد عبد  المحسن عبد المجيد خطاب
639oooتربية الزقازيقرانيا عاطف محمد عبد الحليم
72oo4oاداب المـــنيااالء عالء احمد عمر
46o494هندسة االسكندريهمصطفى يسرى محمود ابوعوف
تربية ابتدائي سوهاجعمر عبد الحميد على عمر818131
طب االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى خالد عبدالرحمـــن عطيه635847
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعمرو عبد الرازق دشطوطى طه139141
58o2o1حقوق المـــنصورهمحمد عبد الرحيم عبد الودود محمد زلمه
اداب طنطاريهام محمد عبد ربه عبدهللا496532
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد سعد سيد احمد بيومى مزروع228243
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسماء عبدالعزيز السيد عبدالعزيز احمد مرزوق372194
 تربية الساداتمـــنار ممدوح ربيع محمود225384
71569oطب المـــنياايمان ممدوح محمد محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عالم محمود سليمان79897
5o7634هندسة المـــنصورهمحمد الدسوقى الدسوقى الصعيدى
تربية طفوله االسماعيليهدنيا سعيد محمد احمد653666
6o223صيدله القاهرههدير عماد قرني عبد الخالق
اداب المـــنصورهمحمد ناصر احمد االمام احمد574681
49o59oتجاره انتساب موجه المـــنصورهأحمد أسامة محمد الشناوى
5o2936تربية جامعة دمياطرحمه محمد محمد فوزى محمد كيره
5oo559طب بيطرى المـــنصورهمريم محمد محمد ورد
689o6تجاره بنى سويفايمـــن عمر قرني محمد
46o868هندسة االسكندريهميرنا ايهاب السيد صالح
طب اسنان القاهرهمعتز محمود سيد احمد14957
58o135صيدله الزقازيقدعاء رأفت محمود عباس عمار
تربية ابتدائي طنطااحمد اسامة احمد على الواعى487234
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كليةاسمجلوس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا محمد حسن محمد76484
طب االسنان المـــنيامريم احمد مـــنصف محمد714265
تجاره بنهاموده عالء رمضان مصطفي277769
اداب انتساب موجه االسكندريهنورهان محمد محمد عبد الرازق محمد348928
56o628هندسة المـــنصورهعمر محمود احمد محمد ابراهيم
هندسة الزقازيقنورهان محمد محمد احمد احمد العرينى512595
اداب دمـــنهورزينب رمضان محمود حامد423638
8o5o93إعالم ج جنوب الوادىنهى صبرى محمد مهران
سياحه وفنادق االسكندريهامـــنية السيد عبد هللا محمد وهدان428533
28o621صيدله حلواننيره اشرف على احمد
تربية اسيوطمحمود بدر محمود احمد787685
2531oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره حسن محمود حسن نصر
35488oنوعية طنطااسماء عادل عيد عبد الحميد النحراوى
6199oتجاره بنى سويفصالح شــادي عامر عمر
اداب المـــنصورهاحمد محمد السيد عبد المقصود سالمه588277
12o758صيدله القاهرهعمر جالل ابو السعود صالح
26268oهندسة عين شمساحمد حاتم محمد عبدالحميد
تربية طفوله اإلسكندريةساندرا عشم فخرى ابو سيف411334
تجاره عين شمسسلمى حافظ محمد عبدالعزيز264977
تربية الزقازيقمـــنه هللا جمال محمد مجاهد احمد512719
354o27صيدله طنطاجهاد طارق حسن مصطفى حسن
صيدله االسكندريههدير محمد فتحى محمد شحاته435288
19o77تجاره القاهرهتقى ممدوح احمد محمود
5o9946علوم الزقازيقإيمان أشرف محمد عبدالمـــنعم سالم
29o457كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسندا فريد لطفى على قطب
تجاره طنطامحمود انور عبد اللطيف على شحاته عميش582472
تجاره عين شمستغريد عالء ابراهيم محمد156219
56o417صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن على محمود احمد شومه
صيدله القاهرهروبرت رأفت رمزى اسطفانوس192639
2o8381تجاره عين شمساحمد ياسر حسن عبدالرحمـــن
66o187الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمصطفى على محمد ابراهيم العيسوى
5687o7تجاره كفر الشيخرنا احمد زكريا محمود على يوسف
448o69طب االسكندريهساره جاسر محمد حسن عبدالشــافى
5o8o65صيدله المـــنصورهاسماء السيد محمد اسعد على سلطان
طب اسنان طنطاايمان حامد عثمان زوين244541
هندسة شبرا بنهامحمد سعيد احمد احمد281772
كلية هندسة بنهامحمود مصطفى محمد دبدب221715
تجاره انتساب موجه  عين شمسميرنا يحيى نعيم حبيب271113
طب كفر الشيخمحمد ابوشعيشع عبدالرؤف ابوشعيشع375725
29o425اثار القاهرهزينب وجيه احمد كمال ابوسريع الجمل
7537oهندسة الفيوممحمد مخلف عبد الحميد على مهلهل
صيدلة سوهاجمحمود سعودى على محمود758814
تربية ابتدائي الساداتساره محروس محمد عراقى225488
28o955تجاره عين شمسمصطفى محمد عبدالفتاح الصاوى
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخجهاد انور عبدالفتاح الصاوى216298
دار العلوم المـــنياعمر محمود محمد رشــاد حسانين785816
تجاره المـــنصورهعمرو محمود ابراهيم ابراهيم هاشم587959
صيدله االسكندريهعبير حمدي سعد سالم مـــن444596
2o195تربية حلوانمحمد خالد عبد العال على عبد العال
اثار القاهرهفيروز محمد صالح الدين فوزى عبدالمقصود ابوشــادى358963
21939oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهدير طنطاوى عبدالسيد الطنطاوى
تربية اسيوطمحمود سيد احمد محمد799142
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كليةاسمجلوس
اداب القاهرهساره رمضان حسن محمد123828
طب الزقازيقالسيد صابر ممدوح صابر516244
29515oتربية عين شمسهدير حمدى عبدالعاطى عبدالفتاح
تجاره عين شمسسمر امين محمد امين39387
23o34oتربية الساداتاحمد نبيل ابراهيم قوره 
645o33سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسهايدى بولس شكرى عياد
58o634صيدله المـــنصورهمحمود جمال رمضان بندارى عطيه
18o11كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمريم عاكف ابراهيم عبد ربه
صيدله االسكندريهابانوب اشرف شوقى عيسى مسعد468291
661oo6رياض اطفال بورسعيدهدى سعد الدين حسن يوسف داود
811o92صيدلة سوهاجاسراء عالء الدين حسن جاب هللا
28794oكلية البنات تربية عين شمسسماء عبدالحكيم مصطفي عبد المقصود جادهللا
362o74صيدله طنطايوسف عبدالحى عبدالحميد محمود الدكماوى
2377o1تربية الغردقة جنوب الواديمحمد محمود محمد الرحمانى
اداب حلواننورهان سامى شكرى علي265878
صيدله حلواناسالم احمد على احمد743427
43o262تربية طفوله ج دمـــنهورايناس حمدى عبدالونيس عطيه قطب العشرى
3o4111هندسة عين شمساحمد فوزى عامر خليفه
كلية هندسة بنهاعمار وجدى فتحى العشرى495326
اثار قنا جنوب الواديريم ناجى كامل حسن284924
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد خالد سعد محمد19622
145o96تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخالد محمد عطا حسين
طب اسيوطعلى محمد محمد عمار788969
هندسة االسكندريهمحمد جابر السيد احمد مهران457232
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكرستينا مجدي بهجت لمعي134756
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشيماء سعد سيد عبدالحميد293517
اداب طنطااسالم سعيد عبد الفتاح القسط358625
اداب المـــنيااسالم احمد فولى رجب722333
3o8992اداب بنهااسراء رضا سيد احمد
5o5172اداب جامعة دمياطمـــنار محمد محمد العدل خورشيد
تجاره انتساب موجه المـــنصورهرحمه عادل سعد الصاوى حسن566669
هندسة االسكندريهابو بكر حسين عثمان شــاهين342216
تربية ابتدائي طنطااسراء عالءالدين عبدالسميع ابوالعزم368117
59o467اداب المـــنصورهياسمين السيد صالح على موسى
هندسة االسكندريهمحمد احمد محمد عبده والى344913
14o244اداب عين شمسشيماء ابراهيم حسن محمد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعزيزة محمد سعد عبد الحميد عوض449139
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايه على صالح محمد بركات289779
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد سعيد محمد محمد شكر235482
تربية ابتدائي الزقازيقايمان رمضان احمد سليمان514332
تربية ابتدائي المـــنصورهغدير سعد محمد القط577143
هندسة كفر الشيخمحمد وجية ابراهيم ابراهيم المـــنوفى373667
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةايمان عبد الوهاب احمد عبدالوهاب يونس376582
اداب حلوانابتهال عاطف جابر احمد155929
تجاره القاهرهعلى جمال على محمد على211161
785oo8اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحسها اسامه محمود عبد الحفيظ
تربية ابتدائي الساداتقمر مصطفى السيد عبدالنبى229577
122o43صيدله القاهرهمحمد احمد عبد الفتاح عبد العزيز داود
نوعية اسيوطريهام محمد عصام الدين حلمى عثمان793378
نوعية الزقازيقلمياء عزت عبدالسالم محمد عز667966
8o8oo9تربية ابتدائي سوهاجايه عبد الناصر محمد سالم
طب بيطرى المـــنصورهعبد هللا الغالى ابراهيم محمد الجندى567559
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هندسة شبرا بنهااحمد مجدى عبدالرحمـــن عبدالرحمـــن مصطفى287328
5o6o76هندسة اسيوطاحمد ماهر محمد دياب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم صبري مسعد علي36355
صيدله القاهرهصفاء شعبان مصطفى عبد الغنى22643
هندسة حلواناالء محمد اسماعيل محمد محمود نويتو114336
27527oاثار قنا جنوب الوادينهى ايهاب عبدالعال احمد
651o47اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد صابر عبدالعزيز احمد
هندسة الزقازيقعمر طارق عبد الرشيد حسين642354
اداب المـــنصورهاحمد سمير سيد عبد الاله565514
طب بنهاندى رمضان عبدالمقصود احمد277478
تربية ابتدائي المـــنصورهمريم سمير احمد الحديدي578538
195o26تجاره عين شمسبسنت محمد سعد امام عبد السالم
طب بيطرى كفر الشيخسليمان العزب موسي العزب383538
طب بيطرى المـــنصورهدينا ابراهيم محمد محمد ابراهيم565151
5o7o6تجاره القاهرهعبد الرحمـــن احمد محمود بكر
637o38تجاره الزقازيقاحمد نادر سعد حسنين
هندسة المـــنصورهخالد على محمود دويدار571527
1153o9السن عين شمسماريا مؤنس شكرى سيفين
هندسة االسكندريهخالد محمد احمد محمد عبد الهادى343889
السن عين شمسماريان حسين فهمى بحر196597
81o859تربية ابتدائي سوهاجفاطمه احمد عبد الحفيظ احمد
تجاره المـــنصورهمحمود محمد محمود احمد على589863
282oo5طب عين شمسمينا فتحى عزيز ارمانيوس
74674oكلية طب أسوانفراج سيد احمد قناوى
تربية المـــنصورهسماح احمد محمد احمد عبده579738
نوعية الزقازيقنورا أحمـد السيد مـحمـد داؤد645818
اداب انتساب موجه عين شمسهدى جمال الدين عبدالمـــنعم حسانين299173
79117oاداب اسيوطمحمد عيسي حسن عبد الاله
هندسة القاهرههشــام حسن عبد الحميد فراج133449
تجاره االسكندريهسلمى فتحى محمد علي415738
هندسة كفر الشيخحسام عطيه جاب هللا غلمش375936
تربية طفوله جامعة السويسبسمه احمد عبد الفتاح الزين667252
1912o8أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزيشهاب عالءالدين محمد عبدالوهاب
7167o5حقوق بنى سويفباسمه محمود عز الدين سعيد
صيدله االسكندريهزينب محمد على محمد733179
8o5842حقوق سوهاجمحمد عاطف عبد الفتاح حسين
4887o2صيدله المـــنصورهمجدى عادل احمد ابو قاسم
هندسة كفر الشيخمحمد عاطف عبدالسميع محمد381557
7oo44تجاره بنى سويفاحمد محمد عبد الحكيم عبد الدايم
414o16هندسة كفر الشيخراجى سمير توفيق عريضة
تجاره المـــنصورهاحمد نصرالدين يحيى محمود الموجى571545
719oo6طب اسيوطمحمود هانى راضى مجدوب
23oo16تربية بنهاايمان سرحان حسيني حسن دياب
2o7129اداب حلواناسماء ابراهيم فتحى محمد سالم
2216o3طب بيطرى جامعة الساداتمروان حامد فتحى عزيز
هندسة االسماعيليةاحمد شريف عبدالعظيم على636145
طب اسنان جنوب الوادىهيثم عبدالهادى محمد ابراهيم731992
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسعصام خالد محمد عبد الرحمـــن تونى644167
صيدله القاهرهشيرين فتحي حسن ابراهيم46231
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهبه محيى الدين عبدالخالق السيد كالوى236313
792oo3كلية رياض االطفال اسيوطاسراء محمود عبد القادر سليمان
تجاره القاهرهاالء فوزى عطيه محمد عليمي194754
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722o82طب المـــنياسمر محمد صبحي عبدالرحمـــن
تجاره انتساب موجه  عين شمسجالل عنتر محمد عبدالنبى296614
هندسة عين شمسناردين جرجس نصيف جاد هللا117661
طب اسنان االسكندريهاحمد عبدالنبى محمد مهدى عمر439832
اداب عين شمساحمد اشرف عبدالحليم عبدالعزيز292979
226o11طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسلمى محمود على عمران
27o114تربية ابتدائي عين شمساحمد مصطفى احمد حسن محمد شوشة
تربية الغردقة جنوب الوادياسراء احمد عبدالغنى احمد237994
تجاره دمـــنهورهادى محمد المهتدى كامل قمره426715
صيدلة سوهاجنورهان صفوت القطب محمد احمد815684
تجاره اسيوطبالل اسماعيل على مصطفى825613
هندسة االسماعيليةعبد الرحمـــن رأفت عبد الرحمـــن محمد651766
هندسة اسيوطاحمد اسامه السيد عبد اللطيف زغلول583946
51o511صيدله االسماعيليه ج قناة السويسشروق محمد على عبدالفتاح على سيد احمد
دار العلوم ج القاهرهوفاء وائل ابراهيم عبد السميع عثمان497928
5248o5طب الزقازيقرحاب محمد عبداللطيف عبدالعزيز عبدالمقصود
طب بيطرى القاهرهسلمه عبد الرازق احمد عبد الرحمـــن31796
49o171حاسبات ومعلومات المـــنصورههاجر مجدى محمد مأمون دهب
كلية البنات تربية عين شمسمرفت سعد محمد محمود154264
3822o9كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمها احمد حامد عبد الرحمـــن األطير
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسحسام حسن عادل حسن اسماعيل644763
593o84تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمود محمد محمد محمود عبد الرحمـــن
كلية الطب بقنامصطفى محمد طلب على742675
تربية عين شمساحمد اسماعيل عبد الواحد رسالن126937
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره جوده محمد عبد العليم68492
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر حسن البنا محمود حمدى موسى حمزة187572
79o335تربية اسيوطاولفيا بهجت لويس بولس
51531oعلوم الزقازيقبسمله محمد ابراهيم عبدالمقصود
هندسة حلوانرافائيل رائف رمزى نجيب14747
8oo474نوعية اسيوطاسماء محمد عبد الرحيم ثابت
16o51هندسة بني سويفهادى هشــام عبد العزيز محمد
564o49تربية ابتدائي المـــنصورهجمال محمد محمد على اسماعيل
3579o8طب طنطاعلى السيد علي احمد جعفر
تجاره االسكندريهمارينا مـــنير بولس القس صموئيل417479
حقوق اسيوطعمر عبد الباسط محمد عبد الرحمـــن797284
66o31طب بنى سويفاسراء احمد محمد احمد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةحبيبه هشــام عبد الرحمـــن محمد كمال عبد الرحمـــن114128
اداب اسيوطشيماء رشدى سيد سلمان797573
8o3627طب سوهاجعمر اشرف محمد كامل
8o8339هندسة سوهاجاحمد عاطف محمد احمد
حاسبات ومعلومات عين شمسعمر سيد عبد المحسن سيد131195
هندسة االسماعيليةاحمد مجدي عبد المطلب حامد جاهين653358
إعالم بنى سويفرويدا محمود محمد عبد هللا63758
طب بنهالينة نبيل أحمد نوح حماده411942
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن محمد جمعه محمد199265
12728oحقوق عين شمسمحمد خالد رشــاد عبد الفضيل
58713oهندسة الزقازيقمحمد على محمد محمود على شتيه
هندسة االسماعيليةسيف الدين محمد السيد احمد ربيع651977
45oo77كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورزينب الغمرى حسن عبد الرحمـــن الشناوى
إعالم القاهره/رياضةتسنيم عبدالخالق سليمان عبد الخالق الحايس192562
5o1152نوعية جامعة دمياطاحمد السيد سعد محمد البغدادي
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحسام ياسر حلمى السيد224423
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4145o2كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخبهاء الدين مجدي عبد القادر محمد زيدان
5783o9طب الزقازيقاسراء محمد الدسوقى ابراهيم عبد العزيز
اداب انتساب موجه عين شمسنوران وليد عبدالمـــنعم قطب261312
38493oالسن عين شمسأحمد محمد عميرة الشعباني
دار العلوم ج القاهرهالسيد التهامي السيد محمد عطية523923
65o227اداب الزقازيقرانيا سليمان فاضل سليمان
تجاره القاهرهمؤمـــن خالد عرفه حنفى سراج32752
3o1265صيدله عين شمسمحمود محمد عوض امين
تربية رياضيه بنين حلوانعمر احمد فاروق احمد43313
تربية ابتدائي بنى سويفعبير محمدالخطيب خليفة احمد71428
اداب حلواننيرفانا اشرف محمود محمد15581
65o69oدار العلوم ج القاهرهمحمود احمد متولى عبد العال
15o4o2هندسة حلواناشرف فضلون محمد السيد شريف
2o6655هندسة القاهرهنغم عالء فاروق عبدالفتاح
اداب القاهرهشيماء سمير زاهر محمد274846
حقوق قنا جنوب الواديهاجر محمد سيد عبدالرحمـــن237538
كلية األلسن سوهاجياسمين مصطفى شعبان كليب498717
تربية ابتدائي المـــنيامحمود محمد عبد الغنى خلف712276
747o64تربية قنا ج جنوب الوادىاميره علوانى مصطفى محمد
سياحه وفنادق االسكندريهميرنا عبد الحميد رجب ماضى عبد الحميد419299
طب طنطاصابرين مشحوت السيد مـــنصور225445
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا احمد يوسف حسين محمد139115
تربية شبين الكومايه محمد عبدالحليم الورداني226714
كلية البنات آداب عين شمسساره شريف عبدالهادى ابوعيشة267781
عالج طبيعى ج كفر الشيخالشيماء جوده عبد الوهاب سويلم497995
اداب دمـــنهورعبد الرحمـــن يسرى اسماعيل محمد سعيد425552
تربية ابتدائي عين شمسعبدهللا زكريا محمد عثمان محمد292611
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه فراج احمد نوح محمد195443
طب المـــنيامينا عامر حكيم بطرس711665
19953oاداب عين شمسدنيا عبدالتواب محمد عبدالمحسن
تربية بنهاجهاد طه حسين عبدالسميع علي292124
725o56تربية ابتدائي المـــنياغاده هاشم عبد المعز محمود
5o6516طب المـــنصورهندا السيد ابراهيم على ابو الجود
حقوق طنطاعبدالعزيز محمد صبحي عبدالعزيز عبدالرحيم المزين365721
هندسة بور سعيدعمر محمد عبد المـــنعم محمود محمد664283
تربية ابتدائي الساداتمحمد اشرف ابوالمجد العيسوى217237
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاسراء احمد زكى موسى741911
8o999اثار الفيومحسين جمعه عبد العظيم هاشم
2o2432اداب القاهرهاسراء محمد على عبدالعليم
طب طنطافوزية السعيد خليل البابلي367583
8299o8صيدلة اسيوطحسناء على السيد على
تجاره المـــنصورهعبد الهادى الغريب فاروق الغريب565645
57654oصيدلة بورسعيدروان السيد عطيه محمد جمعه
اداب الزقازيقعبد الرحمـــن عالء الدين فتحى محمد517247
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمهاب طارق عبدالعزيز شعله213499
تربية شبين الكومايه محمود يوسف محمد232187
هندسة بور سعيدمحمد السيد احمد محمد احمد روميه664313
8o42ooحقوق سوهاجمصطفى محمد مرتضى محمود
7236o7تربية ابتدائي المـــنياسميره سعيد عبدالرحمـــن محمد
هندسة الزقازيقامانى محمد احمد محمد644615
صيدله المـــنصورهاميره محمد عبد المعبود شبانه589478
تجاره طنطااسالم علي محمد شحاته محمد361394
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5o9776هندسة الفيوممصطفى حلمى محمد سامى محمد كامل
السن المـــنياريهام محمد ابوبكر عبدالغنى716748
تربية ابتدائي االسماعيليهساره مجدى محمد امام652484
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحمحمود محمد زيدان البيومى588696
43o965تربية طفوله ج دمـــنهورآية عبد الناصر رجب حسين عبد القادر
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعمر اسماعيل مـــنصور عبد الغنى عبد الال443775
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمحمد طلعت بكرى الجمل286412
56255oهندسة طنطامايكل عادل عطيه باسيلى
5o5624هندسة المـــنصورهدينا فؤاد عبد الحميد الشبراوى
نوعية الزقازيقالزهراء محمد احمد ابراهيم موسى647229
23o667هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمر زياد عمر زهران
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةخديجه محمد عمرو احمد سامى تركى114451
5933o6هندسة المـــنصورهمحمد محمد على عبد المقصود صالح
666oo8صيدله االسماعيليه ج قناة السويسزينب جمال محمد حسن
هندسة عين شمسيمـــنى عبد الفتاح جابر محمد118774
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةنورهان عبد الهادى محمود متولى486728
نوعية فنيه قناميرنا ناجح جيد مجلع759466
هندسة االسكندريهاحمد محمد ابراهيم المرادني الجناجي459135
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميرة محمد عبدالعزيز عبدالغنى719412
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةشيماء احمد حسين صالح عبد الحميد586213
11639oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى هانى محمود سعيد
36o5o2تربية طفوله طنطانهال وحيد نبيه حيدر
كلية هندسة بنهاغاده ناصر مسعد احمد سيد احمد263142
59172oتربية ابتدائي المـــنصورهايمان محفوظ عبد السميع محمد على
7336o2تجارة قنا ج جنوب الواديزينب فوزى ابو الحسن موسى
هندسة المـــنصورهرومانى مجدي فرنسيس شفيق487629
2o722هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الرحمـــن احمد سيد محمد عمر
حقوق القاهرهاحمد جمال شحاته نورالدين197184
هندسة االسكندريهندى كامل رضا هللا صبيح البدوي349947
صيدله االسكندريهميرنا مدحت محمد عبدهللا رواش349618
تجاره عين شمسابراهيم والء ابراهيم فهمى261864
193o89تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشدا حسام محمود حلمى احمد زغلول
12648oكلية البنات آداب عين شمسساره محمد محمود عبد العليم
رياض اطفال بنى سويفنعمه قديس فام عبد الملك721569
تجاره عين شمسزينه عبدالباقى سيد عبدالباقى196226
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعال عماد عطيه على123214
هندسة طنطالطفى مـــنير لطفى موسى شــادى496413
كلية البنات آداب عين شمسشذى اشرف السيد صالح119974
طب بيطرى بنى سويفاسراء محمد عبد الستار خلف74483
تربية طفوله ج دمـــنهوراميرة احمد محمد سلطان429557
طب سوهاجفادى اسامه فوزى حزقيال816338
7496o4تربية فرع الوادى الجديدامل صالح احمد ادريس
372o64تربية ابتدائي كفر الشيخدينا رضا السيد محمد ابراهيم سالم
تجاره عين شمسمحمد خالد محمد محمد خطاب272573
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمريم كريم كامل موسى726441
تجاره بنى سويفمايكل عجايبى نجيب نصيف753815
صيدله االسكندريهعمر نبيل عبدالحليم عيد488695
رياض اطفال المـــنصورهياسمين على محمد درويش نافع578551
11816oالسن عين شمسايه محمود سيد عرفه
رياض اطفال المـــنصورهسحر ايمـــن محمد رمضان قرع578843
34861oتجاره دمـــنهوراميرة محمد حسن محمد عبد القادر
اداب اسوانفادى كامل مملوك ميصائيل759255
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اداب انتساب موجه عين شمساسراء عبدالقادر الحسينى محمود درويش292181
صيدله الزقازيقايه طه عواد السيد عيسى644376
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانلميس تامر محمد احمد148569
رياض اطفال المـــنصورهمارينا عبد المسيح عوض البوهي363385
4133oهندسة القاهرهكريم محمد محمد محمد
طب اسنان طنطامها محمد جمعه محمد عامر285244
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد هانى سعيد عبدالعزيز262186
طب اسنان طنطاعبد هللا اشرف حسن محمد عثمان358476
تربية ابتدائي المـــنيااكرام محمد مخيمر احمد723551
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماعيل خالد اسماعيل بيومى الفقى55822
177ooتجاره القاهرهملك محمود احمد ابراهيم
طب االسكندريهاحمد جويده عبدالهادي عبدالونيس محمد469664
64534oنوعية فنيه الزقازيقرباب محمد عبد الحكيم محمد على
سياحة وفنادق المـــنيابسنت ممدوح عبد العزيز رضوان726684
طب االسماعيليه ج قناة السويسمحمد خالد عبدالرحمـــن عطيه635842
نوعية المـــنيارانيا نجيب عبد المسيح قالده715385
نوعية كفر الشيخاسماء محمد غريب احمد377646
تجاره القاهرهرنا رأفت وديع سولایر119969
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخفادى طارق ونيس يوسف شحاته381391
فنون جميله عماره ج االسكندريهفرح أيمـــن الحصافى يوسف347183
338o68طب االسكندريهندى عوض توفيق طاهر
8o672oتربية سوهاجامـــنيه محمد ابراهيم محمد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخبرهان الدين ابراهيم عبده تفال371491
51o241تجاره الزقازيقياسمين عبدالحميد السيد عبدالحميد
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمـــنار حسن مرسى حسن35151
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حامد سيد احمد صيام261383
تربية ابتدائي شبين الكوممحمد محمود عبدهللا جوده داود213398
صيدله طنطاايه احمد عباده العربى359434
هندسة المـــنياياسمين طارق عبد العظيم مرسى عامر46726
تجاره الزقازيقعلى محمد على عبد هللا649211
66388oتربية رياضيه بنين بور سعيدالسيد محمد السيد ابو زيد عويضة
طب بيطرى كفر الشيخمحمد مفرح محمود امام الشوره353532
تربية الزقازيقاالء اشرف ابراهيم احمد هزاع637829
تربية ابتدائي طنطاهند فاروق عدلى حافظ359776
طب اسنان المـــنصورهكريم محمد ابراهيم السيد شــادي562155
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاله على حسن محمد129911
74o244تربية ابتدائي قنا ج الواديالهام عبدالحق حسن عبدالمعطى
415o57هندسة االسكندريهمونيك ايهاب جورج شنوده
هندسة الزقازيقعبد هللا محمد احمد عبد القادر المهدى643529
حقوق القاهرهاحمد محمد عبد الصمد عشماوي54425
642o12هندسة الزقازيقاندرو بولس زكى عبدالسيد
تربية بنى سويفهاجر نبيل ثابت سليمان66922
صيدله المـــنصورهاحمد عادل مصباح محمد حسن سعدات588368
482o9هندسة القاهرهمصطفى عبد المـــنعم عبد الكريم على
هندسة عين شمسترنيم محمد فاروق عشوش262934
5oo493اداب جامعة دمياطهدينا صالح الدين محمد الدسوقى االتربى
5644o7طب المـــنصورهاحمد عبد المـــنعم عبد المـــنعم حراز
2o912هندسة القاهرهمحمد مجدى السيد عبد الرحمـــن
عالج طبيعى قناجرجس بكير فهمى يوسف747285
هندسة المـــنياشيماء على عبد الرحيم محمد716382
صيدله الزقازيقاسامه احمد فتحى محمد597127
19645oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد جمال عبدالحكيم محمود
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السن عين شمسسندس سيد حسين سليمان محمد148868
22645oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه عاطف محمد السبكى
تجاره المـــنصورهمحمد احمد عبد الحى محمد عبد الحى577658
هندسة اسيوطمى محمود يوسف درويش262779
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمعتصم محمد عبدالظاهر يوسف حجاج212975
18oo5هندسة عين شمسعبد الرحمـــن اكمل طه محمد
هندسة االسكندريهاحمد السيد علي عطية علي458836
8o7298هندسة سوهاجمحمود محمد ثابت محمد
هندسة االسكندريهجمال عبد الناصر محمد هاشم337319
اداب عين شمسمحمد فوزى محمد االباصيرى281912
23o411اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاكرم عادل احمد محمد عشماوى
نوعية عباسيهنورهان هشــام زكريا احمد291565
رياض اطفال المـــنصورهايه محمد عبد المطلب محمد ابراهيم518298
27o749اداب عين شمسبسمه خالد حسن على فريح
اداب عين شمسانسام ايهاب اسالم السيد133919
49591oكلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهشيماء عادل عبدالحليم عامر
نوعية اسيوطمارى يوسف حنين عبد القدوس798178
هندسة عين شمساحمد جالل رمضان عبد الخير51165
تربية كفر الشيخايمان اشرف عبد الخالق عبد العال372788
1969o8تجاره القاهرهمحمد محمد السيد عبد الرحمـــن مصطفى القط
تجاره القاهرهمحمود المرسى شريف محمود المرسى محمد142975
4277o5حقوق طنطاعادل جميل محمد عطية ابراهيم
35o637طب االسكندريهدنيا رفعت الحسانين السيد البرماوى
تجاره الزقازيقمحمد فتح هللا السيد بنداري عطية الصيفي511468
كلية البنات تربية عين شمسدينا احمد محمدى احمد293317
66o869تجاره بور سعيدايمان يوسف يوسف محمد رخا
تربية ابتدائى فرع وادى جديدإبراهيم حلمى إبراهيم سليمان749634
كلية البنات آداب عين شمسزينب سيد على سيد على293798
تجاره القاهرهتقى طارق على محمود13977
تربية طفوله شبين الكوماميره سعيد محمد حسب هللا214393
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم رضا جوده خطاب221665
هندسة المـــنصورهمحمود السعيد عبد المـــنعم سيد احمد شحاته572866
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن أسامة محمود محمد عوف499763
اداب انتساب موجه االسكندريهساره صبحى فتح هللا محمد347728
اداب االسكندريهعالء فتحى عبدالمحسن شرف425337
81791oتربية سوهاجداليا محمود محمد الراوى
طب اسيوطعلياء جمال احمد عبد الجيد793798
السن عين شمسايمان سعيد كامل ابراهيم265931
طب اسنان طنطازياد خالد اسماعيل الشــافعى358896
266o3تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد كامل احمد محمد
1463o6اداب القاهرهاسماء حسين محمد عبد هللا
37375oاداب كفر الشيخاسالم جمال عبدالحميد عبدالسالم فرحات
تجاره جامعة دمياطنور الدين ناصر فوزي الحضري499953
طب بيطرى القاهرهعبير معوض علي معوض سالمه149496
طب بيطرى اسيوطعبد الرحمـــن مجدى عبد الراضى عبد الباقى786374
هندسة القاهرهخالد مجدى عبد السميع ابراهيم محمد122735
تجاره جامعة السويسشريف ابوهاشم محمود محمد237894
573o87صيدله المـــنصورهسمير السيد على حسانين احمد
تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء عارف احمد عارف محمد574963
صيدله االسكندريهمحمد جمال محمد عيسى337213
28o488اداب بنهافاطمه عبدهللا السيد محمد شــاهين
154o54التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى محسن احمد عبد الجابر

Page 1456 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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اداب المـــنياحازم خطاب صالح عمر714721
1161o3كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانباسم فايز هارون بسطوروس
حقوق عين شمسكاترينا سامح موريس جندى114367
2o3164السن عين شمسثريا سيد حلمى عبدالفتاح
3o2447كلية البنات آداب عين شمسنرمين اشرف بشــاره ابراهيم
8o3576طب سوهاجاحمد حامد هاشم محمد
2o8192تجاره عين شمسماريا عادل صدقى ملك
اداب الفيوممحمد شعبان عبد الحميد ادريس79624
إعالم ج جنوب الوادىاحمد نادي عبد الحميد جنيدي58287
طب القاهرهخميس إبراهيم فؤاد محمد434719
تربية ابتدائي المـــنصورهعبد الوهاب محمد محمد اسماعيل عبد هللا565647
1719oحقوق القاهرهمها عبد القادر فرحات محمد
تربية ابتدائي بنى سويفمحمد راضى عبد العال محمد65713
5o9874اداب الزقازيقمروة محمود مرزوق فرج سعيد
18742oحقوق عين شمسمحمود محمد مصطفى طه محمد عنانى
تجاره عين شمسبسنت رجب محمد عفيفي297961
3oo169اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةسحر سعد عبدالعزيز محمد مصلحي
اثار القاهرهمها السيد يسن ابراهيم511566
هندسة االسماعيليةندى احمد محمد غازى653925
تجاره بنى سويفنورهان محمد سيد على63146
6667o4تربية العريشهدى سليمان ابراهيم مـــنصور
سياحة وفنادق المـــنيامحمد احمد سيد احمد797286
صيدله االسكندريهاسالم عبدالفتاح ابوالمجد سالم745784
3o15o2فنون جميله فنون حلوانمريم طارق احمد كامل حسن
صيدله الزقازيقاحمد محمد نعمان ابراهيم518663
صيدلة اسيوطاسماء طه حسين محمد جاد المولى238729
اداب الزقازيقايمان حسن كمال حسن644537
تربية ابتدائي المـــنياسحر رجب ابو غنيمة شحاته719188
116o29تجاره وإدارة أعمال ج حلوانموندين فتوح شكرى شنوده
2878o8اداب عين شمسمريم موريس رزق مـــنصور جرجس
اداب المـــنياايه ابراهيم زيان احمد726625
34o241تجاره االسكندريهرانا محمد جعفر زايد ابو دوح
تربية ابتدائي الزقازيقدعاء ابو العزم عبدالرازق عبدالعزيزالجيزاوى667748
3759o6طب كفر الشيخمحمد مصطفي حسني العطار
كلية البنات تربية عين شمسعبير عزت عجيب عبدالحميد271863
كلية البنات تربية عين شمسهند محمد عبدهللا عواد عبدهللا289394
تربية بنى سويفعبد الرحمـــن ياسر عبد الخالق محمود61686
13o475التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشيماء محمد حلمى السيد
345o4اداب القاهرهنورهان على كامل محمد عبد الجواد
اداب حلوانبيتر ثابت رزق صالح32433
هندسة القاهرهعبد هللا عزت عبد الستار محمد24492
هندسة اسيوطاحمد مجدي سعد محمود الطويل459133
5o715oالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدةعمر عبد العزيز عبد العزيز النادى
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفآيه دسوقى على سطوحى713517
تربية الزقازيقايه فتحى حامد عبد المعطى عنارة584477
صيدله المـــنصورهاحمد عبد العزيز ابوالفتوح الدويك567548
اداب قنا ج جنوب الوادىامانى محمد احمد التركوزى746596
14263oصيدله القاهرههاجر محمد ابراهيم عبد الرازق
12197oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةناريمان محمد صالح محمد عبد هللا
72o347اداب المـــنياشروق محمد صالح الدين فضل احمد
تجاره عين شمسمحمود هاشم انور على264152
تجاره عين شمسساره رجب رضوان على282247
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كليةاسمجلوس
نوعية الزقازيقمياده عيد محمد حسن عزازى645347
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمـــنار عادل محمود عبد الرازق نويصر448247
51819oصيدله الزقازيقوالء ايمـــن فاضل ابراهيم
1932ooطب اسنان القاهرهيارا ياسر فكرى محمد
صيدله الزقازيقتسنيم سامي محمود علي516665
81o895تربية ابتدائي سوهاجرائد مجدى زكريا حنا هللا
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمـــنه اللـه عادل احمد محمد787648
هندسة اسيوطعبدهللا محمد ذكى محمد عيد366155
4972o4طب بيطرى الزقازيقمحمد هشــام على مـــنصور حجازى
تربية طفوله الزقازيقدرية صدقى محمد عبدالرحيم516429
هندسة المـــنياكيرلس امير اسحق عبد السيد125726
15o446حاسبات ومعلومات القاهرهمحمود احمد ابراهيم السيد
تربية عين شمسهبه محمد فاروق محمد283551
 تربية الساداتشيماء جمعه عبدالمـــنصف جمعه225491
هندسة الزقازيقمحمد عبد المـــنعم عبد الرؤف محمد عبدالرؤف644918
81o211طب سوهاجنهال عبد العزيز محمد عبد العزيز
5168oاداب القاهرهشيماء عبد الحليم محمد محمود
تربية ابتدائي دمـــنهورغادة رجب عبد المـــنعم السقعان429614
74o344نوعية قنامروه فرج جمعه دياب
5o2418حقوق المـــنصورهحسن أسامة محمد ناصف
79o44طب بيطري المـــنيااحمد عيد احمد حسن
اداب كفر الشيخايه مجدى احمد ابراهيم داود377651
2o5177هندسة عين شمسمحمد احمد عبدالحميد محمد محمد
5o6668طب المـــنصورهمـــنه هللا فتوح السيد كريمه
هندسة االسكندريهمحمد اسامة صالح نصر النجار456183
طب حلوانعبد اللطيف سيد عبد اللطيف سالم68992
كلية األلسن سوهاجدميانه جرجس عوض جرجس59869
48729oاداب المـــنصورهمحمود محمد نجيب محمد البسطويسى األبيض
21oo62صيدله القاهرهنورمينا احمد زكى ابراهيم
72o544رياض اطفال الفيوم طالباتنجالء رمضان عيد عمران
6747oتربية ابتدائي بنى سويفاسالم احمد محمد ابراهيم
نوعية اسيوطاحمد نصر زارع على796519
732o46اداب قنا ج جنوب الوادىامـــنيه عبد العزيز عبد الرحيم عبد العزيز
8o3762حقوق سوهاجطه عبد الاله محمود محمد
اداب الزقازيقشروق رضا محمد محمد التهامى522968
اداب االسكندريهدينا رضا محمد احمد البحيرى422934
هندسة عين شمسالبير يؤنس عزت رزق157383
2773ooتجاره بنهاياسمين عبدالحليم ذكى احمد عبدهللا
8o99ooطب سوهاجمحمود السيد حسين محمد
8o1326تربية ابتدائي اسيوطياسمين مصطفى حسين محمد
58o617طب المـــنصورهمحمد حسين فتحى محمد السمان
34639oهندسة االسكندريهنرمين طارق عبد الفتاح احمد مصطفى
هندسة قنامحمود ناصر محمد فرج818225
33739oاداب االسكندريهعمار هاشم محمد هاشم
27o791اداب عين شمسرضوى احمد فتح هللا حسين احمد
صيدله عين شمسمينا مـــنير ابراهيم راغب297758
اثار الفيوممصطفى محمد عبد الموجود جاد58358
8o9436تجاره سوهاجعبد الرحمـــن انور رفاعى محمد
هندسة اسيوطاحمد اسماعيل محمد امين عبد هللا237792
اداب المـــنصورهاحمد حسن احمد حسن زيدان488543
تجاره سوهاجعبد الخالد على عابدين محمد817793
رياض اطفال المـــنيا طالباتشيماء رضا فؤاد عبدالقادر728953
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كليةاسمجلوس
21o417كلية البنات تربية عين شمسفاطمه رجب عبدالباسط حسين
هندسة عين شمسيمـــنى عبد الحميد محمد عطيه35826
اداب الزقازيقمريم رضا حليم سالمه642627
رياض اطفال المـــنصورهساره جمال محمد السيد مشرف592354
نوعية المـــنياايمان عرفه عمر على712413
5o3527تربية جامعة دمياطنها عاطف محمد صيام
661o25تربية بور سعيداميره جمال على حنيدق ابراهيم
نوعية اسيوطنهال مجدى مراد ثابت786983
رياض اطفال االسكندريه طالباتهدى معروف احمد حرفوش423841
اداب دمـــنهورنورهان محمد عبدالمـــنعم احمد الحبشى429499
14o327تجاره انتساب موجه  عين شمسسمر محمد عبد الفتاح عبد الرازق
3464ooفنون جميله فنون ج االسكندريهبسمة خالد ابراهيم حسن الدهراوى
414o95هندسة االسكندريهيوسف محمد عبد الفتاح محمد  عبد السالم السيد احمد
هندسة بني سويفمحمد فتحى محمد احمد61418
سياحه وفنادق االسكندريهخيريه أحمد عبدالراضي التهامي337733
اداب انتساب موجه عين شمسمريم كمال امين محمد132579
طب اسنان القاهرهشيماء احمد زكى احمد823191
صيدله االسكندريهعمر حسن على محمدين محمد342184
اداب طنطاايناس رضا محمد رياض العماوى497666
العالي لالعالم وفنون االتصال 6 اكتوبراحمد على محمد محمد759622
تجاره كفر الشيخمحمد عبد هللا الزغبى ابو شهبه381847
تربية حلوانرنين سعيد عبدالحميد عبدالفتاح264938
سياحة وفنادق جامعة الساداتعبدهللا خالد عبدهللا محمود217616
8o8o89طب اسنان جنوب الوادىانطون زاهر شكرى نخله
81o449طب سوهاجمها خالد السيد مغربي
تربية ابتدائي دمـــنهوراحمد عبد العزيز على عبد العزيز الجمل426855
61o8oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناحمد عبد هللا محمد عبد الظاهر
تربية كفر الشيخباسند رضا جمعه عبد الواحد هويدى385391
تجاره كفر الشيخبسام سمير عبدالمحسن محمود381235
تربية جامعة السويسكاترين عياد فكري فخري657917
نوعية كفر الشيخايه جمال على عبد الاله عطيه381979
79o549تربية اسيوطاسماء جمال محمد محمود
تجاره عين شمسهنا محمد عادل محمد ماجد السلق144966
كلية الفنون التطبيقية ببنهااسامة رجب عواد سالم العوادية294143
هندسة عين شمسراويه خالد محمد توكل114337
2o324اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحامد خلف هللا حامد خلف هللا
تجاره بنهاحسام ربيع المحمدى ابراهيم علوش287525
طب االسماعيليه ج قناة السويسمحمود عصام محمد عبد الحميد665312
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبد الحي رمضان عبد الحي اسماعيل649158
74513oنوعية قناسميه احمد محمد ايوب
8o6786تربية سوهاجميرا ماجد ادوار صادق
42533oتجاره االسكندريهعبدالرحمـــن خالد على الخضرجى
79o934اداب اسيوطمصطفى احمد بكر على
5o7455تربية جامعة دمياطمريم مجدى عبد اللطيف عبد اللطيف الكرته
4o42oتجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمد خليل عبد المـــنعم
إعالم ج جنوب الوادىنهى خالد محمد الصعيدى144868
اداب دمـــنهورضحى محمد سعد الدسونسى429534
صيدله القاهرهايه خالد مروان خطاب49439
4261o3تربية ابتدائي دمـــنهورجالل محمد جالل شعيب
441o94كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسالم حسن سعيد سراج
تجاره القاهرهكاراس جرجس قزمان عبد المسيح57578
تجاره اسيوطاحمد محمد عبد الظاهر ابوالعال787322
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كليةاسمجلوس
كلية األلسن كفر الشيخدعاء حمدى السيد محمد محمود579444
طب المـــنصورهاحمد ابو بكر محمود البري578866
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد ابراهيم احمد مصطفى النجار379783
تربية اسيوطمرثا نتعى رزق تادرس792467
19o571هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد صالح سالم عبد المطلب عيطه
تجاره بنهااحمد رجب عبدالعظيم محمد275949
هندسة طنطامحمد مجدي محمد مصطفي سليم366161
689o5تجاره بنى سويفاسماعيل احمد عطيه احمد
طب بيطرى القاهرهايه سامى محمد حامد134292
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود محمد عبد العزيز عبد هللا127481
7o194طب بيطرى بنى سويفحسام احمد جابر محمد
5o3198تربية جامعة دمياطآية محمد السيد أبوالمعاطى بصل
اداب عين شمسهبه سيد محمود حسين128441
3o198oاداب انتساب موجه عين شمساحمد عزت على حجاب
طب بورسعيداحمد سالم سعد محمد583671
صيدلة المـــنياوالء محمد حسنى محمد715165
266o44كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانكريستينا مسعد زكريا مرقص
هندسة القاهرهندى حمدى توفيق حسوبه35892
كلية طب االسنان ج بنى سويفمحمود مصطفى على على61578
تجاره جامعة السويسداليا محمد يوسف محمود659738
29o985طب اسنان عين شمسمحمد حسين سعيد ابوالمجد عبدالكريم
اداب المـــنيامصطفى متوكل عبده دياب724998
اداب طنطامصطفى محمد فهمى عبد المتجلى357181
تربية ابتدائي المـــنصورهدينا عبد هللا محمد عبد هللا عبد الحميد571621
طب بيطرى المـــنصورهاسماء محسن عباس محمد561326
كلية طب أسواناسراء حسنين محمد حسنين746342
هندسة القاهرهشهد هشــام طلبة متولى16731
22412oتربية الساداتمحمد ايمـــن محمد شيخون 
8o713طب حلوانمحمد عبد الحميد بكرى عبد السالم
791o36اداب اسيوطمـــنى على قاسم على عبد هللا
56o794مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المـــنصورةملك مجدى حامد محمد صيام
74969oتربية فرع الوادى الجديدنسمة عبدالباسط محمد عبدالياس
5o3778تربية جامعة دمياطدنيا عطا عطا المتولى بيضون
صيدلة اسيوطمريم نبيل نجيب سعيد822161
5o1474تربية جامعة دمياطشروق السيد حسن مصلح
4174ooتجاره االسكندريهرضوى محمد محمد محمود الزعبالوي
645o77صيدله الزقازيقامل محمد على مصطفى
45968oهندسة االسكندريهمحمد محمد على لبيب النجار
طب طنطامحمد على عبد الرحيم الجماله362697
اداب قنا ج جنوب الوادىميرنا رافت عبد العاطى عبد الرحمـــن737215
79697oالسن المـــنيانرمين رمزي فايز ابراهيم
حقوق عين شمسريم محمود بكري ابوزيد134265
تربية الفيومهاجر على حسن صالح74417
71181oهندسة المـــنيامصطفى ياسين مصطفى طلبه
تربية ابتدائي اسيوطاسراء محمود عبد الحميد شحاته792145
43o828تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاية احمد محمود مواسى
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفايه مجدى عبد هللا سليم شبايك586822
27662oهندسة اسيوطعبدالرحمـــن سامى احمد مصطفى
رياض اطفال المـــنيا طالباتمريم ماهر عبدهللا شحاته725216
5o1437اداب جامعة دمياطآالء على عبد الهادى محمد المرسى
تجاره بنى سويفمارينا مسعد بشرى مسعد89777
تجاره بور سعيدمهند هشــام محمد حلمى عبد الرازق663696
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كليةاسمجلوس
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود مجدى فؤاد كشك221714
اداب انتساب موجه القاهرهنورهان حسن رافت على كامل118191
344o35اداب انتساب موجه االسكندريهعمر محمد فوزى محمد سعيد
19oo1oهندسة عين شمساسالم عمادالدين عشرى محمود احمد
اداب عين شمسساره سعد محمد السيد299119
428o24حقوق االسكندريهمحمد صبري صالح خليل
2o9199كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمحمود محمد فتحى محمود سليمان
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاالء عبدالحميد سعد عبدالعظيم727778
82o279تربية اسوانكرستينا نصرى رزق برسوم
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأحمد عبد العزيز عبد الباري عبده441276
تربية المـــنصورهنهى يسرى مراد محمد راشد564688
طب المـــنصورهكريم السيد لطفى احمد نوفل562335
تربية بنهابسمه عاطف عبدالمـــنعم احمد امام279274
19oo58هندسة عين شمسعبدالرحمـــن صالح سيد عليوه
تجاره القاهرهمحمد عاطف مشحوت مسعود نصار32874
تجاره طنطاوالء محمود محمد حسين356531
28o7o6تجاره عين شمساحمد يحيى محمد على
اداب طنطاعالء على محمد على شتا361478
هندسة المـــنصورهمحمد محمود احمد سليم494242
2o2448السن المـــنياايمان معوض احمد بخيت احمد
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفحسناء احمد حمدى عبد القادر76933
هندسة بور سعيداحمد وليد عبد الغفار مسعد جبر664232
81341oهندسة اسيوطشنوده أسحاق صابر حبشى
حقوق انتساب موجه طنطاضياء محمود بسيونى حميدة حرحش431564
3o29o7حقوق بنهامى اشرف عبدهللا على ابو رجب
2911o4كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايه مجدى على احمد محمد
29o188هندسة شبرا بنهامحمد محمد عبدالفتاح السيد محمد عامر
عالج طبيعى ج كفر الشيخهبه محمود ابراهيم ميره637782
هندسة اسوانرانيا حماد محمد حماد عبد الجليل414392
السن عين شمسريهام صالح سيد احمد148677
تجاره كفر الشيخحسام محمد عبدالحى محمد النص368717
طب االسكندريهمحمد خالد محمد محمود القصاص469316
اداب كفر الشيخاميره عفيفى رمضان العمروسى369591
82o22oتربية ابتدائي اسوانفاتن غريب سعيد على
حاسبات ومعلومات القاهرهاحمد ثابت خيري عبد الرحمـــن محمد55683
11443oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفريده تامر احمد عساكر
عالج طبيعى القاهرهعماد رمضان حموده محمد على88795
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدير رأفت عدلى احمد132422
تربية الفيومرحمه محمود عبد الفتاح على74352
طب بيطرى بنهامـــنه هللا حسن على حسن البغدى228472
نوعية طنطاسمر مسعد عبد المـــنعم على البسطويسى489392
تربية أساسي اسكندريةاحمد ناصر مبارك سليمان عليو421872
تجاره الزقازيقاسراء عبدالناصر عبدالمعبود سليم طالب514844
حقوق سوهاجاحمد ايمـــن ابو المجد عبد هللا818366
اداب حلوانمارينا صبرى ايوب عبده126254
هندسة شبرا بنهامصطفى عاطف عوض مرسي رفاعي224658
نوعية عباسيهنجاه محمد عبدهللا اسماعيل محمود282317
تربية اسيوطايات عربي سيد حسن786261
تجاره دمـــنهورعبدالرحمـــن جالل حسين سليمان ابوحسين425555
5o6549هندسة المـــنصورهمـــنه هللا العزب محمد العزب حجازى
تربية ابتدائي الزقازيقبسمه محمود محمد عبدالال644682
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد على عبده طه584281
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اداب طنطاطاهر احمد طاهر علي الجوهري352895
طب بيطرى االسكندريهمحمود مجدى محمد عبدالرحيم434871
تجاره بنهانعيم حسن نعيم عويس الشقرنى294813
تجاره اسيوطمحمد ناصر عبد الاله غندور792344
هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن ابراهيم احمد على591232
8o9572تربية ابتدائي سوهاججمال ابراهيم السيد عبد الرحمـــن
تربية حلوانتغريد خالد محمد على27233
تجاره دمـــنهورابراهيم احمد ابراهيم ابوزيد425429
25o29عالج طبيعى القاهرهريم عبد السالم عبد الستار على طلبة
نوعية قنااميرة محمود محمد امين734292
تجاره القاهرهلما رأفت احمد عبد المجيد19191
78o11كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفهدير عادل السيد محمد
اداب طنطاامينه اسماعيل مصطفى اسماعيل359751
هندسة القاهرهاحمد فتحى ابراهيم عبدالفتاح عوض272835
صيدله الزقازيقمحمد حلمى عبدالعليم عبدالرشيد276982
2368ooتربية الساداتايه عماد عوض هللا طه الشــاذلى 
اثار الفيوميمـــنى ياسر جمال الدين السالمونى664552
هندسة شبرا بنهامحمد هاشم عبدالكريم محمود الشيخ296256
طب عين شمسساندرا توفيق حلمى توفيق114179
26866oصيدله عين شمساسماء جمال احمد رفاعى
2o4o7oطب القاهرهياسمين احمد رياض احمد
8o7453تجاره سوهاجمينا رأفت لطفى سامى
تربية اسكندريةاسراء اسامه حسن عبدهللا محمد347681
اداب الزقازيقنورا امبارك امبارك مرسى امبارك515157
هندسة حلوانافرام البير سركيس عبد المالك18383
495o5oهندسة طنطامحسن شكرى مصطفى ابو النصر
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسدعاء عليوه السيد سالم حبيب287769
هندسة طنطامحمد وليد محمد القسطاوى357997
كلية طب االسنان ج بنى سويفاميره جمال عبد العظيم محمد71161
2o9479تربية عين شمسمحمد على مـــنصور على
تربية أساسي اسكندريةمريم مصطفى السيد أحمد424184
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسانجى عشم موسى يوسف283457
51653oاداب الزقازيقمى سمير خميس محمد
2661o6برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننورهان احمد عبدهللا احمد
حقوق اسيوطمحمد عبد الناصر احمد محمد785231
تجارة قنا ج جنوب الواديدينا ايمـــن محمد مصطفى الطلى238131
اداب القاهرهسمر شعبان مصطفى احمد25191
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاحمد السيد احمد عبد الجواد655828
28843oاداب عين شمسبسنت شحات سالم سليمان
هندسة االسكندريهاحمد سعيد السيد فزاع456579
اداب دمـــنهوراحمد عبد العزيز عبد الرحمـــن سيد محمد425724
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننيره محمد سيد محمود بركات137577
اثار قنا جنوب الواديمحمد جمال رمضان على الشرقاوى296413
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد جمال محمد طبور233583
تجاره انتساب موجه قاهرهباسم مختار ابراهيم احمد57331
تربية اسيوطاحمد غيط حسن محمد799446
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعلى السيد محمد محمد ابراهيم مـــنسى379711
66174oتربية بور سعيدنسمه محمد محمد احمد مصطفى الوفائي
اداب دمـــنهورسارة شعبان كامل السيد347617
72755oرياض اطفال المـــنيا طالباتهاجر جمال رشــاد سالم
179o5هندسة عين شمسعمر محمد سعد صالح ابو رابيه
2812o9هندسة شبرا بنهامحمود يحى ابوالحديد يوسف
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36oo51طب اسنان طنطاعال هانى محروس النقيدى
تجاره بنهاعبدهللا احمد محمد محمود ابواحمد295642
152o87هندسة حلواننورهان سيد محمد عبد الرازق
3o462oصيدله طنطاريم خالد حسن المصلحى محمد
تربية ابتدائي اسيوطبيشوى جميل جاد السيد بقطر789572
اداب االسكندريهسهيله سمير السيد محمد السيد415749
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةايه محمود ابراهيم الشــافعى585249
اداب عين شمسرحمه رافت محمد محمد احمد273935
طب المـــنصورهمهند محسن ابراهيم السيد على562237
28o11oطب بنهانور هان الشين محمد محمد
هندسة عين شمسمحمد طارق حجازى السيد269124
12564oهندسة عين شمساحمد سعيد محمد السيد
تربية ابتدائي بور سعيداالء مسعد محمد ابراهيم احمد زقزوق662316
طب بيطرى المـــنصورهوسام محمود عبدالغني مرزوق سالمه494794
اداب انتساب موجه حلوانياسمين عماد جوده محمد جوده199588
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد صالح عبد العزيز محمد المليجي51397
81o595تربية سوهاجمها البدرى محمود محمد
7247o1اداب المـــنياحسن رمضان مطاوع عبد ربة
كلية البنات آداب عين شمسايمان شريف احمد عبدالظاهر195424
3626ooتربية طنطامحمد خالد محمد الضوى
1164o1هندسة المطريه جامعة حلوانايه صالح الدين على نور الدين
41o512تجاره االسكندريهاحمد محمد يسري عبدالمـــنعم عبدالعزيز سالم
هندسة عين شمساسراء اشرف فتحى محمد124817
3o5887صيدله عين شمسزياد محمد ادريس محمد ادريس
3o2474تربية ابتدائي عين شمسيوستينا ناصر صبحى ملك
تربية ابتدائي طنطامحمد عادل مصطفى محمد البدوى357458
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر رمضان مهني حسين41539
تربية ابتدائي كفر الشيخآيه محمود عبد الجليل السايس369279
تجاره بنى سويفهاله وجدى صالح محمود71238
طب بيطرى الزقازيقمروة السيد الديداموني ابراهيم524982
5o4127تربية جامعة دمياطاسماعيل نظمى المرسى ا بـراهيم االبابى
42o625تجاره االسكندريهابراهيم محمد ابراهيم على سالم
51o293اداب الزقازيقخلود حسن على على محمد
صيدله طنطااحمد اسماعيل على نوفل361746
طب الزقازيقابراهيم عبد الهادى جاد احمد عوض577694
تجاره عين شمسكارم احمد عبدالوهاب محمد مـــنصور295648
رياض اطفال بنى سويفنجالء حسن ابراهيم حسن716289
22334oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسلمى عبدالمـــنعم ابراهيم جروين
هندسة اسيوطحبيبة فريد حسين جالل عثمان414374
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء ماهر فهمى الشبراخيتى222444
23o765اداب بنهامحمد صبرى محمد عبد العزيز محمد
صيدلة اسيوطاحمد عبد الرحيم زكى الصغير731653
36261oتربية طنطامصطفى احمد حامد نعمة هللا
تجارة قنا ج جنوب الوادينشوى محمود عصام احمد737377
هندسة االسماعيليةمحمد خالد عبده احمد653638
82o285اداب اسوانمـــنه هللا احمد حسين محمود
صيدله حلوانسلمى السيد محمود متولى283146
هندسة المـــنصورهعلي سليمان علي عبدالحافظ491268
8o7436تربية رياضية بنين سوهاجحاتم لويس فخرى عابد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره مكرم بولس جريس127849
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالعزيز محمد عبدالعزيز مطر233214
تجاره عين شمسمحمد وليد محمد جابر264138
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هندسة الفيوممحمد حسن احمد عبد الرازق77912
صيدله طنطاايه عفت عزت رضوان359344
566o9oهندسة المـــنصورهاحمد انيس السعيد العزيرى
تجاره عين شمسهايدى وحيد محمد المهدى282347
8ooo9طب الفيومهاجر حامد عبد الواحد عبد الواحد
تجاره القاهرهبدران ابراهيم محروس ابراهيم حسن131446
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسداليا انور عبد الحميد محمد653818
اداب القاهرهندى محمود احمد محمد36412
دار العلوم ج القاهرهتسنيم اشرف عبد الناصر عبد الحليم عشوش38456
اداب دمـــنهورمحمود مصطفى السيد محمود الزناتى344358
تربية اسيوططه حسين عبد التواب احمد796537
تربية ابتدائي الساداتايه قطب مسعد قطب232184
اداب دمـــنهورمحمد السيد احمد عبداللطيف محمد431551
صيدله طنطامحمود رضا على محمد شومر365881
74o83كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمصطفى محمود صالح توفيق
51o655تربية ابتدائي الزقازيقاحمد عادل عثمان عطيه عثمان
هندسة االسكندريهنورهان جمال علي سالم جاد هللا339738
5o7774تربية جامعة دمياطمريم محمد محمد أبو يوسف
تربية المـــنصورهوالء محسن على صابر فرج563154
تربية دمـــنهورشيماء عادل السيد محمد غانم429289
اداب الزقازيقرانيا محمد شكرى محمد احمد637888
57o419اداب المـــنصورهمروه محمد على المتولى
تربية جامعة السويسايه غريب محمد على على657661
هندسة حلواناحمد السيد أبو ريا جحا491966
223o18تربية شبين الكومريهام رجائى ابوالغيط خليل
35o553صيدله االسكندريهرودينة على ابراهيم حسن سعد
7224o8اداب المـــنياايمـــن طاهر عبدالنعيم فيصل
13925oتجاره انتساب موجه  عين شمساحمد محمد محمد حسين سليمان
صيدله المـــنصورههبه محمد السيد محمد الشريفى593421
49683oصيدله الزقازيقهاله حمدى السعيد عوض سالم
3631o5تربية طفوله طنطاثريا محمد عبد العزيز معيلى
تربية ابتدائي اسوانمحمود عدلى محمود ابوزيد821449
حقوق القاهرهيوسف سليمان عوض هللا سالم23765
تربية سوهاجمحمد رجب عبد الحميد عبد الغنى814733
اداب االسكندريهاية ايهاب احمد ابراهيم عطية346695
اداب الفيوماميره محمود مصطفى على78791
573oooتجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد عماد عبد الباقى عوض القصبى
تربية طنطامـــنار علي عبدالعظيم المالح364666
هندسة االسكندريههديل محمد محمد جمال الدين محمد جاد الحق454575
إعالم بنى سويفتسنيم سليمان نادر نجاح سليمان نصار116631
هندسة حلواناحمد محمد حلمى امام191754
هندسة المـــنصورهمحمد ياسر محمد فكرى شندى566422
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود وليد عثمان عبد الغني13242
اثار القاهرهندى ممدوح رجب الجمال216144
7333o5تربية قنا ج جنوب الوادىهند نجاح عبد الحافظ الصغير
3o3884تجاره عين شمسعبدالرحمـــن احمد محمد عبدالقوى
هندسة القاهرهمحمود سعيد محمد سمهود49163
5o7465تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتياسمين محمد محمود ابراهيم متيرد
هندسة شبرا بنهااحمد محمد محمد عبدالمجيد شــاهين287393
58845oطب بورسعيدمصطفى احمد مصطفى محمد الخريبى
هندسة شبرا بنهامحمد عبدالخالق عبدالقادر عبدالخالق295938
تربية اسيوطمجدى عبد الحفيظ مصطفى عبد الرسول786193
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154o37اثار قنا جنوب الواديسعاد محمد السعيد الحسيني قنديل
حقوق بنى سويفعبد الرحمـــن زايد عبد هللا مصطفي69526
تربية شبين الكومنانسى عماد فايز فهيم234131
41o385هندسة االسكندريهمينا ماجد وديع اسرائيل عبد المالك
73o2oتربية ابتدائي الفيومريم صالح حجاج محمد
تربية ابتدائي شبين الكومساره السيد رحامه السيد رحامه219379
تربية الزقازيقعزه عبد المعطى الخزامى محمد الحديدى586499
437o79طب االسكندريهاحمد اشرف سعد على عروس
8o8722هندسة سوهاجاحمد جالل زكى الدسوقى
اداب طنطامـــنه هللا ناجى حنفى محمود حنفى359255
كلية اآلثار باالقصراحمد جمال صقر غنيمى227194
298o44اداب عين شمسسهيله سالمه حسن محمد سعد
7236o8تجاره بنى سويفسميره ميالد عبد نخنوخ
اداب عين شمسنور محمد حسن المرصفى144496
818oo7تربية سوهاجسمير هانى سمير العبد
صيدلة اسيوطشــادى صالح سيدهم وهيب825283
هندسة االسكندريهآية عبد اللطيف احمد السيد سليمان347174
نوعية اسيوطروجينا رءوف رايد هرمينا788548
13o74oكلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىرباب طه حسن حسين سعودي
اداب طنطااحمد حسام الدين محمد احمد قطب488542
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره صالح عبد الحميد صالح825259
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن ابراهيم صابر حسين198955
19484oتجاره عين شمسهدير ايمـــن محمد فؤاد سيد احمد
هندسة االسكندريهاحمد محمود هنداوى عبد العزيز456587
هندسة اسيوطمحمد شعبان الخضيرى عبد اللطيف815956
تربية عين شمسساره احمد مدبولى محمد298942
اداب عين شمسلوجين احمد سعيد حسن محمد119711
58286oتربية المـــنصورهشروق حمدى حامد فهيم
اعالم القاهرهزينب السيد زهرى مرسى هدهود278158
27775oاداب الزقازيقفاطمه السيد عبدالمعتمد محمد
هندسة شبرا بنهامروه عوض عيد سعد295344
79o882صيدلة اسيوطريهام عصام ابراهيم سيدهم
كلية اآلثار سوهاجعالء عصام صالح عقيلى786326
هندسة االسكندريهنشــات حسام عبد الرحمـــن شلبى حسنين345539
اداب القاهرهمحمود رضا محمود عبد القوى38973
اداب الفيوممريم مصطفى ابراهيم السيد على74381
6o66oعلوم القاهرهانجي بكري عبد الراضي محمود
1548o4هندسة عين شمسمصطفى جعفر عباس جالل
3629o2هندسة اسيوطمصطفى شحاته محمد ابو صالح
14o359تربية ابتدائي عين شمسندى سامى على غانم
طب القاهرهشيماء عادل صابر قرنى محمد سيد211391
اداب المـــنياوفاء عيد سعد فرج717679
تربية ابتدائي اسوانمحمد سيد حسن محمود823582
12o467السن عين شمسنادين عصام الدين بدران ابو العنين بدران
هندسة كفر الشيخعبدالعليم رضا عبدالعليم عبدالغفار383372
51o958اداب الزقازيقاسماء احمد محمد على على الزقى
طب بنهاامانى جمال عبدالرشيد رمضان277612
2951o4كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمريم ايهاب سعد فرج
تجاره المـــنصورهاحمد محمد محمد الحسينى محمد588279
طب بيطرى دمـــنهورمحمد عصام محمد سعد حبت442543
هندسة االسكندريهعادل عطيه السيد ندا459321
65369oتربية االسماعيليهمريم عصام وهبه سمعان
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كليةاسمجلوس
22oo3oسياحة وفنادق جامعة الساداتيوسف عبدالمقصود السيد الشتله
هندسة المـــنصورهابراهيم عبد الرؤف السيد الصعيدى491238
اداب المـــنصورهمحمد احمد عبد السالم عبد التواب غزي576818
1924o7تجاره عين شمسجنى عادل السيد عبدالمقصود
تجاره طنطاشريف رافت ابو العنين المشــالي361448
اداب طنطااالء السيد عبدالحكيم شنب367643
14596oاعالم القاهرهندى طارق جنكيز محمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحسناء على عبدالغفار نصر219484
تربية عين شمسمريم رضا خليل امين118178
اداب طنطااميره ابراهيم عبد العزيز حاتم497438
38o136كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسهام عصام احمد مطاوع
هندسة شبرا بنهاهاله سمير عبدالحميد سالمه283416
تجاره عين شمسمـــنة هللا حسام جالل حامد114224
رياض اطفال المـــنصورهسهام محمد ابراهيم محمد524883
طب اسنان طنطاماريو اشرف فوزى عبدالسيد ايوب412179
35oo14اداب االسكندريهرضوى مصطفى عبد الستار صالح احمد
صيدله القاهرهساره حسن عبد الصمد عبد الصمد سماحه149954
هندسة اسيوطعبد الرحمـــن عاطف امين ابراهيم عطيه512949
اداب عين شمسمحمد لطفى محمد عطيه عسل281456
كلية الطب بقنااسالم عبدالرازق راجح علي739363
تربية ابتدائي دمـــنهورمـــنى السعيد احمد الحنطور429624
تربية ابتدائي طنطارانيا أحمد عبد العاطى إسماعيل القلينى489371
هندسة بور سعيدباسل عصام فهيم بدوى499642
نوعية المـــنياايه عبدالناصر خلف محمد723263
اداب المـــنياسارة احمد احمد عبد المقصود726716
صيدله المـــنصورهمحمد حلمى السيد السيد سليمان586244
498o14صيدله طنطااية مصطفى حافظ أبو رزق
صيدله االسكندريهيوسف ياسر محروس محمد ابو هشيمه436412
2o5768فنون تطبيقيه حلواناحمد طارق هاشم عبدالعال
238o94تربية الغردقة جنوب الواديميرنا قديس عطيه تاوضروس
719o4طب بنى سويفاسماء وجيه محمود على
تربية أساسي اسكندريةرغدة رأفت عبده احمد عبدالعال417239
صيدله الزقازيقشيماء سامى محمود سيد احمد بالل585132
748o59تربية فرع الوادى الجديدندى خالد حسن خليل
تربية المـــنصورهباسم محمد عبد العال محمد العتبانى594471
صيدله حلوانمريم فتحى عبدالحليم الشــافعى219721
تجارة قنا ج جنوب الواديمصطفى محمود دردير احمد193771
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد وجيه عبدالحميد صالح العشماوى219867
صيدله االسكندريهريم احمد فتحى احمد346313
3673o9تربية طنطاأسراء أحمد محمد محمد فرج
15o632تجاره القاهرهمحمد زكريا محمد خميس
تربية طنطاايه سعيد طلبه ابراهيم عامر494669
344o63تربية اسكندريةمروان محمود محمد ابراهيم حسن
نوعية عباسيهبسمه احمد السيد سليمان288428
14o289اداب حلواناميره خالد حمد محمد
عالج طبيعى القاهرهرحاب رشدى ابراهيم سيد احمد195183
2299o5صيدله الزقازيقيمـــنى يوسف السيد عبيد
تربية الزقازيقاسماء السيد احمد محمد649533
حقوق بنهارانا عالء الدين محمد علي صالح شديد293319
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخامانى سعد محمد بردانه218756
هندسة الفيوماحمد احمد شفيق جاد الوصيفى493633
59o64حقوق القاهرهمجدي عويس مجدي شميله
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كليةاسمجلوس
تربية عين شمسهايدى صبحى احمد سعيد128436
تربية حلوانمحمد حسن رمضان حسن عثمان26117
تجاره بنى سويففتحي محمد فتحي عبد الرازق717489
298o75اداب عين شمسفدوى مصطفى مشحوت زهران
43o22oتربية دمـــنهوراسماء عبد السالم عزت عويس
صيدله المـــنصورههانى احمد محمد محمد591129
تربية عين شمسمصطفى عبد الحكيم السيد حافظ114948
هندسة الزقازيقعبد هللا محمود محمد مقبل قنديل591519
هندسة المـــنصورهمحمد نظمى الششتاوى جمعة487575
81o279تربية ابتدائي سوهاجوائل التونى احمد محمد
طب بيطرى القاهرهاحمد بهجت بدير السعيد153224
تربية حلواننورهان يسرى محمد طايع268526
اداب دمـــنهوردينا مصطفي كامل عبد العال شعبان423618
كلية األلسن سوهاجمرفت نجيب ضبيع جريس817286
2628o8رياضيه بنات الزقازيقمى هشــام عبدالحميد مصطفى داود
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد خالد على حسنين19872
هندسة كفر الشيخمحمد الزغبى محمد السيد حامد381543
تربية ابتدائي عين شمسبدريه محمد سالم محمد138814
115o52تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم مجدى مسعد فام
تجاره القاهرهاحمد عزت عبد العظيم حسين57647
641o31اداب الزقازيقاسماء محمد محمود عراقى
تربية طنطازينب هشــام عبدالمقصود عارف364327
تربية ابتدائي الزقازيقسلمى سمير زكريا عليوه خليل641531
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسايالف محمود حسين السيد647243
27o913تربية عين شمسندى محمد اسماعيل هالل
3o313oنوعية بنهامصطفى مجدى مـــنصور محمد عقل
تربية طنطاشيماء سامى عنتر ابوعطيه367364
تجاره سوهاجشذا محمود محمد عبد الغنى817279
نوعية الزقازيقندا ايمـــن عبد هللا محمد مصطفى638338
35o221صيدله االسكندريهشيماء رزق احمد محمد النقيب
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةريهام طارق عبد المـــنعم شعبان115438
رياض اطفال المـــنصورهرحمه عثمان ابراهيم عثمان587225
اداب القاهرهمحمد السيد محمد ابراهيم29835
51433oاداب الزقازيقاميره ممدوح السيد سليم محمد
5oo613حاسبات ومعلومات المـــنصورهخلود السعيد السعيد سرور
713o3تجاره بنى سويفعبد القادر احمد حميده محمد
اداب انتساب موجه عين شمسسعديه محمد عباس محمد299125
صيدلة بورسعيدياسر محمد محمد الصعيدى352783
رياض اطفال المـــنيا طالباتفاطمه ابراهيم محمد حسن711162
131o48تجاره انتساب موجه قاهرهعبد هللا على حامد على فتح الباب
تجاره كفر الشيخمحمود ابراهيم احمد محمد الغبارى384785
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايمان صالح الدين ابوالمجد احمد291175
4314o7تربية ابتدائي دمـــنهوراية محمد فهمى سيد احمد غراب
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةاسماء عزت يحيى محمد ابوزيد587195
صيدلة بورسعيدمدين محمود شعبان محمد عبد الكريم 571722
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماريا مرقص صالح وهبه115276
السن المـــنياالزهراء رأفت محمد يوسف719165
طب الزقازيقاميره محب احمد محمد زاهر517942
3o2442كلية البنات آداب عين شمسنانسى ايمـــن محمد عبدالمـــنعم المرعشلى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى ممدوح محمد عبد الحليم118188
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىامـــنيه نبيل عبدالوهاب احمد عبدالعال297918
تربية طنطاامانى ربيع فؤاد الجمال364557
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كليةاسمجلوس
تربية اسيوطمـــنصور محمود محمد بكر799518
تربية االسماعيليهميرنا محمد احمد ابوالوفا635959
292o61هندسة شبرا بنهاحسام حسن على السيد
اعالم القاهرهنادين فاروق محمد عبد القادر35174
5157oاداب القاهرهياسمين حسن محمد غازى احمد
37o123تجاره االسكندريهمحمد سعيد عبد الفتاح على  مليحه
طب طنطامى عماد الدين سند موسى رجب368457
2o7998حاسبات ومعلومات عين شمسريهام صبرى جاد اسماعيل
4199o3اداب االسكندريهسهى عادل حسن عثمان حسن
اداب الزقازيقاحمد عبد العزيز حسين جاد هللا587418
37o236هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن مصطفى عباس على ريحان
36432oاداب طنطادينا صالح السيد بغاغو
26467oاداب انتساب موجه عين شمساسراء احمد مصطفى احمد
28ooo1نوعية بنهانهال رمضان محمد ابراهيم مبارك
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمروه محمد احمد ظاظا219119
طب القاهرهسميحه سالمه احمد هنداوى حسام الدين369385
هندسة االسكندريههدى محمد فريد محمد محمد الفار349954
طب اسنان طنطامريم عهدي فيليب نجيب364977
367oo1تربية ابتدائي طنطاسارة عبد السالم عبد السالم القطورى
4293o5تربية دمـــنهورنهله جميل محمود ناجى
هندسة قناآيه احمد كمال عبد الحميد734246
اداب طنطااسماعيل محمد اسماعيل سيد أحمد دويدار361396
8o7391تربية ابتدائي سوهاجرحمه احمد محمد على
716o8طب بنى سويفمحمود عادل محمد محمد
هندسة المـــنصورهمحمد ابو النور عبد المـــنعم ابو المعاطى العزبى594689
طب بنهاآيه فوزي بسيوني جمعه356458
3446oتربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتمـــنة هللا محمود يوسف مصطفى
تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةقوت القلوب محمد عبد الفتاح حسن591342
462o6صيدله القاهرهايه السيد محمد ابراهيم
2918ooهندسة اسيوطهبه هاشم عبدالمـــنعم هاشم
285o17تربية ابتدائي بنهاهانم السيد عطيه عليوه سهيم
8192o8كلية طب أسوانمـــنه هللا محمد على حافظ
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى محمد عبدالمـــنعم رضوان221724
تجاره بنهااحمد عبد الشــافى ابو الوفا احمد119648
صيدله القاهرهساندى نبيل جرجس غطاس265457
3o6o29تجاره عين شمسياسمين محمد رضا محمد
5o2217تربية جامعة دمياطكريم حامد حامد محمد غالى
اداب المـــنصورههبه عطا البيومى حسنين582386
291o6oهندسة شبرا بنهامحمد خالد عليوه سالم سالم
طب اسنان المـــنصورهايه السيد عبد العزيز عبد الحافظ عرب572638
اداب االسكندريهاسراء سمير زكي على موسى417291
2926o5تربية ابتدائي عين شمسحسين احمد حسين عواض الشريف
تربية المـــنياايمان رضا جمال السيد718625
37o8o3هندسة كفر الشيخشــاهندة عبد اللطيف محمد محمد  شعبان
تربية االسماعيليهاسراء العربى محمد جبر656336
2235o7اثار الفيومحمدى محمد حمدى حسن
طب االسكندريهسلمى صبري امين صالح محمد446916
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالهادى وجدى سامى النحاس223615
علوم سوهاجشيماء صالح محمود احمد813755
تجاره الزقازيقفاروق نهاد فاروق محمد يوسف667995
نوعية بنهاايه صبحى عفيفى سيد احمد232179
5816ooتجاره المـــنصورهحسان طلعت احمد محمود الفقى
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تربية المـــنصورهدعاء محمد على محمد عنان579195
3894oاداب القاهرهعماد محمد عويس على
747o88اداب قنا ج جنوب الوادىياسمين سيد محمد عيد
طب بنهامحمد حلمى السيد محب مسعد حسن584233
8o9o31تربية سوهاجهاجر محمد حجازى عمران
اداب القاهرههشــام ابو بكر هاشم على ناصر26176
اداب انتساب موجه عين شمساميره نادى فتحى عبده42114
23ooo3هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهبه رضوان عبدالحى محمد
هندسة المطريه جامعة حلوانادهم مازن محمود طلبه الرجبى262682
4o195صيدله القاهرهشهد محمد احمد عبد الحليم سيد
صيدله الزقازيقمحمد ممدوح الشــافعى خالد588439
طب بيطرى القاهرهنيره محمد فوزى عبد الرحمـــن22565
332o3تجاره القاهرهعمرو محمود محمد عبد المغنى
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفاتعبدالرحمـــن سيد احمد السيد656976
8o5o58تربية ابتدائي سوهاجاسماء احمد مـــنصور احمد
صيدله القاهرهيوسف احمد السيد عبد الحميد محمد43323
تربية اسكندريةاسماء خالد سعيد عبد المجيد مرزوق422911
تربية بنهابسمه احمد محمد عبدالصادق279956
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةدعاء سعيد احمد هندى214313
تربية أساسي اسكندريةسارة عيد حسن محمد مرسى417424
اداب دمـــنهوراحمد عبدالشــافى جابر السيد428184
 تربية الساداتدعاء برىء محمود بسيونى225484
تربية المـــنصورهمحمد السيد السعيد السيد خليل561799
صيدله عين شمسشروق سامى حسن ربيعى262699
رياض اطفال بنى سويفايمان عصمت صيد عبد الفتاح71879
تربية عين شمسايات ابرهيم محمود عبداللطيف282813
289o25تجاره عين شمسرانيا امين يونس سيد حسين
اداب طنطاايمان اشرف عبد الرحمـــن صقر495791
تجاره القاهرهيمـــنى سمير ابراهيم محمد148816
5823o2هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاشرف ايهاب عمر الشــافعى عبد القادر
صيدله االسكندريهبيتر مـــنير فايز فكيوس436449
38o194تربية ابتدائي كفر الشيخايه عبد هللا عبد المالك بيومى السخاوي
كلية الصيدلة ج الساداتنجالء فتحى عبدالعاطى مصطفى226829
اداب المـــنصورهروان ناجى السعيد السيد ابوالمجد566682
3o853هندسة المطريه جامعة حلوانمؤمـــن ايمـــن سعد محمد سيد
5o4986صيدلة بورسعيدمـــنه هللا عبده عبده رزق سته
45635oهندسة االسكندريهنادر محمد رجب مرسى خليل
هندسة بور سعيدميرنا صالح احمد محمد الشهاوى663832
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسعيد السيد محمد محمد خلف235474
8o8357تربية طفوله سوهاج طالباتعال مهدى البدرى احمد
377oo4طب بيطرى كفر الشيخنورهان اشرف عبد الرحمـــن عبده حماد
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلواننجاح سيد عيسى على114621
796o29حقوق اسيوطمعالى سيد عبد الرحمـــن محمد
تجاره عين شمسمحمد محمود درويش محمد درويش55847
تربية بنهامهيره كامل يوسف احمد284988
تجاره المـــنصورهمحمود حسن حسن الششتاوى القصاص494986
6563o7تربية طفوله االسماعيليهايه كرم محمد احمد
كلية طب أسوانرانيا سيد احمد عمران احمد746944
3o1653تجاره بنهامارتينا ميالد ايليا ميخائيل
56o494صيدله المـــنصورهعمر ايهاب االحمدى عبد العزيز الطبيلى
تجاره االسكندريهابراهيم سمير محمد علي سعيد343226
15617oتربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتشيماء جمال السيد محمود
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كليةاسمجلوس
اثار الفيوماحمد عادل بهجت عبداللطيف296386
تجاره عين شمسعلياء محمد محمد احمد عامر193418
طب المـــنصورهابراهيم شريف ابراهيم فؤاد عبد المعطى الطناحى488657
هندسة القاهرهاحمد عاشور امام عبد الاله51457
79662oطب اسيوطاحمد عبد الوهاب شكرى جالل الدين
اداب حلوانايمان سعيد سيد عبد اللطيف احمد42439
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد عبدهللا جابر عبدهللا735487
8o7469طب اسيوطخالد محمود احمد عمر
تربية العريشعائشه احمد حسين راشد665451
تربية أساسي اسكندريةاميرة محمد عبد العزيز حسن عطا419368
السن عين شمسساره فرج عوض فرج146512
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم يسرى فوزى مصطفى18294
8o454اداب الفيومدعاء جمال طلبه محمد طلبه
عالج طبيعى القاهرهاحمد مصطفى سالمه على ابوزيد269525
اداب بنى سويفرقيه احمد مصرى على71229
2848o9اداب بنهااسراء طارئ السيد الصادق
2789oاداب القاهرهمريم عوض عوض هللا نسيم
79657oحقوق اسيوطمحمد محمد عبد النعيم عبد النبى
تربية طفوله الزقازيقمشيره محمود ابراهيم احمد خليل647322
2o4336اثار قنا جنوب الواديمحمد رفعت رمضان محمد سالمه
هندسة االسكندريهاحمد ابراهيم محمد توفيق455885
26114oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء عبدالهادى محمد عبدهللا
2261o4تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتمى محمود صالح الدين الحويطى
تربية اسكندريةيمـــن ايمـــن احمد ذكى346536
115o9oتجاره انتساب موجه قاهرهساره محمد سراج الدين احمد
صيدله القاهرهمينا سمير برسوم ابراهيم33551
السن عين شمسهبه اسماعيل عبدالخالق ابوطالب296119
789o6طب حلوانعاصم احمد محمود عبد الصادق
64ooo1تجاره عين شمسحسناء مسعد عبد السالم الصابر
66345oرياض اطفال بورسعيديوستينا نعيم عزمى ميخائيل
هندسة عين شمسساره احمد السعيد احمد116541
1525o8هندسة القاهرهساره ياسر كمال مدكور
13o914تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن مدحت عبد المـــنعم عبد الحليم
716oo1تجاره بنى سويفمحمد جمعة حسن احمد
تجاره عين شمسنجالء رضا محمد بصير289597
طب طنطاهدير احمد باتع سيداحمد الهاوى236991
تجاره الزقازيقشيماء احمد عبدالسالم على642611
3o4723صيدله الزقازيقندى عادل عبدهللا ابوالعز جعفر
تربية بنى سويفاسماء حسن عويس محمود66724
هندسة االسكندريهاحمد حميدو حسن سعد عمر343552
هندسة اسيوطمحمد احمد سمير ابراهيم13519
6526o8صيدله االسماعيليه ج قناة السويسشيرين سعد عبد المـــنعم محمد
2879o7السن عين شمسخلود محمود حمدى محمود
تربية المـــنصورهميرنا محمد عارف على عارف594412
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناكرام جميل عبد الرحمـــن عبد الحميد عبد الرحمـــن132326
43o692تجارة جامعة الساداتشيماء على محمد خالد
37o229هندسة االسكندريهزياد محمد على على غزال
اقتصاد مـــنزلى حلوانمرفت يوسف عثمان يوسف زينة493986
تربية بنى سويفداليا وائل مختار محمد71141
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةسماء سعيد عبد السالم علي حبيشى367195
198oo1تجاره القاهرهحسن صابر حسن محمد حسن
27o86oاداب القاهرهماريان مرقص ثابت بطرس
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كليةاسمجلوس
تربية قنا ج جنوب الوادىاية محمد محمود ابراهيم741623
هندسة المـــنيامحمد اشرف بكر محمد711776
تربية رياضية بنات المـــنصورةنجالء صابر كمال عبد الرحمـــن المـــنجي581679
64465oهندسة الزقازيقاحمد ابومسلم محمد جيره هللا السيد
8163o5هندسة قنابسمه صادق السيد عبد الكريم
اداب بنهانورهان صابر عبدالمـــنعم محمد حسانين السعدني285458
تخطيط عمرانى القاهرهمحمد صابر محمود صابر شرف459659
هندسة القاهرهياسين عالء عبدالموجود الشــافعى264437
تربية ابتدائي شبين الكومايه حسن احمد ابو هبل222689
السن عين شمسنوران محمد حسن علي حسن194832
نوعية المـــنياعمر حسن يوسف حسانين715542
271o52كلية البنات تربية عين شمسسما ممدوح احمد رافت
تجاره الزقازيقنورا محمد محمد عبدالحميد اسماعيل525487
رياض اطفال بنى سويفاسراء عبد الرحمـــن على جمعه89875
كلية األلسن ج أسوانميار احمد عبد الحميد احمد822557
5748o5طب بيطرى المـــنصورهامانى يوسف المعصراوى محرم احمد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد مبروك السيد الدفراوي495194
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عبد الرحيم محمود سيد مهدى46753
2o3867التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهبه احمد عبدالسميع عليم
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد خيرى محمد شــاكر269225
طب عين شمسمهاب اشرف صالح عواد187728
56o765اداب المـــنصورهساره ابراهيم حسن متولى
145o5تجاره عين شمسندى احمد صوفى ابراهيم محمود
7438oتربية ابتدائي الفيوممريم فائق كمال سليمان
2773o2اداب طنطاياسمين وائل انور احمد
5o5394تربية جامعة دمياطايمان خالد عبده القمصانى
تجاره عين شمسمختار سيد مختار طلب147488
21362oحقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةعبدالحميد فرحات عبدالحميد فرحات محمد
تجاره اسيوطصابرين سعد عبد الراضى معبد792265
طب عين شمسمحمد حسن سالم حبيبة439536
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانباسم بهاء الدين عويس نصر47823
4298o1تربية ابتدائي دمـــنهورهدير صبرى اسماعيل متولى
28o223تربية ابتدائي بنهااسماء عبدالوهاب احمد حسينى محمد
صيدله االسكندريهسلمى محمد احمد على حنفى347154
تربية ابتدائي االسماعيليهمحمود محمد محمد احمد654634
طب بيطرى المـــنصورهرهف رضا محمد شومان489886
هندسة المـــنصورهتوفيق السيد محمد محمد سلمان577823
اداب اسيوطهند محمود علم الدين احمد788475
صيدلة اسيوطمحمد احمد ثابت جبالي816127
تربية اسيوطعمر محمد عمر عبد الرسول799197
اداب بنهاهاله طارق بيومى عبدالقادرمحمد277293
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ماهر السيد جالل217631
52268oهندسة الزقازيقفارس محمد مـــنصور محمود بدوى
كلية البنات آداب عين شمسسلمى سمير فرج ابو العنين149381
2o5724اداب القاهرهمحمد متولى سعد متولى
صيدلة المـــنيامحمود خلف احمد عبدهللا719376
1953o9صيدله عين شمستسبيح اشرف محمود المصلحى شهاب الدين
189o33السن عين شمسعبير صالح محمد علي السيد
طب بيطرى دمـــنهورمحمود اشرف جميل عوض االمبابى443481
كلية البنات آداب عين شمسميرنا محمد عبدالمقصود رزق193183
تجاره القاهرهمريم مصطفى نصر عبد العظيم نصر117197
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةوسام عادل فائز محمد221218
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كليةاسمجلوس
طب المـــنصورهمـــنذر يوسف على يوسف عصر573164
41o582رياض اطفال االسكندريه طالباتمريم زكريا محمد جاد
22o891تربية الساداتساره حنفى محمود محمد زايد 
7346ooتربية ابتدائي قنا ج الواديدينا محمد الملقب رافت محمود احمد
تجاره طنطاماهينار محمد احمد حمدى غازى363739
تربية ابتدائي دمـــنهورسعيد اشرف سعيد حسن شحاته425548
رياض اطفال المـــنصورهبسنت نصر السيد عبده المهدى586767
544o7تجاره القاهرهياسمين السيد عبد المعطي صميدة
73o631طب المـــنيااميره سعد عبدالودود محمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد ابوالفتوح الشربينى213522
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهبه عيد عبدالفضيل محمود سيد211729
صيدلة اسيوطاسراء محمد عبد العظيم عبد العاطى793592
28o48oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةانتصار صالح عبدالجواد جمعه
صيدله االسكندريهنادين حمدى محمد على الجندى346352
661o41رياض اطفال بورسعيدبسنت بهاء بغدادى على خليل
72o531تربية المـــنيااسراء خلف يسين عبد الحليم
56oo35طب طنطاعبد هللا السعيد محمد محمد سالم
8o8o1oاداب سوهاجحسناء السيد محمود على
صيدله الزقازيقسماء عماد ممدوح ذكى642762
2o2156هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةخلف رمضان خلف سيد
4886o3كلية االثار ج اسوانمحمد احمد احمد علي الجندي
اداب طنطاابتسام محمود عبد هللا السالخ497841
رياض اطفال المـــنصورهنورهان عبدالرحمـــن احمد اسماعيل647345
هندسة طنطافادى فايق عزيز سعد حنين362316
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى ماهر تهامى محمد224415
اداب اسيوطمحمد اشرف فتحى حسين787837
27941oتمريض بنهاريم محمد شحته حفنى السعدنى
حقوق القاهرهعبدهللا محمد عبداللطيف محمد198631
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهند محمد احمد ابراهيم44692
هندسة شبرا بنهامحمود عليوه محمد عليوة299871
2o9729اداب القاهرهسمير رجب جارحى ابراهيم
تربية أساسي اسكندريةمحمد عبد الفضيل فؤاد هنداوى337399
41o38oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى محمد مصطفى دقماق
289o34تجاره عين شمسفاطمه عماد مـــنير محمود
هندسة اسيوطكريم نصر صالح محمد محمود516146
127o5oالسن عين شمسمحمود مدحت محمود محمد
5687o1تجاره المـــنصورهخلود وليد صبرى زكى عبد التواب
طب بنى سويفعبد الرحمـــن طه محمد عبد الرحمـــن64747
هندسة الزقازيقاحمد مجدى عباس عقل مباشر513589
4389o4طب االسكندريهالرين احمد محمود كامل محمد السيد
كلية الطب بقناتسنيم محمد قاسم رضوان733171
اعالم القاهرهساره محمد عبد الحميد محمد136259
27o246اداب عين شمسمحمد خالد احمد عزت
5164o6تربية ابتدائي الزقازيقايه محمد احمد حسن
تربية أساسي اسكندريةعال على سيد احمد  على الصياد423973
42392oاداب االسكندريهرضوى السيد الشيخ العاتى
8oo819اداب اسيوطمحمد شحاته عبد هللا عبد العال
تجاره القاهرهاحمد محمد امين توفيق32348
صيدله طنطانجوى خالد مصطفى فرج493275
طب المـــنيامصطفي محمد جمعه على715857
كلية البنات آداب عين شمسنورهان نورالدين ابراهيم جاد محمد291216
كلية طب أسواننعمة العزب السيد الصاوى746194
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كليةاسمجلوس
فنون جميله فنون المـــنياداليا مصطفى انور مصطفى عبد الفتاح419797
نوعية المـــنصورهدينا مـــنصور البيومى مـــنصور شــافعيه571178
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد خالد احمد السيد17459
هندسة المـــنيااسالم شحاته على سلمان297561
السن عين شمسريهام احمد هريدى عبد هللا31648
تربية شبين الكوممـــنه هللا ادهم احمد فهمى الخولى232427
65o471حقوق الزقازيقفاطمه ناصر محمد كامل احمد
تجاره انتساب موجه قاهرهخلود احمد عبد الفضيل محمد54178
طب طنطافوزيه رمزى عبدالرحمـــن ابراهيم قطامش497742
تجاره االسكندريهمحمد طاهر حسن محمد راضى419143
2o5659تجاره وإدارة أعمال ج حلوانزياد اسامه على محمد
3565o4اداب طنطابرلنتي عبدالحميد كامل درويش
8181o4صيدلة سوهاجوالء عبد الباسط مصطفى جاد الكريم
13o5o9تربية حلوانمونيكا سامى وهبه عطيه
طب بنى سويفمحمد مصطفى كامل احمد يوسف66467
طب بيطرى الزقازيقايه خالد عبد العظيم عبد العزيز فرحات642718
صيدله طنطااميره مصطفي عبد السالم ماريه363185
اداب بنهاميار عبدالعزيز اسماعيل محمد277772
اداب بنهاامـــنيه ايمـــن زينهم عبدالمقصود285549
طب بيطرى اسيوطشيماء عزت عبد هللا على826564
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى خالد فهمي احمد155983
طب القاهرهماريا صموئيل اسطفانوس فانوس34756
كلية هندسة بنهامحمد صبرى محمد محمد261829
تجاره عين شمسعالء محمد مبروك هيكل297647
81861oحقوق سوهاجمصطفى رفعت احمد عباس
تجاره اسيوطمريم ميالد ملك مـــنقريوس796461
27614oكلية هندسة بنهاعبدهللا سعيد جوده عبدالحليم كريمه
كلية الصيدلة ج الساداتهبه جمال صابر سالمه232131
79388oتجاره اسيوطشــادى اكسان رزق هللا فلتس
59156oهندسة المـــنصورهمحمود محمد محمود عبد المـــنعم زياده
طب المـــنصورهاميره طارق مكرم السيد واصل569958
66o225كلية أداب بورسعيدمحمد على محمد عرنوس الديدامونى
هندسة طنطاإبراهيم محمد إبراهيم السيد عالم358236
تجاره القاهرهاحمد عبد هللا السعيد احمد29552
تربية اسيوطمروه حسانين عبد الناصر عبد الرحمـــن794212
هندسة المطريه جامعة حلوانكريم اشرف احمد شكري مهني191893
2o3513تربية عين شمسرضوى عادل محمد صبرى ابوالعنين
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناحمد محمد نبيه عبدالخالق263987
صيدله القاهرهيوحنا عريان فوزى رياض192652
74o41طب الفيوممحمد عمر عبد العزيز مرسي
اداب اسيوطايه عبد الهادى سليم دردير798126
36279oاداب طنطامحمد صالح عبد اللطيف الدماطى
فنون جميله فنون حلواناليس بول بطرس استيبان114188
هندسة عين شمسعال هشــام رزق عبد الرازق117243
اداب حلوانمريم حمدي عبد المجيد العزب151411
تربية طفوله شبين الكومساميه يحيى عبد السإلم شحاته232585
حقوق القاهرهسلمى ايمـــن محمد نظيم شحاته18461
طب اسنان المـــنصورهاالء طارق مصطفى غالى492441
تربية بنى سويفلبنى خالد جاد ابو المجد67841
21856oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء مهدى محمد الحاوى
تجاره عين شمساحمد عبد الحميد ابراهيم احمد139833
38o119نوعية كفر الشيخفوزية محمد محمد ابراهيم ياسين
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كليةاسمجلوس
572o71تجاره جامعة دمياطمحمد ماهر محمد عبد اللطيف
اداب اسيوطايه جمال صابر عبد الرحمـــن786855
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةسماء السيد محمد عبدالدايم عصر496463
6674o2تجاره االسماعيليه ج قناة السويسخلود سليمان محمد سليمان الصاوى
23o554تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةجمال عبدالناصر محمد احمد سليمان
3o1231اداب انتساب موجه عين شمسمحمد احمد عبدالقادر بخيت
عالج طبيعى القاهرهبوال بولس عياد ميخائيل639677
46o515هندسة االسكندريهمصطفى ناصر حافظ عبد القادر
اداب االسكندريهعمر محمد ابراهيم محمد اسماعيل344785
79o73oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفعفاف عبد العزيز محمد محمود
29oo95السن عين شمسمحمد احمد محمد مصطفى
تجاره بنهاحسام الدين مـــنتصر صابر على296619
تربية المـــنيامروة حسني فتحى ابوزيد725628
صيدله المـــنصورهايه السعيد عبد الحفيظ عبد القادر567632
748o78تربية فرع الوادى الجديدهدير عبد الرحيم عثمان محمد
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمصطفى محمد زين العابدين محمد58936
19o524هندسة القاهرهمحمد سعيد سيد عبدالمحسن
تجاره الزقازيقيارا احمد محمد محمد ياسين581713
تربية اسوانصفاء نبيل يوسف عازر819113
تربية ابتدائي االسماعيليهمريم عزت جرجس عبده652396
صيدله القاهرهميرنا عاطف رياض جاد هللا23133
نوعية فنيه طنطارقيه حماده جهيد احمد شويته354693
6685o2تربية طفوله الزقازيقاسماء عادل جودة محمد
اداب انتساب موجه االسكندريهروان خالد عبدالرزاق احمد محمد البسيونى419888
تجارة قنا ج جنوب الواديفاطمة الزهراء كافى دكتور سعيد734199
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد ابراهيم عبد المقصود درويش125498
8o975oتربية ابتدائي سوهاجهناء السيد محمد عبد المجيد
اداب بنهااحمد اشرف امين حسين صقر276242
78749oحقوق اسيوطسلمى حامد حسين محمد
تربية دمـــنهورفاطمة ممدوح عبد العاطى عبد الفتاح429798
64578oتربية الزقازيقايه محمد السيد حسن عرفه
هندسة شبرا بنهااحمد محمد محمد بيومي295925
حقوق سوهاجدميان كمال مشرقي ونيس817347
كلية رياض االطفال اسيوطايمان فرحات مهنى على786456
تجاره االسكندريهروان عزت عبد الرحيم عبد الفتاح رجب417783
طب طنطاساره محمد احمد راضى ابو احمد354518
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسمريم عادل محمد حسن حسن659779
6639o3كلية أداب بورسعيدعبد الرحمـــن العربي السيد ابراهيم رزق العاصي
اداب دمـــنهوراسالم رضا ابراهيم موسى427623
هندسة قناعلى نصر حسن رمضان823371
طب طنطااحمد ممدوح عبدالعظيم مبروك سليمان442358
تربية المـــنصورهايه سعد ثروت عبد اللطيف571612
5817o1تربية ابتدائي المـــنصورههبه احمد فهمى عبد الرازق
تربية ابتدائي الفيومدميانه يونان معوض عيد غطاس72437
تربية ابتدائى فرع وادى جديدايه محمد احمد سنوسي749444
هندسة بور سعيداحمد محمود محمود فهمى سالم664229
صيدلة اسيوطنها عبد الجواد عبد الحميد احمد814453
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةصابرين اشرف عباس حجازى83327
اداب اسيوطسعد اشرف محمود محمد792125
2122o9عالج طبيعى ج كفر الشيخاسالم خالد شوقى شتية
صيدله عين شمساالء سمير عبدالسميع عبدالحميد293847
347o81تجاره االسكندريهرندا خالد محمود عبد الهادى طافور
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كليةاسمجلوس
263oo2تجاره عين شمسعمر عبدالحكيم ابوالعال عوض على
3o4261صيدله عين شمسايمان محمد مسعود ابراهيم
هندسة عين شمسعمرو هشــام سعيد فريد191629
34216oكلية فنون جميلة فنون اسيوطعمر خالد فؤاد لبيب محمد
تجاره عين شمسمحمد عماد حمدى ذكى187347
587o44تجاره الزقازيقمحمد مجدى محمود محمد نصر
السن عين شمساحمد جمال عراقى رزق279433
3o5149تجاره بنهاامل مجدى محمد مصطفى
صيدلة اسيوطدنيا جمعه برسى محمود746943
صيدله القاهرهايمان شعبان جالل محمد59174
5797oتجاره القاهرههدي محمود محمد عبد المـــنعم محمود
64385oتربية ابتدائي الزقازيقداليا فتوح السيد عبد العزيز احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرنا حسين محمد عبدالمتجلى199536
419o66تربية اسكندريةمحمود زياد شريف صالح الدين دياب
3692o3رياض اطفال االسكندريه طالباتلمياء ابراهيم احمد مجاهد
تجاره عين شمسعبد الرحمـــن اسامه كمال ابراهيم119411
7963ooاداب اسيوطعبير احمد محمد حسن
تربية عين شمساسماء حسن على حسن ابوسقاية294382
اداب االسكندريهاحمد ماهر دسوقى محمد محمد338554
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسرحمه عثمان عبد هللا محمد خليل644968
السن عين شمسياسمين مختار محمد على رضوان293372
59o216علوم المـــنصورهندى محمود محرم المتولي
تجاره بنى سويفشريف محمد عبدالظاهر محفوظ754471
كلية البنات آداب عين شمسايمان صالح مصطفى رمضان291174
هندسة الزقازيقاسامه اشرف سعيد اسماعيل513496
تربية ابتدائي شبين الكومسهير شعبان جمعه محمد226555
461o43هندسة المطريه جامعة حلوانسلوى سليمان سيد احمد سليمان دهميس
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود عبد هللا عوض عبد هللا سعد458988
265o13اداب عين شمسضحى حسين طه عبدالجواد
حقوق القاهرهابراهيم فؤاد ابراهيم المهندس23246
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسايه الرحمـــن اشرف حسين عبد الرحمـــن652198
حقوق القاهرهسلمى سيد عبد الغنى سيد الدهان114219
714o4oصيدله حلوانحنان عبد الرحيم على صادق
صيدله طنطاآيه احمد توفيق محمد الهلباوى496591
هندسة اسواناحمد محمود محمد محمد احمد الحديدي664228
عالج طبيعى ج كفر الشيخعال عادل السيد فيشــار491941
2o356oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره محمد محمد محمد موسى
8o9477صيدله االسكندريهمينا لطيف سويحه سيدهم
طب المـــنصورهنرمين حسام الدين على عوض583451
تجاره المـــنصورهمصطفى مجدى محمد عبد العزيز571595
تربية ابتدائي شبين الكوماسراء عبدالرحمـــن عبدالرحمـــن مكى215246
تخطيط عمرانى القاهرهمريم محمد نبيل محمد يونس146127
57o144طب المـــنصورهاسراء اشرف محمد عبد الحميد وهدان
كلية البنات آداب عين شمسنهى جمال عبد المـــنعم محمود31767
هندسة الزقازيقمحمود محمد فتحى غريب علوان648129
طب القاهرهضحى محمد حسين موسى صقر382362
هندسة اسواناحمد رزق احمد صالح747329
5839o9طب المـــنصورهماجد زغلول محمد السعيد زغلول
نوعية المـــنيااميرة عبدالمـــنعم محمد علي725554
19264oطب القاهرهعادل جورج ايوب ابراهيم عوض
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن احمد عبد الحميد حسن شــاهين345586
رياض اطفال المـــنيا طالباتمارينا نشــات نتيج توفيق713425
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كليةاسمجلوس
طب بيطرى دمـــنهورمحمود خالد توفيق حسين عاشور443486
نوعية الزقازيقنورهان سمير بيومى فتح الباب638624
728o3oطب المـــنياعمرو عبد الهادي جمعة على
حقوق القاهرهملك محمد جمال شحاته سالم114437
215o45طب بيطرى جامعة الساداتياسمين سمير صالح الفرماوى
1465o3فنون جميله فنون حلواناالء رمضان على رمضان
تجاره اسيوطمحمد مرزوق درويش على791172
تجاره بنى سويفهالل مسعد احمد حسين721267
طب االسنان المـــنيااسماء حسام جمال عبدالظاهر754737
تجاره بنهااحمد حمدى ابراهيم السيد292445
تربية دمـــنهورخلود خالد عبد الوهاب ابو عسل429275
التكنولوجي العالي 1o رمضان إدارة أعمالساره عبدالحكيم السيد عامر657689
اعالم القاهرهماجد محمد مـــنير ذكى الميهي122432
194o44هندسة عين شمسعمر فتحى حامد محمود بحيرى
تربية الفيومفاطمه سليم نعيمي عبد الرسول75725
263o63صيدله عين شمسنوران عبدالحميد ابراهيم محمد
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمحمد عادل اسماعيل احمد خليل651644
صيدله الزقازيقفاطمه محمود عبد الستار عطيه642998
طب بنهاايه ابراهيم الدسوقى ابراهيم خليل511715
هندسة االسكندريهعمر أشرف محمد عبد الهادي عماره342434
تجاره انتساب موجه قاهرهرنا عرفه على حسن275511
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلياء طارق محمد هاشم35113
صيدله االسكندريهدارين كمال حسن على حسن زيتحار335113
46o622هندسة االسكندريهمروة سامى حسن قطيط
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد كمال مـــنصور عبداللطيف231379
3o7486اداب انتساب موجه عين شمساميره يسرى احمد على
265o63تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتمرنا عاطف لمعى حنا
تربية طنطاايات عبد المؤمـــن محمد ربيع وهدان498174
تربية ابتدائي المـــنصورهرنا ابراهيم ابراهيم مسعود571625
574o12تجاره انتساب موجه المـــنصورهساره عبد الحميد بدراوى عبد العزيز برعى
تربية المـــنيامروه رمضان فخرى عبد اللطيف717667
71516oطب المـــنيانورهان جمال محمد توني
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حسين على حسين عمران14337
تربية طفوله االسماعيليهزينب خضر خضر عبد القادر652382
طب القاهرهمصطفى جمال فوزى محمد17431
8o5552تربية ابتدائي سوهاجشروق حسين محمد احمد
اداب عين شمسنادين محمد مخلوف عبدالحميد265793
2214o7تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد صبرى صبحى مطاوع
5o1439اداب جامعة دمياطاماني سمير مصطفى محمد عسل
6611ooكلية أداب بورسعيدمونيكا عزيز وليم عزيز مكسيموس
49o83oتربية طنطامحمود حامد السيد  حامد األصبح
639o15نوعية الزقازيقساره ابراهيم محمد يوسف سابق
تربية كفر الشيخغاده ابراهيم عصران عبدالرحمـــن خلف هللا374758
اداب القاهرهمرام سيد مصطفى عبدالرحيم271895
اداب الزقازيقمها جمعه مصطفى جمعه المزين585576
هندسة اسيوطشــادى طلعت فوزى ينى786776
تجاره الزقازيقاسالم وائل محمد النبوى عبده517212
27o99oكلية البنات آداب عين شمساميره محمد سعد مصطفى عياد
تجاره االسكندريهاحمد على عبد الحميد محمد ابو العينين338553
796o72حقوق اسيوطحسام سيد جاد الكريم على
5794oاداب حلوانفايزه محمد عوض حسين بدوى
طب بنهااحمد عثمان محمد المهدى محمد231178
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1193o5هندسة عين شمسفخر الدين ابراهيم محمد محمد السيد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبد الرحمـــن محروس على محمد33179
51o878طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسسمر عادل عطية أحمد العايدي
تربية ابتدائي شبين الكوممـــنه حمدى عبدالستار المرسى235869
تجاره انتساب موجه  عين شمساسراء عبد العزيز فتحى محمد142163
تجاره عين شمسابراهيم اشرف عبدالعزيز حسين263955
تربية بنهاضحى احمد فتحى احمد228359
79o996اداب اسيوطايه جابر عبد المجيد مسعد
563oo9تربية المـــنصورهفاطمه محمد عبد الحافظ على هيكل
تربية ابتدائي دمـــنهورطارق مـــنير مصطفى مصطفي حماد425732
721o79رياض اطفال المـــنيا طالباتهيالنه عاطف عادل روفائيل
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنوران عادل دياب السيد محمد341493
 تربية الساداتهدير ايمـــن سمير السيد225573
هندسة طنطاإسالم وائل عبد الرحيم عبد الحميد357619
51726oتربية الزقازيقعلى شيخ العرب على على هيكل
تجاره عين شمسمحمد اشرف عبدالحميد رمضان187772
4238o1فنون جميله فنون ج االسكندريهندى كمال ممدوح محمد ابو زامل
طب المـــنصورهمحمد حرب عبد الظاهر لطفى ابراهيم577757
هندسة المـــنيااحمد عبدالستار محجوب عبد القادر719384
 تربية الساداتاميره سمير محمود محمد حرحش236424
هندسة بور سعيداحمد رشدي محمد عبده654239
8o6326اداب سوهاجرواء عبد الرحيم على عبد ربه
هندسة الفيومنرمين يحيى احمد بشير193215
صيدله االسكندريهرحاب عبدالحميد عبدالعظيم عبدالحميدالفقي449541
5o5158تربية جامعة دمياطرحمه جمعه طه البسطويسى
طب القاهرهكارمينا افرايم ويصا ناشد817661
423o74تربية أساسي اسكندريةندى مـــنصور محمود حسن اليمانى
تجاره القاهرهرضوى محمد هشــام فهمى عبداللطيف196125
2845o9تجاره بنهاعزالدين النميرى عزت عبدهللا سرحان
طب اسنان طنطافاروق هانى فاروق عبد العزيز على485562
هندسة حلوانيحيي مصطفي محمد توفيق العبد15812
37518oتربية ابتدائي كفر الشيخمحمد احمد مسعد سالم الشهاوي
اداب الفيومفاطمة عبد التواب عبد الوهاب الهاين99666
تجاره المـــنصورهايه مجدى مصطفى حنفى خيربك586765
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى عمرو على عبده عبد المطلب194847
7257oصيدله حلوانهاجر سيد احمد خميس
122oooهندسة عين شمسسلمى جمال عبد الواحد ابوزيد سالم
تربية االسماعيليهمحمد ماهر تهامي سليمان656244
431o19تربية ابتدائي دمـــنهورآية محمد حاتم يوسف
طب بنهاهانى هاشم مصطفى هاشم233569
51851oتجاره الزقازيقمحمد السيد محمد رمضان
تربية المـــنيارانيا حمدى سيد عبد الرحيم755627
359o51تجاره طنطاندى محمد عونى االغا
تربية قنا ج جنوب الوادىسهير شحات عبد الحميد احمد742286
12o889طب اسنان عين شمسخالد احمد محمد محمد
طب االسكندريهمحمود صالح السيد توفيق سلطان شحاته469233
طب بورسعيدمـــنه هللا السيد العربي محمود عبد اللطيف661227
طب بنى سويفميرنا موريس عزيز عبد هللا69346
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفدعاء سعد رياض محمد791764
هندسة قنامحمد عارف احمد عريان244738
تجاره اسيوطمحمود جمال محمد عبدالحافظ238561
تربية الفيوممحمد سعيد حسين محمود73773
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كليةاسمجلوس
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا مجدى عبدالفتاح محمد البمبى214177
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود صالح نبوى الحصرى217461
هندسة اسيوطاحمد ايمـــن محمد احمد143184
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاالء السيد بكر غنيم661149
اثار القاهرهامـــنيه حسن عبدالعال محمدعبدالعال648779
277o31تجاره بنهاحسن صبرى حسن احمد حسن اسماعيل
كلية رياض االطفال اسيوطحسناء اسامه مصطفى حسن787754
كلية هندسة بنهامحمد السيد عبدالحميد ندا227287
8o1467تجاره اسيوطاسالم عبد المالك هاشم عبد الحافظ
744o24تجارة قنا ج جنوب الواديياسمين محمد أحمد سليم
هندسة شبرا بنهازياد احمد حامد عبدالرحمـــن262151
اداب القاهرهمريم شريف محمد كامل31683
تجاره القاهرهروان عادل ابراهيم عبد العاطى18943
73861oتربية ابتدائي قنا ج الواديشيماء فوزى حامد حسين
37681oصيدله االسكندريهرحمه عاطف شحاته سيد أحمد
تربية ابتدائي الفيومايمان احمد امين مصطفى74328
صيدله القاهرهمى احمد عبدالمطلب امام265335
353o22طب بيطرى بنهااحمد محمد اسماعيل على جاد
هندسة االسماعيليةمحمد احمد فتحى طه655498
22oo58هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد جمال حافظ القاضى
728o96كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمحمد ناصر رشدي خليل
1181o3اعالم القاهرهمصطفى محسن محمد حسن
نوعية بنهااسماء قاسم محمد عبدالمتجلي286222
46o866هندسة االسكندريهفرح هشــام شريف الشريف
5225o7صيدله الزقازيقعمرو حماده السيد ابراهيم محمد
صيدله القاهرهمعتز شريف محمد رضوان16867
2183oهندسة القاهرهريموندا طلعت اسكاروس بسطاورس
علوم عين شمساسراء رضا عبد العظيم امين143952
2o7596فنون جميله فنون االقصرمريم عماد روفائيل ذكرى فرج
طب القاهرهعبدالرحمـــن زكريا عبدالحميد السيد عبدالرازق443418
21o392اداب حلوانساره احمد ابوالسعود محمد
حقوق االسكندريهشهاب الدين عبدالكريم عبدالمجيد عبد الحليم  بحيرى425393
هندسة المـــنياعمر حمدى عبد الغنى حافظ711758
2292o9طب بيطرى بنهامريم شحته احمد ابراهيم عزام
59o721طب بيطرى المـــنصورهعمر مكرم السيد المتولى رضوان
372o46تربية ابتدائي كفر الشيخايمان السعيد محمد عبدالرحمـــن حجاج
تربية اسيوطزينب عبد هللا احمد عبد الصبور793576
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىاحمد جبريل امين جاد758615
تربية طنطامـــنار اشرف ابراهيم محمد على الهنيدى354423
تربية بنهامريم حسن عبدالمـــنعم بدير228713
هندسة اسيوطساره امين احمد يوسف195371
2445o8هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم
5o6757سياحه وفنادق المـــنصورةحنان ايمـــن عبد الرحمـــن السيد االجدر
811o66تربية ابتدائي سوهاجمريم رفعت نصر بخيت
744o28تجارة قنا ج جنوب الوادياماني علي احمد محمد
اداب كفر الشيخمحمد صالح مصطفى عبدالمعطى415499
فنون جميله فنون المـــنيامحمود عامر محمد محمد خلف711474
1493ooتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواندعاء حسين محمد مبارك عتريس
تربية كفر الشيخسماء شوقى عبد الغنى النشــال369199
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةنجم الدين عبده عبده البيومى الخضيرى569919
طب بيطرى بنهاايه احمد ابراهيم حسن صالح288164
13389oتربية عين شمسماريان نبيل شوقى عطا هللا
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كليةاسمجلوس
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد سعد السيد عبداللطيف213353
طب الزقازيقمحمد عالء محمد حسين522534
تربية شبين الكومامانى سعيد محفوظ ابوهبل222678
صيدله االسكندريهعالء جالل أبو الفتوح عبد العزيز قطب خضر442166
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد ناجى كمال محمد743371
64426oاداب الزقازيقآالء حمدى عبدالعليم محمد عبدالجواد
37o355نوعية كفر الشيخأمل ماهر محمد عبد السالم الفقى
تجاره الزقازيقمحمد شعبان ابراهيم احمد515966
اداب االسكندريهانجى يوسف على محمود419865
5846oتربية عين شمساسراء يوسف رفاعى سيد
79o441صيدلة اسيوطنورا زكريا احمد محمود
19o769برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهانيا خالد محمد ثابت
5oo772تربية جامعة دمياطميرنا هشــام مصطفى الطحان
57317oطب المـــنصورهيوسف هشــام فاروق على مخيمر
رياض اطفال المـــنصورهزهراء سمير محمود السعيد سالمة572663
23o547تربية الساداتاسالم يحيى فوزى مصطفى ابراهيم 
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمروه مصطفى عربى مصطفى282658
37417oنوعية كفر الشيخراندا خيري بسيوني جمعه عامر
تربية الزقازيقدينا عوض عثمان عبد هللا638461
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةاالء السيد عطيه اسماعيل518519
رياض اطفال المـــنصورهاسراء مصطفى جالل ابو يوسف578831
كلية تجارة ج أسواناحمد جعفر محمود محمود عبادى821344
تربية كفر الشيخمى ماهر محمد احمد377792
224o1التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه ابراهيم حسن عبد العليم
8o3676تربية ابتدائي سوهاجمحمد صالح ابوالعز محمد
46o871هندسة االسكندريهنورهان ابراهيم فكرى يوسف سويف
تربية بنى سويفاحمد محمد مشرف احمد69891
8o6748تربية ابتدائي سوهاجروفيده رضوان توفيق عبد الاله
اداب حلوانمحمد حسام محمد محمد54646
79763oتربية ابتدائي اسيوطمحمود عبد العظيم ثابت عبد الحق
هندسة المـــنصورهاحمد جمال رأفات جمعه حسين566213
36373oاثار القاهرهالشيماء السيد توفيق السيد احمد
اداب عين شمساحمد وجدى صبحى السيد محمد289128
السن المـــنيانادين مختار عبد الحليم الجوهرى53686
3377o1فنون جميله فنون المـــنيااسراء سامح جابر عبد الحليم
23o298هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن رجب محمود ابراهيم
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد اسماعيل عبدالرحيم اسماعيل735521
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانزينب ابراهيم محمد احمد151388
8o2o75حقوق اسيوطمحمد عبد الناصر محمد احمد حسانين
هندسة القاهرهماريو جاد هللا فهمى خله14472
تربية جامعة السويساروى جمال حسن محمد659239
5873o8طب الزقازيقتقوى عزت احمد محمد عزب
8o43o5صيدلة اسيوطاحمد اشرف احمد حسين
تربية رياضيه / بنات المـــنيايارا يسرى على صديق722254
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مختار عبدالفتاح خليف224297
51645oتجاره الزقازيقريهام عاطف سليمان محمد
تجاره انتساب موجه المـــنصورهاحمد فايز عثمان عثمان589617
كلية البنات تربية عين شمسناريمان خالد السيد محمد294199
صيدله طنطااسراء على سعيد ابوضلع226161
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةندى امل يوسف حسن659471
تجاره القاهرهامل ناصر مصطفى عبد الحميد153693
تربية شبين الكوممريم نصر نقوال عبدالملك215394
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كليةاسمجلوس
2o3o3oالسن عين شمسنسمه السيد محمد احمد السيد
71451oهندسة المـــنياسمير عبد الفتاح سمير عبد الفتاح
421o38تربية اسكندريةاحمد صالح عبد المقصود عبد القادر حسن
نوعية الزقازيقياسمين احمد عبدالحميد محمد حبيش641426
59o631هندسة الزقازيقاحمد عبد القادر على حسن غازى
اداب االسكندريهمحمد على محمد على احمد عبد الحليم418591
طب عين شمسعمرو محمد السيد حسن سليمان289739
نوعية طنطامـــنار عبد السالم العطافى ابو شعيشع عبدهللا486864
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانكريم محمد نبيل محمد الحمصاني117267
36o12oتربية طنطارحاب شبل عبد المطلب على محمد
صيدلة المـــنيامحمد صالح خليفة محمد721378
هندسة حلوانمحمود عادل فتحى فرحات58723
795o7صيدلة الفيومغاده رجب زيدان عبد اللطيف
هندسة عين شمسايه اسامه محمد ابو النصر192559
275o38صيدله عين شمسمارينا عادل فرحات توفيق
3o2937تربية ابتدائي بنهابسمه احمد كمال سالمة
3758o7حقوق االسكندريهمحمد حمزة محمد ابراهيم عبدالال
586o39صيدله الزقازيقاسامه عبد الوهاب نجيب محمد العيوطى
حقوق االسكندريهاسراء نبيل محمد عبدالقادر محجوب341359
تربية ابتدائي شبين الكومبسمه محمود فتوح خاطر228972
تربية ابتدائي عين شمسعلياء على محمود حسين142323
3814o9طب كفر الشيخمحمد السيد محمد عبدالمـــنعم عامر
44551oطب بيطرى دمـــنهورسوهندا ابراهيم محمد اسماعيل شرف الدين
اداب القاهرهبسنت عصام طلعت ابو العنين النجار34285
تربية رياضيه بنات شبين الكومبسنت انور عبدالعزيز الشريف215294
اداب حلواندينا بخيت احمد محمد44484
3o48o6كلية هندسة بنهايوسف يسرى محمود على
السن عين شمسمارينا بشــاى حليم بشــاى138845
طب بيطري المـــنياكيرلس سامي شــارلي واصف752581
45612oهندسة االسكندريهعمر خالد السيد حسين مـــنصور
صيدله الزقازيقخلود محمد احمد احمد سالم585379
8o2657نوعية فنيه اسيوطيوستينا نبيل لمعى مهنى
6674oكلية األلسن بنى سويفامال ابراهيم محمد عبد الحليم
51o981اداب الزقازيقصباح صابر عبد الغفار نجم
تجاره بنى سويفايمان عالء الدين احمد السيد63578
5o8o64طب بورسعيداسماء احمد عبدالهادى على ابوالنجا
26132oاداب حلواندعاء اكرم طه محمد محمود الخولى
38o425كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمريم مسعد عبد المالك عبد المسيح
تجاره طنطانجالء فتحي الجيوشي جاب هللا496546
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةجاسمـــن نبيل بشــاره حنا192758
تربية طنطاهدى ابراهيم السيد بركات367376
177o4تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمونيكا مدحت ظريف غبلایر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره عالء الدين حسين مصطفى36267
51o264كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمريم محمد احمد زغلول ابراهيم محمد
إعالم ج جنوب الوادىسلمى وليد محمد على قطيم511215
22655oتجارة جامعة الساداتساره خالد ابراهيم السرجه
81547oتربية ابتدائي سوهاجاسماء صالح عبد الخالق امين
261o5اداب القاهرهمامون عادل مامون محمد
تربية ابتدائي شبين الكومهاجر مصطفى سعيد مقشط216165
5oo688اداب جامعة دمياطرؤى ابراهيم حسن العزب
36o811صيدله طنطاامانى محمد السيد عبدالمقصودالمـــنصورى
138o12اداب انتساب موجه عين شمسايات محمد عبد الرحمـــن حامد
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كليةاسمجلوس
3788o4هندسة كفر الشيخمحمد أبو شعيشع طه أبو شعيشع احمد
تربية سوهاجهبه ممدوح ابوضيف احمد817551
تجاره االسكندريهبسمه رفعت محمد مصطفى337855
هندسة عين شمسمحمود طارق سعد سيد احمد127694
اداب حلواناالء ممتاز سيد رمضان53455
8o1585كلية رياض االطفال اسيوطريهام عادل عبد الرحيم سيد
5o4752تربية جامعة دمياطسعاد محمد حسين عبده العراقي
49o658اداب طنطاالسيد ابراهيم على غانم
تجاره بنى سويفمريم محمد احمد محمود63976
طب سوهاجاحمد رشوان عبد الاله رشوان816694
صيدلة بورسعيدرقيه السعيد زكى عبد الرازق المرسي571792
تجاره طنطامحمد احمد السيد السعيد النادى358397
اداب انتساب موجه القاهرهاسراء محمد احمد فتحي عبد العظيم27791
7187o8تربية ابتدائي المـــنيارحاب صالح محمد عبد هللا
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسماء اشرف محمد فؤاد653651
3o48oهندسة عين شمساحمد حسين محمد عبد الغنى
4175o1اداب االسكندريهمـــنة هللا محمد حسنى يوسف شلبى
علوم االسكندريهمروة محسن عبدالنعيم عبدالكريم434398
اداب انتساب موجه بنهامحمد محمود فوزى طه292544
2o25oتجاره القاهرهمصطفى عادل مصطفى ابراهيم
3o6746اداب انتساب موجه عين شمسشيماء صابر عبدالنور سيد الصباغ
طب بنهااحمد عادل حامد محمود إبراهيم227767
6o549تجاره انتساب موجه حلوانمحمد ادهم عبد المطلب على
السن المـــنيامحمود سمير جابر اسماعيل797629
3695o8تربية كفر الشيخمـــنى محمد احمد اسماعيل البصال
56o723تجاره المـــنصورهايمان يحيى محمد ايوب ابراهيم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد مصطفى عبدالمقصود شرف الدين221954
اداب انتساب موجه القاهرهدعاء رمضان عبد هللا عبد السميع27944
274o11اداب عين شمسمى رفعى محروس ابوطالب
8o7oo7صيدلة سوهاجكريستينا عزت شــاكر فلتس
اداب طنطامحمود صبحى محمود احمد المـــنسى355757
356o5طب القاهرهشيماء محمد سيد محمد ابراهيم
5o324oصيدله المـــنصورهمريم سمير علي مصطفى المى
114o5oهندسة عين شمسرنا نبيل محمد السيد حسن
تربية ابتدائي اسيوطمريم عطا يعقوب بشــاى791517
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد مجدى عثمان مـــنصور السيد664356
اثار القاهرهمها محسن فاروق محمود121423
تجاره عين شمساحمد محمد فوزى عزيز الدين25854
تجاره المـــنصورهحمزه ماجد نجاح احمد محمد563847
طب بيطرى الزقازيقهناء طه حسين عبد النبى جبر496728
78742oهندسة اسيوطمصطفى جمال عيد سعيد احمد
8o55o3تربية ابتدائي سوهاجساره ايمـــن محمد خليل
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان نصر محمد يوسف الدمرداش119891
طب االسكندريهرجاء أيمـــن فضل هللا ابو سن369468
طب بيطري المـــنياصموئيل فايز نبيه فهيم728585
35911oدار العلوم ج القاهرهاسراء السيد عبد العظيم محمد جاد المولي
36229oهندسة طنطاعمر احمد عبد العال عبد الواحد المعداوى
تجاره طنطارهف سامي حافظ عبدالباقى حسين368137
تجاره عين شمسسيف الدين نبيل سعد محمود لطفى119853
45o178طب بيطرى جامعة الساداتامينه عبدالمـــنعم محمد العباسى
تجاره عين شمسامـــنيه ياسر محمود محمد سالم122344
18834oالسن عين شمسبسنت احمد حسين ابراهيم
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كليةاسمجلوس
اداب انتساب موجه بنهامحمد عصام مغاورى محمد عزب299556
تربية ابتدائي دمـــنهورفاطمة سعيد محمد محمود حسانين429452
تجاره بنى سويفمحمد صبحى عبد الحميد محمود67538
صيدلة اسيوطايه محمد على احمد791626
طب المـــنياالحسن صابر على خليل711218
هندسة اسوانمحمد الدسوقى مستجير الدسوقى السرى594692
3o59o2صيدله الزقازيقريم ممدوح وحيدالدين رياض
2695o6تجاره انتساب موجه  عين شمسمصطفى ياسين زكريا سليمان
اداب دمـــنهوررانيا نبيل عبد هللا عبد المالك419884
19o875تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمـــن ابوبكر سعيد وفا
طب طنطاايمان ابراهيم محمود غنيم363191
هندسة الزقازيقعبد هللا رجب عبدالمـــنعم حافظ517495
إعالم بنى سويفكريم محى طه محمود279646
42125oاداب االسكندريهعمر محمود محمد عبد المولى عبد الوارث
تجاره كفر الشيختوماس شحاته نجيب عطا هللا شنوده379419
هندسة شبرا بنهاخالد عادل محمود محمد حسن287416
374o44نوعية كفر الشيخاحمد شلبي رمضان عبد الباري علوان
صيدله االسكندريهساره عالءالدين محمد بركات عوض376495
علوم المـــنصورهصفاء ابوحجاج االمام عوض الشــافعى564495
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد خالد عبد هللا محمد72937
5857o8هندسة المـــنصورهسامى محمد سامى محمد البهلول
51o718تربية الزقازيقأماني عاطف سيد أحمد شحاته
اداب القاهرهفاضل احمد العامر فضل هللا غزالى46937
14o613اداب انتساب موجه حلوانهاجر خالد محمد مبارز
تربية رياضيه بنين حلوانجمال عرفه طه محجوب77679
حقوق عين شمسانجى هشــام عبد الفتاح احمد132329
تجاره االسكندريهفرح محمد على محمد مهدى411267
662o89كلية أداب بورسعيدنورهان عادل السيد البدوي محمد العراقي
12o817السن عين شمسنورهان عماد الدين عبد الخالق عبد الوهاب
5231o4نوعية فنيه الزقازيقساره السيد ابراهيم محمد
اداب الزقازيقياسمين عبد هللا عبد هللا عطيه644574
صيدله عين شمسسلمى احمد سالم حسن119631
عالج طبيعى القاهرهندى هانى ديمترى اسكندر114334
71o724طب االسنان المـــنياعبير محمد االمير عبد الفتاح صديق
3593o5تربية طنطاهاجر اشرف نبيه البهى غرابه
اداب عين شمساحمد عبدالقادر محمد عبدالقادر294685
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةدينا عبدالوهاب عبدالحميد احمد خليل643179
4467o7كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنورهان فريد محمد محمد عبد القوى
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان السيد سالم خلف573422
5o361oطب بيطرى كفر الشيخياسمين محمد عبده على ابو الرجال
6576o4هندسة االسماعيليةرنيم اشرف محمد شحات
31o53تربية حلواناميره عبده ابراهيم عبده
رياض اطفال المـــنيا طالباتجاكلين ابراهيم بشرى عبدالسيد721539
هندسة المـــنيافاطمة عاطف حسن محمد754172
صيدله االسكندريهزياد احمد عبدالمجيد عبدالموجود439939
هندسة سوهاجمحمد محمود السيد عبد المجيد831651
تربية جامعة دمياطعمار فتحي محمد رجاء محمد سعد499882
569o61حقوق المـــنصورهنورهان عبد الجليل حامد احمد النحالى
تجاره عين شمسشروق اسماعيل محمد اسماعيل محمد197519
السن عين شمسحسن عطيه حسن عطيه32459
تجاره بنهاسوزان مغربى عطا رضوان279293
صيدلة اسيوطمصطفي رشدي محمد حافظ749418
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كليةاسمجلوس
3o1o95اثار القاهرهسمر محي محمد السيد
296o75تربية ابتدائي بنهااسماء شوقى عيد محمود االعصر
تجاره اسيوطياسر احمد حسن سيد787346
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةصابر سيد جالل صديق656586
اداب انتساب موجه القاهرهوالء عبد العال خلف محمد45765
كلية البنات آداب عين شمسساره مجدي نعيم عزيز142285
اثار القاهرهدنيا حنفى محمود على حسن192342
اداب اسيوطعاطف رشــاد فواز جاد797864
1241o9هندسة حلوانعمر اشرف احمد محمد
59314oطب بورسعيدزياد محمد مسعد ابراهيم المرشدى
تربية ابتدائي بنهاعبير احمد محمد عبداللطيف295759
429o43اداب دمـــنهورخلود صالح محمد محمود واعر
نوعية بور سعيدنورهان فايز محفوظ عبد العال666782
496o68هندسة طنطاعباس عالء ابراهيم بكرى عطيه
طب الفيوميمـــنى عيد عبد هللا هاشم77659
8o791اداب الفيوماميره عصام عبد النبي كامل
36433oتربية طنطاسماح رضا رمضان الجمالة
28967oكلية البنات آداب عين شمسايه محروس عبدالحميد يوسف
هندسة المـــنصورهمحمد هشــام ناصف عبد العال مرعى569173
هندسة المـــنصورهعمر مدحت السيد حبيب566148
3588o9تربية طنطاصالح محمد السعيد الزيات
2o745oاثار الفيومايمان رضا محمد اسماعيل الجندي
7852o2تجاره اسيوطجيسيكا ايهاب ناجي ملك
اداب االسكندريهميادة طارق فتحي عبد المقصود419458
طب اسنان كفر الشيخروان عادل سعد السيد351163
3o2813صيدله الزقازيقمحمد دياب محمد محمود
3612o7اداب طنطايمـــنى اشرف ابراهيم اسماعيل الشيخ
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفايه عمر السيد احمد229472
تربية الزقازيقنورهان ناصر محمود الشرقاوى سالم646549
تجاره عين شمسمحمد حمدى ابراهيم حسنين محسن272571
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةعماد مصطفى ابراهيم الطه352771
السن عين شمسمارينا معوض رشدي معوض134759
2o2519اداب انتساب موجه القاهرهمـــنار سالم بخيت حسن
تربية قنا ج جنوب الوادىزكريا صبحى بخيت حنا735282
صيدله حلوانوفاء خميس عبد هللا محمد71217
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةساره عمرو محمد هالل رياض192387
اداب طنطادينا محمد الشحات محمد الهيتمي364321
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد السيد محمد احمد657212
تجاره عين شمساحمد مصطفى محمد احمد جادو262541
طب بيطرى االسكندريهأنطوان جورج وهبة بسالى بشــاي436168
51729oتجاره بنهامحمد طلعت ابراهيم شــاهين
421o95اداب االسكندريهمجدي طارق فتحي علي
2795ooكلية هندسة بنهااحمد جمال محمد مرسى
227o93كلية هندسة بنهاايمـــن مجدى كامل بيومى عابدين
277oo3كلية هندسة بنهامحمد خاطر السيد خاطر علي
صيدله المـــنصورهايمان عادل التهامى مصلحى خميس499586
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعالء الدين هشــام محمد فاروق شهدى144458
اداب القاهرهمصطفى سعد طلب علوان153162
رياض اطفال المـــنصورهنغم هشــام السيد عباس محمد عمر521775
تجاره الزقازيقحسام محمد حسن اسماعيل645935
اداب عين شمسشروق اشرف محمد محمد267798
5747ooرياض اطفال المـــنصورهحنان السيد عبد العال مشرف البسه
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تربية عين شمسمحمد صالح الدين عبد المـــنعم احمد29269
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنى محمود عبده خالد عفيفى42358
1161o5اداب انتساب موجه القاهرهعبد الرحمـــن على راغب عبد الرحمـــن
اداب المـــنياالشيماء حمدى حامد محى الدين729936
4218o2تجاره االسكندريهمينا خيرى نجيب سعد
2o92o7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى محمود سيد ابو الدهب
هندسة المـــنياايمان على رياض مصطفى89561
29o348كلية البنات تربية عين شمسمـــنه هللا ناصر عبدالفتاح حسن
58111oصيدله المـــنصورهسماح شوقى مصطفى محمد ابراهيم
نوعية المـــنيافاتن عيد عبد الشــافي محمد716788
اداب انتساب موجه عين شمسلؤى سمير سيد محمود297661
356o83تربية طنطامـــنى يوسف احمد يوسف
4191o1تجاره كفر الشيخمحمد نادى حماده حسب النبى عبد الجليل
3o4672كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهمحمد محمود عبدالرازق السيد الجدوى
صيدلة بورسعيدهيالنة جورج رمزى حنين786897
صيدله الزقازيقساره سامى ذكى حسب النبي278247
تجارة جامعة الساداتمحمود أحمد علي داود427285
216o42تربية ابتدائي شبين الكوماسماء عبدالمـــنصف محمد حسام الدين
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسمريم يحي محمد محمدابراهيم زين636521
تجاره عين شمسمصطفى محمود عباس محمد139341
3o1o94تربية بنهاريم ابراهيم السيد محمد مصلحي
حقوق عين شمسمحمد ابراهيم سلطان عبد المعبود144399
تربية الغردقة جنوب الواديهدى بدرى كمال حسين238714
سياحه وفنادق االسكندريهليلى عبد اللطيف احمد عبد اللطيف349411
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد ياسر محمد السيد135599
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةبيشوى عادل ابراهيم حنا212218
728o75طب المـــنيامحمد صفوت محمد حسانين
تربية اسكندريةيارا جمال محمد حموده الغرباوى417572
131o34تجاره عين شمسحسام حسن محمد حسنين احمد كريكه
طب بنى سويفمروه عبد المـــنعم عويس امام69334
2o7213اداب انتساب موجه حلواننورا مجدى بيومى مسعد
اداب حلوانمارتينا مـــنير مهنى اسعد141518
صيدلة اسيوطنهاد جمال حسن محمد829292
19o6ooصيدله القاهرهمارينا اميل ابراهيم تادرس
2867oهندسة حلوانسندس مصطفى عبد الحميد محمود
هندسة الزقازيقخالد صابر محمد عبدالحق النقيطى641614
5769o9طب المـــنصورهميرنا نظمى عبد الباقى عبد المعطى دهينه
هندسة الزقازيقاحمد محمد السيد مصيلحى السيد523749
72o319صيدلة المـــنيايوستينا نبيل تادرس بطرس
صيدله حلواناحمد سامى محمود محمد حماده227993
هندسة الزقازيقاحمد محمد عبد الحليم خالد الشيخ562442
124o96صيدله القاهرهعمر سامح جابر طه
3o1994حقوق عين شمسحسين مرزوق محمد حسين
تربية حلوانمريم السيد السيد ابراهيم36354
هندسة بني سويفعزت فؤاد عزت احمد61625
تربية االسماعيليهدينا عالء ابراهيم السيد652863
هندسة القاهرهدعاء محمد مصطفى اسماعيل13761
3oo165اداب بنهارنين وائل محمد على
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةامـــنيه مجدى محمود محمد مسلم658153
هندسة المـــنيااحمد محمد محمد عبد النعيم728613
رياض اطفال المـــنصورهنداء شرف حسنى شرف اسماعيل518535
796o14اداب اسيوطزينب حسن شعبان حسن
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هندسة عين شمسمحمود محمد عبدالعظيم بيومى موسي189154
صيدلة سوهاجمينا ماهر سعد مكرم757946
اداب بنهاعبدهللا زكريا محمد محمود عبدالرحمـــن262111
39o7oدار العلوم ج القاهرهمصطفى محمد حسن على
طب بيطرى اسيوطهاجر محمد محمود جالل789441
2o228oهندسة المطريه جامعة حلوانمحمد ايمـــن احمد حسن
طب اسيوطسمر فهمى أمين سيد749494
صيدله االسكندريهإيماده جمال قطب إسماعيل درويش434485
حقوق القاهرهنورهان ابراهيم السيد محمد42379
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسلمى محمد محمود عبد الحافظ27281
288o74صيدله عين شمسعزيزه جمال عبدالمـــنصف قاسم
36o165اداب طنطامريم محمد مختار شريدم
تربية ابتدائي طنطاايه مصطفى عطا الخولي364346
22269oتربية شبين الكومايه صباحى محمد ابوالنجا
5755o7صيدله المـــنصورهايمان خالد عبد المعطى عبد المعطى غانم
صيدلة الفيومبسنت حمدى فتحى حسين هالل74537
818o6oاداب سوهاجاسماء عبد الرحيم محمود اسماعيل
اداب االسكندريهندى اشرف محمد جندى محمد ادم351567
64445oطب الزقازيقيمـــنى ماهر محمد الهادى الكاشف
طب بورسعيدباسم عاصم عبده محمد الشوبكى499557
هندسة بور سعيداحمد على احمد حسنين عيسى663725
اداب انتساب موجه القاهرهسها طارق عبد الخالق عبد الغني39931
73oo36صيدلة المـــنياأمانى كامل سعد شلقامى
3811o4تربية رياضيه بنين كفر الشيخحسام عاطف عبد الغفار ابو شعيشع
تربية ابتدائي اسيوطخلود حسن فرغلى سيد788546
اداب المـــنصورهمى احمد على ابراهيم الطناحى594958
تربية ابتدائي شبين الكومحازم زينهم محمد حسنى رجب217191
تربية المـــنيااسراء صالح عباس محمد722132
كلية البنات آداب عين شمسرنا سالمه وهبه درويش127841
393o5اداب القاهرهايمان اشرف سلطان الطيب
تجاره الزقازيقمحمد الهادى حسانين محمد519425
تربية طفوله طنطادينا العربى جبر عبدالرحمـــن بنتو367749
12991oتجاره عين شمسنورهان مظهر محمود محمد
السن عين شمسندا ناصر انور عبد القادر42927
28o8o4حقوق عين شمسعالء خالد عبدالحكيم محمد
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسمعتصم احمد محمد احمد647967
9146oحقوق حلوانعبد هللا خيرى على السيد
27o945كلية اآلثار سوهاجهدى عبدالرحمـــن رشــاد عبدالرحمـــن
هندسة الفيوممحمود رضا محمد الشبراوى السيد عبد العال566434
هندسة الزقازيقمحمد مجدى حسن اسماعيل587133
1251o8تجاره عين شمساحمد محمد حسام الدين سعد محمود
تربية فرع الوادى الجديدوليد عبد هللا عبد السالم احمد749824
تربية رياضيه بنين كفر الشيخاحمد رمضان صديق محمود سالم381211
38155oهندسة كفر الشيخمحمد حسين محمد محمد حسين صبره
هندسة كفر الشيخاسراء طارق السعيد صادق النجار561572
طب اسنان طنطااسراء رضا ابراهيم سالم225985
تربية االسماعيليهايه رجب السيد محارب حسين652364
66264oكلية أداب بورسعيداسراء السيد احمد احمد على
اداب عين شمسساندى مجدى بسطاوى ناشد123115
اداب انتساب موجه القاهرهصالح سعيد صالح سيد55198
تجاره عين شمسمحمود نبيل ابراهيم امام عتمان288954
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةتسنيم عادل عفيفى على يونس232768
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كليةاسمجلوس
طب القاهرهمروه سمير سيد احمد27555
354o89صيدله طنطاسلمى طارق على سليمان
تجاره االسكندريهماهينور محمد محمد أحمد عبد اللطيف346533
هندسة القاهرهسلمى مجدى جمال خاطر الشربينى28627
اداب دمـــنهوركريم عارف سعد سيد أحمد حمادة426218
اداب عين شمسفاطمه محمد حامد حسين خليل295763
تجاره طنطامحمد جمال أحمد شرف الدين358718
اداب القاهرهدياال عاطف على عبد السالم119167
طب االسكندريهريم عصام فتحى اسماعيل434349
تربية المـــنيامريانه صبحى وهبه يوسف725635
صيدله طنطااحمد السيد مصطفى على صبرة362627
642o88هندسة الزقازيقخالد اسامه محمد ابراهيم على
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرانيا خليل حمزه خليل234299
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانيوسف عمرو يحيى محمد57638
6376o5نوعية الزقازيقمريم اسامه احمد عبيد جاد الحق
تربية شبين الكومجهاد فهمى فتحى فهمى228555
تربية طنطاهاجر على فاروق عبدالفتاح الغنام486898
تربية الفيومدعاء محمد سالم احمد76345
نوعية فنيه االسكندريهندى فوزى محمد عبد الفتاح عبيد429224
56435oتجاره المـــنصورهاسامه ناجى محمد سعد الشهابى
اداب اسيوطراشد ابو بكر حسين عبد النعيم794762
هندسة االسكندريهابانوب اشرف خلة جرجس455875
كلية هندسة الطاقة بأسوانمصطفى محمود توفيق حسن الصيرفى381591
8o653oتجاره سوهاجعامر على عبد الجواد سليمان
رياض اطفال المـــنصورهخلود سامى على على موسى646534
43o455اداب دمـــنهوراميرة عاشور عبد الرحمـــن رجب عبد الرحمـــن
5o4o34اداب جامعة دمياطرانيا اسامه فكرى سليمان حمزه
296oo9تجاره بنهامحمد رفاعى حامد رفاعى
224o21كلية الصيدلة ج المـــنوفيةعبدالسالم ناصر ابراهيم دسوقى
تربية رياضيه / بنات المـــنيامريم حنا عبدالنور حرز721129
2o8956اداب انتساب موجه عين شمسياسمين حسن مصطفى حسن عبدالحميد
586o24تجاره الزقازيقمحمود محمد احمد احمد هالل شطا
هندسة القاهرهاحمد يحيى يوسف السيد123564
هندسة القاهرهعلي محيي الدين سيد يوسف الحناوي16885
طب القاهرهاحمد عادل مصطفى ابو طالب على717983
6545o3تربية ابتدائي االسماعيليهساره احمد عبد الحميد احمد
تربية شبين الكومايه فوزى عبدالعزيز عبدالسالم231871
صيدله الزقازيقأحمد رأفت محمد أحمد البقرى518824
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةميرنا محمود على محمد محمود عبد هللا636113
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىخلود محمد عمر محمد819278
4352o6علوم االسكندريهاسراء عصام محمد النبوي محمود بلبع
358o2هندسة القاهرهاميره حسن جمعه حسن
285o49كلية الفنون التطبيقية ببنهااسراء جمال فهمى عبدهللا النجار
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا وجيه يوسف ابراهيم151254
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشــادى عصام محمد حسنى محمود رزق189115
صيدله االسكندريهدنيا محمد سعد عبد الغنى اسماعيل القراجى445351
تربية ابتدائي قنا ج الواديعلياء احمد فؤاد عبداللطيف735687
اداب كفر الشيخاحمد مصطفى رجب محمد شناق371395
12o539طب بيطرى القاهرهيوسف كرم ثابت توما
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسمحمد حسن سالم محمد عبدالجواد296414
كلية هندسة بنهاعمر عادل فريد عبدالعزيز279527
اداب انتساب موجه القاهرهرضوى محسن على محمد264931
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كليةاسمجلوس
5o6415تجاره جامعة دمياطزينه ناجى حلمى دره
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمريم طلعت احمد على229586
12o399اداب عين شمساميره صبح زكريا محمد صبح زايد
اداب المـــنيامحمد ناجى سيد ابراهيم721244
اداب االسكندريهامل عبد الناصر حفنى عبد الرحمـــن419447
هندسة عين شمسندى امام كمال مبروك13757
تربية ابتدائي الزقازيقرقية أشرف ذكريا على سكران511972
تربية سوهاجايه يحيي عبده محمد811369
7o411تربية ابتدائي بنى سويفساره ايمـــن جميل يوسف
اداب حلوانساره محمد عبد المعبود الصباغ36272
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد اشرف محمد حسين267262
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةميرا محمد اسماعيل راشد652521
22898oكلية اآلثار سوهاجشروق شعبان ياقوت رضوان
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةتقى عبدالقوى محمد كروش215593
2651o6اداب عين شمسمى جمال ماهر السيد
كلية طب االسنان جامعة أسيوطتريز كامل ونيس يوسف827696
6o512تربية حلواندعاء احمد محمد احمد
صيدله االسكندريهضحى حمدى عبد المـــنعم محمد الطويل435525
تربية المـــنياحسناء احمد سيد مسعود715382
صيدله الزقازيقمحمد مصطفى عبدالحليم سليمان279495
اداب المـــنياشيماء خفاجى عبدالرحيم سالم727564
تربية رياضيه بنين طنطااسامه على سيد احمد على ابورواش352872
هندسة طنطااحمد محمد محمد عامر ابو النعاس366297
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخعبدالغنى عادل ابراهيم عرفه ابوشوشه371758
657o65تجاره جامعة السويساحمد عزالدين احمد عبدالوهاب
طب بنى سويفعاليه مصطفى محمد عطيه ابو اليزيد714137
سياحه وفنادق المـــنصورةسمر سعد عبدالنبي عبدالفتاح فرفور497894
طب عين شمسرحاب فوزى حافظ سعودى قرمان293857
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةوفاء محمد صالح عبد المـــنعم على586226
اداب عين شمساحمد اشرف احمد الجمال54544
28287oتجاره عين شمسسلسبيل مبارك شريف سليمان
5973o5اثار القاهرهاسراء عادل محمد السيد
51o674اداب الزقازيقعادل احمد عبدالفتاح عبدالعزيز العرينى
3o38oهندسة القاهرهابراهيم احمد محمد كمال هندي
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقايه حسين كامل عويضه743666
اداب االسكندريهنجالء محمد عبد الرحمـــن مهدى رزق423689
36523oتجاره طنطادنيا محمد محمد صبرى سعود
تربية ابتدائي بنى سويفهند ربيع محمود حسن66933
اداب طنطااسماء سعيد رجب الجنجيهى364545
664o16كلية السياسة واالقتصاد ج السويسادهم اشرف محمد صالح احمد بحيرى
4292o1كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةوالء عبد الجواد احمد شــاهين
تجارة جامعة الساداتاسالم مصطفى على ابوالحديد224754
19446oهندسة عين شمساحمد مفرح شــاذلى عيسى
صيدله القاهرهمحمد اشرف ابراهيم حسانين محسن272741
4228o7تجاره االسكندريهنورهان زكي أحمد محمود مصطفي
طب طنطاعبد الرحمـــن رمضان عيد سعد عيد487338
35o493تجاره االسكندريهنهال خالد محمد السيد حسن
7399o4تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتداليا محمد محمود حسن
طب بيطرى دمـــنهورهاجر شــاكر محمد امين مالك449722
37o642صيدله االسكندريهياره ناصف أبوخليل عطيه
هندسة االسكندريهمحمد عاطف محمد قنديل الحج محمد455272
اداب انتساب موجه القاهرهمحمود صالح محمدين على55666
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كليةاسمجلوس
هندسة المـــنياعبد الرحمـــن محمد عبد الحميد حسن سيف711747
كلية البنات تربية عين شمسدينا جمال فكرى احمد44486
7388o8حقوق قنا جنوب الواديعماد حسين محمد احمد
7383o6تربية ابتدائي قنا ج الواديسعاد مهدى فكرى محمد
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانماريا نصير وديع نصير785717
اداب قنا ج جنوب الوادىسامى خالدبن الوليد عكاشه ابوالمجد738144
3o5844كلية البنات آداب عين شمسياره سيد صالح عبداللطيف
3o23o5كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايمان محمد احمد عبدالوارث
1284o6اداب عين شمسندى ممدوح محمد عوض
تجاره القاهرهنسمه محمد امام سليمان ابراهيم14776
13o28اداب عين شمسهاجر سعيد سيد عبد الجواد
طب بيطرى بنهاعبدالعزيز القطب عبدالعزيز بيومى227617
64o11كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعزة فتحى على عبد الصمد
195o25السن عين شمسياسمين عاطف احمد احمد حسن
78864oهندسة اسيوطشــادى محمد طة عمر
اداب المـــنياعبد هللا هشــام حسين محمد714374
تربية عين شمساالء ايمـــن ابراهيم بدر198265
627o6تربية ابتدائي بنى سويفسماح انور فارس محمد
5o755اداب القاهرهمعتز محمد محمد حسين
141o94اثار القاهرهبسنت اسامه بهجات احمد محمود
هندسة عين شمسمحمود مصطفى محمد العريان191644
14o83oعالج طبيعى القاهرهميرنا يوسف شهيد جرجس
8o157oنوعية اسيوطابتسام سيد كامل مصبح
تجاره االسكندريهاحمد رأفت جابر محمد جابر421192
29oo89تجاره عين شمسعلى سيد عبدالحفيظ محمود
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانرغده نادى حشمت عباس151383
تربية الزقازيقرنا احمد ابراهيم احمد516441
هندسة االسكندريهاحمد ناصر فوزى احمد امام453752
4163o7سياحه وفنادق االسكندريهكمال السيد كمال محمد ابراهيم
نوعية فنيه الزقازيقميار عماد عليوه عبد الرحمـــن عبد هللا515129
طب اسنان كفر الشيخسمر مصطفى عبدالرازق مـــنيسى374393
381oo7نوعية كفر الشيخاحمد محمد على ابراهيم الدسوقى
8oo528اداب اسيوطدعاء محمد عبد الرحيم محمد
4152oتجاره القاهرهعبد الرحمـــن خالد بشير بشير
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةفاطمه كمال محمود احمد655687
حقوق طنطاعبد الستار مصطفى عبد الستار داود157556
هندسة المـــنيايوسف محمد محمد محمد712829
57o114اداب المـــنصورهندا محمد احمد البدوى سليم احمد
5774o1طب المـــنصورهايه رضا محمد عيسى
هندسة حلوانامانى عبد الحليم جاد محمد58234
هندسة عين شمساحمد مصطفى عبد السميع يوسف47246
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسماء فكرى محمد قرنى68489
21736oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن اشرف محمد ابو حصوه
5o3973طب اسنان المـــنصورهسهير إبراهيم يوسف محمود راشد
طب اسنان عين شمسهيام عبدالهادى محمد مرسى296165
تجاره بنى سويفحسناء عاشور احمد عبداللطيف721664
هندسة حلواناندرو عطيه حبيب عبد المالك123354
طب االسماعيليه ج قناة السويسمـــنه هللا محمد عبده باشــا652222
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرجاء طارق محمد رجب السعدى ابو زيد126534
هندسة االسماعيليةعمر ابراهيم احمد غنيم653365
7o782تجاره بنى سويفيوسف رمضان يوسف توفيق
1878oهندسة حلوانباسل عالء الدين محمود حنفى
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7o881رياض اطفال الفيوم طالباتاسماء صالح عبد الجليل ابو زيد
تجاره طنطامؤمـــن عادل محمد الجنزورى357478
2899o8تجاره عين شمساندريه عاطف جمال اندراوس
تجاره دمـــنهورزين خالد زين محمد خليل426653
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء اشرف فتحى عفيفى229373
14285oتجاره انتساب موجه  عين شمسباسم غريب على احمد
142o33هندسة عين شمساحمد قاسم مصطفى السيد
تجاره المـــنصورههاجر طارق عبد الرحمـــن السيد الطنطاوى566822
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتوفاء رفعت احمد القمبشــاوى57976
564o14تجاره المـــنصورهاحمد حلمى ابراهيم محمد ابراهيم
586oooتجاره الزقازيقاحمد سعد محمد سعد ابو الدهب
اداب دمـــنهورهمسه ايمـــن احمد نظيم على422818
تربية ابتدائي دمـــنهوردينا رأفت برنابة ناشد431464
هندسة طنطاابراهيم محمد ابراهيم العزب غانم357351
5o8857صيدله الزقازيقنور الرحمـــن محمد حامد فهمي
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةوالء عبدالخالق يوسف عامر656332
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو فتحى محمد محمد شرباش212126
اداب دمـــنهورإسالم صفوت فوزى عبد الجواد شمسيه429245
تربية ابتدائي اسوانالشيماء يسن عبد هللا يسن824698
35923oتربية طنطافاطمه حسين محمد حسين
3o874هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف محمد حسين محمد
تجاره طنطامحمد عبد المقصود حسن عبد المقصود نصر352958
طب القاهرهاحمد رمزى عبدالعزيز عفيفى سالمه284261
تجاره عين شمسهديل محمد محمود محمد البكرى262925
2778o7تربية بنهااسماء عبدالكريم عبدالمـــنعم عبدالكريم
طب عين شمسساره حسن احمد محمد حسن265453
382o17نوعية كفر الشيخسمر هانى عبدالرؤف الشربينى السيد
تربية المـــنصورهايه عبد الرحمـــن عبد النبى ابراهيم محمود563327
حقوق بنى سويفاحمد مخلوف محمد عبد اللطيف716447
هندسة سوهاجخالد محمد عبد الرحيم على811893
تجاره بنى سويفخضر محمد مؤمـــن عبد المطلب89713
3o8334اداب بنهامـــنال ممدوح على قطب
8o1753تجاره اسيوطيوسف الجمل على كمال الدين
صيدله طنطااحمد رفاعى السيد فرحات أبو جز223575
طب االسكندريهعمر عدلي عبد الفتاح عبد الحميد345251
22511oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء سعيد رمضان بدر
اداب القاهرهرضوى عصام راتب محفوظ154317
26228oهندسة القاهرهاحمد محمود ابراهيم احمد سرور
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود هانى عبدالملك السيد عبدالعاطى498421
66o27oطب بورسعيديحيي احمد السادات امام عبد الدايم
1284ooالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى احمد محمد محمد يحي
اثار القاهرهميرنا عمادالدين محمد الفقى231911
اداب قنا ج جنوب الوادىصابرين أحمد عبدالفتاح عبداللطيف734321
2315o7عالج طبيعى القاهرهايه احمد عبدالرازق محمود
5195o9هندسة الزقازيقاحمد مصطفى عبده امام
2853o7هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاميره محمد فتحى عمران محمود
72o796رياض اطفال المـــنيا طالباتعبير عبد القادر محمد على
تربية اسيوطمصطفى خالد مصطفى عبد الجابر792958
 تربية الساداتمـــنار احمد اسماعيل عباس231457
تربية عين شمسسندس الهادي عبدالعزيز ابراهيم الغزالي287944
صيدله االسكندريههشــام محمد مسعد فرحات حباله439638
طب المـــنصورهأميره أحمد حسن أحمد المحجوب492669
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تجاره اسيوطعبد الرحمـــن محمد صالح الدين محمد على793529
صيدله االسكندريهعبدالرحمـــن سليم عبدالفتاح سليم276489
515o33تجاره الزقازيقآية سعيد رشــاد عوض
498o2تجاره القاهرهاسماء عادل على محمد مصطفى
طب اسنان كفر الشيخمـــنة هللا جمال عبد الحميد نخال377516
2o1983تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر بكر محمود شــاكر
تجاره بنهاساره ناصر عواد محمد286251
3o4245تجاره عين شمسمريم ايهاب عزت المحمدي
اثار القاهرهعبد الرحمـــن سعيد امام عبد الجواد45415
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباترشــا عادل صابر صالح األعرج221347
هندسة عين شمسايمان محمد عبد الحليم عبد العظيم154457
هندسة االسكندريهمروان محمود مدحت محمود عارف414886
صيدله المـــنصورهاحمد طارق حنفى متولى الشيخ586793
حقوق عين شمسعبدالرحمـــن محمد مدحت مصطفى عبد الجواد187641
هندسة عين شمسمونيكا جورج كامل عزيز117656
تربية الزقازيقبدور فتحى محمد حسن644545
تجاره بنهااسالم عصام شعبان على الشيمى276267
3o3287اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةياسمين يحى رياض محمد على
36927oتربية كفر الشيخانجى مرسى احمد الصعيدى
 تربية الساداتريهام كرم مشحوت عبد السالم السبكى221279
تجاره عين شمسنهال يسرى خليفه المزين195396
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت هشــام محمد عبد اللطيف133868
577o23صيدلة بورسعيداالء ماهر فتح هللا ابراهيم مسعد
5o9176هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن مصطفى اسماعيل محمد احمد الحبيشى
تربية اسيوطخلود محمود احمد محمود796193
تربية شبين الكومدينا ابراهيم محمود سليم233756
8o7o39سياحه وفنادق االقصراسامه عبد الرؤف نصيب عبد الرحيم
718o61طب اسنان القاهرهمحمود محمد حلمى ابراهيم
56o731اداب المـــنصورهبسنت اسامه راشد محمد
2861o6تجاره بنهااحمد الصادق محمد محمد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةامل مسعود عبدالقوى عبدالحافظ219548
15o3o9علوم القاهرهاحمد مجدي ابراهيم مدبولي
8o8993تربية طفوله سوهاج طالباتبدور طحاوى سعد الدين احمد
35o787تربية أساسي اسكندريةرحمة رضا زهران فرج
هندسة الفيومابراهيم عبدالجواد ابراهيم عبدالجوادعلوه227732
تجاره طنطاايمـــن محمد العيسوى الذهبى362777
12417oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا بريص فاخورى داود
56o332هندسة المـــنصورهمحمد باسم محمد عبد الحق رضوان
154o46تجاره انتساب موجه قاهرهعنان احمد محمد احمد مصطفى
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفيارا محمد ابراهيم احمد داود489697
صيدله بنى سويفمحمد رفعت محمود نصر الدين718976
طب بنهااميره ايهاب تهامى عبدالتواب285622
اداب عين شمسعبدالرحمـــن السعيد احمد احمد296637
طب اسنان المـــنصورهأحمد خالد السيد سعود راغب515987
تربية ابتدائي بنى سويفساره قرني محمود قرني66165
طب القاهرهاسحاق فائز ابراهيم جرجس727359
648o63تجاره الزقازيقاحمد ابراهيم محمد محمد
تجاره المـــنصورهمصطفى عبد العزيز مصطفى عبده588698
5945o9تجاره المـــنصورهكريم سمير الحسينى جميل
اثار الفيومزينب عادل عبد الرحمـــن حسن134956
295o23اداب انتساب موجه عين شمسايه وفيق حسن ابراهيم مرعي
رياض اطفال المـــنصورهمريم محسن محمود خليل563653
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كليةاسمجلوس
تربية بنى سويفاسماء محمد كمال عبد العليم65526
اداب اسيوطرحاب محمد عبد القادر عبد هللا795389
هندسة االسماعيليةافنان محمد احمد ابو عوف نجم657577
هندسة االسكندريهبيتر صموئيل بطرس سعيد ميخائيل414518
58o448تجاره المـــنصورهفؤاد طارق فؤاد فتحى
5o928تجاره القاهرهكريم عبد المرضى زكى فهيم
هندسة القاهرهمحمد احمد عبد الرازق ابوالعال123794
192o71هندسة عين شمسندى طارق عمر الفاروق حسن ابو العال
اداب المـــنصورهعال محمد عبد الحى الششتاوى487756
3o2281كلية البنات تربية عين شمسمارى ميالد فايق صالح
طب طنطااسراء سامي محمود عبدالرازق عماره354747
57o623تجاره المـــنصورهاحمد محمد زكى حسن السعيد
تربية ابتدائي عين شمسريم محمد جمعه ابراهيم31115
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد طلعت مسعد نصار227123
اعالم القاهرهريم سامح فؤاد محمود135919
اداب طنطامـــنال اسماعيل فتحى الجيار359765
اداب االسكندريهندى محمد امين احمد صالح422983
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمرتضى محمد عبدالصمد عبد الصمد عياد217685
تربية رياضيه بنين الزقازيقاحمد محمد ابراهيم شحاتة على646418
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان مصطفى عبدالعظيم بالل234476
4567o1هندسة المـــنياعمر محمد محمد حسين
35o468اداب االسكندريهوفا الروينى بشر محمد الشناوى
تجاره انتساب موجه االسكندريهدينا سعيد محمود صبرى335863
صيدلة المـــنيامحمد خالد عبدالرشيد ابوالفضل755326
2o5825طب بيطرى القاهرهنادر نبيل يوناثان جورجى
هندسة اسيوطاحمد فوزى جمعه مـــنبى336585
342o8oهندسة االسكندريهاحمد حمدى عبد المـــنعم امام محمود
تجاره بنى سويفمصطفى عمر عبد العزيز محمد721254
كلية طب االسنان جامعة أسيوطمارتينا امير جميل سيدهم786795
نوعية طنطااسراء اسامه احمد محمد رشــاد355991
تجاره الزقازيقريم هانى عبد المجيد مكاوى محمود الجندى584497
صيدله القاهرهاحمد عمرو عبد التواب احمد26198
تربية دمـــنهوريمـــنى محمد مصطفى احمد موسى428657
تجاره اسيوطماجد اسامه ارمانيوس فرنسيس798811
هندسة عين شمساحمد سعيد انور محمد جوده187678
طب عين شمسهند هشــام مـــنير طه محمد272295
طب اسنان المـــنصورهسالى محمود عطيه ابو الوفا569587
صيدله طنطادعاء كرم مصلحى حماد232457
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد اسعد سعد زيدان262113
23o367طب بنهابهاء محمد عبدالرحيم محمد
تجاره الزقازيقعبدالصادق اشرف عبدالصادق ابراهيم667992
اثار القاهرهيارا لطيف محمود عبد اللطيف عبد المـــنعم664551
59oo2oهندسة اسيوطمحمود احمد ابراهيم ابراهيم حسنين
36o2o1تربية طفوله طنطاهدى محمد محمد كامل عبد الحميد
563o87تربية ابتدائي المـــنصورهشروق محمد طه عبد الحميد شلبي
اداب المـــنصورهليلى محمد فهمى عبده محمود564589
تربية طنطااحمد شبل عبدالرحيم عمار362567
34o225اداب االسكندريهايمان مدحت ابراهيم معوض
2799o2هندسة شبرا بنهاطه صابر طه عفيفى
كلية البنات تربية عين شمسساره محمد سيد شــافعي عبد المعطي149379
حقوق طنطاهايدى عصام ابراهيم عبد السالم الخولى373176
طب اسنان كفر الشيخهند ماجد حسنى مصطفى مـــنيسى372451
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اداب انتساب موجه القاهرهسلمى حماده ابراهيم محمد118971
تجاره بنى سويفمحمد موسى محمد بدر721243
تربية طفوله الزقازيقهدير سيد مصطفى احمد586516
تربية بنهااسماء احمد محمد ابوالسعود294574
هندسة المـــنياعبد هللا محمد ابو المجد على74197
عالج طبيعى ج كفر الشيخهبه حسن على محمد العوضى577164
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعصام يحيى محمد حسنين الدعباس233669
357o78كلية األلسن كفر الشيخاحمد مجدى المحمدى عبد الفتاح أبو النجا
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسالسيد عبدالجواد السيد عبدالجواد درة666269
سياحه وفنادق المـــنصورةكريم وائل نجاح ابراهيم البحار497822
هندسة حلوانعالء احمد عشرى محمد67365
تربية عين شمستغريد ياسر ابوالفتوح على267743
8o9223صيدلة بورسعيدنورهان جمال ابو القاسم محمد
5764ooرياض اطفال المـــنصورههدير ياسر محمد المغربى المتولى الزميتي
7o558طب بنى سويفدعاء يحيي حلمي متولي
طب الزقازيقمروة احمد السيد احمد عيد516289
1147o6هندسة القاهرهسعد الدين مصطفى سعد الدين عبيد
14859oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهبه مجدى محمد عرفة محفوظ محمد
5625o7هندسة المـــنياعبد الرحمـــن اشرف فتحى ابراهيم سليمان
اعالم القاهرهمريم سليم طه محمد السيد511978
صيدله طنطانورهان وائل السيد عبدالحليم فليفل367293
5765o5طب طنطابسنت عبد المـــنعم صالح عبده سالمه
1552o1تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره ابراهيم طه ناصر على
طب المـــنصورهعادل ابو زيد عبد المجيد عوض581212
اداب المـــنيااسماء مـــنتصر رجب حسين729466
تجاره عين شمسهبه جمال محمود شحاته احمد271146
تجاره القاهرهاحمد محمد خلف هللا محمد263328
تخطيط عمرانى القاهرهشهاب نصر ابو الحسن امين746885
طب بيطرى دمـــنهوررجب عابد كامل محمود امين469622
اداب القاهرهزينب احمد عبيد عباس197741
تربية المـــنصورهايات محمود محمدمصطفى الطيبي579723
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن جمال محمد عبد الرحمـــن57337
14o549كلية البنات آداب عين شمسمريم ناجى يونان نصيف
1374o1اداب عين شمسندى مبروك محمد عمر
دار العلوم ج القاهرهالهام اوسامة يوسف جمال الدين145277
تربية ابتدائي بور سعيدهدى محمد حسين عبده العاليلى661648
تربية طنطابسمه فوزى محمد بهنسى هيكل359151
41o116سياحه وفنادق االسكندريهلوتشيا ميشيل عطا هللا مينا
59o4o5هندسة المـــنصورهخالد جالل السعيد محمد السيد البيومى
7o573صيدله بنى سويفزينب عماد محمود نادى
248o3اداب عين شمسياسمين رضا محمد سالم
13976oاثار الفيومعبد الرحمـــن سمير ناجى عبده فرج
373o1تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميار محمود عبد الرحيم درويش محمود
اداب طنطافايزه عبد الوهاب محمود الصعيدى359762
طب بيطرى القاهرهنور الهدى حسن محمد حسن268225
19197oتجاره وإدارة أعمال ج حلواننادين محمد ابراهيم رمضان
طب عين شمسندى صبرى عبدالفتاح محمد291623
581o31نوعية المـــنصورهسماء موسى محمد فرج
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود احمد فتوح احمد الديب213487
8o4o32تربية طفوله سوهاج طالباتابتسام صفوت حمدى التونى
66o462كلية أداب بورسعيدعمر محمد خليل خليل خلف
23o334تجاره بنهااحمد فتحى سعيد الشيخ على
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تجارة قنا ج جنوب الواديكريم محمدشرف فؤاد عبدون745738
طب اسنان المـــنصورهمـــنة هللا محمد عثمان محمد السويركى595111
صيدله االسكندريهساره حسن غريب حسن إبراهيم438322
فنون جميله فنون ج االسكندريهنوران محمد شعبان محمد على يوسف341288
23373oنوعية اشموناسماء عبدالسيد عبدالوارث رضوان
42268oتجاره دمـــنهورأميرة علي عزمي علي جودة
تربية ابتدائي بنى سويفسميه على احمد محمود69812
34274oصيدله االسكندريهاحمد رضا شوقى عبدالخالق
كلية األلسن بنى سويفخضره عيد محمد طه68282
رياض اطفال المـــنصورهايه مصطفى مرعى احمد غانم573973
811o14هندسة سوهاجرامى صبحى مسعود بخيت
2279o1اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد السيد يحى عبدالسالم
تجاره كفر الشيخمصطفى رمضان زكريا محمد ابراهيم376159
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسلسبيل السيد محمد احمد داود215355
طب االسكندريهمحمود عبدالهادي محمد على القصبى443571
3oo238طب بنهاامـــنيه جمال شوقى السيد ابوالمجد
طب كفر الشيخعزه مجدى محمد حميدة سرور372349
اداب االسكندريهمؤمـــن سعيد مرسى محمد بكر418966
37o4o1تربية كفر الشيخسمر محمد عبد الحميد الجربيد
كلية األلسن كفر الشيخمحمد السيد محمد السيد عبد الصمد352945
كلية األلسن بنى سويفايه سيد رشدى عبد الجيد68499
تربية قنا ج جنوب الوادىفاطمة حسن محمد احمد744812
266o52تجاره عين شمسمريم عبدالمـــنعم عبدالحميد حسن
744oo1تربية ابتدائي قنا ج الواديميرنا مدحت مرقص ابوسيف
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةشروق محمد احمد السمكرى235711
3oo52اداب حلوانعمرو عادل محمد عبد الغفار
5o4181اداب جامعة دمياطدينا زيدان عبد هللا زيدان عطيه
كلية تجارة ج أسوانالحسين احمد محمد العبد743313
اداب المـــنصورهعمر عاطف احمد سرحان احمد584134
اداب سوهاجمحمود خلف محمود محمد814735
اداب المـــنصورهاسماء عطيه عبد الحاكم عبد التواب576839
356o22السن عين شمسايمان جمال محمد قطب خليل
262oo7تجاره عين شمسعمار اسامه سيد محمد
تربية اسيوطمصطفى سعد بسيونى محمود791389
تربية ابتدائي قنا ج الواديشيماء عبدالمحسن عبدالشــافى احمد737193
275oo4صيدله حلواندعاء على محمد فريد
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفأميره احمد حجازى محمد الصاوى راضى363975
65o74oاداب الزقازيقايمان عالء محمد عبدالحميد
13781oتربية عين شمسنوران ثروت ابراهيم ابراهيم
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانوسام وائل شوقى عبد العزيز34985
اداب انتساب موجه القاهرهناهد عطيه ابو طالب قطب عبد الحى42189
كلية طب االسنان ج بنى سويفشيماء محمد عبد الجواد عبد الجواد71196
رياض اطفال المـــنصورهايمان محمد محمد صادق حليمه594357
تجاره بنى سويفاحمد محمد سيد محمد68891
صيدله الزقازيقأحمد السيد السيد درباله491758
حقوق القاهرهمـــنة هللا المعتصم با يحيى حامد الريفى36369
75298oطب القاهرهمينا جرجس اسرائيل متري
72o78oنوعية المـــنيااناس صليب شــاروبيم جرجس
287o81حقوق عين شمسمحمود صالح على صالح ابراهيم
8o5536اداب سوهاجندى عبد الراضى حجازى عبد الراضى
اداب المـــنيامحمد عبدهللا عبدالمعين عبدالفضيل723192
السن عين شمسهبه طارق حزين حسن149327
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كليةاسمجلوس
رياض اطفال المـــنصورهاسماء فتحى الباز معاطى566611
تربية كفر الشيخنوره عادل مسعد عبد العليم غطاس385442
664o28تجاره بور سعيدشريف السيد محمد مسعد متولى
637o69تجاره الزقازيقخالد عبد النبي محمد حلمى محمد
تربية الغردقة جنوب الواديايه حسن فتحى عوض هللا237418
1371o1تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد عثمان محمد
اداب المـــنياطارق محمد عبدالصادق عبد البصير727342
34735oاثار الفيومآيه سعيد حسن محمد
37647oتجاره كفر الشيخروضه طه عبد الرحمـــن يونس قاقا
195o52السن عين شمسامـــنيه سيد على حسن عالم
3o5235اداب عين شمسهدى حسين احمد محمود
588o8oطب بنهاسلمى السعيد محمد عبد الفتاح ابراهيم
655o33صيدله االسماعيليه ج قناة السويسهانى فريد على احمد
34391oاداب االسكندريهحسن محمد حسن صالح
اداب سوهاجرشــا خالد مختار محمود817918
تجاره عين شمسرحمه ابراهيم صالح جاد الشعشــاعى127834
رياض اطفال االسكندريه طالباتمريم عاطف عبد الفتاح عبد العاطى الجمال346213
هندسة اسيوطيوسف احمد محمد محمود عارف188997
صيدله المـــنصورهمها محمد عبد السميع احمد581334
13o664هندسة عين شمسداليا اشرف حسن عبد المجيد
صيدله عين شمسشربات قناوى ابرهيم السيد293859
26155oطب عين شمسمريم بدروس توفيق بدروس
نوعية اسيوطشيرين بدر عياد عزيز792455
صيدله القاهرهاحمد سامى محمود محمد13926
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى طارق يحى هانى البكرى192518
تربية طفوله كفر الشيخزينب محمد على احمد عيار374556
2o9689هندسة المطريه جامعة حلوانهشــام محمد فرج قرنى عبدهللا
طب اسنان القاهرهعفاف عادل عبد الاله عبد الهادى86791
21o276اداب حلوانسلوى ناصر حسن على هيكل
5875o7هندسة الزقازيقسعيد محمد رضا السعيدعلى البسيوني
صيدله طنطااالء احمد عبدالحميد محمد368221
كلية البنات آداب عين شمسفاطمه ابراهيم محمد حسن صوان291199
2346o6طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيارا سمير حامد المغربي
تربية ابتدائي بنهاحازم جميل محمد محمد سيد احمد البدوى495965
562o35حقوق المـــنصورهمصطفى عامر موسى عبد العظيم موسى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمـــنه هللا طارق انور حسن زيان215776
64o832صيدله عين شمسايه ابراهيم جبر ابراهيم محمد
تجارة جامعة الساداتأحمد ماهر محمود الفيومى427411
تربية ابتدائي سوهاجاميمه نهرو عبد الحميد محمود813984
421o98تربية أساسي اسكندريةمحمد احمد خليفة احمد حسنين
تربية دمـــنهورخلود محمد عصام محمد صالح سمك429577
نوعية فنيه االسكندريهحبيبة احمد كمال برغش429661
طب اسنان كفر الشيخدينا عبيد عبيد محمدعلى376797
34949oصيدله االسكندريهياسمين ايمـــن عبدالفتاح حسين جميل
تجاره عين شمسمحمد صبحى على على حسن288971
صيدله الزقازيقنورهان مسعود حسن حامد مرسى518165
2o3477تربية عين شمسرؤى محمد تهامى حسن عامر
22266oطب بيطرى جامعة الساداتمونيكا ميالد كمال نخله
7155o7نوعية المـــنيامحمد احمد عبد النعيم ماضى
إعالم بنى سويفنورهان جمال رشــاد على137864
رياض اطفال المـــنيا طالباتفرياله محمد شعراوى عبد الحكيم713416
اثار القاهرهزياد ابراهيم عبد الرازق ناجى كرم هللا366775
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كليةاسمجلوس
3o1o23صيدله الزقازيقلمياء سامى غريب عبدالرحمـــن
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن أمجد حمدي جمعه ديراز335756
عالج طبيعى القاهرهمريم ايمـــن عبدالمـــنعم هاشم العزيزى511728
تربية ابتدائي بنى سويفسحر صفوت ابوسيف عثمان63759
تجاره عين شمسسيد حسن السيد بيومي294732
طب بيطرى االسكندريهاحمد محمد محمود احمد اسماعيل436438
تجاره القاهرهمحمود مصطفى عبد الحميد ابراهيم133191
تربية طفوله طنطااسراء خالد ابو المعاطي صقر495368
2o5o69حاسبات ومعلومات عين شمسماريو عيد عايد جاد شنوده
طب بنهادعاء رمضان عبدالرازق حسين231655
79o859نوعية اسيوطسميحة عز الدين ابراهيم عز الدين
6o1ooهندسة عين شمسعبد السالم سامى محمد عبد السالم
6o794اداب حلوانحنان سيد محمود محمد
8o9768صيدلة اسيوطامل عوض محمود محمد
طب طنطامـــنة هللا عبدالمعطي ابو اليزيد صالح364478
طب بيطرى دمـــنهوراالء مصطفى عبد المـــنعم حجاج446967
تربية ابتدائي الزقازيقشروق سامح سعيد جمعه اسماعيل مراد648457
4232o4تجاره االسكندريهشيماء احمد محمد عبدالوهاب
تربية المـــنصورهميرهان االسمر محمود ابراهيم الشوربجى594413
37222oطب اسنان كفر الشيخاميرة السعيد ابراهيم السيد محجوب
8263ooصيدلة اسيوطمريم حازم ذكي لوقا
تربية الزقازيقرانيا فكرى عبد القادر محمد638316
36454oنوعية طنطااسراء عصام الدين السيد قطب زهران
31o86اداب انتساب موجه القاهرهداليا محمد احمد عبد الاله
38o193اداب كفر الشيخايه سعد مصطفي عطا
هندسة حلواناحمد حسن محمد حسن55685
هندسة حلوانتسنيم عادل محمد فهمى زقزوق17766
29o859تجاره عين شمسابراهيم محمود محمد احمد على
1169o4هندسة عين شمسميرا يوحنا مكسويل اندراوس
حقوق القاهرهاسماء سمير محمد رشــاد46178
اداب المـــنياعمار عيد عبد المـــنعم عبد الغنى715541
12992oاداب القاهرهيوستينا عادل عطيه كرياكس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمريم فتحي عبد الواحد فايد44591
59o128طب المـــنصورهنهال نبيل محمد البدوى
2749o8تربية عين شمسياسمين عيد محمد عبداللطيف
نوعية المـــنيانعيمه عالء فولى عبد المقصود714859
5o4o22تربية رياضيه بنين جامعة دمياطمحمد فتحى السيد الحادق
طب المـــنصورهوالء عبد الخالق عبد الخالق عبد الخالق السيد578134
3o148طب القاهرهاحمد سيد عبد العاطى محمد
51146oهندسة الزقازيقنورهان خالد السيد عبد الحميد
57oo23تربية المـــنصورهايناس لمعى لبيب سيد احمد غطاس
صيدله طنطافاطمه رشــاد عبد الرحمـــن جباره356319
12495oاداب القاهرهجوزيف نبيل رشدى رزق هللا
45o296طب االسكندريههدير سعيد محمود طلبه  مسلم
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهايدى ناصر لويس ذكى265177
عالج طبيعى ج كفر الشيخمروه الشربينى السعيد محمد حسام الدين568533
اداب الفيوممريم جمعه السيد حافظ74969
64o915تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن محمود عزت محمود عزازى
طب بيطري المـــنياشريف خليل مهنى خليل752893
تجاره بنهاايمان محمد محمد عبد السميع134947
288o14نوعية عباسيهياسمين اسامه عبدالحليم السيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سامي صالح الدين امين محمد47837
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اداب انتساب موجه عين شمسنوران شريف حسن توفيق احمد116656
5o7872سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد عبدالمجيد صابر محمد فايد
66o846تربية بور سعيداسماء ابراهيم على السيد احمد العوضى
1846oتجاره القاهرههند عاطف عباس محمود حجازى
45115oطب االسكندريهأية جمال سليمان أحمد الحداد
هندسة عين شمساحمد اشرف عبدالسالم محمد263711
نوعية اشمونايه اشرف احمد عادل المحروق239987
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةسهيله احمد عبدهللا زكى سابق294583
492o38صيدله المـــنصورهعبدالرحمـــن ناجي شــاكر مسلم
اداب االسكندريهعلى محمد أبو العال عبد هللا335563
56oo69هندسة المـــنصورهعمرو جمال اسماعيل الديسطى
فنون جميله فنون ج االسكندريهحبيبة محمد عيد الراوى عبدهللا417366
تربية عين شمسمـــنة هللا مصطفى احمد محمد احمد142375
هندسة المـــنياروينى محمود عنتر نعنوش122655
35o291طب االسكندريهحبيبه محمد شريف سالم امين ابراهيم
35o375هندسة االسكندريهاية احمد ابراهيم محمد الفتيانى
3482o9اداب االسكندريهميار محمد نصرالدين محمد خليل
كلية طب أسوانمحمد عبد هللا محمد صالح821561
طب القاهرهحسنه احمد هاشم زناتى27441
27712oهندسة شبرا بنهااحمد جمال على عامر حسين
7891o9تجاره اسيوطريم احمد محمد احمد
اداب بنهاحمدى اسامه سعيد محفوظ عبدالرحمـــن275959
طب االسكندريهاحمد عبد الحليم عبد الغني طايل443888
3816ooتجاره كفر الشيخإبراهيم أحمد فتحي عبد هللا قنديل
العالي لالعالم وفنون االتصال 6 اكتوبراحمد عبده محمد عبده عرنوس662967
هندسة الزقازيقمعتز سعد جمعه الشحات دياب587147
حقوق القاهرهليلى رامى حيدر حيدر114493
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمـــنار محمد عبد العليم محمد على341252
تربية االسماعيليهليلى السيد حسين عبدالفتاح654521
هندسة بور سعيداحمد ممدوح رياض غريب664944
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى محمود عبدالحميد علي شديد217643
تجاره القاهرهرمضان عبد الجواد زناتى عبد اللطيف54292
عالج طبيعى ج كفر الشيخريم حسين سيد احمد النجار216333
59o437تجاره جامعة دمياطجمال حمدى سليمان السيد سليمان
تربية حلوانبدوى خالد بدوى محمد211141
تجاره بنهاسعد جمال عبدالمـــنعم محمد محمد279776
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود على عبد الحميد داخلى سليمان153154
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمـــنى سلمان موهنداس بيرومال636496
29o438تجاره بنهاغادة جالل صابر ابراهيم القطان
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمياده خليل احمد محمد748312
تربية ابتدائى فرع وادى جديدفاتن سعد ثابت شهاب749242
تجاره المـــنصورهاحمد مصطفى سعد على محمد565429
58o245تربية ابتدائي المـــنصورهغاده عبد السميع محمد احمد الناقر
اداب الزقازيقرانيا رأفت عبدالكريم السيد644967
هندسة شبرا بنهااحمد محمد امام عبدالجواد294889
طب اسيوطكيرلس عاطف الفي رزق هللا798861
56o1o9تجاره المـــنصورهرنيم اشرف مصطفى محمود العرابى
6564o9صيدله االسماعيليه ج قناة السويسندى محمد احمد محمد
14o224تربية حلوانايمان رمضان جوده احمدعبد الكريم
794o73تربية اسيوطاسماء فتحى عبد الجواد عطا هللا
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسساره صالح على محمد على34165
نوعية الزقازيقايه اشرف عبدالمجيد محمد512158
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3625o1تجاره طنطاعبدهللا صالح عبد الرشيد الشرشــابي
تربية ابتدائي جامعة السويسمـــنه مصطفى على محمد659784
تربية طنطاروان انس محمد السعيد احمد النجار359182
3oo511تربية ابتدائي بنهامها عاطف عبدالفتاح متولي
424o78اداب االسكندريهالهام عبد الفتاح خيرى دردير
14o125هندسة حلواناحمد وحيد موسى ابراهيم ابو الليل
نوعية الزقازيقاحمد ثروت محمد بالسى645626
296o9oاثار الفيومجهاد عبدالرحمـــن عبدالخالق عبدالحميد
2o9377هندسة حلوانمحمود شعبان حسين على
45867oهندسة االسكندريهاسالم سعيد عوض حسين الشريف
نوعية كفر الشيخسالى عبدالمـــنعم عبدالستاركامل يوسف374695
اداب القاهرههاجر ابو العنين عبد البارى عزيز الدين148912
تجاره المـــنصورهمروان عبد العزيز عبد الغنى حامد الناغى571593
صيدله بنى سويفنسمه محمود احمد بدر64268
فنون جميله فنون المـــنياهبه هللا حسين محمد عرفه189288
تخطيط عمرانى القاهرهافراح اسماعيل سيد محمد129157
صيدلة المـــنيانيرة عالء محمد سيد714228
رياض اطفال الفيوم طالباتدعاء رجب احمد ابراهيم718413
هندسة اسيوطمحمد محمود سيد محمود عبدربه135594
تجاره بنهاحسن نبيه عبدالرحمـــن رشيد حسن299522
تربية طفوله االسماعيليهاالء حسن محمد على652815
اداب طنطامريم محمد فاروق عبدالعاطى359242
صيدلة المـــنيااحمد عبد الناصر دسوقي محمد751595
578o46تربية المـــنصورههدير حلمى محمد حمد الوزيري
هندسة اسيوطمحمد حاتم محمد امام749351
2279o5تجاره بنهااحمد سمير مصطفى محمود
71835oكلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمصطفى ممدوح ذكى محمد
هندسة القاهرهانس عبد هللا مـــنصور الشعراوي51461
طب اسنان طنطاوسام الشحات بحيرى شحاته285737
34o867تجاره االسكندريهمحمد حسام محمد عبد الحميد سعد الدين
347o77فنون جميله فنون المـــنيااالء احمد السيد على عاشور
2o3939تجاره القاهرههدير حسن عوض محمد
3o1872هندسة عين شمسشــاهنده خالد حافظ محمد جاد
تربية ابتدائي قنا ج الوادياحمد جمال شرقاوى احمد742543
صيدلة اسيوطصفاء صالح عبد هللا محمد795864
21774oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود انيس غانم عبود
136o39تجاره القاهرهرويدا ابراهيم محمد خلف هللا
74o973تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد حسن عبدالوهاب حسن
13992oتجاره انتساب موجه  عين شمسمارك محروس فرج بولس
صيدلة اسيوطدينا ادولف حبيب خله788154
3421ooهندسة االسكندريهمروان حماد السيد محمود حماد
تربية رياضيه بنين شبين الكوماسالم طاهر محمد الخليفة212151
تجاره عين شمسحوريه سمير محمد السيد محمود265757
طب سوهاجدعاء ابراهيم احمد حسانين815596
تجارة قنا ج جنوب الواديفاطمه محمد عبدالوهاب محمد744333
189oo1السن عين شمساالء مصطفى خالد محمد
كلية البنات آداب عين شمسفتحيه على حسن حماد267831
هندسة االسكندريهابراهيم اشرف محمد فودة459255
تجاره القاهرهدينا محمود جابر على42912
تجاره االسكندريهابو زيد جمعه ابو زيد مبروك عالم416496
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسحسام عصام محمد سرور654757
52o881هندسة اسيوطمحمد عبدالمؤمـــن محمد حسانين
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38o58oكلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورزينب يوسف محمد مـــنصور
تجاره طنطامحمد عزالدين محمد فهمى الشــاعر358113
2o9631تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سامى حفنى عقبي سيد
2o27o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره عرفات سيد عبدالتواب
65113oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد اشرف ابو الحجاج صالح
42o629اداب انتساب موجه االسكندريهاحمد السيد احمد السيد على
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةرانيا صالح شوقى عبد العظيم محمد597214
12o713هندسة عين شمسادهم خالد عوض مبارك
3544o6نوعية موسيقيه طنطاايه علي ابوعجاجه ماضي
3oo831صيدله حلوانميرنا مجدى عبدالسالم محمد
تجاره عين شمسخالد احمد السيد اللبودى281852
525o24طب الزقازيقاحمد متولى محمد محمد ابراهيم
اداب القاهرهغاده شحات توفيق حافظ قطب27294
السن عين شمساميره هشــام على الشبينى123413
هندسة عين شمسيحى تامر محمود لقمان191389
8o25o6اداب اسيوطايمان على محمود فرغل
3o1544تجاره عين شمسايه عبدالكريم حسن التهامى
اداب حلواناحمد ياسين محمد على154688
3692o8تربية ابتدائي كفر الشيخوفاء السيد سعد نصير
اداب االسكندريهمحمود احمد محمد عبد المجيد ابوطالب388557
اعالم القاهرهماريا ذكي صدقي ذكي118372
رياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحاية احمد صابر جالل335844
علوم القاهرهدينا السيد عبد التواب السيد27445
هندسة اسيوطمحمد محمود محمد عبد الرحيم القطاوي345496
8o2o84اداب اسيوطمـــنصور محمد عبد العزيز مـــنصور
هندسة عين شمسمحمد ابراهيم اسماعيل ابراهيم125497
هندسة المطريه جامعة حلوانعالء احمد عالءالدين احمد صفوت191272
نوعية بنهامحمد سالمه على عبدالسالم تركى292899
تربية جامعة السويسمروه السيد عيد حسن657922
8o5o64تجاره سوهاججهاد خلف السيد سعيد
هندسة القاهرهمصطفى سيد عبدالفتاح تونى273583
طب بيطرى بنى سويفتغريد سالمه طه محمد79418
5224o1تجاره الزقازيقمحمود رضا محمد محمد عطيه
تجارة قنا ج جنوب الواديخالد محمد محمود احمد237669
فنون جميله عماره ج االسكندريهبيتر عماد عبده أبو السعد شلبى455324
تجاره الزقازيقمحمود مصطفى احمد مصطفى محمد الشنوانى639237
1948o3اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةكاميليا معتز احمد محمد سيد
كلية البنات تربية عين شمسخلود فرج مصطفى احمد فرج295953
2171o5هندسة المـــنيامصطفى اشرف مرعى ابو زيد على
تربية طفوله طنطاشيماء رأفت الغمرى مراد359215
حقوق بنى سويفحسام محمد يوسف على79884
تجاره طنطااحمد محمد السيد حسن491835
41o255تجاره االسكندريهنادين محمد يونس فضليه
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةندا سالم على ابو سالم498546
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويساميره ايهاب احمد فؤاد احمد القاضى661153
49o754اداب المـــنصورهمحمد ابراهيم فريد السيد النجار
اداب انتساب موجه عين شمسمريم محمود امبابى السيد144861
صيدلة المـــنيانرمين سامى عوض سامى719286
تجاره عين شمسرضوى خالد سمير زكى115972
عالج طبيعى ج كفر الشيخمايكل نبيل كمال يوسف سليمان مسعود413416
طب بيطرى فرع الوادي الجديدمـــنصور محمود مـــنصور محمود749343
اداب المـــنياأسماء عيد سخى صابر715512
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اداب المـــنصورههدى السيد معوض محمد محمد592836
هندسة بور سعيدصدفة عبد الرحيم دياب احمد ابو زيد661398
طب عين شمسانجى ابوالعز محمد عبدالمجيد شحاته296318
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشيماء طلعت ربيع عطيه حسانين644317
4821oهندسة اسيوطمصطفى محمود سيد حفظ هللا
هندسة االسكندريهكيرلس جمال سعيد جندي سليمان454958
2o1887تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد مجدى سامى احمد
42675oتربية رياضيه بنين االسكندريهعمرو محمود اسماعيل  محمد قالوه
48722oتجاره طنطاعمر خالد مسعد مصطفى الرمادى
5265oصيدله القاهرهاالء فتحي لطفي فرحات عبد الفضيل
طب القاهرهنشوى عربى محمود محمد726465
19994oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر محمد كامل عبدالسالم
7161o4الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد عبدالوهاب احمد احمد
58o883تجاره المـــنصورهحسام مجدى محمد امين صبح
اداب االسكندريهمروة محمد مرسي محمد مرسى411223
حاسبات ومعلومات عين شمساحمد خالد محمد عبد هللا عباس191651
تربية دمـــنهورعال مصطفي علي جمعه علي429612
اداب حلواناسراء السيد محمد دسوقى197462
2465o1كلية البنات آداب عين شمسريم ماهر عبدالدايم قريش
صيدله المـــنصورهوفاء سالم سالم على سالم 582984
رياض اطفال بنى سويفالشيماء اشرف محمد عيد68683
14o286كلية البنات آداب عين شمسامـــنيه عادل محمد سالمه
كلية البنات آداب عين شمسسلمى مدحت عبد الرحمـــن احمد42493
تربية االسماعيليهاسراء محمد عبدالحليم عبدالحميد653928
السن عين شمسنورهان شريف شوقى أمين429226
هندسة حلوانمينا نادر رضا مهنى13537
447oo8صيدله االسكندريهآيه رضا صالح محمد
اداب الزقازيقايه زكريا ابراهيم حسين642439
تربية ابتدائي بنى سويفعبد هللا محمد محمد عبد العزيز71826
18o72هندسة القاهرهساره احمد عبد هللا محمد الجيزاوي
طب بيطرى الزقازيقياسمين جمال محمود معوض ابراهيم518197
65o846تجاره الزقازيقالسيد احمد السيد احمد ابراهيم
تجاره الزقازيقمحمود احمد زكريا عبد الرحمـــن586947
طب بيطرى المـــنصوره عال شعبان داود محمد عبد هللا591737
تجاره القاهرهنهله احمد عبد العزيز حسن35354
5o86o2اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةبسنت احمد محمد حسن
تربية فرع الوادى الجديددينا احمد حمزة احمد749834
اداب عين شمسنورهان خالد رمضان حنفى على27178
411o67اداب االسكندريهتقى هشــام محمد إبراهيم
نوعية طنطااالء داود الششتاوى داود الجوهرى492214
تربية طفوله كفر الشيخروان خالد طلحه محمد ابوالعز378492
555o7كلية األلسن سوهاجايمان محمد علي حسين
طب بيطرى المـــنصورهعمرو محمد عبد الرازق محمد577742
صيدله حلوانعبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز الربعى212396
57115oتربية المـــنصورهيوسف عبد الباسط صالح العزب احمد
7o899تجاره بنى سويفسمر شعبان عبد الحكيم عثمان
786o83تربية اسيوطدينا فارس رشدى فهيم
65o149تجاره الزقازيقمعاذ محمد احمد عبدالمولي
81o17تجاره بنى سويفمحمود حمدى رمضان عبد العليم
48897oهندسة طنطامصطفى صالح الدين السيد محمد الشب
هندسة طنطامحمود خالد محمود حمزه358791
اداب بنهاشهاب عالءالدين لطفى بيومي276366
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تجاره بنهاحسام حلمى عبدالفتاح عبدالعزيز شهاب الدين292988
هندسة المـــنيااسالم احمد خليل عمار752897
تربية أساسي اسكندريةداليا محمد احمد عبد الرحيم حنفى423377
5o941اداب حلوانمحمد مختار حامد اسماعيل
119o56هندسة المـــنيااحمد عصام محمود العزيزى
7474o9نوعية فنيه قناايه عبد الدايم احمد حسن
191o27تجاره عين شمسمريم محمود محمد صالح
تجاره القاهرهشروق محمود محمد عبد الرحمـــن118731
اداب بنهايارا سامح مصطفى كامل عبدالسالم277354
صيدلة اسيوطهدرا الشــايب فهمي دانيال833555
اداب عين شمسدينا حمدى سيد محمود فياض289334
تجاره عين شمسشريف فؤاد عبد الحليم محمد126983
41931oكلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةهند على محمد احمد
6o492هندسة حلواناحمد عادل عبد هللا محمود
تربية المـــنصورهنسمه وجدى محمد القريعي573725
5o8794هندسة الزقازيقنجم رشــاد نجم محمود نجم
اداب المـــنصورهايه ماجد شلبى ندا487732
5o3493تربية جامعة دمياطداليا صالح العوضى درويش
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن خالد محمد علي68919
تربية ابتدائي كفر الشيخايه عبد الفتاح الدسوقى عبد هللا صالح381983
طب الزقازيقميران عبد الرحمـــن محمد ابراهيم578423
785oo2اداب اسيوطمحمد محمد يوسف عباس
تجاره طنطادينا حاتم محمد محمود عيسي364319
طب االسكندريهايمان عبد الحميد يوسف محمد عبد هللا374316
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهبه احمد جاب هللا السيد299958
تجاره القاهرهمحمود عادل فؤاد عبد المجيد118285
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانساره ابراهيم ياسين ابراهيم274347
اداب طنطااحمد ياسر حسين محمد األعصر361383
114oo6اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةرنا هشــام محمود على محمد
14oo8oهندسة عين شمسيوسف حسين عويس طه
29259oتجاره عين شمساحمد عبداللطيف احمد محمد
نوعية موسيقيه كفر الشيخندا اشرف عبدالعليم محمد السيد احمد382812
طب الزقازيقخالد السيد صالح عبدهللا مصطفى522474
5o3477تربية جامعة دمياطآالء ابراهيم السادات التلبانى
65oo8تربية ابتدائي بنى سويفياسمين عبد الرحمـــن عبد الفتاح دياب
اداب القاهرهعمرو محمد سيد احمد147772
8o1779اداب اسيوطاكرام ناصر سالمان عبد الرازق
السن المـــنيانجالء فتحى عبد الغفار احمد793415
711o62تربية المـــنيافاطمه محمد على عبدالعزيز
هندسة كفر الشيخمحمد عبد الغفار محمد عبد الحميد غانم375954
تجاره القاهرهسلمى عصام على قطب عبد هللا17693
5112o8اداب الزقازيقنغم اشرف محمد ربيع ابراهيم
اداب الزقازيقالشيماء محسن محمد محمد عبد الوهاب642567
59o1o2تربية المـــنصورهنادين طارق محمد محمود اسماعيل
طب بيطرى المـــنصورهاسراء محمد عبدالوهاب قاسم392459
77o88اداب الفيومفاطمه محمد عبد العظيم توفيق
فنون جميله عماره ج حلوانميريت امير عريان زكى115136
8o567صيدله حلوانمـــنة هشــام عبد العظيم عبد السالم
طب كفر الشيخطاهر سيداحمد اسماعيل قطب مـــنيسى373587
كلية الصيدلة ج الساداتمروى احمد عبدالسالم السيد214635
هندسة حلوانساره حازم طريف محمد يوسف114194
طب اسنان القاهرهسلمى عزب محمد محمد العزب الباجورى123429
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تربية اسيوطكاترين وجيه عبد هللا عبد المالك793632
طب اسنان االسكندريهرنا رافت عبدهللا راشد447387
1354o9تجاره القاهرهعلى زين العابدين على عبد الرحمـــن
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمريم ياسر محمد الدمرادش653691
3549o4تجاره طنطاياسمين احمد محمود أحمد هجرس
66o883كلية أداب بورسعيدحياة محمد مختار عبد هللا ابو على
491o17تمريض طنطا احمد صبرى حسن ابو زيد
اداب حلوانتقى هشــام وجيه احمد128261
اداب الزقازيقنرمين احمد السيد محمد سيد احمد514595
اداب القاهرهامل عيد محمد ثابت57853
49o644تجاره المـــنصورهاحمد وائل السيد المحمدى الشريف
نوعية بنهابسمه عرفه محمد الهادى اسماعيل279957
49848oنوعية طنطافوزى طلعت يوسف الدبشة
تجاره االسكندريهمحمد يوسف حسن احمد يوسف344812
تجاره عين شمسباتريك جمال حنس نعام261674
اداب حلوانمى محمد محمود محمد على141168
حقوق عين شمسنورهان حماده محمد الملقب شكرى دردير144497
27o734تجاره عين شمسايلين سامح ايليا سورس تادرس
72o7o5اداب المـــنيامحمد برنس محمد هاشم
هندسة الزقازيقاسامه الشحات اسماعيل محمد646212
57o122تجاره المـــنصورههاجر طارق انور محمد
21o589تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد مصطفى محمد مصطفى
تجاره االسكندريهاحمد محمد مصطفى عماره368711
هندسة القاهرهاحمد سمير مختار محمد289211
7543oصيدلة الفيومنورهان عاطف عبد المعبود عبد الفتاح
49o941طب المـــنصورهكريم أحمد محمود ضوة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحمادة عبد النبى محمد احمد147716
1262o2اداب عين شمسايه مختار عبد الراضى احمد
صيدله المـــنصورهعمرو محمد نصر عامر عامر595335
5o1112هندسة بور سعيدروان محمود محمد عطعوط
8182o5هندسة سوهاجالسيد محمود السيد محمود
صيدله طنطاصفا محمد عبد الحي حافظ المطاهر359545
8o55o7تربية سوهاجسهير حلمى السيد زيدان
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةالسيد خالد السيد محمود عبد هللا228163
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاستير سمير فرنسيس سيدهم231928
36236oهندسة طنطامحمد خالد محمد مرسى
518o75صيدله الزقازيقعواطف نصر عبد الحميد متولى بيومى
43o536تربية ابتدائي دمـــنهورحنان حسن عبد الرحيم دغيدي
طب طنطانرمين رمضان محمد محمد طنش354979
اداب عين شمسنوران مديح ابراهيم السيد299165
43o541تربية ابتدائي دمـــنهورديانا محمود عبد الغفار جاد
تربية ابتدائي الفيوممحمود خالد عبد الفتاح عبد الخالق76266
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةدينا ابراهيم نور الجحش228941
1478o4تجاره القاهرهمحمد عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن
كلية البنات آداب عين شمسغاده طارق احمد محمد مقبل282651
اداب انتساب موجه االسكندريهحسن حمدي علي السايح343151
هندسة عين شمسعبدالرحمـــن مصطفى عبدالعظيم الشين الشين262412
تجاره عين شمسامـــنيه مجدى صبحى محمود128225
238oo5تربية الغردقة جنوب الواديامانى رشدى محيسن الصغير
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسابراهيم مصطفى ابراهيم السيد الجويلى491787
تربية المـــنصورهساره محمود المرسى عبد العزيز المرسي572536
تجارة قنا ج جنوب الواديمروه اسماعيل محمود محمد238698
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تجاره عين شمسريهام عاطف عبدالحميد حافظ299115
تجاره طنطاحسام عبد الحليم محمد ابو دشيش357411
66o712حقوق المـــنصورهمحمد حسام ابو النور ابو النور سالم
2o97o4تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عبدالعزيز سيد عبدهللا
572o64تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد سعد محمود حامد البيلي
515o49رياض اطفال المـــنصورهتقى اشرف غريب شرقاوى
 تربية الساداتسماح انور حمدى غنيم231894
231o91اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد حسن عبدالحميد احمد
السن عين شمسنادين خالد السيد بهجت محمد رشيد122274
صيدله االسكندريهاحمد عقاد حسن السعدني362633
3655o9إعالم ج جنوب الوادىالشيماء على السيد محمود فرج
طب طنطااسراء حامد على البدرى عكر363166
7332o8تجارة قنا ج جنوب الواديعلي سيد الصغير علي
هندسة الزقازيقمحمد شعبان احمد على513733
طب طنطامحمد محمود محمد عبد السيد353132
اداب انتساب موجه القاهرهنصر محسن نصر السيد125975
كلية األلسن سوهاجناريمان محمد اسامه محمد عبد الجواد الجوهرى229671
5o4548تربية جامعة دمياطعبد هللا كامل كمال متولى سليم
298o14اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةرنا رمضان مكرم خليل الجزار
449o64كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورحنان محمود احمد ابراهيم مطير
21o6o4تجاره القاهرهعلى محمد بشير عبدالمجيد
تربية طنطارنا محمد عبد الحميد عطوان391353
هندسة عين شمسنهله محمد سامى عبدالصادق192497
اداب عين شمساميره على عبد العزيز حسين119469
هندسة المطريه جامعة حلوانكيفين فيكتور نجيب فرح115942
66o878تجاره بور سعيدبسمه ايمـــن محمود الوزيرى شيخون
796o35كلية األلسن بنى سويفيوستينا نبيل نادى نصيف
49o853تجاره المـــنصورهمصطفى البيلى مصطفى العرينى
1398o9حقوق عين شمسمحمد عرابى سيد ابو السعود
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد عاطف شفيق محمد154687
هندسة االسكندريهمحمد شوقى رمضان ابراهيم459215
اداب كفر الشيخفيفى رمضان عيد نبيه حجازى377997
اعالم القاهرهايه جمعه عبدالحافظ عبدالحافظ293851
كلية تجارة ج أسواناسالم ايمـــن طاهر محمود822836
23412oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةفاطمه مجدى عبدالحميد عصر
795o31اداب اسيوطزمزم على عبد اللطيف عبد الجواد
هندسة طنطاعبد الرحمـــن مصطفى محمد شبانه391178
فنون جميله عماره ج حلوانايمان عادل عويس قرنى الصيفي194958
تجاره عين شمسوليد صالح محمد سيد263289
42277oاداب االسكندريهفاطمة محمد عبد العال عبد الحليم رشوان
13o465تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسيمون عطيه فايز عطيه
نوعية المـــنصورهندى محمد شوقى ابراهيم حال594419
4315o9تربية ابتدائي الساداتدنيا يسرى محمد حسن أبو بكر
7116o3صيدلة اسيوطماركو كميل حنا وهبه
5o4o5oتربية جامعة دمياطهبه عبده السيد حسن هنيدى
488o7صيدله القاهرهاالء محمد عبد اللطيف محمد
اداب االسكندريهغادة حلمي ضيف حامد419823
السن عين شمسيوستينا عاطف اسعد رياض115319
طب االسكندريهايناس مجدى عبد العال عطيه اسماعيل413173
طب سوهاججورج مراد مفيد حنا813279
تجاره كفر الشيخخالد عادل عبد الحميد السيد احمد422476
287o47طب بنهاهند مصطفى كامل محمد عالم
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15o284تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد شوقى محمد عبده احمد
2622o5صيدله عين شمسامل وائل على امام سعد
تجاره عين شمسكريم احمد السيد احمد263912
378oo9نوعية كفر الشيخياسمينا عادل عبد المـــنعم ابراهيم
هندسة اسيوطمصطفى السيد مصطفى الرفاعى237987
اداب انتساب موجه االسكندريهايمان محمود عبد العزيز عمر سالم419868
41732oتربية أساسي اسكندريةأمانى ايمـــن محمد خيال
علوم الفيومايه ياسر ربيع مجاهد81181
3o2868كلية هندسة بنهامحمد عبدالرازق محمود ابراهيم الزيات
عالج طبيعى القاهرهزينب عادل سعيد عبد الغنى299413
تجاره عين شمسجورج عبد الناصر خليل ساويرس125129
تربية سوهاجمصطفى ناصر حسان صبحى811669
5748o7صيدله المـــنصورهاميره الباز السيد الباز
صيدله االسكندريهعبدالرحمـــن فتحى فؤاد فتحى الفوى436894
هندسة كفر الشيخمصطفى حسين مصطفى حافظ سليمان569913
45o132طب االسكندريهاسماء حمدي محمود الصاوى حموده
2273o3هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى حسنى بيومى السيد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد جمال حسن اإلمام383455
نوعية الزقازيقدينا عبده حسن ابراهيم هالل514557
5o7119هندسة المـــنيااحمد حسين محمد أبو الحمايل
تجارة جامعة الساداتمحمد سمير عباس السيد شــاهين427433
كلية حقوق المـــنيااحمد محمد عبد العال سيد725856
49o829اداب المـــنصورهمحمود جمال محمد محمود الشعراوى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن محمود احمد محمد حسن29745
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمعتز محمد عبد الوهاب صديق محمد الحاوي653324
3oo424كلية هندسة بنهااحمد سمير السيد اسماعيل
تجاره بنهازينب عبدالمهيمـــن فوزى حسين287932
هندسة عين شمسبيشوى نصحى مـــنسى ناشد269642
كلية البنات آداب عين شمسضحى عادل عبده بشير124488
اداب انتساب موجه عين شمسامانى ابراهيم خليل ابراهيم282155
اداب انتساب موجه حلواناسماء عصام وهيدى على45558
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن محمد عشرى حسب النبى47288
علوم دمـــنهورايمان شعبان محمد مصطفى كفافى446994
اداب المـــنيادهب سيد ابراهيم امين729282
5o95oاداب القاهرهمهند عبد الباسط محمد على
حقوق طنطامحمد سعد عبدالجواد سليمان شحاته353393
تجاره بنهااسالم عبدالعظيم محمد عويس296768
طب طنطاآيه ابراهيم محمد عبد الحميد مرعى449463
طب بنهادعاء عزت هالل عبدالمـــنعم عبدالغنى286724
تربية المـــنصورهعبير عبد العزيز محمد عبد العزيز احمد592599
تربية ابتدائي قنا ج الواديوالء جمال عبدالناصر محمد ابوزيد735713
هندسة كفر الشيخسارة داود سليمان داود457575
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاحمد محمد احمد عبد السالم جودة587739
تجاره عين شمسايمان عصام على حسن275378
3o4289طب القاهرهفاطمه عبدالحميد عبدالمجيد سالم
تربية عين شمسسالمه جمال سليمان يوسف142856
طب الزقازيقاسالم مدحت عبد المتعال محمد احمد518869
51o629هندسة الزقازيقدعاء احمد حافظ مـــنصور
تربية ابتدائي قنا ج الواديناهد عبد الناصر ابراهيم محمود741894
8o657oهندسة اسيوطنور الدين حمزة نور الدين عبد العال
طب بيطرى المـــنصورهتقى ابراهيم عبد الحميد مصطفى المسلمى586831
تربية المـــنياافنان على السيد محمد718621
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3o4o5هندسة القاهرهعبد الرحمـــن محمد بدر غانم
279o99صيدله الزقازيقمريم ماهر محمد حسنين النجار
تجاره بنى سويفأيمـــن سامى كرم ذكى725842
تجاره بنى سويفشيماء سعد بكرى على66848
اداب بنهاعمر عبدالعزيز عبدالفتاح سالم سالمان284654
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الحميد طارق عمرو محمد توفيق19748
7277o9نوعية المـــنيامها شعبان عبدالمعتمد احمد
هندسة حلوانعمر احمد حسن احمد السيد117494
72o339تجاره بنى سويفايمان وهيب عازر ذكى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر عبدالكريم السيد عبد الفتاح السيد228216
كلية البنات تربية عين شمسسلوى هاشم عثمان عبد الناصر153592
3o1427هندسة شبرا بنهامحمد بهاءالدين عبدالغنى محمد
تجاره طنطاشدا هانى محمد احمد فرها489394
صيدله عين شمسسندس فرج حنفى عيد عبدالهادى288221
27o22oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانكيرلس عزيز عبدالمسيح بطرس
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايمان احمد كامل عفيفى شرف228636
2o2154هندسة القاهرهحسين محمد ابراهيم الدسوقى محمود
تربية بنى سويفرانيا مجدى محمد محمد67281
نوعية طنطاابراهيم خالد محمد ابو الفتح محمود طعيمه353414
429o11تربية طفوله ج دمـــنهوراالء أشرف عبد الرؤف محمد كويلة
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخأسماء حسام البيلى حسن384322
1243o5اداب القاهرهساندرا صفوت مدحت وليم زكرى
28297oتربية بنهاابتسام عزت عبدهللا شعبان
هندسة االسكندريهعادل محمد أحمد توفيق عبد الهادى342425
تجاره بنهاساره جمال حجازى محمد حجازى278161
2o5761اداب حلوانيوسف احمد يوسف عثمان
تربية عين شمساسراء اشرف محمد حسنين145274
2o4574اداب عين شمساحمد رمضان زينهم عبدالمقصود
طب المـــنياكريم محمد عالءالدين عبدالقادر محمد726136
طب المـــنصورهمارى مالك فوزى زكى581124
حاسبات ومعلومات عين شمسمحمد عمرو محمد السعيد عبد الحميد119867
هندسة بور سعيدمحمد فرج هللا عبداللطيف محمد658557
تربية ابتدائي طنطااميره محمد الشحات السيد البردويل493731
1388oطب بيطرى القاهرهمريم زكريا حمايه عبد الملك
تربية ابتدائي طنطاياسمين رضا محمود احمد الربيعى489484
365o28اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنرمين مسعد محمد الشيخ
تجاره القاهرههاجر خالد فوزى محمد31721
طب بيطرى كفر الشيخمحمد وجدى عبدالمـــنعم عبدهللا مرسال381432
63978oهندسة عين شمساحمد اشرف عبدالقوى بكر
حقوق القاهرهزياد عادل على عثمان152862
صيدله القاهرهمارينا نهاد نادى صديق115349
4224oاداب حلوانامـــنة حسن عبد المـــنعم رجب
صيدلة اسيوطابرام غبلایر شحاته غبلایر795183
3614o2تربية طنطاامجد محمد عبد الحميد السيد محمد
43o484كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةريهام رمضان محمد الحوفي
496o75هندسة طنطامحمد ابراهيم عبدالرحمـــن العتر
336o83صيدله االسكندريهعائشة زكي خليل زكي المعداوي
صيدلة سوهاجمحمد عادل خليفة عبد الرحيم816668
عالج طبيعى القاهرهسيف الدين على شندى شندى على عطا276486
8o7688اداب سوهاجدعاء عماد الدين احمد على
266o4تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد كمال احمد عبد الكريم
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسمـــنال خميس عبدة محمد عبد الحليم658674
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اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمونيكا يسري ابراهيم حنا656673
تجاره الزقازيقمحمد محمد الهادى محمد وهدان شريف512637
19o92oطب القاهرهاندرو ايمـــن رياض صبرى رياض
7852o3تجاره اسيوطرؤي ابو العال احمد شوقي
تربية ابتدائي بنهاامانى كمال عبداللطيف محمد ابراهيم الشرقاوى285361
49917oكلية األلسن كفر الشيخبسمه السعيد السعيد ابو ستيته
38o191اداب كفر الشيخأيه السيد محمد محمد عبد الحميد
71o567سياحة وفنادق المـــنياماريان اشرف عدلى يوسف
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىعبدهللا محمد فؤاد حسن238598
طب االسكندريهاسماء لطفى فوزى موسى446488
تربية اسوانعبد الرحيم راغب حسين موسى819483
732o36اداب قنا ج جنوب الوادىاسماء حسن خميس حسن
489o98هندسة كفر الشيخمحمد هارون احمد محمد ابوعيسى
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن حمدي محمد ابو الحمد محمد345589
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسامه عيد جمعان حماد654389
7276o4صيدلة المـــنياهاجر حسنى مرزوق محمد
19oo19هندسة عين شمسمحمد طلعت عبدالفتاح محمود
664o3طب بنى سويفباسم جرجس وهيب وهبه
8o7386تربية طفوله سوهاج طالباتهناء ابو السعود محمدين أبو السعود
تربية بنى سويفعبير فيصل سيد دياب71718
كلية فنون جميلة فنون اسيوطاحمد عبد هللا ابراهيم نايل157781
14o539تجاره القاهرهمروه احمد عز الدين امين
تربية ابتدائي عين شمسساره احمد محمود احمد282862
تجاره بنهاداليا ايمـــن محمد زايد277814
19oo34تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابانوب ثروت سمير رمزى
تربية طفوله شبين الكوممها رمضان عبدالباسط جاد225565
42925oتربية طفوله ج دمـــنهوراالء زكريا عبد المـــنعم عبد السالم
تجاره طنطاعمرو فرحات حسن كوارع352725
فنون جميله فنون ج االسكندريهحازم طارق محمد عيد شــاهين344762
2137o9كلية الطب البيطرى المـــنوفيةطه عبدالرسول على خضرى
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء على محمد لوندى742449
فنون جميله عماره المـــنياجوستين رجائى عدلى رزق هللا714317
58o642صيدله المـــنصورهمحمود محمد عبد الحى عبده ابراهيم
هندسة شبرا بنهاعمرو رشدى عبدالخالق عبدالحميد سليم294359
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد رضا شوقى عبده233233
صيدله طنطانورهان خالد عبد الرحمـــن على حجازى497583
تجاره سوهاجمحمود محمد اسماعيل نور الدين814524
اداب اسيوطهدير عادل عبد العال هريدى788756
154o3oاداب القاهرهخلود خالد حسن السيد محمود
496oo7طب طنطاالسيد كامل محى الدين شعبان
236o13كلية الصيدلة ج الساداتسندس اسامه محمود حجازى سالم
519o48هندسة الزقازيقحسام جالل حسن الصاوى
5o9479نوعية الزقازيقعبدالرحمـــن عادل عبدالفتاح عبدالحميد محمد
طب المـــنصورههاجر ابراهيم محمد ابراهيم شداد585165
8234o7كلية طب أسوانخالد دسوقى فريحى نور
442o81صيدله االسكندريهمحمد امين محمود محمد الروينى
5255o6طب بنهااسماء السيد احمد امين محمد
15o737هندسة القاهرهاحمد نبيل عبد القادر محمد
اداب طنطامحمود عبد هللا محمود عبد الغفور درباله352623
تربية طنطادنيا سمير عبد الوهاب الليثي497873
3o72o5كلية البنات تربية عين شمسريم محمد سيد عبدالرازق
3o5355تربية ابتدائي بنهاانغام طارق احمد حامد
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7134o6سياحة وفنادق المـــنياسمر جمال جابر عبدالغنى
طب بيطرى اسيوطنورا احمد طاهر احمد797599
15o591تربية ابتدائي عين شمسعبد الرحمـــن خالد محمد السيد
حاسبات ومعلومات الزقازيقبهاء عصام الدين السيد عبد الحليم على النجار517472
38752oصيدله االسكندريهليلي مختار إدريس أبو عليوة
58873oطب بيطرى المـــنصورهعبد هللا حامد ابراهيم حامد محمد
8186o2اداب سوهاجمحمود احمد سليمان محمد
هندسة شبرا بنهازياد محسن حسنى ابراهيم286183
3515o2صيدله االسكندريهنسمة حسن عباس احمد
827o49كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاميره فوزى عبد الحليم على
تربية ابتدائي بنى سويفمارينا عاطف مالك رزق69196
 تربية الساداتاحمد عيد بيومى عفيفى223771
هندسة القاهرهمارك ناصر حربي هنري124229
27766oاداب بنهاابتهال صابر عبدالخالق ابراهيم
8ooo74طب بيطرى اسيوطدعاء عبد الكريم مرعى محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسالى السيد محمد لطفى مصطفى278488
8o5495تربية سوهاجدينا عالءالدين محمد عباس
33991oاداب االسكندريهريم عادل السيد ابو شــامه عبد الجليل
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى ممدوح محمد حسن محمد295133
هندسة اسوانيوسف عبدالعاطى محمد مغازى747371
تربية ابتدائي طنطامحمود على محمود موسى361648
1935o4كلية البنات آداب عين شمساالء ياسر يحى محمد نجاتى
791o22اداب اسيوطفاطمه سيد حسن سيد
تربية قنا ج جنوب الوادىهاجر علي حسين حسين739834
تجاره االسكندريهندى صالح عبد اللطيف محمد419415
كلية اآلثار سوهاجأحمد سيد بدر حسين749635
435o55طب اسنان االسكندريهحبيبة خالد محمد محمد على شوشــان
اداب الزقازيقمحمد ايهاب عبدالستار حسانين649284
تربية ابتدائي المـــنصورهياسمين وائل عبد السالم الشرباصى576414
رياض اطفال المـــنصورهاسماء مسعد السعيد غازى486743
كلية األلسن سوهاجمحسن نصحى حامد جوده816916
هندسة عين شمسغاده البيومى البيومى محمد14184
571o75هندسة المـــنصورهاحمد عوض على جابر
65972oتربية ابتدائي جامعة السويساسراء يوسف على يوسف
صيدلة اسيوطزينب جمال أحمد عبد الحليم747444
تربية طفوله طنطاخلود عبدالجواد السيد عبدالجواد العطار363347
صيدله القاهرهمارينا عادل زاخر كراس27554
عالج طبيعى القاهرهاالء زكريا فتوح السيد الكاشف644357
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد طارق محمد احمد احمد عطيه239121
72o539رياض اطفال االسكندريه طالباتشرين خالد محمد أبوسريع
3o3534صيدله طنطانورهان حمزاوى محمد حمزاوى
اداب المـــنياكريم رضا غندر درويش727876
كلية هندسة بنهامحمد خليل سالم سليمان279912
طب بيطرى الزقازيقسماح السيد عمر السيد خطاب642763
8o4487هندسة اسيوطاسالم طارق عبد الفتاح محمود
5oo476اقتصاد مـــنزلى حلواننورهان وفيق مختار الكتبى
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحاسراء السيد رمضان السيد336644
2684o7التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةتبارك محمود محمد فرج على
14o619تجاره القاهرههاجر محمد احمد اسماعيل
1481ooهندسة المطريه جامعة حلواناسامه سعد عبد اللطيف سعد هجرس
صيدله عين شمسمـــنه هللا السيد الصافى محمد السيد192127
طب بيطرى كفر الشيخدينا احمد محمد عبد الرحمـــن النجار372288
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تربية ابتدائي طنطاايمان اسعد يوسف قنديل359989
595o99عالج طبيعى ج كفر الشيخفاطمه محمد مصطفى محمد شحاته
8oo8o2حقوق اسيوطعمر صفوت احمد عمر
هندسة كفر الشيخاحمد ابوزيد سعيد الشويقى362143
1248o1تربية حلواناالء محمد كمال عبد الفتاح
طب بنهانورا عبدالناصر الشحات عبدالعزيز285267
24386oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةفهمى ماهر فهمى ندا
5o9878اثار قنا جنوب الواديمـــنال مصطفى عبد هللا مصطفى العطار
صيدله طنطااحمد ياسر محمد ابو زهره366424
تربية بنى سويفايمان حسين سعد حميده69641
273o76هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف هشــام محمد وهبه
56o357هندسة المـــنصورهنهله عفيفى السعيد طه
السن المـــنيااسراء مجدى محمد مصطفى صالح424365
2o2559تربية عين شمسياسمين ايهاب محمد سيد
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد حنفي ابوالقاسم شرقاوى58327
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاياد حسين حسن عبدالودود729542
اداب الزقازيقاسراء عبدالحكيم دياب محمد645517
كلية البنات آداب عين شمسفجر بهجت محمد ابراهيم ابو حطب148717
تربية ابتدائي الساداتمحمد راشد مـــنصور راشد عجوة227334
تربية المـــنصورهايه محمد محمد سالمه الغزاوى566644
651o8oكلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس باالسماعيليةاحمد محمد سيد محمد محمود
5o5164تربية جامعة دمياطفاطمة احمد محمود محمد رمضان
487oo1طب المـــنصورهاالء شريف بدير البرعى االختيار
اداب المـــنيااحمد محمود فتح عبدالكافي715533
صيدله القاهرهميار احمد حسن محمد قويشه49538
821o66تربية ابتدائي اسواناميره امير محمد ابراهيم
صيدلة بورسعيدناديه محمود محمد السباعى سرحان236247
7oo53تربية ابتدائي بنى سويفاسالم احمد عبد الحميد محمد
كلية طب االسنان جامعة أسيوطاحمد بدر غريب سيد796248
صيدله عين شمسهدير ابراهيم محمد هندى266425
تربية ابتدائي اسوانشيماء عبد البارى حامد ابراهيم822364
تربية طنطامحمود على عبد العزيز على العسال355549
تجاره عين شمسكريم اشرف محمد عبد الحليم محمد جمال114287
هندسة الزقازيقمحمد احمد احمد سليمان عنان645317
صيدله االسكندريهسهى انور محمد عبد الجواد بسيونى348412
طب اسنان طنطاهايدى كمال الدين عبدالفتاح السيد232328
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد اشرف محمد محمد النحاس592557
صيدله المـــنصورههانم محمد المـــنير يسين عابد564773
صيدلة اسيوطبساده ايمـــن ناجى نسيم816321
2o97o7نوعية جيزهاسالم احمد محمد احمد
تجاره انتساب موجه حلوانعمر عبد الرؤف عبد المولى حسن159679
طب بيطرى القاهرهايه يسرى جمال بكر28482
5o7866تجاره جامعة دمياطفهمى السيد محمد فهمى المتولى ضيف
7861o7تجاره اسيوطاسامه على جالل احمد
715o62رياض اطفال المـــنيا طالباتزينب حسانين صديق حسانين
تجاره االسكندريهيحيى زكريا حسنين محمد محمود338719
اداب االسكندريهعيشه محمد عبدالستار حسن خليل 423517
34o232تجاره االسكندريهتقى اشرف حسن محمد حسنين
هندسة المـــنصورهمحمد مجدى محمد محمد سعد579316
تربية طفوله ج دمـــنهورروان ابراهيم رجب محمود حسين428577
تجاره االسكندريهاحمد محمد محمد عبد ربه الموافى416154
41o656اداب االسكندريهمحمد العربى رمضان حسن محمد
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الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاميرة خالد محمد السيد احمد فاضل346291
5o399كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمروه محمد يوسف عبد الحكيم
8oo572تربية اسيوطنانسى صالح داخلى رويس
تربية الزقازيقامانى اشرف عطيه مـــنسى االعصر637835
هندسة االسكندريهعمرو احمد على محمد السيد338923
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفعلى محمد على عبد الراضى793697
تجاره سوهاجمصطفى كمال حامد رشوان815999
طب بيطرى المـــنصورهاحمد ايمـــن محمود محمد البدري583868
كلية االثار ج اسوانعبد الرحمـــن وليد كامل السيد عبدالعال342632
8o973طب الفيومهند سالمه احمد محمد
8o18o6تجاره اسيوطساره مصطفى على ابوزيد
اداب الزقازيقاميله عبد الناصر ابراهيم عبد العزيز القطقاط586763
5o2922اداب جامعة دمياطاسراء نعمان عبد المـــنعم عبد المـــنعم الطاووسى
تربية شبين الكوماسراء سمير محمد حبيب222619
2o5671تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن محمد ابراهيم فهمي عبد العال
تربية اسكندريةشيماء سعيد صابر محمود امبابى415761
هندسة كفر الشيخمحمد أحمد محمد حسن381196
217o9oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحاتم سمير محمد السيد
هندسة عين شمساحمد ناصر عبد المـــنعم احمد محمود116528
23o85oكلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد محمد على حسن
تربية ابتدائي طنطااسراء محمد سالم زكى محمد خليل363298
11668oصيدله القاهرهساره سامح موريس روفائيل
اداب الفيوماسالم عبد المـــنعم مصطفى سعدالدين73676
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانطه محمود عثمان السيد126987
5346oكلية البنات تربية عين شمساميره محمود رحيم محمد
36o596اداب طنطاشيماء السيد محمد حسن عبد القادر قنديل
طب طنطابسنت محمود المحمدي محمود364825
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد الشحات صالح فرج ابراهيم235244
8221ooكلية الصيدلة ج جنوب الوادىايمان حسن سليمان حامد
تجاره القاهرهمريم محمد مصطفى محمد36359
عالج طبيعى قناايه صبرى السيد على737414
8o8513تجاره سوهاجمصطفى محسن عثمان احمد
تربية ابتدائي الزقازيقوالء محمود السيد محمد خليل641425
تمريض القاهرة اميره سليمان عبد العظيم سليمان27519
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد ماهر عبدالسالم بطه219973
6488o6اداب الزقازيقهند على موسى محمد حسن
حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسمحمد مجدي عبد الحليم حسين زهران651731
صيدله عين شمسساره صالح محمد شعبان117221
36o571تربية ابتدائي طنطاامـــنيه مختار احمد طه الفرماوى
طب بيطرى المـــنصورهمحمد محمود ابراهيم رمضان حسن588437
5o7461تربية جامعة دمياطهدير أيمـــن السعيد محمد جالل
هندسة عين شمسغاده محمد طارق عبد السميع طلبه123319
نوعية المـــنصورهايمان اسماعيل محمد سليمان بدوى582695
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد رمضان ابراهيم احمد133414
3o996تربية ابتدائي عين شمسمـــنى صابر مرسى محمد الصفتي
هندسة الفيوماسالم محمد السيد توفيق653255
هندسة المـــنصورهمحمد ابراهيم سعد مقبول المليجى573254
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسشروق احمد عبدالرحمـــن عبدالعال653827
56o783تربية ابتدائي المـــنصورهفاطمه رضا محيله السيد
هندسة االسماعيليةعمرو ايمـــن عثمان على651354
اداب انتساب موجه االسكندريهروان عبدالمجيد محمد عبدالمجيد خليل411164
اداب اسيوطمروه عادل سيد اسماعيل827893
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هندسة االسكندريهاحمد خميس سعد احمد عمر459539
7o9o5رياض اطفال بنى سويففاطمه فوزي محمد عبد القوي
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاحمد مجدى احمد التاية734778
هندسة القاهرهروال ابراهيم وليم غالى193449
76o932كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمروة احمد حسين على
8o5679طب بيطرى سوهاجوالء اسامه فتحى السيد
298o52اداب انتساب موجه بنهاشيرين وجدى سليمان على يونس
طب المـــنصورهاسراء محمد عبد الوهاب الغندور591911
اداب انتساب موجه القاهرهبسنت طارق جالل جاد محمد25163
هندسة حلوانمهاب عبد الرحمـــن عبد العزيز السيد124697
3489o7تجاره كفر الشيخميار مجدى حسن خميس نونو
إعالم بنى سويفحسام محمد السيد عفيفى286397
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراالء السيد ثابت ابراهيم سليمان447193
تربية دمـــنهورمـــنة هللا مصطفى محمد لطفى عبد الوهاب429295
15191oطب القاهرهاسراء ممدوح جابر حسين
51362oهندسة الزقازيقباسم امجد محمد حمدى خورشيد
426o93اداب دمـــنهورعبد الوهاب ممدوح محمد عبدالوهاب القاضى
492o97هندسة اسيوطعبدالحميد محسن حسن مسلم
تربية المـــنصورهاسالم خالد محمد السعيد561899
71o4oهندسة الفيومرضا سعد عثمان محمد
كلية البنات آداب عين شمسوفاء سليمان عبد المجيد عز الدين36461
تربية حلواننجفه عيد رمضان محمد سيد احمد56182
حقوق القاهرهاميره طارق بشرى محمود132388
صيدله الزقازيقاسماء محمد احمد ابراهيم524393
عالج طبيعى ج كفر الشيخنوران ثروت السيد محمد581526
518o2oصيدله الزقازيقرانيا اشرف مصطفى محمد
هندسة االسكندريهياسمين ابراهيم السيد علي ماضي349198
3oo76oنوعية بنهامـــنار عصام محمد الجميل
حقوق بنى سويفرانيا بهاء صالح ابوالحسين64528
اداب اسيوطهاجر محمد عبد الكريم حسن789118
هندسة عين شمسعمرو عماد شــاكر بيومى15448
3o599oعلوم عين شمسعمر هشــام مدبولى حسين خليل
8o5o66تربية ابتدائي سوهاججيهان رفعت لطفي حامدي
81687oتجاره سوهاجسراج الدين محفوظ عبد المعطى عبد الحميد
تربية ابتدائي االسماعيليهشيماء قاسم ربيع محمد653957
7355o5تجارة قنا ج جنوب الواديشهاب سعيد محمد صابر حسانين
تربية حلوانمحمد احمد محمد احمد154842
طب الزقازيقاحمد محمد رشــاد محمد648615
تجاره اسيوطرامى نصحى زغلول بدروس798672
طب عين شمسميار محروس عبدالحميد سالم حماد298537
اداب القاهرهلمياء احمد مصطفى احمد123634
اداب انتساب موجه عين شمسصفاء السيد عبدالحميد محمد265849
حقوق القاهرهصالح محمد صالح رجب32522
كلية االثار ج اسوانهدير اشرف فؤاد عبد الحميد27924
طب بيطرى سوهاجمـــنى جمعه على احمد818437
اداب عين شمسسندس مصطفى محمود على298952
58799oهندسة المـــنصورهعبد العزيز محمد محمد حسن محمد عمر
تربية طنطافوزيه السيد محمد عثمان491588
تربية طفوله االسماعيليهعزه عبد الكريم كامل عبد هللا654516
عالج طبيعى القاهرهنورهان على عطيه الديب652758
31o56اداب حلوانايمان احمد حسن عبد الواحد
3oo534طب بنهااسراء وليد السيد عبدالعزيز
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كليةاسمجلوس
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسحموده شوقى فرج صفه214169
تجاره كفر الشيخحسن محمد حسن حسن نميله368719
تجاره الزقازيقعبدالمـــنعم عبدالعزيز عبدالمـــنعم احمد512332
صيدلة اسيوطميرنا ناشد فرج مسعود787797
821o62إعالم ج جنوب الوادىاسراء عبد الجواد على عبد اللطيف
56o353هندسة المـــنصورهندى السيد العربى محمد عبد هللا محمود
5455oتجاره القاهرهاحمد حسنى محمد امين
هندسة االسكندريهاحمد جوده احمد جوده العزب413765
هندسة طنطامحمد سلمى ابو المجد رشيد357991
هندسة الزقازيقصبرى السعيد صبرى زكى588788
1393oهندسة القاهرهاسالم محمد شــاهر ابراهيم
3o1582تجاره عين شمسغاده عبدالعزيز عبدالعزيز محمود
455o74هندسة االسكندريهاحمد سامى عبد الفتاح ابراهيم حسين
15o641اداب حلوانمحمد عبد هللا محمد عبد هللا
اداب حلوانجهاد انور شعبان يوسف اسماعيل211693
طب المـــنصورهيوسف ابو زاهر عبد الحميد محمد زاهر573168
81o471صيدلة اسيوطندى ممدوح محمد قناوى
27oo73اداب حلوانابراهيم عباس رضوان عبدالاله
اداب انتساب موجه عين شمسمصطفى عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح281931
تربية ابتدائي بنى سويفماجده سامى رجب اسماعيل65557
اثار القاهرهساميه احمد محمد محمد المسالوى228628
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد يحى محمود محمد76142
هندسة المطريه جامعة حلوانفادى ايهاب فؤاد زكرى117497
131o89اداب حلوانمحمد جوده محمود محمد
57o68اداب حلوانياسمين عالء صالح زغلول حسن
22587oاثار القاهرهياسمين مصطفى امين السيد
طب بنهاايمان حماده عبدالعزيز ابراهيم222868
السن المـــنياعبدالحميد كمال عبدالحميد مصلحى خلف227325
تجاره الزقازيقاحمد جمال عبد هللا عبد هللا محمد645627
حقوق عين شمسعصام الدين محمد زكريا امين119127
تربية بنهاشيماء جالل محمد على الشحات229659
تربية طفولة فرع الوادى جديدسماح حلمي سليمان عبد هللا749187
اداب انتساب موجه حلوانايمان عرفة عباس عبد اللطيف36494
اداب انتساب موجه عين شمسسمر يسرى نصر شرف عبدالعال268144
اداب طنطاياسر عرفات عبدالعزيز متولى357191
81o629طب بيطرى سوهاجمارتينا محروس بشــاى زخارى
طب بيطرى الزقازيقسميه السيد على عبد السالم طه585414
تجاره بنهاامل صابر عبدالمطلب عواد عياد293294
تجاره عين شمسنورهان رضا سعيد غزاله122643
14o585تجاره انتساب موجه  عين شمسندى حماده مختار حسين
تجاره الزقازيقاميره عرفات سعيد محمد642574
52641oصيدله طنطاعبير محمد ابراهيم محمد
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتاسراء محمد احمد خليفه195419
57385oتربية ابتدائي المـــنصورهحماده عبد السيد حسب النبى السيد
82o814هندسة اسيوطمصطفى محمود سيد محمود
تربية كفر الشيخامـــنيه محمد محمد عبد المجيد شراره373145
رياض اطفال االسكندريه طالباتامـــنيه عاطف حسن السيد424665
تربية ابتدائي بنهامحمد السيد عبدالعظيم مغاورى275877
طب المـــنيامحمد اسماعيل عبدالظاهر احمد727493
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىعبدالرحمـــن ثروت السيد محمد عويضه645653
اداب كفر الشيخمـــنى السعيد عبدالمجيد رمضان عبده377254
تربية قنا ج جنوب الوادىعمر حسين عديسى حسين744566
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كليةاسمجلوس
صيدله المـــنصورهساره محمد عبد المـــنعم بدير عبد العال591963
6679o5تربية الزقازيقمى حسن عبد الرازق احمد درويش
34o286تجاره االسكندريههاجر محمود احمد عبد المولى
هندسة طنطااحمد السباعى ابراهيم السباعي المصرى488981
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيوسف شــاهين عبدالعظيم الشين224488
51o959تربية ابتدائي الزقازيقاسماء عاطف محمد حسانين
34693oتجاره االسكندريهاسراء خالد بن الوليد عمر حراجى
تربية ابتدائي بنى سويفهدير كمال محمد فرج69222
34o785تجاره االسكندريهطارق محمد السيد اسماعيل الجوينى
هندسة االسكندريهسارة السيد محمد عوض الفيشــاوى349869
هندسة الزقازيقاحمد محمود ابو يحيي محمد داؤد645736
هندسة المـــنياندا ابوعمره حمزه محمد حسين237296
تجاره كفر الشيخاسالم احمد فؤاد فريد572924
كلية هندسة بنهااحمد محمد عابد عمر278865
تربية اسيوططارق محمود محمد احمد792199
تربية طفوله ج دمـــنهورأسماء صبرى محمود السيد عالم429337
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةحسناء سيد امام ابراهيم787889
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد رأفت لبيب بركات221683
طب المـــنصورهمحمد السيد ابراهيم محمد السيد588429
4321o3تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء عاطف على على نعيم
413o5oطب االسكندريهاحمد  السيد رمضان السيد محمد
56417oطب اسنان المـــنصورهاحمد ذكى محمد محمد ابو خليل
تربية طنطامحمد سعد عبدهللا محمد القرموط352729
حقوق سوهاجاحمد عبد الفتاح محمود حسين817781
تربية ابتدائي طنطاكريم محمد محمود ابوصالحه358812
صيدله المـــنصورهفاطمه السيد احمد طلبه جالل579271
51o69oتجاره الزقازيقمحمد صابر فتحى محمد مـــندور
هندسة طنطااحمد عبد السالم ابو المجد اسماعيل نصار366623
تجاره بنى سويفاحمد سيد فتحى عبدالحكيم722385
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو جمال الدين جمعه محمد224841
صيدله االسكندريهمياده اشرف محمود على مازن341748
41oo64كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةشيرين عصام احمد حمزه سليمان
49934oتجاره طنطامصطفى بهجت محمود ابو السعود الجوهرى
حقوق القاهرهمريم شعبان عبد اللطيف حسين43455
هندسة المـــنيامحمد حمدى احمد عبد هللا الدولتلى573271
7391o4تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتاسراء محمد السيد محمد
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفصالحه عاطف فتحى عبد القادر69668
كلية البنات آداب عين شمساسماء محمد سعيد السيد الرحل287852
8o4154حقوق سوهاجاحمد محمد الضبع محمد محمود
طب بيطرى المـــنصورهايمان اشرف رزق حنطور491636
2465oكلية البنات آداب عين شمسياسمين محمد حسن السعيد
645o13اداب الزقازيقمها هاني محمد عبدالعال
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود رجب السيد محمود عبدالحفيظ381577
طب اسنان كفر الشيخعلى محمد مرسى عبدهللا342592
هندسة اسيوطمحمد احمد عبد الاله محمد788982
4293o7تربية ابتدائي دمـــنهورنورهان خالد احمد عبد الكريم
496o79كلية هندسة بنهامحمد مجدى سعد عبدالمجيد
71964oتجاره بنى سويفمحمد رجب شلقامي صالح
طب بنهاايمان طلعت حلمى امين226194
7386o8تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتسارة ابراهيم احمد محمد
هندسة عين شمسحاتم جمال احمد السيد262876
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسرحمه محمد سلطان عبد الغفار محمد663792
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1411o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحبيبه فتحى عباس طه
4oo96صيدله القاهرههدى احمد حسنى عبد العزيز
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةيوسف ممدوح محمود ابراهيم القصيفي187792
3o226علوم القاهرهعبد الرحمـــن عصام محمد احمد عمر
تجاره انتساب موجه قاهرهاسامه محمد محمود فتح الباب51279
نوعية الزقازيقابراهيم على محمد سعد646655
تجاره القاهرهمحمد خالد محمد عبد السالم26121
8o8o13تربية ابتدائي سوهاجساره عبد اللطيف عبد الحليم بخيت
56o72oتربية ابتدائي المـــنصورهايمان ايمـــن يوسف محمد سالم
اداب حلوانمديحه ممدوح محمد محمود حسين154263
تربية طفوله جامعة السويسنورهان عالءالدين حسين عبدربه657426
طب بنهابالل ابراهيم سعيد بشره217343
35o917فنون جميله فنون المـــنياروجينا ألفى حافظ فهمى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحسن حامد حسن رميح222223
تربية قنا ج جنوب الوادىمروه محمد احمد محمد747428
36o58oتربية ابتدائي طنطاايه احمد مصطفى كمال احمد
حاسبات ومعلومات اسيوطابانوب نبيل فوزى ابوسخرون798711
تربية العريشهند احمد الددامونى على665862
تجاره عين شمسعمر مجدى محمد على سليمان262836
نوعية بنهارانيا عادل عبدالتواب محمد محمد قنديل284915
تجاره بنى سويفمحمود حسن ذكي ابراهيم68959
2938o3كلية البنات تربية عين شمسشيماء رضا حسن ابراهيم حسن
تربية كفر الشيخهدير عبده السعيد القاضى369645
صيدلة المـــنياشيماء احمد محمد حماد754756
هندسة عين شمسريم هشــام مهيب حسن116846
7891o6كلية رياض االطفال اسيوطامـــنيه اشرف محمد يوسف
5o5144السن عين شمساجالل محمد ابراهيم احمد مـــنتصر
65o238اداب الزقازيقسماح احمد محمد عبد السالم
5643o3هندسة كفر الشيخكريم ياسر المتولى عالم
نوعية طنطانعيمه جمال عبدالستار خليل الشــاذلى485428
24o376تربية ابتدائي الساداتمروه محمود احمد خلف محمد
5o6249تربية رياضيه بنين جامعة دمياطجميل مصطفى محمود عبد الحافظ
صيدله االسكندريهاحمد عالء محمود عبد الرحمـــن كمال345227
هندسة عين شمساحمد سامح مصطفى عبد الحميد الشــاهد187313
3o4726صيدله الزقازيقهاجر عادل فهمى محمد نصر
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخامـــنيه انور عبدالباسط محمود384325
طب االسكندريهسارة حسن ابراهيم الشيمي438983
5799o6طب بورسعيداسامه محمد محمد العدوى الديب
5124o1اداب انتساب موجه  الزقازيقميار خالد محمد عبدالدايم ابراهيم
هندسة عين شمساحمد عماد احمد محمود191872
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن محمود جادالكريم عبد المجيد51312
تربية أساسي اسكندريةفاطمة احمد ابراهيم عوض ابراهيم422766
حقوق عين شمساحمد الصديق ابو بكر رمضان عبد السالم126939
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويساسراء خالد حسين محمد اسماعيل657643
3oo955تربية بنهادينا محمد احمد محمد الشــافعى
2o2o96علوم القاهرهعمرو محمد درويش محمد
3124oاداب القاهرهوفاء سيد سليمان عبد الفتاح
192o8oهندسة عين شمسانجى سامى صالح الدين متولى
حاسبات ومعلومات االقصر ج جنوب الوادىمحمد محمود احمد محمود831687
14245oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهدير اسامه عبد السميع محمد صيام
تربية رياضية بنين بنهاعبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن عبدالعظيم شــامه279146
تربية أساسي اسكندريةمحمود محمد محمد محمود البيسي343991
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649oo4اداب الزقازيقزهراء سامى البالسى عبدالسالم
5o3412صيدلة بورسعيداسراء محمد صالح حامد قتايه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن محمد عباس السيد ابراهيم114651
صيدله االسكندريهاحمد السيد متولى يوسف شلبى227353
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمود صابر سعد على52579
اداب دمـــنهورابراهيم احمد عبدالعاطى محمد خليل425495
تجاره االسكندريهمحمد مصطفي سعد عبد السالم388511
عالج طبيعى ج كفر الشيخعال مصطفى عبدالسالم يوسف الفخرانى214625
هندسة اسوانمحمد عبد الحميد يوسف احمد819564
تربية ابتدائي بنى سويفشيماء طارق احمد امين64966
اداب كفر الشيخاسماء مصطفى احمد مصطفى محمد415846
صيدله االسكندريهمارى كمال خلة نقوال348422
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندا مهنى راشد محمد24626
نوعية الزقازيقاالء احمد السيد احمد646266
صيدله عين شمسميران طارق محمد فتحى عبد هللا صيام117228
كلية األلسن ج أسواناسالم ايمـــن عبدالحافظ جابر217753
56o65oصيدلة بورسعيدمريم مكرم احمد االمام عاشور
طب بيطرى بنهاجهاد عاطف عبدالباسط محمد298626
اداب القاهرهامانى حمدان عليو محمد92541
43o599تجاره دمـــنهوريارا محمد سعيد محمد خميس
تجاره الزقازيقمحمود زكى ضاع االنصاف حسن516965
6666o6حقوق الزقازيقايهاب ناصر سالم ناصر
تربية حلوانبسنت ايهاب احمد محمود264612
12196oهندسة عين شمسهشــام محمد ابراهيم محمد
هندسة طنطامصطفى محمد مصطفى محمد عيد362413
42o742فنون جميله فنون ج االسكندريهعبد هللا محمد ايوب عباس احمد
2o7478تربية عين شمسداليا عماد عبد الروؤف طه محمد
7o392رياض اطفال الفيوم طالباتدعاء عبد الاله عبد الرحمـــن مسيرب
تجاره االسكندريهحسن السيد توفيق عبد هللا سعد421222
44897oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسماء كريم عبد القادر عبد العزيز بركات
اداب بنهامحمود جميل ابراهيم ابراهيم278839
49963oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهاجر اشرف السيد كيوان
تجارة قنا ج جنوب الواديمى حسنى كمال حسين محمد237185
83o81oصيدله االسكندريهمحمد حسنى السيد العجمى
تجارة قنا ج جنوب الواديمينا شكر فؤاد صديق237718
اداب حلوانهايدى احمد يحيى عبد الفتاح146322
هندسة حلوانمصطفى جمال عبد الحكيم محمد سليمان13829
صيدله طنطاموده خالد عبدالحميد السيد حجازى236387
صيدلة بورسعيدمريم عاطف عبد هللا البيلى على571833
41752oتربية اسكندريةندا ابراهيم طه محمود العيسوى
صيدله طنطاايمان رضا السيد الدسوقي الزيات359891
صيدله حلوانبسمه مجدى مليجى الفقى218893
نوعية كفر الشيخمحمد يسرى عبدالعزيز حجازى383524
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانندي محمود عبد الفتاح عبد العزيز27327
81o837تربية طفوله سوهاج طالباتالهام محمد رشــاد سالم على
اداب المـــنصورهرانيا عبد الهادى عبد العزيز عبد ربه ضيف584491
35972oهندسة طنطاسلمى مـــنجى احمد السيد الشــافعى
اداب قنا ج جنوب الوادىعبدالوهاب احمد عبدالمـــنصف محمد736192
376o71هندسة كفر الشيخمصطفي محمود السيد علي القصبي
53oo37اداب الزقازيقاشرقت ابراهيم محمود عبدهللا
41o887تجاره االسكندريهصفاء عالء محمد احمد عيسى
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةهاجر محمد حلمى محمد226328
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كليةاسمجلوس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان صالح حامد الخطيب222998
تربية ابتدائي شبين الكومريم شريف محمد فراج225192
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرنا محمد عماد الدين محمد عز الدين خليل ضيف124497
طب المـــنصورهياسمين زكريا ابراهيم عبد الهادى احمد578463
حاسبات ومعلومات الزقازيقمحمود عبدالعزيز سليمان الديدامونى522747
788o47اداب اسيوطمايكل رأفت عباس باشــا
66251oكلية أداب بورسعيدمريم ابراهيم يحيى حسنين محمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخعمر ربيع يوسف البيسى499568
صيدله حلوانعيشه نجم احمد جنيدي81298
تجاره انتساب موجه قاهرهمياده صفوت عذاري حنا44619
حقوق عين شمسمحمد ماهر طه احمد امام296694
27713oهندسة شبرا بنهاايهاب ابراهيم محمد حسن سليمان
5839o4طب المـــنصورهعمرو طه متولى مصطفى نعيم
35o788فنون جميله فنون ج االسكندريهرحمة ممدوح محمد هاشم
هندسة المطريه جامعة حلواناسالم محمد حسن عبده مجد562462
تربية سوهاجكرستينا فرج ظريف رمان811976
السن عين شمسدنيا رمضان محمد السيد39618
تجاره القاهرهسماح طه حسين مرداش57916
815o15اداب سوهاجساره ابوالعز عبد الاله السمان
طب بورسعيداحمد خالد احمد عامر احمد636623
124o89حقوق حلواناياد احمد محمود ذكي
طب الزقازيقندى اشرف احمد السيد مسعود639186
تجاره الزقازيقمى عبد النبي سيد عبد النبي516532
تربية اسيوطمروه عبد الحكيم امبارك على795695
هندسة كفر الشيخمحمود هشــام السيد محمد مرسي النجار376358
تجاره القاهرهحسن اشرف محمد سيد57543
7437o4كلية تجارة ج أسوانضحى ابو بكر عبد السميع ابو بكر
8o4o46تربية سوهاجايه فيصل عبد النعيم سيد
8o1593برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنى فؤاد محمد عطا
اداب االسكندريهندى اشرف محمد فتيحه الكحال341483
521o7oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد مجدى السيد احمد
طب بيطرى المـــنصورهاالء هانى محمود جمعه بدر شلبى591629
493o4تجاره القاهرهمروه احمد عبد الفتاح ابراهيم حسين
562oo6تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد عبد العظيم عبد العظيم محمد يوسف
2o87oهندسة حلوانعبد هللا عبد الكريم عابدين زبير
طب عين شمسريم اشرف محمود احمد محمد192123
5o2249تجاره جامعة دمياطمحمد عبده ابراهيم اللبان
تربية االسماعيليهنورهان محمد ابوزيد زكي سالم653717
8o6o64طب سوهاجمايكل فتحى عزت توفيق
هندسة القاهرهمريم محمد على عبده193211
اداب القاهرهفاطمه رجب عبد هللا ونيس34177
هندسة اسيوطمحمد احمد الطيب محمد محمد787484
6o3o6طب بيطرى القاهرهاحمد ياسر احمد عويس
تربية المـــنياياسمين يحيى احمد محمد صفوت714869
8o4327هندسة سوهاجابانوب عماد نصحى جاب هللا
السن عين شمسوالء الصغير عبده محمد36462
762o18كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاحمد سيد يوسف كامل
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيه/رياضةاحمد عبدالعزيز محمد مقلد217697
اداب القاهرهحسن محمد سعيد محمود59197
تجاره كفر الشيخأماني صالح محمود عبد العال الغنام377141
4167o5تجاره االسكندريهمحمود مصطفى حسنين الدسوقى على
نوعية فنيه الزقازيقشيماء عبدالبديع عبدالبصير محمد648156

Page 1514 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
صيدله طنطامحمد فريد عبد الفتاح البشالوي365926
طب بيطرى بنهانجالء فكيه مرزوق سند282464
263o85هندسة عين شمستقى حسن عبدالحافظ احمد
طب القاهرهحوريه احمد حسين فنجري18129
هندسة سوهاجاحمد ايمـــن عالم نور816726
تجاره عين شمسحسام الدين سمير عبدالحميد محمد281416
5oo935طب المـــنصورهساره طارق محمد االطروش
تجاره بور سعيدمحمد سامى سالمه على الشناوى663958
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفعلياء ابراهيم عبدالفتاح سالم نجم368319
تربية شبين الكومنجالء فتحى احمد الشــافعى226444
3o1473هندسة عين شمساحمد خالد النبوى السيد
57oo35رياض اطفال المـــنصورهباتول عبد المـــنعم على عبد الغنى الحناوى
تجاره دمـــنهوربسنت حامد عدلى حامد عبد الحميد419259
تربية المـــنصورهامل عصام رجب حافظ581554
45173oطب بيطرى دمـــنهورايمان نصر سيف حميده شــاهين
636o79هندسة االسماعيليةفاطمه محمد حسن محمد عبدالدايم
هندسة عين شمسكريم مصطفى السيد العربي امين187182
تمريض المـــنصورة اسراء احمد المتولى جاد عبد ربه563695
تربية أساسي اسكندريةاسماء متولي صابر ادريس جاب هللا417682
حاسبات ومعلومات القاهرههدايه مدحت عز الدين محمد عبد الرحمـــن137954
5911o4تربية المـــنصورههاجر االحمدى حافظ محمد
1954o3اداب حلوانايمان سمير عبدالعزيز قرطام
اداب المـــنصورهداليا احمد عبد الفتاح محمد هابير579731
13oo17تجاره القاهرهميرنا ممدوح موريس جورجى
7929o6تربية رياضيه بنين اسيوطحازم خالد صبرى حسين
1985ooهندسة حلوانمحمد مجدى سيد عبدالرحيم
تربية عين شمسدعاء احمد محمد عبدالكريم268591
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوانفاطمه امين مصطفى مرسى عمار42331
تربية ابتدائي بنهاعبير هشــام على على الشرقاوي277255
37o748صيدله االسكندريهرغد ماهر سالمه خير هللا
هندسة كفر الشيخالسيد محمد يوسف حمادة حرفوش373868
تربية جامعة السويسرباب محمود غزالي حسن658615
465o1تجاره القاهرهمـــنة هللا على رمضان يوسف
197o7oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهاجر فرج حسن على الدين
تجاره القاهرهسلمى سعيد كمال محمد31753
147o54طب القاهرههاله يوسف عبد الحميد الجبالى
15461oاداب انتساب موجه القاهرهاحمد عبد الوارث مصطفي عبد الوارث
اداب الزقازيقاسماء محمد عبد العال حسين639977
79215oتربية اسيوطامانى عبد الجابر عثمان عبد المجيد
668o23اداب الزقازيقايمان بيومى عبدالفتاح بيومى عيسى  عماره
صيدله الزقازيقصفا خالد فتحى حيدر231529
57oo64اداب المـــنصورهسارا رجب السيد احمد
اداب القاهرهاحمد فتحى عبد اللطيف حسن جمعه46754
46o122هندسة االسكندريهكريم محمد إبراهيم أبو خليل
عالج طبيعى ج كفر الشيخزينب أحمد محمد لطفى عبد المعبود489195
3o1o59تجاره بنهااحمد ابراهيم عبدهللا ابراهيم
صيدله القاهرهسلمى عالءالدين ابوالمعاطى حسن الجالدى196263
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد ياسر كامل احمد133187
تجاره انتساب موجه االسكندريهيوسف ابراهيم محمد فتحى عتريس421811
74o545صيدلة اسيوطمريم سعد محمد حامد
58o5o5طب بورسعيداحمد السيد فتحى شعيب
السن عين شمسمـــنى عماد ابراهيم الشناوى576369
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كليةاسمجلوس
اثار القاهرهزمزم عبد الستار ابراهيم عدوى54182
589o13صيدله المـــنصورهمـــنى طارق احمد عبد العزيز
تجاره طنطامحمود رمضان محمدين فرج بيومى358415
هندسة اسيوطمحمد مدحت صبري احمد شــامه375617
كلية البنات آداب عين شمسياسمين حسين محمد عواض293843
هندسة بور سعيدمحمد فضل نبيه مـــنصور583244
هندسة االسكندريهاحمد عبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن صوان459777
تربية اسكندريةرحمة يعقوب محمد عبد الهادي337799
74931oصيدلة اسيوطعبد الرحمـــن فتحى احمد مهنى
تربية طنطاسماح عبد المـــنعم ابراهيم الشيته496464
2o1969تجاره القاهرهعبدالرحمـــن سيد فرج موسى محمد
تربية الزقازيقغاده محمد حسين مصطفى احمد668935
تربية ابتدائي كفر الشيخعيسي نظمي عبد الرحمـــن عيسي بدر373537
1456o9طب القاهرهكريم مصطفي فتحي الشناوي
189ooحاسبات ومعلومات القاهرهمهند محمد محمد علي بالل
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانشــاهنده شوكت شطا محمد636567
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد السيد خليل عبده746527
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهبه هللا عمادالدين حاتم توفيق حمدى193673
علوم االسكندريهمـــنة هللا محمد مصطفى السعيد النحاس435274
هندسة عين شمسريهام حامد عبدالقادر عبد الحميد علم الدين193721
5172o2تجاره الزقازيقاحمد محمد فوزى محمد مجاهد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسسلمى رضا فؤاد محمود652717
تربية عين شمسنهى مرزوق عبد الفتاح محمد الخراشى27399
45o781كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراالء فتحى حسن الذكرى
كلية طب أسوانيوسف عبد الغفار محمد على742588
141o9oاداب انتساب موجه عين شمسايمان احمد حسين محمود
تربية ابتدائي المـــنيافاطمه عالء ناجح انور727543
57o72oتجاره المـــنصورهوليد دسوقى نبوى عبد الفتاح مسعود
هندسة عين شمسمـــنال احمد محمد احمد134373
تربية ابتدائي شبين الكومنرمين محمد مصطفى الوراقي216145
8o6731الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفايه يعقوب حمودة يعقوب
طب االسماعيليه ج قناة السويسمحمد احمد مرسى محمد799576
صيدله القاهرهاسماء محمد عمر ابراهيم59171
8218o6تربية اسوانمادونا طلعت ظريف حنين
اداب االسكندريهاريج محمد حسن محمد حسن419769
كلية هندسة بنهاماريا عادل ذكى عريان514824
تجاره انتساب موجه قاهرهجهاد عبد النبى عبد الفتاح عطوه24693
تربية الفيومسالمه خلف احمد ابو العنين77943
نوعية كفر الشيخحسناء عالء فريد محمد ابوشــادى381988
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن حسين مبروك محمد احمد573233
42o8o7تجاره االسكندريهمحمد عبد الحميد خيرى عبد الحميد داود
38389oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخامينه ابراهيم احمد محمد حمدتو
تربية ابتدائي االسماعيليهاحمد عالءالدين محمد محمداالسناوي654386
4166o2اداب االسكندريهعبد الرحمـــن محمد ثابت على احمد
تربية ابتدائي طنطامحمد رضا السعيد عبدالحميد عجينه488613
اداب حلوانمروه محسن محمد عطيه48254
59oo58تجاره المـــنصورهايه السيد مصباح ابراهيم محمد
تجاره المـــنصورهمـــنة هللا محسن عبد المحسن السيد احمد567832
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانيسر عبد هللا ذكى عبد الفتاح52334
هندسة القاهرهشريف اشرف احمد مرسى محمد191756
تجاره بنهاعبدالرحمـــن عطية عبدالخالق عبدالخالق عطيه296784
هندسة كفر الشيخاحمد طلعت عبدالمـــنعم فخرالدين495152
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4242ooتربية أساسي اسكندريةنورهان السيد عبدالمقصود السيد
طب بيطرى المـــنصورهلميس عبد الرازق عبد القادر جودة576611
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه محمود مصطفى محمد799996
تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء رضا محمد حسن عشبه429542
755o84طب المـــنيامحمد سعيد عبدالمعطى مخلوف
72oo55رياض اطفال الفيوم طالباتحياة رضا توني محمود
62o1oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعمرو رفعت جودة على
5o6253تربية جامعة دمياطمحمد عادل عبدالعظيم محمد رشــاد
6o6o6هندسة عين شمساحمد عبد العال احمد عبد العال
57128oطب بيطرى المـــنصورهبرديس حسين محمد الزينى محمد
تربية الزقازيقاسماء خميس مـــنصور موسى649347
519o29هندسة الزقازيقأحمد ياسر احمد عبد العظيم
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن سعيد ابراهيم تعلب233612
347o64هندسة االسكندريهرضوى عادل الشحات ابراهيم حسين
22476oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعاصم خالد بركات الميهى
65o144تربية رياضيه بنين الزقازيقمحمد عبدالعزيز حسن ابراهيم السماحى
تجاره بنى سويفمحمود حسن شعبان محمد67333
صيدله عين شمسفادى محسن عزيز يوسف281572
طب القاهرهمايكل نبيل ارتيل عطا هللا193619
كلية السياحة والفنادق بنى سويفدينا سيد جبريل نايل65353
662o39كلية أداب بورسعيدايه محمد محمد مصطفى البنا
تجاره القاهرهاسالم عطيه محمد عطيه115387
طب االسماعيليه ج قناة السويسصابرين سعد عطية فهمى حبيبة444464
هندسة الفيومعلي الدين طارق رضوان السيد41881
هندسة االسكندريهمحمد اشرف سعد الدين محمد نوح343864
3726oكلية األلسن ج أسواننورهان هشــام محمد محمد احمد
188o19تجاره عين شمسريم محمد سالم حسن االمام
52oo92اداب الزقازيقخلود عاطف السيد ابراهيم
296o3oطب عين شمساسالم ممدوح سالمه سالم
نوعية الزقازيقهاجر رفعت احمد ابراهيم641647
46o536هندسة االسكندريهأحمد عبدالغنى فهمى عبدالعزيز الدهراوى
36o177اداب طنطاندا سمير شحاته مصطفى عبد هللا
72o542رياض اطفال المـــنيا طالباتفاطمه فتحى حلمى بدر
نوعية الزقازيقاسراء اشرف هاشم صابر637815
12293oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانخالد ابوالسعود محمد مصطفى عبد هللا
716o2طب بيطرى بنى سويفمحمود امين محمد عبد الجواد
8o8457اداب سوهاجاسالم السيد احمد السيد
7184o8اداب المـــنيابسمه شحاته حسن عبد العزيز
اداب الزقازيقاسراء سعيد عبدالحفيظ عطوه511949
خدمه اجتماعيه حلوانزينب محي الدين عبد الحي داود قرني155219
تربية الغردقة جنوب الواديايه محمود احمد محمود احمد237141
5oo782تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتندى طلعت إبراهيم محمد
تجاره القاهرهبسنت محمود السيد محمود جاد14489
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةميرنا طه محمد الجزار364485
حقوق جامعة الساداتخالد عبدالصمد ابراهيم عارف223386
4279o7سياحه وفنادق االسكندريهعمرو فوزى كمال على مـــنصور عكاشة
3o693oكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسجهاد هانى سليمان عمر
37o255هندسة االسكندريهمحمود احمد مرسى حسن المالحه
هندسة بور سعيداحمد محمد نجيب عبد الفتاح محمد عيسى663256
صيدله الزقازيقاسراء محمد بدران عبد المعطى بدران581732
اداب انتساب موجه االسكندريهسمية محمود محمد محمود مسعود347623
656o62حقوق الزقازيقجمعه عاطف جمعه عبد النظير
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كليةاسمجلوس
تربية اسيوطلمياء محمد سيد محمد788124
19136oحقوق عين شمسعلى عمرو على الشيتانى
هندسة االسكندريهعالء عبدالوهاب محمود محمد سعيد458545
227o15تجاره بنهامحمد رفعت عبدالغفار على درغام
تربية ابتدائي شبين الكومسهر ياسين على محمد عفيفى216576
تربية ابتدائي المـــنصورهمى احمد رجب عبد الجواد592142
1232o6تجاره القاهرهنورا خالد عبد المـــنعم محمد جمعه
تجاره االسكندريهحسام سعد احمد محمد النجار421514
2293o1طب بيطرى بنهاابتسام جمال احمد بدير
51218oطب الزقازيقشريف ابو بكر محمد عبدالحميد العزيزى
385o16اداب كفر الشيخيحى محمد محمد سليمان
اداب كفر الشيخهبة اللة بسيونى ابراهيم بسيونى عبد العزيز377295
3527o4تربية طنطااحمد حسن السيد محمد الهنداوى
378o15كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاسراء صبحى احمد اسماعيل
صيدله االسكندريهكمال السيد كامل السيد  الفرنوانى439693
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء محمد يحيى مكاوى21499
2357ooتربية شبين الكومخلود محمود عبدالفتاح الحنفى
23634oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان محمد طه عبدالجليل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا وديع عزيز ايوب134763
هندسة طنطامحمد أحمد عبدالستار المزين485972
2881o2صيدله عين شمساجالل صالح محمد امام زيد
طب اسنان القاهرهاسراء محمد الحسينى محمد137655
565o12تربية المـــنصورهاميره صالح محمود يوسف
تجاره القاهرهدينا سعيد مختار حامد21351
اداب القاهرهناردين رشدى شفيق بختان126582
تربية بنى سويفناديه محمد احمد عبد الغنى68328
823o16كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفرانيا مـــنصور حسن حسيب
791o81كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمريم على محمد عيسى
تجاره المـــنصورهفاروق وائل فاروق عثمان جويده564333
41o827تجاره االسكندريهمازن حسام الدين رضوان محمود جاد
اداب قنا ج جنوب الوادىرحاب على نجار محمد733984
صيدله طنطاامـــنيه سمير فوزى مرزوق الشــاذلى228932
اداب انتساب موجه القاهرههدى ياسر لطفى مـــنصور148592
663o26كلية أداب بورسعيدمؤمـــن ناصر على مصطفى ابو العينين
3o1874هندسة المطريه جامعة حلوانكارمـــن عالءالدين حسن عبدالعزيز
58o623صيدله المـــنصورهمحمد عزت محمود دياب بيومى
272oo1اثار القاهرهايرينى اسحق ميخائيل ميالد
8o1o1هندسة الفيوماحمد على عبد الفتاح عيسى
27997oاداب بنهاسندس عطا محمد ابراهيم
طب االسماعيليه ج قناة السويسنهى حمدى على غنيم653159
اداب عين شمساحمد حامد محمد احمد139824
حقوق عين شمسمحمد احمد عبد هللا احمد محمد139769
اداب المـــنياهناء عبدالجواد محمود جمعة719458
طب كفر الشيخنيرة عبدالنبى يونس متولى376522
73o812اداب المـــنيامحمد عبد الصبور محمد عبد الصبور
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةميرنا طلعت رميز نان رميز659786
2o5613تجاره القاهرهيوسف محمد شوقى مهنى محمد
تجاره بنى سويفسيد محمود سيد عبد الحكيم71824
34549oهندسة االسكندريهمحمد محسب ابراهيم محمد ابراهيم
8o573علوم الفيومندى محمد على السيد
283o73فنون جميله فنون االقصريوستينا جمال فوزى ابراهيم
659o87تربية ابتدائي جامعة السويساسراء صالح عبدالحميد على
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تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد جمعه موسى اسماعيل142826
كلية الصيدلة ج الساداتامانى عادل فؤاد ابراهيم216234
6478o5هندسة الزقازيقرضوى امجد محمود عبدالعزيز مرسى
رياض اطفال المـــنصورهرحاب وليد عبدالمـــنعم محمود ياسين489282
طب اسنان طنطاعزالدين شحاته شحاته عبده حميده439583
حقوق المـــنصورهمحمد محمود محمد على حسن عبد هللا663975
368o8oطب طنطامـــنى عبدالبديع عبدالغفار سعد نوح
365oo4صيدله االسكندريهمياده طلعت محمد جاد الرب محمد مجاهد
74678oتربية ابتدائي قنا ج الوادينعمه ابوالحسن النجار ابوالحسن
591o29هندسة المطريه جامعة حلواناحمد سامى حامد السعيد محمد
36889oهندسة االسكندريهابراهيم السيد محمد عبد الحاكم
هندسة المطريه جامعة حلوانزهره محمد عبد العزيز قاسم114836
34159oطب االسكندريهروان الجندى راشد عوض هللا محمود
5o2762تربية جامعة دمياطساره قاسم طاهر العزبى
نوعية المـــنيابطه سمير عبدالنظير عطيه727689
8o4581تربية سوهاجخالد شوقي ابوالحمد عبد الرحيم
طب اسنان طنطانعمه جابر محمد زيد339687
52144oنوعية الزقازيقليلى احمد محمد محمد
هندسة اسيوطاسالم محمد سيد احمد827449
تربية رياضيه بنين االسكندريهمصطفى مجدى احمد القاضى426277
71556oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعبدالستار عيد محمد مهدي
125o65تجاره عين شمسعلى محسن مصطفى عبد المحسن
طب اسنان طنطاكيرلس جهاد كامل غبلایر362836
تربية ابتدائي الساداتغاده عبدالنافع سليمان محمد226438
71214oهندسة المـــنيامحمد اشرف على حماد
381o4oتجاره كفر الشيخوليد عوض رشدى محمد احمد
24o418اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورهان سراج الدين عبدالحكم محمد ابو عيطه
56o482هندسة طنطااسراء فرج رزق العاجز
2224o8اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان حامد حامد يونس
طب المـــنياازهار على محمود احمد716894
اداب بنهاحنين محمد محمد عبد الحليم بالبل229687
هندسة الفيوممهند وائل صالح طاهر48558
اثار قنا جنوب الواديايمان على حسن ايوب638295
3851o7تربية كفر الشيخأمال مرسى سالمة مرسي المغربى
66o973تربية بور سعيدندى سامى حسين محمود سليمان
57659oطب المـــنصورهعبير احمد محمد محمد خشبه
38512oتربية طفوله كفر الشيخجيهان عرفات محمد احمد الجمال
اداب عين شمسسماح انور محمد ابراهيم128312
5o3347طب بيطرى كفر الشيخدعاء مختار مختار الغازى
3o1482اداب عين شمستغريد عادل عبدالستار عويس
حقوق قنا جنوب الواديعبد هللا محمود على محمود817797
تربية عين شمسسماء حمدى يسرى عليوه264985
5621o7تمريض المـــنصورة خالد رضا محمد محمد عبد الدايم
تجاره الزقازيقايه احمد  سعيد محمد عبدالمجيد642434
41o684تجاره االسكندريهباسل حسن محمد صالح الدين بسيونى محمد على
71338oفنون جميله فنون المـــنياايناس احمد محمد محيى شحاته
514o6السن عين شمسمدحت رمضان بخيت احمد
2349o9هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد حمدى على السيد غنيم
5o221oالعالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامسعمرو محمد ابراهيم عيسى
فنون جميله فنون ج االسكندريهأميرة حمدي وهيب علي حماد411146
حقوق عين شمسحسام خالد سيد محمد على192847
اداب طنطاايه عويس محمد يوسف الطشو354595
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كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمريم محمد بكري حسين714625
714o5رياض اطفال بنى سويفامانى روبى عبد الوهاب عبد العظيم
تربية طفوله اإلسكندريةاميرة فؤاد عبدالفتاح السعيد351332
299o7oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسماء احمد رشــاد حامد
817o16حقوق سوهاجالهيثم عبد هللا بكر حسن
51o257اداب الزقازيقاسراء مجدى وفيق ثابت
8o4o49تربية ابتدائي سوهاججيهاد رفاعى احمد حسن
السن عين شمسلبنى ابراهيم سيد سنوسى199997
تربية بور سعيدسعاد خالد حسن محمود عدس663769
8o474oتربية طفوله سوهاج طالباتهناء هاتور بدوى عبد الكريم
رياض اطفال الفيوم طالباتنرمين جورج وليم اسكندر715656
حقوق اسيوطسمر حسين أحمد أبو زيد748432
5oo758اداب جامعة دمياطميار طارق محمد ذكى طعيمه
2143o2نوعية اشموناسراء سعيد عبدهللا محمد عبد الصمد
تجاره كفر الشيخمحمد عابدين محمد حمزه379846
58o455تجاره المـــنصورهمحمد احمد ياسين العوضى علي
تجاره القاهرهمحمد وليد فريد مصطفى32935
كلية األلسن كفر الشيخمى السيد محمود محمد السيد572175
اداب الفيوممحمد رجب لطفى احمد79896
9o7o1هندسة الفيوممحمد طه عبد الودود عبد الوهاب جندي
744oo7اداب قنا ج جنوب الوادىنهال كمال عبد الرحيم محمود
هندسة طنطاربيع حسن احمد محمد الفقي366528
حقوق بنى سويفمحمد الحسينى احمد محمد718328
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواندنيا احمد سيد احمد197398
رياض اطفال المـــنصورهمريم اسامه محمد محمود العيوطى566743
8o7537تربية طفوله سوهاج طالباتفيبى وجيه اقالديوس حنا
طب بيطرى دمـــنهورمحمد ايمـــن حسن ابو الغيط444185
48542oحقوق طنطاناريمان بشير لطفي عبداللطيف الطنطاوى
21o278تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسماح شعبان عبدالجواد محمد شحات
45o848طب بيطرى دمـــنهوراسيه مجدى على عبد المعز الحسانين
1882o7هندسة اسيوطميرنا عاطف محمد صالح
64o73تربية بنى سويفنهى رمضان محمد محمود
اداب دمـــنهوربيشوى نعيم ميالد اسعد فرج427693
3581ooاداب طنطامحمد جمال احمد العجمى
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسياسمين حسن سعد الدين حسن658699
تربية ابتدائي المـــنصورهعال المحمدى عبد الحميد محمد حسن569712
تربية ابتدائي الزقازيقهناء كامل يحيى بكر على585589
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاية عبد الباسط احمد ابراهيم729951
8o4392اداب سوهاجخالد محمد عالء عبد الفتاح
8o3669تجاره سوهاجعبد هللا مهاود احمد شجره
8o1991كلية رياض االطفال اسيوطدينا عادل محمد اسماعيل
7976o3تجاره اسيوطاحمد اسامه صابر حفنى
تربية اسيوطنهال سيد متولى فرغلي797717
5o1895تربية جامعة دمياطندى عبد الرحمـــن عبد السالم زراع
تربية ابتدائي المـــنيامحمد درويش عبد الحميد درويش711457
هندسة الزقازيقاحمد احمد عبد الرحمـــن عبد الحميد641998
هندسة حلوانعمرو محمود احمد محمد غانم193321
صيدلة المـــنيااميره اسماعيل عبد اللطيف سيد726877
اداب المـــنصورهاسراء عادل المرسى المرسى رمضان594339
تجاره بنى سويفجرجس جمال ثابت شحاتة714945
تجاره المـــنصورهسلمى صبرى الشحات عوض عوض576328
طب االسكندريهاسماء مصطفى كامل على حموده448764
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كليةاسمجلوس
هندسة المـــنصورهاحمد محمود طلعت مصطفي566247
هندسة كفر الشيخمحمود عبدالحميد الشــاذلى محمود يوسف381579
تجاره الزقازيقشرين السيد عبد الشــافى محمد محمد511816
5o6514صيدله المـــنصورهنادين السيد السيد الفار
1158o5هندسة عين شمساحمد طارق عبد السالم عبد الرحيم
طب بنهاعال ماهر ابراهيم معجوز486721
اداب حلواناسراء عصام سعد السيد طنطاوى51581
اداب طنطااالء النميرى محمد الهادى277673
29o424تربية بنهازينب صالح سيد عيد رباع
حاسبات ومعلومات القاهرهيوسف فوزى عبد الحكيم محمد النادى25734
56o3o4هندسة المـــنصورهاسالم محمد ابراهيم محمد محفوض
72o717تجاره بنى سويفوسيم محروص رياض بشــاى
14o493اداب عين شمسساره على محمد ابراهيم المفتى
اعالم القاهرهسامح عبد الباسط سعد البدوى51297
5845o3رياض اطفال المـــنصورهسالى حسن ابوالمعاطى محمد
5ooo49طب بيطرى المـــنصورهعمرو محمد يحيى حامد المغربل
حقوق بنى سويفاسماء عاشور عالم مجلى76913
368o74طب اسنان طنطافاطمة محمد السيد فارس
هندسة اسيوطمحمود فكرى شرف عبد الحليم عالم228279
811o51تربية سوهاجرحمه سعدالدين غيطى عبد الرحيم
تربية عين شمسخلود هشــام عبدالمـــنعم قطب274815
تربية طفوله شبين الكومساره جميل عبدالرحمـــن البوهى226436
81858oحقوق سوهاجعمرو ثروت محمود حسن
329o4تجاره عين شمسمحمد مجدى محمد كامل السيد
اثار الفيوممحمد سعد محمد السيد وهدان294316
اداب انتساب موجه االسكندريهكريم محمد مسعود احمد سالم343181
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهبه محمد السيد خورشيد489322
29o868تجاره عين شمساحمد محمد عفيفى محمد عبدالخالق
طب الزقازيقمحمد عبد اللطيف مصطفى يوسف النجار571715
8996oاداب بنى سويفرقيه كرم فتحي صميدة
تربية ابتدائي دمـــنهورنرمين رمضان سالمة رزق مونس428336
هندسة حلواناحمد محمد عبادى خليل135631
65623oتربية االسماعيليهسليم محمود محمد ضيف هللا
8o1597تربية اسيوطنورهان محمد محمود حسن
صيدله عين شمسانجى ماهر زكريا سوارس142516
صيدله حلواناحمد اسامه عابد احمد ابراهيم198895
طب المـــنصورهاميره محمد حامد الوصيف589175
صيدله بنى سويفمريم خالد ابراهيم حسن65132
2o41o7فنون تطبيقيه حلوانمـــنال عاطف محمد جالل
حقوق عين شمسساره حسن احمد مختار133968
36o835صيدلة بورسعيدشيرين صالح البسيونى محمد ابو زيد
261o64اداب انتساب موجه القاهرهنبيله محمد على عبدالحميد
طب المـــنصورهخالد عادل خيرى عبداللطيف488788
اداب انتساب موجه القاهرهامـــنيه محمد حسن محمد128976
45o619عالج طبيعى القاهرهنورهان ظريف حسن العلقامى
طب اسيوطاسماء لطفى سيد عبد الواحد793191
تجاره القاهرهمحمد مصطفى شعبان محمود23688
8o7624حاسبات ومعلومات االقصر ج جنوب الوادىمارينا سامح شــاكر مكرم هللا
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد رمضان احمد ابو العزم117123
6227oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفجهاد عادل سيد احمد
تربية ابتدائي شبين الكوممحمود عفيفى بدوى محمد بدوى213696
573o56طب المـــنصورهاحمد محمد طارق عبد الغفار عبد الرازق
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كليةاسمجلوس
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسسندس محمد عبدالعزيز محمد274838
تجاره الزقازيقمحمد ايمـــن محمد الشين641881
كلية طب أسوانشيماء محمد سيد حجاجى732242
49o491صيدله االسكندريهاماني فتحي محمد المصري
فنون تطبيقيه حلوانمارينا عزيز مرزوق نظيم25118
42o825اداب االسكندريهمحمد وليد ادريس احمد على
2o2875تجاره القاهرهياسمين احمد محمد محمد احمد
تربية المـــنيانورهان نصر علي بشــاري717182
5o5134تجاره جامعة دمياطمحمد احمد طه محمد الجندى
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد ممدوح فؤاد محمد السيد زيدان278965
عالج طبيعى ج كفر الشيخعمر رمضان عبد السميع رمضان سالمه487346
اداب دمـــنهوركريم شعبان عبد الغنى عبد الرازق مطير427237
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخسامى عالء نصر الدين محمد هليل593141
عالج طبيعى القاهرهمروج محمد عبدالوهاب عبد اللطيف درار188195
37o173طب االسكندريهعبد الرحمـــن عطيه محمد عطيه الدمـــنهورى
تجاره القاهرهمحمود سعد محمد عبد المجيد رزق32962
اداب اسيوطامل عبد الكريم مرغنى سيد791244
19542oتجاره عين شمساسماء حسين محمد محمود محمد
هندسة عين شمسرقيه محمد عفيفى الحنفى192564
صيدله االسكندريهعبير كمال سعيد غازى222494
اداب الزقازيقسعيده السيد محمد السيدعزب643684
تجاره الزقازيقمحمد خالد فاروق صالح517283
63816oطب الزقازيقعال على محمد سالم سالم
2o7652فنون جميله فنون حلوانهاجر محمد مصطفى محمد
5147o7صيدله الزقازيقرؤيا جمال محمد محمد
578o21رياض اطفال المـــنصورهساره النفادى عبد هللا محمد النفادى
358o76نوعية طنطاعبد هللا رفعت السيد حماده الخطيب
تربية سوهاجوفاء ماهر عبد الاله عبد العال812362
اداب الزقازيقاسر احمد على محمد على284137
هندسة حلوانمحمد خالد زكريا احمد118645
اداب الزقازيقهدير محسن محمد الشحات غنيم شومان642537
اداب انتساب موجه عين شمسمحمد مصطفى جمال الدين زاهر281914
21o91oتجاره القاهرهاسامه احمد حسن سالم حسان
125o8oحقوق عين شمسمحمد وجدى مأمون عمر
اداب طنطاحسن جمال حسن العشرى487699
تجاره عين شمساحمد وجيه سالم الدسوقى116328
72815oهندسة المـــنياانطونيوس عادل صدقى شــاكر
اداب القاهرهاميره عادل نجاه غالى21912
 تربية الساداتعمرو سعيد ابراهيم السيد احمد217617
كلية البنات آداب عين شمسياسمين احمد محمد محمد28875
هندسة حلواناسالم خالد عبد الحميد حميده57772
8o498اداب الفيومهدير جمال عبد العزيز مرسى
14oo68هندسة عين شمسعلى سيد على محمد ابو العال
2o371اداب القاهرهمصطفى محمد الشحات السيد شرف
هندسة عين شمسمحمد احمد فهمى حسن264543
هندسة االسكندريهاحمد عادل محمد الدمـــنهورى337317
طب االسكندريهمصطفى نصر محمد ضرغام442935
كلية الطب بقناعلى احمد صالح عبدالعزيز738725
تربية عين شمساحمد نصر محمد محمد عكه297317
اداب طنطااحمد وليد احمد محمد على361382
اداب انتساب موجه عين شمسمروه محمد قاسم محمد298991
حقوق القاهرهعز محمود العشري محمد136639
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كليةاسمجلوس
اداب حلوانندى كمال توفيق مصطفى النجار141176
79o112 تجاره اسيوطندى خليفه حسن يوسف
علوم القاهرهرؤى سامح عبد الصبور مـــنصور18519
اداب دمـــنهوريوسف حسين شوقى احمد البسيونى343746
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد ممدوح عبدالحميد شحاتة مرزوق213738
154o29تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحبيبه عبد هللا ابو الوفا ابراهيم
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةايه كريم محمد ابراهيم الغريبي368256
تربية ابتدائي عين شمساسراء ايهاب احمد حسين142152
هندسة اسيوطوسيم نزيه صبرى بشرى797683
اداب المـــنصورهاالء السيد السعيد محمد الشناوى564378
3o7218اثار القاهرهناديه رفعت محمد عبدالعزيز
هندسة عين شمسعبدالرحمـــن عادل معوض محمد زعبل189229
تربية كفر الشيخرانيا اشرف عبد الخالق محمد381997
اداب الزقازيقاحمد عاطف عبدالعزيز على511658
35o768تربية اسكندريةايه هشــام عبد الرازق محمد قاسم
1463o8اداب القاهرهامـــنه عاطف احمد على
طب بيطرى المـــنصورهأيه عزام زيدان مصطفى عزام494836
تجاره االسكندريهدنيا محمود عبد الرحيم محمد عبد هللا424369
4117o5اداب االسكندريهراشى رافت صبحى عطا جرس
تربية بنى سويفايمان عوض ابراهيم نصر63912
السن عين شمسيمـــنى حسن مـــنير محمد توفيق411142
28oo11اداب بنهاهدير صابر عبدالحكم يوسف حمزة
اداب بنى سويفاسالم جابر عبد التواب عبد الباقى61447
66672oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود سلمان حسن حسين
23o636طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى عالء عبدالعزيز مصطفى نصر
525o73هندسة اسيوطمبارك محمد مـــنصور مبارك صالح
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف اشرف امام حسن رمضان272439
هندسة عين شمسكمال عصام كمال ذكى269116
5o4o37تربية جامعة دمياطريم ابراهيم محمد زكريا فقارى
21485oتربية ابتدائي الساداتفاطمه رسمى شديد عبد الال
2938o6كلية البنات آداب عين شمسفاطمه انور صالح السيد صالح
تجاره عين شمسعلى احمد على عبد الرحيم141844
اداب دمـــنهورسمر ماهر حافظ خليل431374
8o1957طب اسيوطمحمد حسين سيف النصر ابراهيم
48692oصيدله المـــنصورهاالء اسامه السيد ابراهيم الشــافعى
21o687اداب انتساب موجه القاهرهعمر ابراهيم عبدالمـــنعم ابراهيم مرسال
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةزينب عزت على حسانين291119
تربية عين شمسريهام مجدى عبدالعظيم ابراهيم291543
2323o6طب بنهاعزيزه محمد محمد ابراهيم
38o336صيدله االسكندريهايمان نبيل محمد السعيد يوسف
اداب القاهرهمها صبرى محمد محمد137855
تجاره انتساب موجه قاهرهكريم سيد عبدالقوى عبداللطيف266688
6685o4اداب الزقازيقاسماء محمد عبد الفتاح حامد
هندسة طنطاعمر محمد ناجى الشعيرى365971
اداب القاهرهاحمد رأفت فكرى عبد الصمد154825
هندسة المـــنيامحمد عالءالدين محمد محمد محمد عثمان189275
2o8o93هندسة عين شمسنور اسامه محمد انور حسان
تجاره االسكندريهرودينا عاطف محمود حسين محمد411298
58931oطب المـــنصورهيمـــنى امجد محمد خالد خاطر
64622oهندسة حلوانحسن محمد احمد محمد سرحان
هندسة االسماعيليةمحمد احمد محمد عبد هللا651297
5o1516تربية جامعة دمياطياسمين محمود محمد على
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كليةاسمجلوس
4o825تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سليمان ابراهيم على
هندسة بور سعيدنورهان محمد عبد هللا حسين محمد576777
5o6324صيدله المـــنصورهساندى إيهاب السيد جمعة
4283o7تربية دمـــنهورميار مصطفى رمضان  امين زيتون
2o2244هندسة حلوانعبدالرحمـــن احمد عيسى عابدين عبدالرحمـــن
طب طنطامحمد على حسن على مدكور353128
271o78نوعية عباسيهكريمه جالل على محمد
هندسة اسيوطمؤمـــن عصام سالمه عيسوى794826
4921o8مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةمحمد وليد محمد جمعه
8179o2حقوق سوهاجالجاز محمود على احمد
تجاره القاهرهايه طارق امام عبد الغنى21319
356o61تربية طفوله طنطاسومه موسى كمال موسى الخاللى
تربية قنا ج جنوب الوادىكرم رمضان خليفه يحى738574
تربية المـــنصورهرانيا على بدير على الميه579366
69o6oهندسة بني سويفطه حسين حامد يونس
5o5891تربية جامعة دمياطياسمين وحيد البيومى مصطفى البيومى
اداب القاهرهميار ياسر محمد مصطفى155887
79143oتربية اسيوطحمديه محروص عبد الحفيظ ابراهيم
تربية ابتدائي قنا ج الواديايمان الضبع محمود محمد734585
هندسة االسماعيليةايمـــن حسيني على حسين666321
كلية التربية الفنية ج المـــنياروان محمد ربيع ابراهيم715386
رياض اطفال المـــنصورهامـــنيه احمد يسرى حمدى محمد سيد احمد على قداح593493
طب بيطرى القاهرهمارينا رأفت صادق ابراهيم275665
6o381اثار القاهرهجهاد خالد ابوبكر محمد
تربية اسوانشيماء عبد هللا محمداحمد مـــنصور821163
4355o8علوم االسكندريهراقية أحمد عبده عبد العال السيد
75o15كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاسراء قرنى محمد عبد الفضيل
33o35اداب الفيوممعاذ االمير صدقى طه
حقوق طنطاميرنا أحمد محمد عبد الحافظ إبراهيم359267
74896oهندسة اسيوطمحمد أحمد محمد أبو الحسن
تربية االسماعيليهسالى كمال زكى حنا654683
3o1867هندسة عين شمسدنيا محمد كامل مصطفى
64o857طب عين شمسمحمد عادل محمد عبد الرحيم ابراهيم سالم
هندسة حلواناحمد عز الدين احمد محمد24237
28o4o4تربية ابتدائي بنهاهبه ثروت فريد عكاشة
6638o4صيدلة بورسعيدلجين اسامه التميمى حامد شمس الدين
تجاره انتساب موجه المـــنصورهاحمد طلعت صالح دسوقى حمزه561692
السن عين شمستقى احمد ابراهيم محمد حجازى585254
2o2957تربية حلوانساره عصام عبدالهادى الشربينى
35o655طب اسنان طنطاضحى عبد الناصر محمد وحيد الدين
22o9o5فنون جميله فنون االقصرعلياء كامل رشــاد الرمالى
5o529oتربية جامعة دمياطايه امين رشــاد مـــناع الزفرى
749o52كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديدمريم كميل ابراهيم حنا
طب سوهاجسيمون جمال جرجس قلدس811142
35o916تجاره دمـــنهورروان وحيد أبواليزيد مرسى
49o925طب المـــنصورهعالء محمود احمد احمد الشرقاوى
3oo317صيدله الزقازيقنرمين حسن عبدالصانع فرحات
63o82تجاره بنى سويفاسماء محمود مصطفى كامل زكريا
29oo63تجاره عين شمساحمد عادل مرتضى محمد
نوعية اشمونمـــنى سامى ابراهيم عوض222428
35oo26تربية طفوله اإلسكندريةريموندا اسحق لبيب شنوده
هندسة طنطاشهاب مجدى احمد عبد المقصود العدس497283
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي الفيومروضه حمدى ابراهيم بيومى76944
طب بيطرى القاهرهندى جالل احمد محمد271318
3362o1اداب االسكندريهاروى ابراهيم محمد احمد طه
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن وسيم محمد سيد احمد191722
تجاره القاهرهمحمد محمد مرتضى عوض مـــنصور26561
هندسة المطريه جامعة حلوانمارى نصرى شكرى اسرائيل حنا275763
8o1738تجاره اسيوطمحمد حسن محمد محمود
تجاره المـــنصورهعبد المـــنعم ابراهيم عبد المـــنعم السعيد العدل569646
8o4456صيدلة سوهاجعمر احمد محمد احمد
74o817تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد عبد الرحمـــن محمد حامد
81o24oتربية ابتدائي سوهاجعلياء لطفى عبد اللطيف امين
طب الزقازيقمحمود صالح على اسماعيل523134
طب المـــنصورهاحمد هشــام ابراهيم محمد صقر586795
23oo22تربية ابتدائي الساداتزينب محمود عطا محمود
اداب حلوانشيماء سمير محمد العربى محمد59265
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوررضوة رجب محمد عبدالمـــنعم452443
7123o3طب المـــنيااحمد ماهر خليفه حسن
2oo63حقوق القاهرهاحمد محمد سعيد ابوزيد فرج هللا
هندسة طنطامحمد احمد هاشم عبدالجواد353385
82912oطب سوهاجمحمد فراج عباس ابراهيم
تجاره اسيوطحنان جمال ابراهيم عطيه795381
587o23تجاره الزقازيقبالل جهاد احمد الشحات هالل
طب القاهرهعائشة ابراهيم احمد محمود762517
صيدلة اسيوطايه سيد فؤاد تغيان237456
تجارة قنا ج جنوب الواديايمان محمود عباس احمد238666
تجاره المـــنصورهنهال هشــام سعد جالل يوسف569443
56o716تجاره المـــنصورهايمان احمد سيد امين جليدان
796o1oاداب اسيوطدينا عبد السالم كامل احمد
هندسة االسماعيليةعمرو محمود على محمد موسي659326
السن عين شمسدعاء محمد عبدالرازق زيدان محمد277556
72971oتربية رياضيه بنين المـــنياعبده حسن عبدالمطلب محمد
281o98هندسة شبرا بنهااسامه مجدى محمد ندا
نوعية فنيه عباسيهضحى احمد السيد مصطفى126552
تربية طنطانهى أبوالفتوح محمد الجزار363149
اداب القاهرهفرح خالد محمد زكى51547
2654o3صيدله القاهرهايمان سعيد محمد صبرة
34588oهندسة اسوانمصطفى ناصر عبد االول ابراهيم محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشيماء مصطفى عثمان صديق787517
تربية اسيوطاحمد محمود عبد الحفيظ عبد المقصود791895
كلية البنات تربية عين شمسساره جوزيف دانيال عزمى31652
تربية ابتدائي عين شمسدينا صالح الدين عبدالحميد ابراهيم282228
اداب انتساب موجه عين شمسمريم صالح سيد محمد العربى262479
اداب االسكندريهسعيد أشرف عبدالعزيز علي عبده344738
25o89هندسة القاهرهايه محروس عرفه احمد
3o655هندسة حلوانعمر مؤمـــن حلمي علي
تربية ابتدائي عين شمسهدير طارق عبد الشــافى عبد الواحد39488
8o6545صيدلة سوهاجعمرو محمد عمر غالب
اداب المـــنصورهاسراء محمد السيد عبد الستار581532
 تربية الساداتايه ادهم ابراهيم المرسى228968
583o1oتربية ابتدائي المـــنصورهدينا وهبه عبد العاطى السيد احمد
19o914تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهند عبدالحكم محمود احمد
266oo4اداب انتساب موجه عين شمسساره عبدالجواد عويس عبدالجواد
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كليةاسمجلوس
نوعية المـــنيااسراء محسن فتحى رياض713356
233oo4تربية رياضيه بنين جامعة الساداتمحمد حسن فتحى نقير
تجاره القاهرهرامز وجيه ندا عطيه88894
723oo3فنون جميله فنون المـــنياصابر حسن محمد صابر
تجاره انتساب موجه قاهرهرضا راضى مـــنصور على السيد27258
43o5o5تربية طفوله ج دمـــنهوراسماء عيد بدر حسنين
2275o9هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةبدرالدين احمد عبدالمـــنصف الموافى
718o28كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفعبد المـــنعم ماهر عبد المـــنعم ابراهيم
2o3583اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةياسمين احمد سعد حسين
نوعية بنهاتقى كمال مختار احمد284891
351o3oطب االسكندريهسارة سمير ابراهيم البنا
هندسة الفيوممحمد سالمه محمد حسن89382
66o943رياض اطفال بورسعيدمريم محمد توفيق رمضان محمد الجمل
اداب عين شمسيارا عادل محمد حسن خليفة261314
هندسة االسكندريهخالد طارق ابو بكر عبد الحميد بكر457367
كلية البنات تربية عين شمسنيره رزق محمد عبدالرازق288849
هندسة اسيوطمحمد ربيع محمد رفعت785196
29461oاعالم القاهرهياسمين سعيد محمد عبدالرازق
كلية التجارة ج العريشمحمد شوقي ابراهيم محمد666247
تربية حلوانجواهر عماد الدين حسن على الجندى151197
كلية هندسة بنهااسماء محمد عبدالفتاح احمد خميس229239
هندسة القاهرهرضوي سامي محمد ابوالفتوح15898
225o26تربية الساداتايمان عصام مصطفى سليمان 
صيدله االسكندريهنور محمد تحسين فرج فرج433828
تجاره االسكندريهاسراء اشرف كامل محمود349238
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانمحمود جمعه زكى روبى81217
73953oتربية قنا ج جنوب الوادىإيمان عبد الناصر فهمى ابراهيم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمياده محمود زكريا العراقى231733
34252oهندسة االسكندريهاحمد ياسر عبد العزيز محمد خلف هللا
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندنيا حسن محمد احمد155952
117o73فنون جميله فنون حلوانمريم محمد عبد الباسط عفيفى كفافى
هندسة االسكندريهمحمد حافظ سعيد عبدهللا النحاس458598
صيدله القاهرهمريم حمدى رجب محمد151984
كلية الطب بقناجورج صفوت جرجس فلتس731688
تجاره بنهامحمد عدوى كمال السيد المالح299554
34655oتربية اسكندريةجهاد مصطفى عاشور محمد عبد هللا
23279oتربية بنهاسعاد ايمـــن رفعت محمد
27444oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواننرمين عمرو جمعه محمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنوران صالح الدين مصطفى الدسوقى232851
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد عوض سعد عوض711464
تربية ابتدائي طنطامحمود بسيونى السيد بسيونى نوح358797
طب بنى سويفنورهان محمد عبد الرحمـــن محمد63378
486oo4هندسة طنطامصطفى عبد المقصود زين بسيونى البالط
طب بيطرى دمـــنهورمحمد عوض عبد المقصود عبدالجواد443817
تجاره المـــنصورهمحمد السيد محمد المتولى573858
هندسة االسكندريهوسام جمال عبدالمحسن احمد محمد الشبكشى344934
14o323تجاره عين شمسساره طلعت شهدى ابراهيم
اداب كفر الشيخمرام عاصم سعد محمد الخطيب372113
تربية ابتدائي طنطامى على حسن سرحان363396
اداب انتساب موجه حلوانهدير مغاورى احمد على156421
235o31هندسة القاهرهعبدالرحمـــن يوسف الحسينى ابونيدة
تربية ابتدائي طنطااسراء فايز غريب العربي359115
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صيدله طنطاخلود عبدالسالم مصطفى المداح498295
اداب طنطامصطفى ابراهيم مصطفى محمد محمد361655
819o74اداب اسوانايمان ايمـــن فاروق موسى
طب االسكندريهاحمد سامى السيد احمد الدرس381328
تجاره بنهااسالم اسامه محمد كامل احمد الشين276266
تجاره اسيوطشيماء حسانين محمد محمد على786488
43515oصيدله االسكندريهحبيبة اسامة عبدالحميد احمد عثمان
كلية أداب بورسعيدتسنيم عاطف عيسى على محي الدين662926
اداب االسكندريهمحمد ابراهيم محمد محروس ابراهيم419138
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةدعاء على حواش النادرى218537
2o5656اداب عين شمسخالد مجدى عبدالعاطى ابراهيم
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاحسان محمد السيد عبدالرحمـــن الربيعى214677
1561o5هندسة حلوانمريم محمود سيد محمود
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود جمال عبد النبي محمود155656
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد اسماعيل على احمديونس735522
5224o2تجاره الزقازيقمحمود شوقى محمد عبده علي
8o7788تربية طفوله سوهاج طالباتهناء احمد الصادق محمد
35o812تربية طفوله اإلسكندريةشروق السيد عبدالسميع عبدالمجيد
اداب الزقازيقساره فايز بهنساوي غنيمي638614
193o79هندسة حلوانناريمان كرم سباق احمد
29o255اداب بنهااحمد حاتم صفوت شكرى طهبوب
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفي محمد سيد ابراهيم29956
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمى صالح سيد عبد المجيد35167
13o759تجاره عين شمسشروق سامح عبد العزيز عبد العال
تربية بنهاايه احمد عبدالعزيز عبدالسالم عجاج277546
هندسة حلوانخالد ابراهيم سليمان على144654
تربية شبين الكومايمان عبدالفتاح على شرف الدين218332
تربية ابتدائي شبين الكومفاطمه نادى على شــاهين225698
هندسة الزقازيقعبدالرحمـــن فتحى حلمى محمد محمود518633
13969oهندسة القاهرهشهاب عبد هللا مصطفى احمد ابو كامل
42767oتجاره دمـــنهوراحمد اشرف ابوالحسن سيداحمد المشهور
1265o7السن عين شمسابتهال عصام حسين اسماعيل
82oo82كلية طب أسوانمحمد عرفه عبد هللا محمد
تجاره طنطاعالء شريف محمد عبد الغفار الحريتى497129
2o272تجاره القاهرهيوسف حسن يوسف شحاته
تربية بنى سويفامانى محمد عبد المـــنعم محمد67767
35827oتخطيط عمرانى القاهرهعبد الرحمـــن رضا محمد بسطويسى
59o89oصيدله المـــنصورهاحمد حسن متولى سالم
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعال محمود احمد عبدالحميد225516
اداب عين شمسهاجر محمد امين فودة22947
اداب االسكندريهمحمد مصطفى خميس محمود ابراهيم418693
كلية تجارة ج أسواناحمد طارق ابراهيم احمد819755
طب الزقازيقايمان عزت زكي عبدالغفار523348
4163o1اداب االسكندريهكريم محمد الخربتاوى محمد على
كلية البنات تربية عين شمسنورهان محمد حسن بحيرى271953
اداب القاهرهنورهان محمد نصر حامد197582
23o73oتجاره بنهاحسن مصطفى محمود عوض
3o4661طب بنهااسالم محمد اشرف عبدهللا عبدالقادرعزام
64o777صيدله عين شمسايمان عزت محمد محروس
كلية هندسة بنهامحمد على محمد محمد عرابى637539
تربية قنا ج جنوب الوادىشيماء صالح يحيى عبدالاله742725
تربية قنا ج جنوب الوادىشيماء سالم عبدالموجود محمود739248
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هندسة طنطاابراهيم شكرى ابراهيم بسيونى365937
22656oتربية الساداتشيماء عطيه عبدالعظيم ابوجبل 
23o546اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم ناجى عبدالعزيز واصل
اداب عين شمساسماء اسماعيل على اسماعيل سيد149293
5o6735سياحه وفنادق المـــنصورةاسماء محمد عبد الجواد الحديدى نجيد
1924o5تجاره عين شمسهانيا ايمـــن محمد محمد الحسينى
طب االسكندريهزياد سعيد عبد الوهاب ربيع عيسى342666
صيدلة اسيوطرؤى ماجد صالح محمود788872
اداب القاهرهدينا عماد الدين يونس عبد الفتاح39343
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد فؤاد محمد عواد النجار234753
تجاره الزقازيقدينا السيد عبدالعزيز محمد مصطفى525462
تربية بنى سويفوالء حسين محمد سليمان65833
تربية ابتدائي قنا ج الواديجيهان احمد محمود سماسيري736258
82516oطب بيطرى اسيوطانجى محسن عبده متى
كلية طب االسنان جامعة أسيوطايه على ثابت عبد المجلى795788
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناحمد جمال وجيه توفيق141756
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساميره شوقى ابراهيم عبد الظاهر153536
اداب انتساب موجه القاهرهنورا احمد اسماعيل احمد123121
584o53هندسة المـــنيامحمود جمال محمد على االخرس
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسدنيا وائل مدحت محمد غالب652862
السن عين شمسنسمه مصطفى عبدالحميد موسى359289
27o9o8اداب عين شمسندى صالح عبدالرحمـــن جالل
65396oتربية االسماعيليهمـــنار سامى محمد الجابرى
طب بيطرى المـــنصورهاسراء عمرو احمد البيلى عوض575294
تربية ابتدائي كفر الشيخآية عبدالمـــنعم يونس احمد البنا374681
127o52تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود هشــام محمد حافظ االنور
تربية اسواناسماء دسوقي جالل عابدين821716
56o445صيدله المـــنصورهفاطمه محمد حسن عبد العزيز اسماعيل
طب القاهرهسماء محمد عبد الحكم عبد العليم46595
هندسة عين شمساحمد سليم مـــنصور سليم139531
اداب المـــنياابوالقاسم مـــنتصر ابوالقاسم راضى722372
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسامه هالل السيد عبد المولى78967
1911o5السن عين شمستريز شريف ميخائيل انطونيوس
52o21oعالج طبيعى القاهرهساره فوزى السيد ابراهيم مصطفي
64495oنوعية الزقازيقاميره سمير احمد بدوي
49o758نوعية طنطامحمد أسامة محمد فوزي النوحي
هندسة طنطامحمود رمزى عطية سالمان366746
تجاره عين شمسعمادالدين محمد سعد الدين أحمد المرسى187642
3o353oطب بنهامهير محمد على امام عنبر
796o81حقوق اسيوطعلى خالد محمد على
8o6392صيدلة سوهاجكاترين صفوت شكرى عبد الشهيد
36576oتجاره طنطامحمد رجب محمد عبدالسالم شتلة
هندسة الزقازيقمصطفى عاطف محمود محمد519525
1187o5تجاره القاهرهمحمد ياسر محمد انور ابو علم
19o911تجاره القاهرهمحمد هالل محمود طلعت محمد عبد اللطيف
3541o3كلية الطب البيطرى المـــنوفيةشيماء السيد محمد طه الدلجمونى
تربية ابتدائي دمـــنهورشيماء احمد محمود عسران429287
طب اسنان االسكندريهندى محمد على محمد رضوان349627
43o232تربية دمـــنهورايمان صبحى رجب غريب يوسف
صيدلة اسيوطمـــنار شعبان محمود سعيد827731
35316oعالج طبيعى ج كفر الشيخوائل اسامه محمد عبد المطلب الديهى
8o886oتربية ابتدائي سوهاجصفاء السيد احمد السيد
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كليةاسمجلوس
صيدله االسكندريهبسنت السيد صبحى زكى351144
صيدله االسكندريهميادة حسن نظير عبد القوى موسى435465
صيدله عين شمسمـــنة هللا محمد حسن عبد الحميد121555
هندسة الزقازيقوفيق رمضان مسعد عبد الحليم البربرى569512
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد ايهاب عزت احمد194151
حقوق عين شمسفاطمه محمود محمد احمد سليمان144487
طب سوهاجمريم حازم حليم عزيز785591
6oo64تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود جمال محمد احمد
57oo68حقوق المـــنصورهساره عماد عبد السالم على الحارونى
هندسة الزقازيقمحمد عبد السميع محمدعبد السميع عبد الوهاب577984
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد رجب عبد هللا أبو رخا442896
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن سيد محمد كامل الشناوى135373
38194oتربية ابتدائي كفر الشيخريم محمد على السيد عبد الواحد
3o3944كلية البنات آداب عين شمسهاله هشــام احمد صديق
4544o9هندسة االسكندريهسلمي نشــات محمد رجب الفقي
5o15o2اداب جامعة دمياطنورا حسن محمد ابو عبيه
اداب المـــنصورهاسراء ابراهيم احمد جوهر جالل563591
عالج طبيعى قنافاطمه الزهراء عثمان عمر حسن732582
2o855هندسة القاهرهخالد رأفت حسنى محمد حجر
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد احمد عبدالفتاح عبدالحميد227853
تجارة جامعة الساداتايه احمد عبدالقادر احمد سالمة431524
كلية البنات آداب عين شمسرانيا جمال محمد ناصر154226
صيدلة اسيوطمحمود محمد اسماعيل عبد العال797659
هندسة القاهرهيوسف اشرف محمد جاد193335
طب المـــنصورهمحمد محمد على خطاب579781
تربية اسيوطايه اشرف زكريا محمود799262
8o6719تربية سوهاجامـــنيه عبد الظاهر على محمد
تربية بنى سويفامانى محمد طه محمود66742
72891oاداب المـــنيامحمد جمال سميح علوان
هندسة االسماعيليةاسماء سعيد محمد ابو الحسن652789
صيدله الزقازيقنورهان ابراهيم محمد ابراهيم518155
تربية رياضية بنين بنهاعبدالرحمـــن طاهر محمدى احمد صبيح286788
66882oرياض اطفال المـــنصورهسلسبيل عادل فتحى عبدالرحمـــن
تجاره بنى سويفميخائيل مجدى اسكندر جورجيوس717337
هندسة عين شمساسراء عمرو طه السيد114525
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمار ياسر محمد االمير على152896
طب االسكندريهايمان جمال فتحي محمود محمد المر445892
27345oتجاره القاهرهيحى رمضان محمد ابراهيم
صيدله حلوانايه احمد محمد رفعت عبد العزيز188368
تربية ابتدائي بنهاايمان احمد عبد الحى مرزوق496126
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىفاطمة حسين حامد على747112
51945oتجاره الزقازيقغدير عبده احمد محمد موسى
4299o3تربية دمـــنهورهبةهللا عبدالمحسن اسماعيل حافظ المصري
تجاره القاهرهمصطفى حسن يس احمد اسماعيل46913
حقوق طنطااحمد رضا حسنى محمد احمد اغا427674
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد عالء عطيتو السيد حراجي651439
5913o6تجاره المـــنصورهمحمد السيد حسن سلطان زبيب
429o35تربية دمـــنهورفاطمة ضيف سعد محمد مـــنصور حمادة
طب اسنان طنطاعبير عماد شعبان جاد على286545
تجاره عين شمسعمرو موسى حسين بيومى السعدنى292615
59366oهندسة المـــنصورهايمـــن المهدى محمد محمد على ابوالرجال
هندسة بني سويفعالء محمد عبد القوي عبد القوي65969
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كليةاسمجلوس
5oo362تجاره جامعة دمياطايمان محمود مصطفى اللبان
هندسة المـــنصورهريهام عادل السيد محمد583811
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايناس مصطفى على محمود35248
77oo3صيدله بنى سويفزينب صالح عبد الفضيل علي
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد زكريا عبدالغنى احمد ابو العنين231253
هندسة اسيوطاحمد ابراهيم عبود احمد64794
هندسة المـــنصورهاحمد سالمه احمد عبد الغفار588757
هندسة عين شمسمهند خالد فاروق عبد الرحمـــن144814
51o9oعلوم القاهرهعمر عبد الفتاح احمد على
تربية الزقازيقايمان عبدالعظيم عمر محمد حسن649874
7oo55تربية بنى سويفاسالم رمضان محمد عبد القوى
كلية األلسن كفر الشيخعمر احمد عبدالرحمـــن المرابع362675
432o87حقوق طنطاساره محمد مجدى عبدالرحمـــن بلح
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم عبد الرسول محمد حامد معوض118672
صيدله طنطااسماء محمود يوسف عبداللطيف225716
8o1369تربية اسيوطالحسينى محمد عبد الرازق محمد
تربية طفوله طنطاآيه على عبد الباعث على العزب485352
تربية حلواننورهان سعيد محمد مصطفى احمد148778
سياحه وفنادق االقصرنورهان محمد عبدالحفيظ عبدالمحسن737382
طب القاهرهمحمود سالمه فرغلى طلبة53648
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان سعيد رمضان عبده عطا232139
13o528التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنرمين كامل فهيم عبد هللا
هندسة عين شمسلوسيا عماد عوض هللا باسيلى جرجس121453
تربية ابتدائي طنطاأميرة السيد عبد الفتاح عيسوى عالم363757
6614o5هندسة بور سعيدندى اسماعيل عبد العظيم اسماعيل رمضان
4746oالسن عين شمسوفاء محمد بدر الدين عبد الكريم
اداب قنا ج جنوب الوادىعمر سيداحمد محمود عباس741984
3o4oo2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانضحى محمد يحى سعد
طب الزقازيقايه كامل عبدالحافظ خليل ابراهيم644379
تربية المـــنصورههدى شكرى كمال الشرقاوى566829
8o129هندسة الفيوممحمد مفتاح عبد النبى مفتاح
نوعية موسيقيه المـــنيانرمين عدلى فرحان شنوده752766
هندسة شبرا بنهامحمد اشرف عبدالفتاح عبدالوهاب بكير289251
23o431اداب بنهامحمد اشرف زكى احمد عبده
تجاره القاهرهمحمود هشــام محمود احمد136215
35o841اداب االسكندريهمى محفوظ عبد الحميد يوسف الشين
تربية الغردقة جنوب الوادياالء عادل فوزى حسان238655
صيدله المـــنصورهمـــنار رجب المهدى محمود583161
793o12طب اسيوطعثمان حسن عثمان زعفران
563o49تربية ابتدائي المـــنصورهايه اشرف ذكى مصطفى على
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد سعد عبد الهادى عصر485116
تجاره القاهرهنهى صالح سيد محمد على34965
8321o7طب سوهاجتوماس مجلع شماس مجلع
76o493كلية تجارة ج أسوانأبانوب اميل مـــنير بشــاي
عالج طبيعى القاهرهاسماء محمد محمود عبدالرحمـــن279721
هندسة حلوانحسام اشرف درويش حسانين516142
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد عبد العزيز عبد العزيز محمد عبد الغنى413972
كلية بنات شعبه طفوله عين شمساسراء محمد عبد الفضيل عبده21638
رياض اطفال المـــنصورهاسماء عماد عثمان محمد582693
تجاره بنهااسالم محمدى السيد عزب227317
اداب عين شمسندى سامي امام احمد سيد37233
2235o6اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحسن بدر الليثي الهاللى
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تربية طفوله طنطاداليا طارق عبد الحميد ابراهيم سالم486823
تربية ابتدائي اسيوطتسبيح السيد حسين شحاته786993
293o77تجاره عين شمسساره تامر بيومى على فواز
حقوق اسيوطحماده ناجح احمد دمشيري799473
صيدله طنطامحمد هانى ابراهيم سالم217398
كلية البنات آداب عين شمسريم ابراهيم حسن حامد133934
4562o3هندسة االسكندريهمحمد خالد عبد اللطيف محمد
كلية حقوق المـــنياعبدالناصر زين قايد عامر724424
58386oتجاره المـــنصورهمينا امير فوزى رياض عطيه
35o453اداب االسكندريهميادة محمد مصطفى محمد طه
71141oتجاره بنى سويفشــادى محمد صفوت عتريس
اداب بنهاروان حسنى عبدالفتاح حسنين277817
2o986oتربية حلوانجهاد عبدهللا سليمان سعد الدين
414o49هندسة االسكندريهعمر محمد إبراهيم حسين إبراهيم بدر
267oo4تجاره عين شمسمحمد شعبان محمد عبدالحفيظ
تجاره الزقازيقعمرو دياب سالم حماد646139
هندسة سوهاجعبد الكريم فتحى امام محمد817456
تجاره انتساب موجه المـــنصورهاحمد مجدى محمد محمد الشربينى591282
تربية اسكندريةياسر عبدالعزيز احمد عبدالعزيز محمد418868
تجاره االسكندريهالشيماء الوليد محمد سليمان البحر423873
صيدله طنطازينب محمود عبد المـــنعم عطية دياب492789
56o618طب المـــنصورهميرنا سعد سعد عبد العال على همام
71o993السن المـــنياخالد انس عليش عبدالجابر
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسياسر فايز المرسى جننو493427
2o7682طب اسنان القاهرهتقى احمد محمد عيد
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعمر طارق حسني عبد الحميد16887
4241o4تجاره االسكندريهسهى محمدعلى حسن الرزى
15o8o7هندسة القاهرهعبد هللا جمال طه محمد
434o61طب االسكندريهسهيله شريف السيد حسن بدوى
كلية األلسن سوهاجناريمان مجدي احمد جمعة799768
5o6864طب اسنان المـــنصورهآيه ابو المعاطى ابراهيم ابراهيم الجمال
نوعية بنهامحمد سيد محمد شحاته292533
663o3oتجاره بور سعيدمازن محمود قطب على مرسى
هندسة اسيوطمينا وجيه عدلى ملك798887
4858o1طب طنطاسمر ممدوح يوسف مزروع
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد صالح الدين محمد حمدى145125
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء السيد فهمى الحلوجي194848
8o13o3حقوق اسيوطاسماء عالء الدين سيد احمد
59o54هندسة اسيوطدينا مجدى محمد محب الدين
صيدله حلواناسراء محمد محمود االدهم486991
اداب كفر الشيخعمر عبد العزيز عبد المجيد راغب376132
تربية المـــنصورهمحمد عبد الرحمـــن احمد متولى583389
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانامل رفعه محمد هندى57999
29o369كلية البنات تربية عين شمساسماء صبرى زكريا احمد
اداب طنطاهدير أحمد السيد كامل بدوى359317
طب طنطاآية صبحي مـــندوه البحيري485734
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد مصطفى محمود مصطفى139726
اداب طنطاتقى احمد فتحي علي حسين363337
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد ضياء الدين محمد غزاله441168
كلية البنات آداب عين شمسجيالن عبدالوهاب محمد عبدالوهاب275384
طب بيطرى بنى سويفاسراء عزت جابر على66958
كلية التربية الفنية ج المـــنياغاده رجب محمد طه715652
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رياض اطفال المـــنصورهاسراء فهمى فاروق زكى حسنين586954
66161oكلية أداب بورسعيدمياده ابو المعاطى ابراهيم ابو زيد سعد
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن عاطف عبد الرحمـــن على14291
344o65اداب االسكندريهمعاذ جمال الدين أبو المجد خيامي
2o9143اداب حلواناحمد رمضان محمد ربيع حسن
اداب عين شمسرضوى احمد رفعت ابراهيم132399
طب الزقازيقندا احمد محمد بدوى حسين587915
تربية اسيوطريهام خالد فكرى عبد العظيم794853
اداب انتساب موجه القاهرههويدا محمد محمد عبد الرحيم151339
7124oاداب بنى سويفوفاء محمد رياض محمد
تربية الزقازيقأمل سامي خالد السيد519345
746o12نوعية قنانهال احمد صابر احمد
تجاره الزقازيقعرفات شعبان السيد ابراهيم515613
152o27صيدله القاهرهنهى ناصر عبد هللا ادريس
تربية طفوله طنطاشروق حسين ربيع حسين مبروك367362
هندسة الزقازيقمحمود ممدوح المرسى عبد هللا586149
2o182تجاره القاهرهمحسن جمال عبد القادر عباس
تجارة قنا ج جنوب الواديمـــنه هللا ابراهيم حسن ابراهيم حسن237182
19o588اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنوران حسنى على علوى نصار
3o1o91تجاره بنهابسنت اميرو السيد محمد مصلحي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهمسه صالح على فرغلى39878
هندسة حلوانعبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد269651
تربية بنهاايه جمال عبدالعزيز محمد وهدان279952
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةفتحى فايز فتحى امام قاطور355741
64oo25اداب عين شمسفاديه مرزوق حبيب جورجى
2811o8هندسة شبرا بنهاايمـــن ايهاب كمال عبدالجليل
45o811طب االسكندريهعزه سعيد قطب عيد الرزافى
65133oهندسة المطريه جامعة حلوانبيتر حنا كمال لبيب حلقه
نوعية طنطااسراء مصطفى مصطفى علي الدبه354875
كلية حقوق المـــنياايهاب طه محمد الدمرداش711989
كلية هندسة بنهامحمد غنيم طنطاوى غنيم276853
هندسة كفر الشيخروان نبيل ابراهيم اسماعيل احمد جميعي346367
6561o6حقوق الزقازيقاحمد محمد عبد العاطى مصطفى
اداب الزقازيقنيره عمر رجب ابراهيم عبد الهادى667813
569o37رياض اطفال المـــنصورهساره رمضان دياب محمد ليلة
اداب كفر الشيخمحمد عبد العال محمود عبد العال421768
12287oتجاره القاهرهفاطمه على محمد زكي
295o97اداب عين شمسلبنى احمد محمود عبدالغنى
تجاره انتساب موجه  عين شمساميره مجدى عيد محمد268386
تجاره طنطاايمان محمد ابراهيم ابو سمره359144
هندسة طنطامحمد عادل احمد الجندى366326
83274oتجاره سوهاجضياء البدري جابر شحاته
56o429صيدله المـــنصورهانجى محمد نزار محمد الشحات
اداب دمـــنهورأمـــنية خالد عبد الموجود عمر حامد428683
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسام عبد النبى محمد حامد57332
7o379اداب بنى سويفايه مصطفى ابراهيم على
تربية ابتدائي جامعة السويسساره ممدوح صالح على658629
اداب سوهاجتغريد على احمد محفوظ817274
تجاره اسيوطمحمد احمد مصطفى احمد796555
6o759صيدله القاهرهمحمد عيد قرنى عبد التواب
السن عين شمسعبد الرحمـــن محمد سعد احمد سرور487219
123o33تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد سعد احمد
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كليةاسمجلوس
12o336هندسة عين شمسشهاب الدين اشرف موسى احمد
طب المـــنيامروه سماح محمد يوسف723929
38o329طب كفر الشيخايمان عبد المجيد محمد عبد المجيد الشباسي
هندسة الزقازيقحسام موسى محمد عصمت محمد خاطر511392
حقوق اسيوطمحمد حسين يوسف خلف799494
263o26هندسة عين شمسمصطفى السيد حلمى السيد
5o1244تربية جامعة دمياطعبد الرحمـــن اشرف احمد الحفنى
341o66تربية أساسي اسكندريةعبد هللا ابراهيم محمد عمار احمد
43713oطب االسكندريهمروان محمد عبد الماجد عبد المعطي بدوي
37355oتجاره كفر الشيخمحمود شفيق محمود بيومي الصعيدى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد المحسن السيد ابراهيم على19797
هندسة عين شمساحمد محمد احمد عبدالرحمـــن263737
8o1413تربية ابتدائي اسيوطصفاء رافت عطا عبد الرحمـــن
طب اسنان طنطامحمد احمد مصطفى الشوربجى358212
هندسة عين شمسمصطفى احمد محمد احمد اللباد117372
524o88هندسة اسيوطصالح محمد عبد الرازق أمين
8o7949تربية ابتدائي سوهاجهاجر عادل عبد الراضى احمد
صيدله القاهرهايمان ايهاب مـــنير سرى152389
6398o8هندسة الفيوماسالم طه حسانين حسن
هندسة كفر الشيخعمر سليمان عبد الوهاب السيد شعيشع573242
كلية الصيدلة ج الساداتساره مصطفى السيد الغباشي233987
طب بيطرى دمـــنهوررنا كمال عوض عبدالونيس محمد445391
اداب المـــنيافاطمة حمدى محروس محمد719439
59o33oصيدله المـــنصورهايمان عبده محمد عبد الجواد
طب المـــنيااحمد جمال امين على715563
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد حامد سميح شــاور439755
اداب الزقازيقندى محمد عثمان مصطفى الوكيل642511
هندسة المـــنيااسالم محمد فاروق عبد الحفيظ61854
43o5o2تربية دمـــنهوراسماء شوقى رشوان جاب هللا
تربية ابتدائي الفيومتغريد محمد صالح عبد المجيد78638
اداب انتساب موجه عين شمسروان انور احمد ابراهيم141119
تمريض طنطا سهام عنتر محمود الغريب495512
2o47o3اثار قنا جنوب الواديكيرلس سمير لبيب حنين
هندسة عين شمسكريم توفيق احمد توفيق187839
366o52اداب طنطااحمد عبد الوهاب على سليمه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سمير محمد عبد القوى57663
تجاره بنهااسالم ابراهيم محمد عبدالعزيز مصلحى299516
طب المـــنيادينا عادل جورج شحاته725346
هندسة كفر الشيخابراهيم محمد احمد السيد الدسوقى381465
تجاره انتساب موجه  عين شمسابو الخير حسن ابوالخير حسن295362
حقوق سوهاجالسعودى محمد عبد الحليم احمد817786
657o3اداب بنى سويفحسام ناصر محمد محمد
طب سوهاجاميره جمال محمد احمد815566
5951o8صيدله المـــنصورهمـــنار يسرى السادات مسعد نحله
تربية كفر الشيخمحمود تقى الدين الحمادى تقى الدين سليمان384787
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتحبيبه عادل محمد محمود شهاب الدين218338
13o496اداب حلوانمديحه فتحي خير احمد على
تجاره القاهرهفادى جمال سامى بشرى32711
3o647حاسبات ومعلومات القاهرهعمر بسيونى رياض نوح
تجاره عين شمسحسام الدين غمرى عبد الغفارعبد الغفار علوه194324
5o1768تجاره جامعة دمياطاسماء محمد طاهر الخضرى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء عماد صبرة عبد النعيم728836
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كليةاسمجلوس
تربية رياضية بنين بنهاادهم يحى عبدالشكور عبدهللا276265
طب المـــنصورهزهراء احمد شفيق محمود خطاب561134
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخشيماء محمد عبد العزيز محمد شعبان374787
هندسة المـــنيااحمد لملوم عيسى صقر237798
353o77كلية الطب البيطرى المـــنوفيةعبد هللا محمد عبد الوهاب عمر الهندى
18o23حقوق عين شمساحمد صالح محجوب عزوز
7442o2كلية الطب بقنامها زكريا محمد الصغير
 تربية الساداتاحمد سالم عبد هللا سالم427184
طب المـــنيامقار نشــات جرجس ناشد722361
تجاره بنى سويفمحمد فتحي جابر عبدالسند726545
تربية ابتدائي دمـــنهورسحر ممدوح سعد العريان429796
طب الزقازيقفاتن سميح صدقى عنان569332
21941oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمسعوده عبدالمرضى محمد امين البكراوى
تربية ابتدائي شبين الكومراندا عبدالحميد محمد عالم218548
اداب المـــنصورهندا عبد القادر على العالوى486881
3oo461تربية ابتدائي بنهااسراء زكريا عامر محمد
تربية ابتدائي الفيومابتسام حسين شعيب عبد الغنى78784
تجاره اسيوطمحمود محمد على احمد798822
2135o1طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيوسف حمدى السيد  محمد الوكيل
تجاره اسيوطابرام ظريف فايز عازر793828
حقوق المـــنصورهعبد الرحمـــن ماهر المحمدى السيد الشــال579696
72o8o5تربية ابتدائي المـــنيامارتينا بشــارة صالح سعد
787oo2اداب اسيوطندى ياسر محمد على
هندسة عين شمسمريم وفيق سليمان عريان732688
22o22التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشروق عبد العزيز محمود مرسى
اداب حلوانفاطمه ابو السعود مهدى بيومى152229
هندسة المـــنيااسالم ممدوح مخلوف على752651
5826o1طب المـــنصورهنورهان محمد احمد حسن
143o78علوم القاهرهتوماس نبيل توفيق يواقيم
اداب اسيوطهاله صالح هاشم محمد792178
41118oتجاره االسكندريهلوجينا محمد وائل محمد نبيه جنينة
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد احمد محمد رزق224772
5o1618اداب جامعة دمياطمحمد عبده السيد الطايفى
تجاره سوهاجطارق خلف حسن رمضان813198
4244oاداب القاهرهايمان سعيد فتحي سعيد
1562o3اداب انتساب موجه القاهرهاسراء مرسي محمود مرسي
طب اسيوطبيتر جمال شحاته فرج795213
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسماء محمد احمد محمد عياد215693
اداب طنطاهاله ياسر عبدهللا نبيه مرسى496554
12876oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعنان حسام عبد العزيز عبد الفتاح
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم محمد صبحى كمال راشد213567
هندسة بور سعيداسالم حسام محمود مصطفى العيسوى663728
طب القاهرهعبدالرحمـــن امان محمود محمد حسين432562
1883o7تجاره عين شمسانجى طارق عبدالستار السيد
75247oكلية األلسن سوهاجمارينا خيرى وجية جورجى
79oo38حقوق اسيوطخلود محمد يسرى يحيى
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخاحمد صبحى ابراهيم بخيت362727
 تربية الساداتياسمين عصام محمد العليمي218736
5o6995تربية جامعة دمياطايهاب السعيد ابو خلف محمد ابو خلف
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىابراهيم عياد ميخائيل غبلایر759276
كلية هندسة الطاقة بأسواناسالم عزت سعيد عبدالرازق الجعلص286653
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد ابراهيم عطيه عمر عامر593938
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كليةاسمجلوس
حقوق الزقازيقاحمد محمد محمود محمد523793
تربية المـــنصورهنورهان اسامه سمير محمد محمد ابو جبه563666
52o5o5صيدله االسماعيليه ج قناة السويسحسناء ابراهيم ياسين محمد
تربية ابتدائي عين شمساحمد تامر فتحى مصطفى النجار281226
2o5184هندسة اسيوطمحمد حسين عبدالمـــنعم حسن سويفى
اداب الزقازيقميار ابراهيم عطيه محمد سليمان639947
اداب االسكندريهمروة أحمد محمد أحمد ياقوت419912
23oo42تربية ابتدائي بنهاهدير محمد فهمى احمد محمد
كلية اآلثار سوهاجفاطمه محى الدين عمر هاشم815514
13o369كلية البنات آداب عين شمساسراء كامل محمود ابوزيد
طب بنى سويفرحاب مصطفى عبد الحي يسن64561
تربية ابتدائي دمـــنهورسمر اشرف السيد ابوغنيمة429991
اداب عين شمسسحر حسن حامد محمد138829
2o1953تجاره انتساب موجه  عين شمسامام حسين عبدالغفار سالم
نوعية المـــنياساره هشــام عثمان جمعه726726
565o15تربية المـــنصورهايمان السيد حسين احمد
تجاره القاهرهامانى حسين بيومى عبد القادر148614
5o8817هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد عادل عبد الحميد محمود
656o65تربية االسماعيليهسند زيدان سند محمد
2931o9اداب عين شمسنسمه موسى عثمان موسى هالل
5o9821تربية طفوله الزقازيقآيه ابراهيم ابراهيم محمود ابراهيم
تربية ابتدائي اسيوطاميره احمد عبد هللا حمودة786444
تربية سوهاجسلوى ناصر على الدين عبد الرحيم811386
حقوق بنى سويفامل جمال محمدالمهدى عبد الرؤف66743
هندسة كفر الشيخمازن مصطفى محمد رشــاد الدين مصطفى حسين414777
كلية البنات آداب عين شمسفاطمه طارق جبريل حسن السيد289673
طب بيطرى المـــنصورهمارلين يوسف حنا يوسف596757
تجارة قنا ج جنوب الواديهبه عبد الغنى احمد محمود761567
374o34هندسة كفر الشيخزيدان بسيوني فريد قطب سعد الدين
3372o8صيدله االسكندريهسامى على حسن محمد عثمان
تربية طفوله طنطااسماء عبد النبى احمد سليم364353
تجاره بور سعيدندى احمد محمد محمد المـــناخلى662735
21o239اداب حلوانحليمه رجب عابدين ابراهيم
طب بيطرى االسكندريهفادى عمر فوزى ابراهيم سته436943
تجاره عين شمسمهند سمير محمد احمد139223
السن عين شمسفرح مجدى محمد احمد13616
4116ooاثار قنا جنوب الواديسهام محمد سيد عبد النبى سليمان
اداب القاهرهابراهيم عدلى ابراهيم باسيلى142821
كلية التربية الفنية ج المـــنياهدير احمد عبد الرحيم عبد العليم728314
786o6oتربية اسيوطحسام محمد ضيف صديق
تجاره عين شمسامير متولى مليجى متولى296771
تمريض دمـــنهوراسماء مختار عبد المحسن حسن445117
هندسة االسكندريهيوسف كرم يوسف احمد خليل345654
السن عين شمساالء محمد حنفى محمود268121
تجاره عين شمسحسين احمد محمد احمد عامر292627
2797o9نوعية بنهامى احمد عبدالباسط احمد
736o3هندسة الفيومخالد عبد الغفار فكرى احمد عبد المحسن
رياض اطفال بنى سويفمريم خالد عوض ابراهيم69675
تربية اسكندريةماري ماهر شوقي ثابت423663
اداب بنهاابراهيم عثمان السيد ابراهيم276334
2o747هندسة شبرا بنهاعمر بيومى زكى بيومى
تمريض طنطا خلود جمال محمد زهير محمود بخيت489842
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796o3oحقوق اسيوطمها صبرى محمد حسن
دار العلوم ج القاهرهفاطمه محمد عبدهللا شعبان275557
23o722حقوق بنهااحمد محمد عبدالكريم الفقى
طب طنطاندى رضوان سليمان احمد محمد البتانوني377881
السن عين شمسرنا ناصر على عبد اللطيف34343
تربية حلوانسيد جمال رزق ابوسريع58296
هندسة المـــنيامحمد شريف حسن محمد إبراهيم194652
هندسة طنطااالمير حسين عبده سليمان زيد362878
اداب االسكندريهمحمود محمد احمد محمد محارم425368
حقوق االسكندريهرانا السيد ميلق صادق صالح417394
371o43صيدله االسكندريهالسيد مهدى السيد فليفل
طب بيطرى المـــنصورهخلود عبد الحليم احمد بيومى576514
طب اسيوطحسناء فوزى عبد البصير ابراهيم793457
1198o6تجاره القاهرهنورهان محمد ابراهيم محمد عبد الهادي
74o718تربية ابتدائي قنا ج الوادينشوه  دياب احمد حمد هللا
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىفاطمه محمد احمد مروان744855
271o86تجاره عين شمسمرتينا يوسف داود يوسف
291o99كلية البنات تربية عين شمسايه طارق محمد مصلح سيد احمد
اداب انتساب موجه القاهرهاسراء عبدالحميد فرحات عبدالحميد189733
طب سوهاجاندرو جرجس اسحق عطا هللا785518
8o95o1تربية ابتدائي سوهاجتيسير عبد المعروف عبد هللا حجازى
74945oتربية طفولة فرع الوادى جديدساره بدر محمد عبدهللا
تربية ابتدائي دمـــنهورميرنا سمير نسيم غطاس428621
8o2963صيدلة اسيوطهند يسرى عبد الرحمـــن عماره
3o2921تربية ابتدائي بنهااسراء رمضان على رمضان الجندى
282o47هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن رافت حامد عبدالحليم احمد
5171o7هندسة اسيوطبشير نبيل محمد كامل حسين
42o834تجاره دمـــنهورمحمود محمد محمد خليل عيسى
هندسة االسكندريهمروان مصطفى محمد محمد الحبيشى413843
718o95هندسة المـــنياإسالم ضاحى عبد الحميد حسن
رياض اطفال بنى سويفهند محمد محمد موسى66191
43o897تربية طفوله ج دمـــنهورسارة أحمد محمد محمد الزرقانى
تربية اسكندريةدعاء الغمرى الغمرى محمد على341411
هندسة االسكندريهمحمود مختار إبراهيم خليفه368913
23585oتربية طفوله شبين الكومدنيا محمد بيومى محمد نجم
صيدله المـــنصورهاحمد سامى زهرى جبر زهرى563439
اداب عين شمسعبدالرحمـــن على عنتر علي281428
هندسة االسكندريهكريم اشرف صابر السيد شرف456488
نوعية االسكندريهمـــنه هللا محمد محمود عثمان حسين423682
اقتصاد مـــنزلى حلواناسراء خالد محمد احمد سالم235834
381o35تجاره كفر الشيخمحمود مصباح محمود الشوادفى االمام
تربية ابتدائي الفيومرندا مدحت عشرى حسب78411
279o38نوعية بنهاجهاد عادل سيد احمد امام عسكر
57o794طب المـــنصورهمحمد عبد الفتاح السيد راغب عطيه
تربية ابتدائي دمـــنهورايه ابراهيم جمعه عوض الشــافعى428696
تجاره المـــنصورهعمرو ماهر رمضان غزى غزى589362
81o845تربية ابتدائي سوهاجرحاب عبد الباسط احمد محمد
فنون تطبيقيه حلوانعبد الرحمـــن محمد حنفى حامد155771
اداب االسكندريههناء رمضان عبدالفتاح مـــنصور424244
حقوق اسيوطنهله عبد العزيز كمال احمد788131
اداب عين شمسهادية عصام الدين محمد محى الدين36573
صيدله القاهرهيوسف حشمت شهدي بولس33361
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كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفداليا عبد المحسن محمد عبد العظيم68695
1974ooاداب حلوانراضيه حامد عاشور حسوبة
ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسايه بهاء محمد احمد العزب196537
تربية موسيقيه حلوانبسنت محمد عبد العال احمد147292
اثار القاهرهفاتن مجدى محمد على218347
تجاره االسكندريهندى طارق ابراهيم ابراهيم السبروتى411258
اداب عين شمسامـــنيه جمال عبدالحميد احمد298877
58o81oتجاره المـــنصورهاحمد محمد طلبه محمد
حقوق اسيوطنادين احمد عباس محمد787525
5o3o57تربية جامعة دمياطعبد الرحمـــن محمود حلمى محمود عبد الرازق
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعمر محمد احمد انس محمد مّسلم114285
اداب حلوانجهاد اشرف عبد الحميد عبد الحميد36961
2272o7تربية بنهاسعيد مراد محمد عزب
تربية كفر الشيخنورهان عبد النبي زكي سعد الشــابوري374219
8o639كلية األلسن بنى سويفمحمد فاروق جاد محمد
هندسة عين شمسحسين ابراهيم حسين سالم حجاج191865
تجاره الزقازيقايثار احمد عبدالمجيد حسن514537
27252oاداب انتساب موجه عين شمسشــادى اشرف رجب عبدالحافظ
هندسة االسكندريهباسم زكريا عبدالمـــنعم الصاوى459154
454o89هندسة االسكندريهعمر محمود ذكى محمود عبد الحليم
هندسة عين شمسعمر ايمـــن فاروق محمد116522
57o89oهندسة اسيوطعصام سرور عبد الهادى محمد
صيدلة اسيوطايه احمد عبد المـــنعم محمد797742
تربية المـــنيااميرة بعزاقة فايز عبد الجواد716236
تجاره الزقازيقمحمود رشــاد عبد الوهاب عبد الوهاب القاضى586186
66o738تربية رياضيه بنين بور سعيدمحمود محمد محمود محمد على رضوان
58o84oتجاره المـــنصورهمحمد عبد الرازق يوسف على محمد
3476o5اداب االسكندريهرضوى مؤمـــن على عبد هللا عسكر
اداب القاهرهمريم فرج حسن امين35325
اداب انتساب موجه القاهرهرينادا يسرى محمد شبل132372
تمريض المـــنصورة ياسمين ممدوح فؤاد محمد البيار569368
271o15كلية البنات آداب عين شمسدعاء رمضان حسن محمد
تربية كفر الشيخاالء سعد ربيع الدهنه372869
نوعية عباسيهمارينا مدحت عطيه عطا261628
كلية البنات آداب عين شمسايمان حسين احمد سعدالدين47424
نوعية الزقازيقداليا احمد على مصطفى الشــال516426
6639o9كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقعبد الرحمـــن محمد احمد السيد بعيله
السن المـــنيااسراء عماد عدالن محمد فضل هللا419468
33987oالسن عين شمسايه سمير السيد عبدالجواد محمد
5o6133هندسة المـــنصورهمحمود محمد محمد يسرى
حقوق المـــنصورهاحمد عصام الدين السيد الهندى499819
22o982كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفالياسمين سعيد ابراهيم فرماوى
46o887هندسة االسكندريهوسام جميل سالم عالم نويصر
82o1ooهندسة اسوانعبد الرحمـــن احمد هاشم محمد
اداب حلوانميرنا عالء الدين محمد محمد154985
فنون جميله فنون ج االسكندريهشنوده طلعت شنوده شنودى415445
تربية ابتدائي طنطادينا على ابوالفتوح الشــاويش494126
73oo31اداب المـــنياهيام عبدهللا عبدالمـــنعم محمد
386o6تجاره القاهرهريمون اشرف ناجح جوده
3o6o3هندسة حلوانعبد الرحمـــن عادل لطفي عزب
السن عين شمسمادونا مـــنصور مختار بسطا حنا274385
اثار قنا جنوب الواديعبد العال على عبد العال محمد648599
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كليةاسمجلوس
29o675كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسصفاء ممدوح على محمد حسن الصافورى
اداب االسكندريهمحمد كرم احمد عبد العاطي حامد421126
72654oنوعية المـــنيامحمد سهل احمد خضر
648oo6تربية ابتدائي الزقازيقايه احمد هاشم احمد
صيدله بنى سويفجهاد جابر شحاته امين67969
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد اشرف حلمى عبد الوهاب بصل217473
8o7o4oحقوق سوهاجاسماعيل حسين اسماعيل ابودهب
صيدله المـــنصورهاميرة اسامه على الشباسى495437
حقوق بنى سويفنهال خالد ابوالعال نجيب722241
اداب كفر الشيخايمان عبد العظيم مصطفي عبد العظيم الهاشمي372789
27778oاداب بنهاندى السيد حامد السيد ناصر
صيدله عين شمساسراء سامى عمر محمد296129
269o64طب القاهرهعبدالرحمـــن رجب عبدالوهاب طلبه
صيدله القاهرهتونى عماد اسعد جورج129984
3758o1تجاره كفر الشيخمحمد بدير محمد البحيري
تربية المـــنصورهريهام حمدى محمد الشحات عبد الحميد573714
5o1594تجاره جامعة دمياطاحمد عواد بشير اسماعيل
اداب انتساب موجه القاهرهندى محمد عبد الرازق محمد35187
2o2561اداب انتساب موجه القاهرهياسمين ممدوح فؤاد عبدالمهيمـــن
264o72تجاره انتساب موجه  عين شمسعمر سامى زكريا محمد
اثار القاهرهسهير محمد حسن محمد582527
اداب المـــنصورهمحمد احمد محمد على البراموني569653
37o399تربية ابتدائي كفر الشيخسلمى على عرجاوى على جاد
اداب القاهرهكرستين ماهر ابراهيم رزق هللا13634
إعالم بنى سويفهيلدا وجيه احمد عبد البارى21632
تجاره الزقازيقمصطفى السيد على سليمان588128
تربية الفيومداليا عيد ربيع عبد الحميد81358
تجاره عين شمسعبد الرحمـــن ناصر اسماعيل عبد السالم119763
38o517تربية كفر الشيخشيماء هاني واصف عبد العال
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمود محمد محمد الشوربجى عبدالرحمـــن285858
4248o3اداب االسكندريهمينا ابراهيم جيد واصف
كلية البنات تربية عين شمسشيماء خالد عبد الرحمـــن حسن147126
هندسة الزقازيقاحمد يسن عباس الزنكلوني512981
اداب القاهرهشهد محمود صالح الدين عبد العظيم14497
كلية هندسة بنهاطارق محمد عجمى ابراهيم276618
تجاره المـــنصورهاحمد محمد حسن مصطفى حسن حوطر586459
تجاره اسيوطمحمد غريب رمضان حسن749768
8o47o4تربية سوهاجامـــنه عبد الرحيم عبد الرحمـــن محمود
تجاره المـــنصورهاريج عصام عبد الهادى جحا عبد الهادى572657
هندسة شبرا بنهاسيف هللا صالح زينهم احمد117926
اداب اسيوطسهام سامي غبلایر ميخائيل795397
43o7o9تربية ابتدائي دمـــنهورأميره محمود سليمان الوكيل
22484oحاسبات ومعلومات شبين الكومعالء مجدى سعيد السيد
5198o9طب الزقازيقهند حازم متولى سليمان متولى
كلية أداب بورسعيدميار عصام محمود محمد صالح663413
اداب اسيوطبالل محمد عباس عبد هللا796526
تجاره طنطالبنى سمير عبد الوهاب السيد الشقفي364648
كلية الطب بقنامروه عادل فوزى خلف815654
صيدله عين شمسمها محمد بدير حمزة274125
عالج طبيعى ج كفر الشيخايه محمد عبدالدايم عبدالرحمـــن214931
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحدعاء عاطف محمد بيومى335862
2192o6تربية ابتدائي شبين الكوماسماء محمد السيد دويدار
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127o43اثار الفيوممحمد هيثم محمد عباس
هندسة االسماعيليةاحمد خالد حمدان العبد عبد الرحيم658336
اداب طنطامحمد حسن عبد السالم عفصة362786
74546oتربية قنا ج جنوب الوادىعمر ربيع مصطفي صادق
216o47اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامانى ابراهيم عبدالرازق عبدالهادى
43111oتربية ابتدائي دمـــنهورغاده رجب جالل عبدالهادي احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق زيدان محمد سيد156191
تربية حلوانايمـــن يونس سيد بدران55177
2919oتجاره عين شمسدنيا حسن عبد الفتاح عثمان
7394o3طب القاهرهاسماء خلف هللا سعيد محمد
تربية الفيومسهيله محمد محمود محمد76357
8o397oتجاره سوهاجاحمد رجب محروس احمد
صيدله الزقازيقندى ضياء ابراهيم محمد حسن646615
7875o1صيدلة اسيوطمريم مصطفى حسن توفيق
صيدله بنى سويفكريم احمد قطب طلبة68194
تربية شبين الكومحنان حامد عبده مصيلحى ابو عياد216868
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةسميه خالد محمد القيانى429686
تجاره انتساب موجه  عين شمسحازم اسامه عبد المـــنعم محمد133126
65oo31صيدله الزقازيقزهراء رمضان عبدالحافظ السيد ابراهيم عمريه
266oo2اداب انتساب موجه القاهرهساره عادل محمد محمد
اداب الفيومعمر اشرف صوفى عويس273784
71159oصيدله بنى سويففادى اشرف ممدوح جورجي
3o1185تجاره انتساب موجه  عين شمسشريف عبدهللا عبدالصادق السيد
356o95تربية طفوله طنطاندى زيدان محمد عبيد
طب االسكندريهعبد الرحمـــن عبد هللا محمد مصطفى درويش442832
42o97oتجاره االسكندريهمحمد ايمـــن محمد وصفى عبد العزيز
اداب حلوانزينب السيد متولى غزال156228
طب بنى سويفصفاء سعيد محمد عبد العظيم71456
تربية ابتدائي بنهانهال خالد جمال عبدالعظيم284999
اعالم القاهرهمحمد عز الدين شعبان بدر118429
تربية ابتدائي كفر الشيخأالء محمد عبد السالم محمود377964
نوعية كفر الشيخعلي عادل عبد القادر عرابي حماد381118
السن عين شمسسلمى خضر على زايد145291
علوم المـــنصورهشيماء وحيد سعد الدين الدسوقى489945
هندسة شبرا بنهااسراء كرم عبدالكريم عامر بدران289868
3o1795طب عين شمسامـــنيه محمد حفظى على
2o1999تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمؤمـــن ناجح احمد عثمان على
813o82كلية الطب بقنامريم سامح ميالد حبيب
اداب القاهرهسلمى كارم عبد الكريم بخيت46494
2o4775تجاره عين شمسمصطفى صاوى بيومى محمد
طب طنطامحمد عوض عبدهللا بسيونى ناموس442547
29963oصيدله طنطامصطفى رشــاد عبدالهادى عبدالرازق شريف
اداب االسكندريهعبد الرحمـــن محمود مصطفي محمد335554
372oo2تربية كفر الشيخاسراء قطب غباشى عبدالحفيظ  خلف
اداب بنى سويفايه ابراهيم عبد العزيز محمد67382
191o75تجاره عين شمسيوسف خالد زكريا محمد عبدالرحيم
2o4619تجاره انتساب موجه  عين شمسايهاب محمد عبدالراضى احمد على
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامـــنيه جمال محمود حنفي268381
2o673oهندسة عين شمسنورهان مصباح السيد محمد
تمريض المـــنصورة ندى محمد احمد البربرى578432
1391o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن احمد اسماعيل احمد
صيدله عين شمسمى احمد خاطر السيد بكر272221
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اداب القاهرهمارينا ايمـــن الجميل بخيت موسى25753
اداب بنهاخلود احمد محمد محمد عفيفي278361
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةيمـــنى عبدهللا عبدالعزيز سعفان234462
571o39طب المـــنصورهمحمد حسن عبد الحافظ مصطفى النجار
4721o7فنون جميله فنون ج االسكندريهعبدالرحمـــن احمد فرحات األسود
طب القاهرهندى محمد حسن محمد حسن الشحرى123675
كلية طب االسنان جامعة أسيوطنرمين طارق سيد سيد788888
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرنا عمادالدين صبحى احمد193177
تربية حلواناسراء محمد احمد احمد274781
طب بيطرى الزقازيقعبدالرحمـــن السيد طه مهدى نصار641954
تربية طفوله ج دمـــنهورلطيفة طلب خميس طلب431225
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمروة محمود السيد سليم385557
تربية حلوانرباب مختار حسين محمد39353
عالج طبيعى القاهرهشهاب الدين مصطفى فرج احمد مروان139357
8242o4تربية اسوانهدير بدرى عبد الرضى ابراهيم
تربية الزقازيقايه حسن محمد على حسن643847
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواننورهان بدر نصار مـــنصور نصار121267
2766o2هندسة شبرا بنهااسالم عبدالرحمـــن احمد عبدالرحمـــن
5o565oتربية جامعة دمياطشيماء إبراهيم محمد إبراهيم الخميسي
تجاره القاهرهمحمد ضياء الدين كامل احمد38523
73o453اداب المـــنياايه احمد مصطفى احمد
395o7اداب القاهرهاسراء جمال عبد الفضيل عبد الحليم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه ياسر محمد دياب حسين198546
تجاره الزقازيقاحمد شلبى احمد شلبى521267
19o186السن عين شمسان زكريا زكى بولس
نوعية اشمونجهاد احمد رشــاد السيد225544
طب اسنان كفر الشيخاسراء مصطفى احمد محمد الشرنوبى372191
231o39هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود السيد انيس عبدالغفار
تربية العريشمروه احمد سالم عبد هللا666696
51854oكلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقهايدى عماد محمد السعيد محمد
79426oاداب اسيوطوفاء خيرى على اسماعيل
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمازن محمد حافظ نصر15628
3727o4تجاره كفر الشيخاسراء احمد محمد نصر
طب المـــنيارضا عبدالمـــنعم محمد محمد718359
51o949نوعية الزقازيقمحمد يسري عبدالدايم يوسف
71391oفنون جميله فنون المـــنياشروق حافظ محمد جمال الدين حافظ المغربى
5o3842صيدله المـــنصورهمى محسن وهبه حموده
725o41كلية التربية الفنية ج المـــنياايه شعبان محمد عبد الرحمـــن
تربية طفوله طنطارانيا سعد خليفة محمد فايد356622
نوعية اسيوطمحمد نادى عبد الحميد متولى796399
38o682تربية كفر الشيخسارة صالح محمد سيد أحمد
تربية المـــنيامحمد عاطف زهني محمد724991
طب بيطرى بنهامروه محمد عمر حسب هللا277956
8oo853تربية رياضيه بنين اسيوطهشــام خالد حسن تمام
هندسة القاهرهمحمود عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن محمد155562
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد علي حامد احمد23674
تجارة قنا ج جنوب الواديعالء محبوب محمد احمد744563
5o7757تجاره جامعة دمياطساره السيد لطفى بشتو
36172oصيدله طنطاعلى احمد حسن محمد الحو
41775oتربية طفوله اإلسكندريةدعاء فتحى السيد عيد الشــافعى
اداب الزقازيقمحمود نبوى عبد الحكيم محمد عاشور518788
تربية االسماعيليهسهام طارق عبد السالم محمد655874
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حقوق بنى سويفمحمد عطيه هاشم ابراهيم68952
5o7396اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةروان وليد محمود محمود درغام
224o12طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد يوسف عبدهللا يوسف
215o53هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايناس احمد عبدالعزيز البحيرى
461o4oهندسة االسكندريهآالء اشرف محمد هيكل
3584o7اثار القاهرهمحمد عزب محمد قاسم
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره عبده رمضان متولى132519
515o5oاداب الزقازيقتقى عبدالقادر علي الدين عبدالقادر
898o4طب بنى سويفوهيبه احمد فوزى محمد
طب بنهافاطمه معوض حلمى ابراهيم286337
تربية طفوله شبين الكومساره خالد عبدالعزيز محمد ابوعوالى215342
كلية البنات آداب عين شمسشيماء سعيد زكريا عبد الغفور21411
تجاره عين شمسايه هشــام على على العجرودى192339
نوعية المـــنياامـــنه احمد عبدالجواد احمد718697
تربية ابتدائي اسيوطشيماء محمد عز عبد العزيز791727
هندسة كفر الشيخالسيد كمال احمد محمد الشرنوبي379926
نوعية الزقازيقخضرة حامد عبدالحليم إبراهيم511968
اداب انتساب موجه االسكندريهعلي احمد علي محمد411426
تربية ابتدائي طنطااالء هانى ابراهيم حامد صالح359127
2o264تربية حلواننادر مزيد ماكين سعيد
تجاره عين شمساحمد شعبان على حسن294676
تجارة قنا ج جنوب الواديرمضان اشرف سعدى عباس744551
صيدله الزقازيقاحمد السيد ابراهيم السيد523962
تربية اسواناسامه عبد هللا محمد سالم822321
144o18السن عين شمساسراء محمد سليم حسين
اداب حلواننهى اشرف عبد اللطيف حسن على49318
سياحه وفنادق المـــنصورةمهند محمد فوزى محمد عبد الحليم565479
هندسة القاهرهعلى جهاد على محمد56833
217oo8صيدله حلوانمى ماهر سعيد ابوزيد
تجاره عين شمسمحمود ناصر عبد التواب مشرف139331
581o2oتربية المـــنصورهايه اشرف محمد عبد العاطى ابراهيم
هندسة المـــنياماركو جرجس شوقى فهمى722832
8o6284تربية ابتدائي سوهاجديانا ايمـــن عدلى غالى
حقوق االسكندريهصبرى محمد بدير علي مـــنصور379431
عالج طبيعى القاهرهمريم حسن على حسن35773
إعالم ج جنوب الوادىعبدالرحمـــن محمد ابو النجا محمد212579
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةحنان عيسى عبد المعطى محمد الفواخرى584485
41777oتجاره االسكندريهرضوى محمد عبد الجليل حسن بكرى
579o55صيدلة بورسعيدهند محمد محمد النادى
116o24تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكارن فتحى وديع سمعان
65o246نوعية الزقازيقنرمين محمد عبد السالم على حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه عبد المجيد حسين سليمان57438
تجاره كفر الشيخرضا عبد السالم عبد العزيز عبد السالم384728
تجاره بنى سويفاالء شوقى عبد النبى عبد الحكيم62245
اعالم القاهرهريم هشــام محمود عبد اللطيف48366
2o2347هندسة المـــنيااحمد محمد مـــنصور ابراهيم على
تربية أساسي اسكندريةفاتن عبد المـــنعم جمعة على السيد419689
12o516اثار القاهرهمينا عاطف جميل يس
3o3147طب بنهاحسن مصطفى احمد محمد سنجر
صيدله طنطانصر احمد محمد مختار عبد ربه كركور353156
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتنسرين محمد جبر حنطور234488
366o89اداب طنطااسالم مـــنصور ابوزيد الرفاعي رجب
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اداب حلوانهدى جمال عتريس ابراهيم151329
كلية البنات آداب عين شمسفيروز طارق حسني السيد137797
213o87هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةانس جمال عبدالخالق شلبى
هندسة بني سويفهشــام حسين سيد على71678
طب بيطرى االسكندريهاسراء عالء محمد عثمان حسين435599
641o78نوعية الزقازيقسمسمه هادى احمد محمد الشــاطر
اداب عين شمسمرام حسام الدين محمد محمد حسن263127
هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن عماد على ابراهيم عامر459742
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ايهاب سمير اسماعيل52663
تربية ابتدائي الزقازيقاحمد محمد حسن الملط646118
اداب القاهرهصفاء سيد محمد محمود57927
247o9السن عين شمسرضوي خليل نظيف ظهران حسانين
تجاره القاهرهمصطفي محمد حسب هللا الطيب58357
2o8387تجاره عين شمسامجد يسرى رمزى سامى قزمان
كلية حقوق المـــنياسارة جمال محمد صفوت عبد المغنى726718
36o783تربية طنطافاطمه الزمزمى محمد الزمزمى هيكل
26513oكلية البنات تربية عين شمسندى خالد مصرى عبده
تربية طفوله االسماعيليهمروه حسن العجمى العشماوي652165
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةكريم عبدالرازق السيد عبدالرازق296797
اداب بنهامى طارق كامل حسين283521
كلية األلسن بنى سويفميرنا حجازي احمد بيومي134276
نوعية الزقازيقمريم جمال عبدالخالق على موسى517695
هندسة الزقازيقمحمود محمد محمود طه محمد524127
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفنيره احمد فرغلي احمد62566
صيدله الزقازيقمسعد عصام مسعد خالد مسعد649811
43o649تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتأالء محمد مصطفى محمد بالل
اعالم القاهرهاالء عبد الحميد سيد حسن141561
تربية ابتدائي الزقازيقامانى ماجد عبد هللا على642424
طب الفيوماسراء عادل صديق سيد احمد73253
4314o6تربية دمـــنهورامـــنيه ممدوح عباس زايد
هندسة االسكندريهأحمد جمال مصطفى القهوجي459274
2o8141كلية البنات آداب عين شمساسماء عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح
تربية طفوله الزقازيقايمان عادل طاهرعبد المتفضل محمد الرفاعى585814
3oo842طب بيطرى بنهاهناء خالد جمال محمد العزب
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسمينا جورج زكى عبد الستار664162
فنون جميله فنون حلواننسرين جمال يوسف جاد دسوقى122816
اداب دمـــنهورمحمد مجدي عبد الرحمـــن سالمة426253
142o17هندسة المطريه جامعة حلواناحمد اسامه احمد السيد
طب اسيوطمصطفى كامل خلف على799594
1282o7تجاره القاهرهاسراء خالد صالح عبد السالم قنديل
هندسة عين شمسمحمد ايمـــن كمال عبد الحليم امبابى125743
سياحة وفنادق المـــنيادعاء محمد فرغلى سيد794946
طب االسكندريهأحمد عبدهللا قنديل عبدالونيس األخرس443131
صيدله القاهرهسلمى االمير عبد الفتاح محمد اسماعيل148955
تجاره بنى سويفاسماء احمد حليم محمد718616
8o7758هندسة سوهاجرحمه محمد محمد سيد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد مدحت عبد الرحمـــن عبد الفتاح137142
هندسة كفر الشيخعلى محمد على عبدالرازق العواضى381525
تربية اسواناسراء محمدالباغر محمود حسن822258
رياض اطفال الفيوم طالباتوالء خالد فتحى يوسف724824
79o931اداب اسيوطمحمد محمود احمد سليم
646o72طب بيطرى الزقازيقاسماء اسامه ابراهيم عبدربه
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اداب القاهرهمحمد حسن ابورواش السيد26116
82372oكلية طب أسوانعبد الرحمـــن احمد عبده السمان
اداب االسكندريهعمر عزت محمد احمد سليم344317
335o81تجاره االسكندريهالرا كارو روبين استبانيان
اداب المـــنيامحمود حربى جمعه حسن712657
3oo513تربية ابتدائي بنهامى كمال عبدالسالم السيد
طب بيطرى المـــنصورهريهام رمضان محمد فرح يوسف593584
تربية المـــنيااالء جمال عنتر محمدرضا723553
صيدلة بورسعيدزينب حسن احمد السيد ابو النجا563761
تربية بنهاعمر محمد عطيه عبدالجيد289559
صيدله الزقازيقمى عالء السيد غريب حسن511363
71o31صيدله حلوانسميه عبد الناصر متولى عبد الرحمـــن
علوم الزقازيقاميمة محمد محمد فرج جبر512835
3oo65oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد مجدى محمد جاد محمد
اداب الزقازيقاسماء محمد سعد السعيد عطا585226
رياض اطفال المـــنصورهايه سعيد عبد القادر ابو الحسن566637
2755o3كلية البنات آداب عين شمسدينا اشرف محمد سعيد كامل
تربية دمـــنهورمحمد طارق رمضان هيكل426241
57o495طب اسنان المـــنصورهاسراء طارق عمر عبد الحميد سميط
8o9619تربية ابتدائي سوهاجمعتز ناصر عليو على
طب اسنان طنطامحمد اسامه احمد البدوى الخطيب221812
كلية الطب بقناميريت بهيج بقطر عريان746178
هندسة االسكندريهحازم مرسى حسن مرسى صالح342489
اداب بنهامحمد ناصر محمود على ابيش284219
اداب الفيوممروه ربيع عبد االعلى عوض79716
صيدله المـــنصورهاسراء محمد عبد المـــنعم مسعد كمالو594986
3o1566التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره نصر على عبدالرحمـــن
دار العلوم ج القاهرهاحمد ابراهيم محمد مدبولى87586
تربية بنى سويفاحمد بدوي رمضان علي63662
22o31oكلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاالء ابراهيم عبدالعظيم خالد
تربية طنطانورا حمدي محروس طه363414
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد عبد المـــنعم محمد زين23796
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد حسنى عبدالرحمـــن الجرشه222253
14o655صيدله عين شمسساره حسن حسين محمد العدلى
79769oنوعية اسيوطامل صبرى محمد نصار
هندسة المـــنصورهاحمد رضا ابو الفتوح احمد البغدادى593647
تجاره بنهافادى ابراهيم وديع ابراهيم279789
2o8224كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىهاجر عالءالدين احمد احمد احمد
تربية اسوانمحمد خيرى عبد اللطيف ابوالوفا819492
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان محمد ابراهيم سيداحمد الغيدانى214264
1976o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين حسام احمد محمد صبح
141o93تجاره عين شمسبسمه صابر سليمان جبر سليمان
تجاره الزقازيقعبدالرحمـــن عصام صالح امام642177
هندسة االسكندريهمحمد السيد فرج طلب414533
4979o5تربية ابتدائي طنطاكريمة عبدالعظيم عبدالشكور درويش
تجاره انتساب موجه االسكندريهشهاب الدين عبد الرازق احمد حسين محمد342872
8o5818تجاره سوهاجشريف حامد حماد نصر
طب اسيوطرحاب مكرم ابراهيم احمد799847
نوعية الزقازيقفاطمه عماد شــاهين عبد الحميد519941
1495o8طب القاهرههاجر محمد عبد العزيز عبد العال
تجاره بنى سويفاسماء محمد ابوبكر حسن721631
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد سيد عبدالرحمـــن محمد263852
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637o29تجاره الزقازيقاحمد محمد عبد الحميد حجازى
صيدلة اسيوطساره اشرف لطفى محفوظ787639
هندسة المـــنياحسن احمد صالح سيد718592
تربية ابتدائي سوهاجمحمد صديق محمود حسان812165
اداب عين شمساسراء عبدالجابر عبدالمؤمـــن محمود293285
تجارة قنا ج جنوب الوادياسالم مبارك مسعود بسطاوى733923
14o223تجاره عين شمسانجى عاطف احمد محمد
هندسة عين شمسحسنى رمضان حسنى رمضان عوض هللا114812
تجاره القاهرههاله كمال رجب على198232
6396o7تجاره عين شمسمحمد مجدى عبدالفتاح محمد سالم
السن عين شمسدنيا ممدوح محمد زكريا27249
هندسة طنطامحمد احمد سعيد محمد الشوره353245
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد سامي عبد الراضي محمد يوسف117254
تجاره االسكندريهريم محمد مصطفى  احمد محمد حمودة411669
78859oكلية طب االسنان جامعة أسيوطيوسف سيد صالح الدين سيد
اداب الزقازيقحازم محمد احمد محمد الطحالوي646421
283oo7كلية البنات آداب عين شمسريهام ابوالحمد خالف شندي
8o7o7oتجاره سوهاجمحمد حمدي احمد محمدين
8o6o89هندسة سوهاجاحمد عيد احمد السمان
5947o9هندسة بور سعيدمحمود عبده الرفاعى محمد الرفاعى
اداب قنا ج جنوب الوادىاميره بدوى محمد الليسى743744
طب سوهاجكرم عبد الحميد محمود فاضل813947
تربية قنا ج جنوب الوادىعبير احمد محمد احمد عمران746619
72851oهندسة المـــنياامجاد لويز امير سعيد
2o7444تجاره عين شمسامـــنيه محمد عبدالعزيز خليل
5653o6تربية المـــنصورهياسمينا حاتم عبد السميع المتولى عطوه
519o24هندسة الزقازيقاحمد ناصر محى محمد
7o426تربية ابتدائي بنى سويفغاده عبد العليم محمد محمد
655o7oتربية االسماعيليهفاطمه سالم ابراهيم على محمد
كلية البنات تربية عين شمسامانى مجدى عبدالعظيم ابراهيم خليل211682
تربية ابتدائي بنهاهاجر عادل عبدالغنى احمد279717
2267o6اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاميره ناصف عبدهللا حشــاد
اداب الزقازيقنهال عادل محمد عبده649116
اداب عين شمسمحمد اشرف فتحى عبدالرازق294766
طب كفر الشيخعال عبد الحميد عبد القادر عزت382626
21o257اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاحالم نبيل سيد محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنار جالل مصطفى محمد62778
حقوق عين شمسمريم وليد ثروت عبد الرحمـــن الجرف192352
699o1تربية بنى سويفمحمد عبد الرؤوف موسى محمود
رياض اطفال االسكندريه طالباتامل علي عبد الفتاح علي حسن419861
هندسة بني سويفمحمد ابراهيم حسنين محمد السواح64861
3372o3طب اسنان كفر الشيخاحمد عبد السالم احمد عبد هللا
تربية المـــنصورهفاطمه العزب عبده المكاوى الحبشى582224
286o87طب بيطرى بنهاوالء محمد رجب احمد يوسف
8o5524تربية سوهاجمروه اشرف عبد السميع عبد اللطيف
66176oحقوق المـــنصورهسميره احمد محمد يوسف اسماعيل
5o1125هندسة المـــنصورهمريم محمد مسعد شعالن
19o278صيدله عين شمسوفاء محمد نجيب محمد خليل
هندسة االسكندريهمحمد احمد عبدهللا عامر الشقيدى414597
كلية الطب بقنامينا كريم امين غالى743536
41o564تجاره االسكندريهاسماء محمد صالح عبد العزيز مرسى
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد الحسينى محمود الصاوى على373935

Page 1544 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
29o447تجاره عين شمسمـــنه هللا رضا صبحى محمد عبدالسالم اللبان
اداب حلوانساره خالد محمد محمود151218
حقوق بنى سويفاحمد جمال عبدالسالم محمود729129
51723oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةخالد كامل محمد كامل غريب
حقوق قنا جنوب الواديهند احمد حسين احمد739835
تجاره بور سعيدنورهان محمد محمود حسن عبد الغنى661126
كلية الطب بقنامينا فكتور فوزى جورجى743535
طب بيطرى اسيوطساره مصطفى محمد حسن789481
1911o6تجاره عين شمستريز ممدوح زاخر جريس
صيدلة اسيوطاروي زكريا يونس ابا يزيد822721
حقوق القاهرهيوسف هانى محمد ماهر الفضالى17783
49o12حقوق القاهرهمصطفى سالمه صالح محمود الحسنى
66o223كلية أداب بورسعيدمحمد السيد فاروق مصطفى عسكر
تربية أساسي اسكندريةميرنا سامى حلمى سويحه349332
فنون جميله فنون حلوانرحاب عالء الدين فاروق عبد الحميد119372
تجاره بنهامحمد عبد الفتاح رضا محمد البكرى667892
8123o5تربية ابتدائي سوهاجاسماء ناصر حافظ عبد المولى
59oo67اداب المـــنصورهحنان حسين محمد الحسينى البيلي
29o546صيدله عين شمسحنان السيد محمد السيد عويس
طب بنهاياسمين حسام الدين سعد عيسى محمد277487
هندسة الفيوممحمد جمعه شحوته مسعود69955
 تربية الساداتهدى سعيد فتحى عبدالبر225395
اداب االسكندريههيمـــن محمد احمد على فراج416732
43o453تربية طفوله ج دمـــنهورالشيماء عبد العظيم محمد محمد الكفراوي
اداب المـــنياياسمين عبدالتواب اسماعيل عبدالهادى727718
صيدله طنطانيره محمد احمد على الشــافعى214658
12o563هندسة شبرا بنهابيتر الفريد سعد عزيز
السن عين شمسياسمين محمد على طه298344
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعلى عامر محمد الديباوى223896
125o18السن عين شمسمصطفى بهجت بدر محمد السيد
81o121تربية ابتدائي سوهاجريم محمد انور عبد المعتمد
132oo5اداب عين شمسايات اشرف محمد عبد اللطيف
حقوق القاهرههانى ماجد السعيد محمد السعيد مأمون196914
اداب طنطامحمد حمدى عبد الحميد محمد357141
19511oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانميرنا فتحى محمد حسين
تربية طفوله ج دمـــنهورإيمان جمال السيد برغوت429269
كلية حقوق المـــنياالزهراء دسوقى محمد حسنى احمد712847
اداب اسواناشرف بدرى مرسى خليل747232
نوعية عباسيهدنيا محمود فتحى احمد الشــاهد296286
اداب الزقازيقنيرة احمد طلعت محمد صراحه511827
اداب طنطانرمين على جبر احمد درويش353847
اداب بنى سويفعبد الرحمـــن احمد عبده عبد الرحمـــن93996
تجاره طنطااحمد ابراهيم الدسوقى كشك366373
5o5496طب اسنان المـــنصورهرقية نور مختار صالح
5816o8رياض اطفال المـــنصورهخلود حاتم فتحى عبد المعطى محمود
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسنور نشــات ماهر ابراهيم محمد655427
3oo886كلية اآلثار سوهاجمحمد رفعت الهادى عزب
هندسة كفر الشيخعالء الدين محمد صبحي محمد383374
7962o5اداب اسيوطنورهان محمد سعد جمعه
حقوق بنى سويفعبدالعاطى حمدى ابراهيم عبدهللا722459
82o793هندسة اسواناحمد السيد صبحى سعد على
تجاره بنى سويفحسناء شعبان حسن احمد716716
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طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسمحمد السيد فتحى عبدالرازق512441
662o6oتربية بور سعيدسلمى محمد عبده عبده ابو حجازى
تجاره القاهرهمريم اشرف عبد الستار محمد27886
تجاره عين شمسمحمود شريف محمد محمد266715
1453ooاداب عين شمسنوران عبد اللطيف امام على
1557o2تجاره انتساب موجه قاهرهعمر حسين شعبان حسين
3o1875هندسة عين شمسلمياء احمد محمود عبدالخالق
8167o1كلية الطب بقناعبد الحميد محمد عبد الحميد محمد
السن عين شمسدينا سعيد محمد سعيد297998
اعالم القاهرهاميره محمد حسن محمد حسن38185
تربية الزقازيقعلى انور على السيد مرزوق517259
56339oتجاره المـــنصورهجمال محمد عبد الفتاح احمد الزغيبي
اداب طنطااسراء محمود رشــاد  داود العاصى486196
64872oطب الزقازيقاحمد عاكف عبد الرازق خليل
تمريض كفر الشيخاحمد مصطفى احمد رضوان علي حوه371686
342o55هندسة االسكندريهاحمد مدحت محمد الصمودي
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهالة طه محمود محمد721748
7942o6تربية ابتدائي اسيوطمارى عادل عبد المالك مسعود
هندسة حلواننرفانا احمد طه سالم غريب114471
عالج طبيعى القاهرهيارا محمد عبدالمحسن دسوقى مرسي285526
14o384تربية عين شمسوداد يوسف محمد محمود
822o4oكلية تجارة ج أسوانشهندة محمد عبد الحفيظ جعفر
تربية الفيومامـــنيه حمدى محمد جودة78633
64o725علوم عين شمسكريم شعبان محمد محمد الرفاعى
188o21تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسهيله ايهاب محمد محمود الحراجرى
صيدلة بورسعيداميره عبد المـــنعم كمال عبد الحق الشرقاوى663497
تجاره بنى سويفمحمد رجب على راشد717945
8o4551كلية األلسن سوهاجكريمه عزت خليفه محمد
523o89نوعية الزقازيقايثار عبدالعزيز محمد مصطفى
71o54oرياض اطفال المـــنيا طالباترضوى عبدالرحيم عبدالحكيم عبداللطيف
اداب القاهرهاسماء ساعد عبد العظيم عبد اللطيف59838
كلية األلسن بنى سويفمانويال مجدى كمال غبور ابراهيم74374
226o88تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةضحى ناصر على محمود
2o7367برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنى فريد انور نايل
هندسة شبرا بنهامصطفى ماجد حسين محمد288781
اداب الزقازيقالشيماء ربيع محمود محمد على645768
62o15اداب بنى سويفمحمد احمد عبد الفتاح محمد
اداب عين شمسايمان محمود محمد على275379
565o69اداب المـــنصورهنجالء فتحى ابو العز عوض
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةزهور سيد امين مصطفى على652381
3o1569كلية البنات تربية عين شمسسلمى عبدالمـــنعم جوده محمد على
تربية أساسي اسكندريةهبه سعيد فوزي عبدالعزيز347381
3662o7تجاره طنطامحمود محمد عبدالعزيز بسيونى
36231oهندسة طنطاعمرو احمد عبد الهادى على
تربية عين شمسندى عصام محمد عبد العال116468
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسداليا احمد عبد العال على ابو العنين653395
72o29oطب بيطري المـــنيانهى محمد سارى فؤاد  محمد
49348oنوعية طنطاخالد السعيد عبد الغنى الحلو
نوعية المـــنياهاله صالح الدين على محمد726818
حاسبات ومعلومات القاهرهيوساب ماجد كرم بولس116623
تربية ابتدائي الزقازيقايمان محمد سالم مشتى638456
اداب االسكندريهايمان محمد عبد الرحيم عبد هللا337732
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حاسبات ومعلومات عين شمسابانوب انطون سيدهم تادرس116447
تجاره الزقازيقساره السيد عبد الرشيد ابو زيد642477
صيدلة المـــنياأمانى فتحى ابو العيد محمد752399
2o3788تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره احمد يوسف محمد المهدى
نوعية موسيقيه المـــنياجون صموئيل كمال سعيد711111
هندسة بور سعيدخالد محمد محمد مصطفى ابراهيم566121
طب بنهاعبدهللا جمال عبدهللا البدوى223613
488o86هندسة المـــنصورهخالد ممدوح محمد الموجي
259o3تجاره القاهرهعبد هللا محمد عبد هللا محمود
تجاره المـــنصورهاسالم محمد عبد اللطيف احمد الموجى579973
151o8oهندسة حلوانمحمد عبد الغفار عبد الوهاب حمد
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةهدير ابراهيم عبد الجليل محمد صالح587264
2o9563اداب حلوانهانى ابراهيم حسين جمعه
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفخلود احمد سالم يحى236194
رياض اطفال المـــنصورهريم محمد عبد الفتاح سالمه الصعيدى585826
تجاره عين شمساسراء سيد محمود عويس محفوظ294983
36617oتربية ابتدائي طنطااحمد عاطف ابراهيم عبد الحميد شيحه
اداب القاهرهخلود عبد الحميد محمد عثمان سيد31492
تربية اسيوطاميره حمدى ابراهيم حسن795622
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان فرج محمد عطيه236871
15o541تجاره عين شمساحمد عبد العال السيد عبد العال
 تربية الساداتهند مجدى فهمى اسماعيل ابوالعال236688
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانامـــنيه صالح الدين محمود عبدالفتاح192259
1426o1طب بيطرى القاهرهمـــنة هللا على عبد الرحمـــن محمود
طب اسنان طنطامصطفى محمد عبدالمحسن سلطان356922
2o976هندسة اسيوطمحمد خالد محمد عبد العال رفاعى
صيدلة اسيوطمحمد اسماعيل فوزي اسماعيل726159
تجارة قنا ج جنوب الواديصالح جمال الدين عبدالرازق محمد734792
تجاره بنهاعمر حسن عبد الحميد محمد غطاس643488
اداب طنطاحسين اشرف حسين ابراهيم السيد352884
صيدله عين شمسامـــنيه محمد احمد يسرى ابراهيم119945
72989oاداب المـــنيامحمود محمد مصطفى حسن
8o8689عالج طبيعى قنااحمد حسين احمد فراج
حقوق طنطاندي احمد عبد الفتاح احمد دياب358964
23o352اداب بنهامحمود احمد محمد الفيومى
1338o4اعالم القاهرهرنا طارق سيد اسماعيل
اداب القاهرهمروه رضا دسوقي حسنين58977
كلية الطب بقنااسماء عبدالفتاح ابراهيم محمد741693
اعالم القاهرهنرمين عصام حسين احمد231629
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةالزهراء محمد فتحى سويلم221152
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره عادل جابر سالم خالد124734
طب بنهاسمر يحيى عثمان ابو الغيط محمد232469
275ooصيدله القاهرهوعد صالح عبد اللطيف حسب النبى السيد
كلية األلسن ج أسوانهبه مصطفى ابراهيم احمد822283
طب اسيوطاسماء سعد محمد محمود749879
اداب طنطاايه كمال عبدالرحمـــن ابراهيم368172
هندسة االسكندريهامير السيد الليثى عبد السالم414729
صيدله المـــنصورهوئام احمد عبد المعطى احمد غنيم577463
19o358تجاره عين شمسندى محمود احمد عبدالجليل على
صيدله االسماعيليه ج قناة السويستسنيم وائل وديع رياض663517
هندسة شبرا بنهااحمد جابر محمد نورالدين محمد223478
حقوق سوهاجحامد احمد ابراهيم اسماعيل831142
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طب بيطرى اسيوطمحمد جمال بدوي محمد825463
تربية بور سعيداسماء جمال محمد محمد حجاب663318
نوعية قناميرنا راضي يونان مرقس743716
هندسة حلوانايمان احمد محمود السيد137958
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعال عمرو محمدعبدالرحيم عباس ماضى222873
تربية أساسي اسكندريةباسنت بيشوى حلمى ملك419425
47o461عالج طبيعى ج كفر الشيخجهاد ابراهيم محمود محمود حسب هللا
12111oحقوق عين شمسنهى وليد محسن مصطفى الحسينى
511o86هندسة الزقازيقعمرو ناجي عطية عبد الحميد عطية
هندسة بور سعيدمحمد خالد محمد عبد الفتاح محمد حسنين653376
5o9862نوعية الزقازيقسمر طارق السيد عباس
نوعية اسيوطابتسام عزيز حسنى عليوة791998
تجاره عين شمساحمد سامى عبدالفتاح السيد296573
24o396اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه عماد عبدالبديع عبداللطيف
نوعية الزقازيقايمان يسرى عبدالعال محمد سالم648783
434o38طب بيطرى االسكندريهريهام حسن عطا فزاع
كلية أداب بورسعيدرحمه نصر محمد عبده حماد662263
تجاره القاهرهيمـــنى طارق محمد هانى طه االبحر34988
73381oتربية ابتدائي قنا ج الواديدعاء احمد محمد محمد
44o999طب االسكندريهطاهر محمد طاهر برغوت
تربية الزقازيقاسماء محمود سالم محمود644672
45o166كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراميمه عبدالمـــنعم محمد العباسى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سمير محمد على مصطفى سليم213731
كلية البنات آداب عين شمسغاده خالد محمود يوسف الخواجه287952
49519oتجاره طنطامحمد عبد العزيز عبد العزيز البيلى فودة
649o51تجاره الزقازيقاحمد محمد عبدالقادر على
تجاره االسكندريهروان محمد محمود عبدالسالم339367
11817oتجاره القاهرهسها صالح على متولى احمد
15o214تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد شكرى عبد المحسن محمد
تجاره بنى سويفاسالم مصطفى الدلجاوى محمد76835
411o35نوعية فنيه االسكندريهجيالن تيسير علي أحمد محمد
طب بيطرى اسيوطخلود جمال حسن جماع828545
كلية األلسن كفر الشيخاحمد محمود المرسى عوض العساس487247
2o8167إعالم ج جنوب الوادىريهام مـــنصور احمد محمد احمد
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساميره تونى سعد تونى264824
8o5143طب القاهرهجهاد حلمى محمد عبد المجيد
7o427حقوق بنى سويفغاده عويس اسماعيل ابراهيم
7367oاداب الفيوماحمد مصطفى عبد هللا مرسى
كلية حقوق المـــنيامحمود صالح سمير فريز727765
237o24تجارة قنا ج جنوب الواديزياد حسن محمد حسين
2313o2تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد خيرى جمال الكومى
تجاره عين شمسسامح عمادالدين على عطية281857
تربية ابتدائي المـــنصورهمريهان عصام سمير زكى سالمه566748
5o5299تربية جامعة دمياطهدير مجدى محمد الجيالنى
52o5o6صيدله الزقازيقحسناء محمود محمد محمود على الشناوى
طب القاهرهجرجس شريف نسيم حنا133279
5o3437هندسة المـــنصورهاحمد عبده عبد الجواد يوسف حماد
4975o5تربية بنهادعاء عايد محمد العزب عيد
35oo49تجاره االسكندريهشيرى سعد ناجى حنا بسطاروس
هندسة حلوانمصطفى صبرى محمود عبد الصادق139648
تربية سوهاجمحمود محمد عبد العال رضوان813918
طب اسنان المـــنصورهاسالم محمد عبد هللا على العسكرانى511842
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2o3815كلية البنات آداب عين شمسسلمى ثروت عبدالمـــنعم محمود
تربية ابتدائي الزقازيقرحاب عبد هللا السيد عبد هللا احمد587571
71o543نوعية المـــنياريم باسم عبدالحميد قاسم
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسهاجر حجازى احمد سيد136182
41o5o2سياحه وفنادق االسكندريهعمر محمد موسى يوسف عبدالنبى
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود محمد الشربينى عثمان محمد566441
فنون جميله فنون ج االسكندريهشيماء متولى على محمد قطب غازى428328
7588o5كلية الطب بقناعلى كرم احمد محمود
5o1446اداب جامعة دمياطاّيه رجاء على الزيدى
عالج طبيعى ج كفر الشيخايه جميل مصطفى دياب235947
طب طنطاريهام محمود أنور أبوشــادى485783
تربية ابتدائي شبين الكومايمان سعيد عبدالهادى الهنداوى222263
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد بيومى السيد بيومى227892
72o165علوم المـــنياالهام فتحي عبد الحكم محمد
نوعية الزقازيقزينب محمد امين صقر637898
524o1طب اسنان القاهرهاميره عبد النبى محمد السيد
هندسة حلواناحمد عالء الدين كامل عيد121518
حقوق االسكندريهندى ماهر عبدالعزيز محمد موسى417873
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حمدى عبد الستار على137229
56o196طب المـــنصورهياسر محمد السيد محمد عامر
294o77تربية ابتدائي بنهاابراهيم عمر عبدالعزيز محمد
721o3oرياض اطفال المـــنيا طالباتايه عماد صالح عبد الغني
السن عين شمسيوسف اسامه محمد سعيد118119
4112o9اداب االسكندريهيارا محمد محمد إبراهيم
5oo165هندسة بور سعيداحمد محمد احمد محمد القفاص
تربية طنطاعبد الفتاح محمد على المصلحى عبيد366184
اعالم القاهرهيمـــنى رضا محمود محمد طاحون225469
51732oاداب الزقازيقمحمود سليمان محمد ابراهيم عمارة
698o9تربية ابتدائي بنى سويفدعاء علي علي شعبان
هندسة اسيوطبالل محمد مرسي محمد شريف517471
2o256تجاره القاهرهمعاذ فتحى عبد القادر محمد
نوعية المـــنياصفيه طلعت على احمد715922
148o14طب اسنان القاهرهاحمد بسيونى يوسف محمود
3491oتجاره القاهرهاسماء حافظ محمود سيد احمد
38o692تربية كفر الشيخفاطمه محب حسب هللا عبدالونيس
كلية البنات آداب عين شمسمارينا مجدى تقى خليل132361
اداب االسكندريهمحمد السيد سيد احمد اسماعيل حبيب418618
كلية البنات آداب عين شمسرانيا دسوقى عبدالتواب السيد273934
هندسة القاهرهياسمين مصطفى احمد الشرقاوى14663
8oo162اداب اسيوطصابرين صالح على عمر
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم هانى رضا حليم134774
52326oصيدله الزقازيقنسمة السيد حسن الطنطاوى
721o5oرياض اطفال المـــنيا طالباتسلوى عبدالجواد عبد الفتاح عبد الجواد
تربية بنى سويفرحاب جمال سعد قرني65539
19oo56حاسبات ومعلومات عين شمسحسن محمد حسنى بدوى محمد
هندسة اسيوطكيرلس شكرى انور زخارى789724
هندسة االسكندريهيوسف عبد الرحمـــن محمد المرسى عبدالعاطى414113
8o6127تربية سوهاجروجينا سليمان فهمى حنا
41o645كلية األلسن ج أسوانعبد الرازق السيد عبد الرازق صالح حسانين
5756o6رياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحهبه السيد عوض اسماعيل ابونعمة
اداب الفيوماماني عادل عبد الكريم عجمي77925
تربية طفوله ج دمـــنهوروداد صبرى عبد المـــنعم ابراهيم األقرع431127
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583oo2هندسة المـــنصورهمصطفى محمد هالل ابراهيم
تربية حلوانماندا ياسر محمد ابو المعاطى132375
14o899هندسة عين شمسمريم احمد على محمد
تربية االسماعيليههيام هشــام توفيق مصطفى654541
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةفتحيه هاشم محمد ابوالعنين216881
تجاره المـــنصورهمحمود صبرى محمد احمد الخميسى579981
تجاره بنهاادهم فتحى عبدالجليل محمود حسانين285777
تجاره االسكندريهكريم محمود محمد محمد محمد الشويخ421257
علوم الفيوماسراء احمد عثمان احمد76688
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفحفصة حسين طلب محمود716977
اداب بنهااسماء عبدالحكيم عطيه شندى293472
1418o1اداب حلوانبيشوى حليم مسعد بخيت
64o853عالج طبيعى القاهرهمحمد احمد ابراهيم صادق
198o23تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدهللا ربيع سيد حسن عثمان
21o382اداب حلواندليا رأفت محمد محمود
3468o5فنون جميله فنون ج االسكندريهسارة صومائيل جيد اسحاق بطرس
كلية هندسة بنهاهاجر فتحى عثمان انور228624
طب بنهاانس ياسر عفيفى السيد286428
هندسة شبرا بنهامصطفى عالء حبشى سيد احمد281794
صيدله القاهرهمرام محمد رياض بيومى192318
صيدله القاهرههايدى عادل عيد سيحة193688
7989o1تربية اسيوطحنان صالح الدين ابو دهب احمد
تربية االسماعيليهخلود السيد محمد يوسف654869
118o26تجاره عين شمسمارك مجدى فؤاد مـــنصور
5o2499تربية جامعة دمياطهدى عطية عبد الهادى خليل
5o3975تمريض المـــنصورة شيماء عبد الستار محمد السباعي هاشم
تربية طفوله شبين الكوماالء اشرف ابراهيم شعالن225115
سياحه وفنادق االسكندريههدى ناصر السيد محمود سيد احمد339388
285o23تربية ابتدائي بنهاهدى عبدالوهاب عبدالفتاح محمود
1278o9السن المـــنيااميره حسين محمد احمد ابراهيم
229o97اداب بنهارضوى كريم ابراهيم حفنى
5868oاداب حلوانمعاذ محروس محمد مـــنصور
66o472تربية ابتدائي بور سعيدمؤمـــن وليد ابو المجد محمد
طب بيطرى دمـــنهورسحر حسن عدالن فرج451771
22676oتربية شبين الكوموالء عالء محيى الدين غريب
52o589تربية رياضيه بنين الزقازيقمصطفى محمد على على سالمه
طب االسكندريهحبيبة مجدى السيد الخولى346863
تربية ابتدائي الساداتعبدالرحيم محمود عبدالرحيم الحصري221433
طب عين شمسامل حسين احمد محمد عبدالمحسن288542
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةمـــنه هللا محمد محمود جلبى661763
طب عين شمسنغم جمال على حسن635659
اداب المـــنياهند عبدالنعيم محمد رشــاد محمد729321
اداب حلوانهاجر سيد عيد محمد148914
اداب حلواننجالء فتحى عبد العزيز شعبان27324
83o79oهندسة اسيوطمارينا ناشندى جادالكريم جادالرب
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسلمى حسن فتحى المسلم225582
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةكريم على حسن مروان213383
صيدله طنطامحمود سامى عبدالرحمـــن عاشور221927
5o5837تربية جامعة دمياطاسالم عبد الحليم سعد محمود عبد الحليم
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهناء ثروت مصطفى عاشور786276
اداب االسكندريهاحمد حسن محمد مرعى محمد415412
طب القاهرهاميره مجدى عفيفى احمد28472
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تربية سوهاجمريانا سامى نجيب سعيد812345
81o861تربية سوهاجمروه حسين ادم حسين
819o14كلية تجارة ج أسواندعاء على عبد الحى عبد الباسط
طب اسنان طنطابسام علي عيسي محمد444169
تجاره القاهرهميرنا محمد سليمان عبد الغني28337
تربية ابتدائي اسيوطدينا سيد ثابت محمد795657
تجاره عين شمسجمانه عصام بحر محمد حسنين188154
هندسة المـــنصورهعبد هللا عبد المطلب ابراهيم السيد السيد ضبيع588557
حقوق بنى سويفدينا خالد عبد المجيد بشير62275
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان عماد كامل عبد العاطي583278
طب القاهرهروان محمد االمير محمد محمد الصادق حسن197631
طب اسيوطحنان جمال نجيب موسي نقوال799832
2o2329هندسة حلواناحمد ابراهيم محمد احمد
حقوق طنطاايه محمد كامل زكى489272
تربية المـــنصورهزينب حسن السيد ابو سالمة578529
اداب اسيوطاحمد عصام الدين احمد عبد الحميد796373
748oo1تربية ابتدائى فرع وادى جديداسراء عبد الحليم علي حسين
1361oاداب القاهرهبسنت محمد صالح مرسى
اداب دمـــنهوراميرة عالء احمد مصطفي  احمد417697
طب اسنان طنطانوران احمد عبد الفتاح عبدالعال بده235816
ع.دولى اعالم مدينةالشروقغاده حسن مصطفى يوسف على659772
تربية اسيوطشــاهندا اشرف مصطفى على786485
تجاره عين شمسامـــنيه خالد عبدهللا عبدالعزيز273984
هندسة االسكندريهياسمين عادل محمد السيد محمد414366
تربية الزقازيقعمر عبد هللا السيد عبدالدايم عبدالمجيد645436
نوعية بور سعيددنيا احمد ابراهيم الشحات محمد661514
اداب عين شمسايه عالء محمد سيد احمد المشد639911
342o6oهندسة االسكندريهطارق حمدي فتحي عباس محمود
تربية شبين الكوماسالم طارق السيد صبرى224676
اداب حلواناسراء سيد احمد عبد الحميد154197
125o23حقوق عين شمسمينا اسامه غطاس توماس
تجاره بور سعيدحسين نبيه نبيه حسانين592546
1215o2هندسة حلواناحمد خالد محمد محمود
هندسة المـــنياحسن عبده السيد السيد عبد العال592715
تربية دمـــنهوراسماء شعبان ابو المجد الحوفى429543
اداب طنطامصطفى ياسر مصطفى احمد الديب488656
هندسة القاهرهاحمد رافت شــاكر عبد الجليل124669
كلية حقوق المـــنيامحمود محمد محمد عبد الوهاب717963
8o6761تربية سوهاجسلمى محسن على فرغلى
اداب انتساب موجه عين شمسرضوى سعد عبد هللا حسن131932
2829o4تربية ابتدائي عين شمسمارينا عادل عبدالمسيح نصيف
6579o2كلية األلسن ج أسوانساره عادل السيد رضوان
13o4o6اداب القاهرهامانى محمد رمضان مصطفى دسوقى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر شريف مختار محمد جاد المولى26692
73o733طب المـــنيامحمد عادل نجدى محمد
السن عين شمسندى عبدالفتاح عبد ربه سيد احمد283853
السن عين شمسساره عجاجه محمد بسيونى339494
تربية المـــنصورهريم محمد جالل محمد583282
9o159طب بنى سويفنورهان مجدي محمد محمود
49o814اداب المـــنصورهمحمد محمود عبدالحميد الخطيب
58o964هندسة المـــنيامحمد مصطفى عبد الرحمـــن احمد
7ooo1طب بنى سويفحنان نبيل محمد ذكى حسب النبى
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برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد محمد ياسين محمد427685
4292o5تربية دمـــنهورامانى احمد محمد عبد الكريم
1429o2تجاره عين شمسمحمد محمد فتحى محمد
طب بيطرى القاهرهمـــنار حمدى حسين محمد268279
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانايه محمد نورالدين محمود54889
كلية اآلثار سوهاجاسالم محمد سالم السيد صفية486133
تربية ابتدائي الفيوماسماء جمعه السيد سعيد76911
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد شوقى توفيق الشرقاوى212131
هندسة الفيومميرنا محمد فتحى محمد عثمان74894
تربية حلوانندى عبد الرؤف عبد هللا محمد37394
29o671تربية عين شمسسمر مصطفى صادق احمد الصفتى
139o63تجاره عين شمساحمد وحيد مفضل عبد الحكيم
562o47تربية ابتدائي المـــنصورهياسر عماد رمضان سليمان
هندسة حلوانيمـــنى طارق ناجى عبد الحميد28664
طب اسنان طنطافاطمه سالمه حسيب الفيومي226384
تربية ابتدائي كفر الشيخأمـــنية معتمد أحمد راجح محمد382415
فنون جميله فنون ج االسكندريهكارن يونانى لبيب سيدين عبد النور348755
تجاره انتساب موجه قاهرههبة ايمـــن عبد الجواد السعيد ناصف52745
طب اسيوطرامز جمال شوقى مسعد793548
طب المـــنياايرينى مالك ابراهيم اسحق723317
434o81طب بيطرى االسكندريهماريام جورج حبيب كامل يوسف
طب بنهاعلى اشرف على ابو سعد218162
5o3287هندسة المـــنصورهزهراء على التابعى محمد فتيح
5699o9هندسة المـــنصورهمحمد فخرى عثمان محمد
1482o4هندسة القاهرهمحمود ياسر ابراهيم السيد
صيدله المـــنصورهزهراء عماد فاروق احمد همام593588
اداب الزقازيقعبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد276282
58964oاداب المـــنصورهفوزى محمد السيد العفيفى
22o95oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورا احمد عبدهللا محمد بدوى
اداب االسكندريهوالء خالد عبد الحميد عبد اللطيف خليفه419632
طب المـــنياسارة محمد صفوت عبد المجيد725371
تربية ابتدائي طنطاعبدهللا السيد محى المصرى358632
تربية ابتدائي سوهاجاميره خيري احمد عبد العال815478
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسزياد تامر موسي محمد شويطر666275
2858o1تجاره بنهامحمد صبرى عبدالمعبود القطان
هندسة المطريه جامعة حلواننزيه نجاح نزيه عبدالفتاح الزيات498116
اداب عين شمسناميس احمد محمود محمود282315
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد طاهر محمود المليجى213524
3725oتجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان ايمـــن اسماعيل عبد الظاهر
6474o9صيدله الزقازيقاسراء رضا محمد عزازى عبدالعزيز
38o286كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسراء مـــنير احمد عبدالسالم خميس
تربية ابتدائي دمـــنهورندى الحصافى محمد محمود الدفراوى429627
اداب انتساب موجه عين شمسعبد الرحمـــن سيد شيالبى محمد84427
طب عين شمسهند مجدى محمد عبدهللا271438
اداب طنطاصالح االشعري صالح عبدالقادر الزغبي366929
حقوق بنى سويفبيشوي مـــنتصر جورجي حنا713128
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه اشرف يوسف كريم728899
السن عين شمسدنيا محمد ابراهيم على298924
تربية ابتدائي بنى سويفمى حسن محمد الصوفى مؤمـــن66184
19oo38تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدهللا محمد على حسين مصطفى الخواص
تجاره انتساب موجه االسكندريهسامح السيد احمد مصطفي المالح416223
4314o4كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهوراصاله هانى عبدالعال محمد أحمد
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كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفسلمى عبد الفتاح محمد عبد الناصر799426
صيدله الزقازيقايمان محمود حسن مسلم ابراهيم516267
1559o6اداب حلوانرحمه احمد عثمان احمد
137ooصيدله حلوانمرام هانى حافظ محمد
2797o2اداب بنهاشيماء السيد محمد محمود
129o82تجاره عين شمسياسمين عصام عبد العزيز صالح
رياض اطفال بنى سويفعبير ابراهيم ابوزيد خميس71426
طب المـــنصورهابراهيم السعيد محمد ابراهيم احمد بنه572799
اداب دمـــنهورمالك هانى قيصر ابراهيم426282
تربية شبين الكومامـــنيه رزق فتحى شرف الدين229581
هندسة كفر الشيخأحمد إبراهيم احمد عبد العزيز هيبه373861
هندسة القاهرهحسام احمد محمود ابراهيم135787
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوربوال وجيه حنا عبدالملك يوسف443723
هندسة الفيوممؤمـــن عبد الرحمـــن محمد عبد هللا124166
اداب االسكندريهدينا شوقى محمد محمد اسماعيل347714
علوم الفيومدعاء حمدى ابراهيم اسماعيل78498
نوعية المـــنيارحاب سداد طلعت رياض727693
اداب القاهرهندا نبيل ابراهيم عزام58983
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاحمد محمد عبدالرحيم حموده651398
91o97طب بيطرى بنى سويفاحمد محمد ابراهيم على
2137o4تربية شبين الكوميوسف احمد الزهار على جاداللـه
71499oطب بيطري المـــنياعبدالرحمـــن رمضان عبدالمعبود محمد
هندسة شبرا بنهامحمود شعبان عبده مصطفى296257
661o76تجاره بور سعيدسها عالء الدين السيد على ابو زيد
83oo46طب القاهرهفليمون نادى لمعى جاد هللا
41o361هندسة االسكندريهمازن محمد سيد محمد عبد اللطيف
طب المـــنصورهسامح مقار تلميذ ملطى565948
7o134تجاره بنى سويفمصطفى امين سيد عبد الرحمـــن
هندسة كفر الشيخمصطفى بدر محمد زكي حسن378742
5oo817تربية جامعة دمياطهند ثروت شوقى الخولى
8o4548اداب سوهاجسلمى احمد محمود محمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسهند محمود عابدين قاسم652559
عالج طبيعى ج كفر الشيخاالء هشــام احمد محمود سالم214325
حقوق قنا جنوب الواديمحمد خيرى احمد فؤاد745754
تربية طفولة أسوانشروق االسالم محمود محمد جاد الكريم819597
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسلمى هشــام عبد الغنى رجب18832
تجاره بنى سويفشهاب عربي هاشم علي64697
اداب كفر الشيخرحاب خالد محمد عبدالعليم محمد385123
5221o7كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةاميره محمد احمد المـــنسي شطا
السن عين شمسندى مصطفى سيد سيد الشرقاوي295132
هندسة حلوانجمانه شــاهين حسن شــاهين189671
تربية ابتدائي بنى سويفعبير ابراهيم ابوالقاسم محمد65817
هندسة اسيوطاحمد جمال احمد عبد الرازق826149
418o96تربية أساسي اسكندريةجيالن محمد ايمـــن احمد بسطاوى بيومى
22339oكلية األلسن كفر الشيخغنيم مجدى رمضان سليمان
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفامل مـــنصور عبد الراضى عامر62252
عالج طبيعى القاهرهمريم حسن حسين السبكي16498
277o29تجاره بنهاحامد صبحى عبدالباقى محمد اسماعيل
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد محمود عبد المطلب السيد133426
23o541تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد ياسر عبدالرحمـــن خإلف
رياض اطفال الفيوم طالباتايه محمد عبد الرازق عيد719176
58o675هندسة المـــنصورهاحمد رزق صابر طه
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كليةاسمجلوس
45648oهندسة االسكندريهعمر محمد علي حسن حجاج
حقوق االسكندريهنهال عبدالحكم ابراهيم حمزة335924
طب القاهرهفادى امجد اسحق ابراهيم82429
57963oهندسة اسيوطمحمد السيد المتولى حسن جاد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماري وني زاخر ارشلة119486
5o6789تربية جامعة دمياطندى محمد ابراهيم الدسوقى عبد اللطيف عبده
طب االسنان المـــنياحازم احمد عبدالنظير مصطفى729776
سياحة وفنادق المـــنيامحمد عماد زناتى خليفه793918
هندسة اسيوطبيتر مجدى فؤاد عزيز711714
هندسة القاهرهماريو ناجى مـــنير عبدالشهيد261758
58o645طب المـــنصورهمحمود هالل عبد الجليل هالل
تربية طنطاآيه رمضان فرحات رمضان مـــندور488267
اداب طنطااحمد صالح عبد السميع الشحرى358621
145o19تجاره القاهرهعبد الرحمـــن محمد محمد احمد سيد
44o62اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مسعد ياسين احمدرسالن
اداب القاهرهرنا خالد عطيه حليم126537
كلية البنات آداب عين شمسساره احمد المتولى احمد حسين144963
حقوق حلواناسماء مصطفى محمد محمود ابراهيم199465
144o99تجاره عين شمسندى معتز عبد الرحمـــن محمد
تجاره عين شمسانجى هشــام شعبان احمد عفيفى188212
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةسارة عبد الغنى فؤاد البسيونى أبو عيد498199
كلية البنات آداب عين شمسمريم رشدى شحاتة مينا116871
6377o9صيدله الزقازيقرانيا رمضان محمد خليل الحسنى
58o445تربية ابتدائي المـــنصورهعالء السيد فهمى محمود ابو العز
اعالم القاهرهمـــنة هللا محمد عبد العزيز محمد146359
تجاره عين شمسحبيبه عماد الدين عبد العظيم عماد الدين142243
تجاره االسكندريهاسراء اشرف فرج ابوالقمصان337845
حاسبات ومعلومات المـــنصورهاحمد رزق حسن ابراهيم حسن569873
8o6673تربية ابتدائي سوهاجمريم اشرف ناروز انس
تربية ابتدائي كفر الشيخنانسى السيد ابو الفتوح مرسى سعيد377267
هندسة قنامحمود مـــنصور عبد الشــافى محمد759673
2o859oنوعية عباسيهمحمد اشرف عبدالنبى عبدالعزيز
8o3689صيدله حلوانمحمد ممدوح السيد قاسم
تجاره اسيوطبيتر سعيد حبيب عبد المسيح792655
السن عين شمسايمان عبدالحميد على عبدالرازق377969
تجاره القاهرهمونيكا نبيل يوسف جبرائيل44615
36o544صيدله حلوانفاطمه عبدالمجيد اسماعيل الدهشــان
تربية المـــنصورهايناس عبد العزيز يوسف عبد الهادي583771
تربية ابتدائي سوهاجعبد هللا عبد الرحمـــن محمدين حارس815985
83432oكلية طب أسوانمحمد عبد القادر حامد محمود
تربية ابتدائي الساداتمارينا نادر فكرى فهمى229667
تجاره جامعة السويسشيماء شــاذلى احمد حمزه237522
641o58اداب الزقازيقبسنت زكى اسماعيل زكى محمد نصار
تربية طنطامهاب عبد الرحمـــن امين محمد رمضان361675
35o72oهندسة االسكندريهاية اشرف رجب محروس خليل
اداب دمـــنهورايهاب جمال نصر شلتوت426387
طب االسكندريههبه هللا طه محمود الصاوى حسب445779
هندسة القاهرهعمرو عادل احمد طه عكاشه123614
صيدله طنطاهاجر محمد حمدى محمد حسن364183
تربية كفر الشيخهدير محمود محمد مصطفى قشالن385153
تربية اسكندريةمحمد هشــام السيد احمد بخيت418695
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنادر عادل رفاعى حافظ658294
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طب عين شمسفاطمه مرسى عباس مرسى274122
اداب عين شمساالء عادل محمد عبد العزيز24663
8141o3حقوق سوهاجمحمد عاشور عبد الحميد احمد
تجاره عين شمسعبدالعظيم طارق كمال عبدالعظيم ابوغازى289141
اداب جامعة دمياطمحمد حظ عبد الهادى عبد الحافظ499919
تربية طفوله ج دمـــنهورنادية شعبان شعبان محمود شعبان428624
اداب القاهرهتغريد حسن محمد السيد ابو العنين148838
291o97السن عين شمسايه احمد مصطفى على مصطفى
تربية رياضيه بنين االسكندريهعبد الرحمـــن محمد حسين عبده محمد418977
2o4439تجاره عين شمسعبدالرحمـــن ابراهيم شوقى ابراهيم
تربية طنطااحمد محمد شفيق محمد غالى366636
57256oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد جمال شلبى المتولى الصباغ
تربية ابتدائي جامعة السويسمـــنار عبد هللا السيد عبد هللا658932
تخطيط عمرانى القاهرهاحمد جابر محمدين محمد125637
فنون جميله فنون المـــنياانجى فرج ابراهيم شرف132363
طب الزقازيقاسراء محمد عبداللطيف نصر عطيه517878
تربية ابتدائي قنا ج الوادياية بدوي عبدالرازق قليعي736253
28146oاداب عين شمسمحمد هنيدى احمد احمد
صيدله عين شمسشهاب حسام الدين عادل محمد133283
7o221صيدله بنى سويفعمرو محمود محمد جابر
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمينا يوسف توفيق جرجس796752
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنايله شوقي نبيل ثابت714685
هندسة شبرا بنهاميرنا صالح حسن مرسى احمد292421
74o719تربية ابتدائي قنا ج الوادينهله محمود سالم عبد الراضى
38o676تربية كفر الشيخايه السيد محمد غنيم صالح
2912o4كلية البنات تربية عين شمسمارينا ميمى عوض صليب
تجاره سوهاجابراهيم سيد احمد عبد اللطيف عبد العظيم818534
تربية العريشرغده محمد على اسماعيل665821
اداب حلوانرقيه محمد بكرى احمد268137
22o88كلية األلسن ج أسوانمـــنة هللا ممدوح محجوب عبد الحميد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاله اكرم لطفي السيد151864
52o964تجاره بنهاعبد الرحمـــن ابراهيم قاسم السيد
تجاره الزقازيقاحمد عبد الناصر محمد رفعت السيد احمد521269
اداب حلوانوالء حنفى حسن احمد محمود34622
تربية جامعة السويسكريم مـــنصور محمد احمد659968
هندسة عين شمسنوران خالد اسماعيل على17644
تربية دمـــنهورمسعوده محروس محمد عبد العال429165
تربية بنى سويففاطمه محمد محمود خليفة71431
طب القاهرهمارتينا مجدى لبيب سالمة135191
5oo8ooتجاره جامعة دمياطهاجر حسن حسن ابو عبده
هندسة عين شمسمارك اشرف سعد زغلول18697
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانميار مصطفى ابراهيم حبيب132741
طب اسيوطاسراء خالد ابوحسيبة بكر795732
فنون جميله فنون ج االسكندريهندى عبد الرازق احمد حسن الجمال411613
صيدله عين شمسندى كمال شحات حسن عوض288285
3o3271اداب الزقازيقمـــنه هللا خالد على حسن
صيدله االسكندريهاحمد محمد محمود هلول413439
تربية طفوله سوهاج طالباتنسرين كيال عياد خله829725
هندسة الزقازيقرضوى محمد على على الحلو518234
تجارة قنا ج جنوب الوادياالء على محمد على732169
طب االسنان المـــنيابيشوى عاطف سمير ابراهيم713273
8o85o2حقوق سوهاجمحمود حسنى محمد السيد
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2o4618تجاره وإدارة أعمال ج حلواناندرو وحيد رمزى ابراهيم
اداب حلواننورهان عطيه عبد المـــنعم ابراهيم126145
تجاره عين شمسجيداء عمرو طه امام114359
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفوزى نشــات فوزى البرى213755
195o58تجاره عين شمسايمان اشرف عبدالظاهر المعداوى
صيدله القاهرهاحمد على محمد ابو زيد46979
648o23تربية الزقازيقسلمى ابراهيم عبدالرحمـــن مـــنصور
نوعية المـــنياايه مـــنصف مصطفى عبد الوهاب727388
19o589حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةهايدى محمد محمود عبد السالم حبيب
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخخالد عبدالمـــنعم السيد على ابراهيم المـــنسى381363
هندسة اسيوطمحمد ماجد ابراهيم محمد ابراهيم512572
36o45تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانعنان عالءالدين محمد رياض دويدار
233o55طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالسالم محمد األعصر
طب المـــنصورهعلى صبحى صدقى جبر الديب564874
طب اسنان االسكندريهمروان مصطفي عبد الحميد عبد اللطيف هجرس436373
5oo826صيدله المـــنصورهاسراء احمد محمد احمدعتمان
8o2229صيدلة اسيوطمحمد اشرف فرغلي سيد
23867oتربية قنا ج جنوب الوادىايه على محمد الصغير عبد ربه
1253o5طب القاهرهاندرو هانى شفيق ابراهيم
18884oتجاره انتساب موجه قاهرهاحمد حامد عبدالمـــنعم حامد
3o1561تجاره عين شمسساره سامى عباس محمد
1925o4تجاره عين شمسدينا وليد محمد عبد العزيز عبد هللا
فنون جميله عماره ج االسكندريهروان صالح مصطفى عبدالسالم دويدار414394
5o3o46الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد احمد حسن عطيه عبد هللا
تجاره الزقازيقحمدى خالد حمدى السيد احمد شــادوف584351
2873o7طب عين شمسمصطفى عبدالعزيز محمد صالح الدين عبدالعزيز
هندسة االسكندريهمحمد عبد الرحيم عبد المـــنعم محمد الصفتى459869
تجاره المـــنصورهمحمد خالد عاطف عبد الرؤف الزينى561993
27372oاداب الفيومعلى بشر على الياس
7941o1تربية ابتدائي اسيوطاميره رفعت بكر محمد
22539oتربية شعبه طفوله م. السادات طالباتنرمين عماد فؤاد عفيفى
491o33طب طنطااحمد محمد محمد شــاهين
422o68تجاره االسكندريهعمار محسن محمد مـــنير طه
حقوق االسكندريهشروق شريف احمد خميس محمود411571
652o89اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةريم على ابراهيم حسن حسن
23487oكلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفحسام مصطفى ابراهيم محمد المرسى
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمريم احمد عبدالغنى احمد199562
52o691هندسة الزقازيقاحمد على السيد عطوه حميده
2o9749حقوق القاهرهمحمود عبدالتواب محمد محمود
21154oاثار الفيومشيماء طه مبروك محمد
5o738اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد صبحى محمود محمد
27484oتربية حلوانشروق السيد حسن سعد هللا
طب اسنان طنطاريهام صالح رضى ابوغاليه356461
تجاره عين شمسمحمد اشرف عبدالمعطى عثمان281316
2134o1تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود احمد عبداللطيف احمد سراج
تربية اسكندريةياسمين السيد محمد الصاوى مصطفى419312
4256o8تجاره دمـــنهورمحمد عادل عبد المـــنعم محمد الشــافعى
تربية اسيوطمـــنال على سمير محمد دياب795699
486o13هندسة طنطااسماء سعيد سعد خير ابو الجريد
رياض اطفال المـــنيا طالباتنورهان ايمـــن جالل محمد727549
2o8422اداب عين شمسمحمود خالد محمود محمد عرفان
حقوق سوهاجمحمد صالح صدقى هاشم816665
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كليةاسمجلوس
تربية قنا ج جنوب الوادىتغريد عبدالفتاح ابراهيم على734884
اداب طنطاايه ممدوح محمد عبد العليم رمضان363769
صيدله طنطااسماء احمد سالمه فتحي المليجى244327
3o4665طب بيطرى بنهاعبدالرحمـــن مسعد السيد على مصطفى
تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء محمد سعد ابراهيم النجار569671
21386oتربية شبين الكومسامى صفوت سليم غالى
هندسة المطريه جامعة حلوانمحب عماد ديمتري يعقوب517515
صيدله طنطاامانى نزيه عوض عبدالحميد228576
طب االسكندريهاسراء زغلول محمد ابراهيم سعيد446949
طب اسيوطنورا شريف محمد البطل193832
اداب الفيوماحمد هشــام عبد الكريم سالمه29591
تجاره بنهااحمد عالءالدين على محمد سند285773
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمروه سمير عبد الحليم فهيم58137
6366o8سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسعمر حسن على احمد الجيار
تربية ابتدائي االسماعيليهساره ايهاب صالح حسن656474
تجاره القاهرهاسالم عادل سعيد عبد الفتاح54578
هندسة اسيوطمازن سعد محمد عبدهللا البندارى414775
سياحه وفنادق المـــنصورةاسراء محمد فتحى حدايه377957
طب بنهانورهان اسامه محمد عزيزالدين277427
59o925 هندسة اسيوطخالد محمد احمد احمد
هندسة شبرا بنهامحمد فاضل صالح عبدالعال سالم287474
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناحمد عصمت ناجى عبدالحفيظ263975
796o99تجاره اسيوطهشــام عادل احمد ابو السعود
3o1159اداب عين شمسابراهيم جمال محمد معتوق
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمر فتحى داوود احمد281297
2o7347اداب حلوانايمان عالءالدين عبدالعزيز عوض
طب طنطانيره حمدى عبدالهادى محمد225315
47o146طب بيطرى دمـــنهورندى صالح لطفى عبد المجيد
تربية كفر الشيخانصاف محمد قاسم ابراهيم سليمان377775
تربية أساسي اسكندريةندا بشير شلبى السيد عشره424196
طب الزقازيقدينا خالد محمد محمود شعله645118
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمياده خالد محمد محمود على296494
صيدلة المـــنيااميره محمد نجاح صالح755199
اداب القاهرهفاطمه رمضان توفيق دهب46152
اداب الزقازيقاسماء عبدالعال احمد حنفي647841
طب بورسعيدمريم سيف محمود سيف591188
454o85كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخعمر عبد العزيز محمود محروس عبد الدايم
هندسة االسكندريهاسماء عبدالعال محمد عبدالعال مـــنصور457941
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد يحى سعد احمد23695
تربية أساسي اسكندريةفاطمه مصطفى عبد المـــنعم عطيه محمد339941
هندسة طنطامحمد صبرى احمد محمود راشد357759
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد جمال محمود ابراهيم االسكافي212618
تجاره كفر الشيخمحمد على ابراهيم على عثمان381135
354o32صيدله طنطاحسناء محمد عبد هللا مصطفى االدهم
12434oطب بيطرى القاهرهتقى نصر الدين على يوسف
رياض اطفال بنى سويفمـــنار عثمان سيد عبد الوهاب65371
طب بيطرى المـــنصورهاسراء عزت مصطفى الرفاعى487875
هندسة االسماعيليةمحمد سامح عبد الرسول محمد635899
تربية المـــنصورهالزهراء محمد مصطفى البرعى578834
74843oتربية فرع الوادى الجديدسلوي حسن عبيد محمد
اداب انتساب موجه االسكندريهخلود رضا عبدالحميد رشدي415883
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد حاتم محمد البدري651562
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كليةاسمجلوس
812o16عالج طبيعى قناامل شرابين ميخائيل شــاروبيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين محمد عبد العليم على78838
صيدله طنطايارا محمد أحمد الدسوقى359672
277o72نوعية بنهامحمود ابوالمكارم جوده حسن
تجاره انتساب موجه قاهرهسلمي سمير عبد المعطي عواد29194
3o1995اداب عين شمسخالد محمد عفيفى محمد هالل
66o4o3هندسة بور سعيدعبد هللا محمد السيد عبد المقصود شطا
2o6777تجاره عين شمسنهى محمود عبدالحميد على
تجاره بنهاياسمين سامى شعبان عبدربه282362
صيدلة سوهاجمروه عبدالمـــنعم عبدالعظيم تغيان758636
64468oاداب الزقازيقايه محمود عبد الحميد احمد موسى
741o23نوعية فنيه قناعبد السميع محمد عبدالسميع مـــنصور
71832oتجاره بنى سويفعلى ناصر على محمد خلف
655o62تربية طفوله االسماعيليهروفيدا صالح احمد السيد
43o488تربية دمـــنهورنغم مـــنتصر محمد محمود عطيه
12o693صيدله عين شمسيوسف يحيى محمد احمد جعفر
اداب انتساب موجه عين شمسهانيا عز الدين مرتضى محمد على639958
هندسة اسيوطاحمد طارق ابراهيم لبن366523
كلية البنات آداب عين شمسندا سيد جاد المولى سيد را شد293825
815o23تربية طفوله سوهاج طالباتمها عبد الحميد ابو النجا محمد
تربية حلواندينا عبد هللا عبد الفتاح احمد57895
136o37اداب انتساب موجه عين شمسرحمه عدلي حسن احمد احمد
كلية طب أسوانناردين أمجد يوسف كندس736965
7o127حقوق بنى سويفمحمود صفوت محمد صديق
هندسة بور سعيدمحمود رياض محمد صبرى حسن عوض588616
هندسة اسيوطاحمد سهرى احمد عبد المـــنعم797536
هندسة حلوانالمؤمـــن با محمد عبد الرحيم حسن15423
7928oاداب الفيومرانيا محمود سيد على
هندسة االسكندريهيوسف سعيد يحيى توفيق414826
تجاره بنى سويفمحمد محروس سيد مصطفى718559
664o26تجاره بور سعيدسعد هانى سعد على الفار
طب طنطااحمد السيد عزت احمد بسيونى212192
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد سيد محمد على133418
اداب المـــنصورهزينب حمدى عبد المـــنعم محمد المالح577272
147oo1كلية األلسن سوهاجاسراء اسامه حسن حسن فرج
19o943هندسة القاهرهعبدالرحمـــن عمر طه حسين
19478oالسن عين شمسدينا فرج سليمان حسن
اداب اسيوطرشــا عاطف عبد الرحمـــن صادق786221
تربية طفوله طنطامريم محمود محمد محمود الراعي363393
تجاره طنطاأنعام محمد عبد الودود صمول526825
رياض اطفال بنى سويففاطمه احمد حنفي سيد68521
79172oتربية اسيوطرحاب محمد عبد التواب يوسف
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد حمدى السيد محمد غنام213325
رياض اطفال بنى سويفاسماء محروس جابر احمد68249
علوم المـــنصورههبه عبد الحليم حافظ محمد احمد عبدة575385
طب عين شمسحبيبه فتحى توفيق محمد268675
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد شريف محمد ابو الفرح ابو الفرح زاهر187381
تجاره الزقازيقمحمود محمد محمود عبدالعزيز644796
 تربية الساداتهبه ابراهيم محمود الجيزاوى218723
56o387صيدله المـــنصورههاجر مطيع عطيه بيومى
رياض اطفال المـــنيا طالباتنهى سيد محمد محمد723638
حقوق عين شمساسماعيل هشــام محمد على سليمان191786
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43o174تربية دمـــنهورامل خالد حسب النبى ابراهيم عامر
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاميره البيلى محمد خضر577389
اداب الفيومعماد فرحات فوزي رياض71961
هندسة القاهرهاحمد ناصر احمد محمد الجندى192788
صيدلة المـــنيابالل عزت عبدالفهيم احمد729774
6oo66تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود عبد المـــنعم ابو سريع محمود
2874o5هندسة شبرا بنهاالسيد عاطف السيد على بيومى
3oo561طب اسنان طنطارضوى ابوزيد صبحى ابوزيد
335o22اداب االسكندريهمـــنى محمد احمد عبدالسالم
647o13صيدله الزقازيقاحمد فهمى احمد محمد
تربية شبين الكومساره صافى صالح شحاته الحبشى214229
تربية المـــنيااحمد محمد محمد على714352
58495oكلية هندسة بنهامحمود اسامه محمود المرغنى فرج
تجاره سوهاجمحمد محمود عبد الهادى ابوشــامه815994
82137oتربية اسوانحمزه محمد النوبى رضوان
45oo9صيدله القاهرهشيماء عزت فراج عبود السلوت
تجاره القاهرهمحمد مصطفى سعيد بسيونى52578
هندسة عين شمسغاده احمد عبدالقادر محمد حسن195242
تجاره اسيوطمؤمـــن عبد الصبور مهنى عبد الرحيم755955
هندسة عين شمساحمد ايمـــن محمد رفاعى272765
تربية رياضيه بنات شبين الكومنورا شوقى محمد ابوالحديد226445
صيدله طنطارضوى رمضان معوض العبد222651
41o845الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعمرو محمد وليد عبد الفتاح سعد الكومى
طب طنطاهند عبد الرازق عبد الفتاح محمد حسن الفار449745
طب القاهرهعبدالرحمـــن على امبارك مصطفى731713
صيدلة المـــنيالمياء صبحى سالمة محمد715244
تربية حلواناسراء النادى محمد السيد دسوقى51577
طب بيطرى القاهرهليديا مدحت لويس برسوم154389
تربية سوهاجاسماء احمد ابوبكر احمد812613
كلية األلسن ج أسوانايه احمد سيد ابوسريع282186
223o45تربية ابتدائي شبين الكومنرمين محمد عباس القاضى
طب االسكندريهعبد الرحمـــن مصطفى زكى على رياض343349
هندسة القاهرهاحمد عماد سيد احمد125392
3565o2اداب طنطاايه عبدالفتاح عبدالفتاح شــاهين
تجاره طنطامحمد سعيد السيد على ابو السعود352951
36o5o8تربية طفوله طنطاياسمين حامد غريب علم الدين
حقوق بنى سويفيسرا محمد محمد شيبه78185
طب القاهرهربا اسماعيل دياب محمد752491
صيدلة اسيوطوالء عوض محمد عبدالرحمـــن733351
12o426السن عين شمسنور امين هانئ احمد حمدى الطوبجى
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد صابر زينهم مدبولى19634
635o3صيدله حلواناحمد جمال عبد المولى عبد الحفيظ
تربية أساسي اسكندريةشيماء السيد فرحان ابراهيم عوينات428327
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد ابراهيم عدلى احمد651839
تربية الزقازيقامل ناصر فرحان حماد638981
رياض اطفال المـــنصورهاسماء عبد هللا عمر الدسوقى البيصلى581256
335o83كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمريم أحمد محمد حسن أبوريان
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سمير محمود على224776
155o54صيدله القاهرهاميره بكري مصطفى بكري
هندسة حلواناحمد عبد الفتاح على شلبى61587
طب بورسعيدساره عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن فياض594216
5o3992هندسة المـــنصورهمحمد محمد محمد كامل محمد السيد
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تربية قنا ج جنوب الوادىاسراء محمد شحاته عبد هللا734253
8o7286هندسة قناعبد الهادى عادل عبد الهادى سالمه
طب اسنان القاهرهندى محمد هدايه مصيلحى17514
تربية ابتدائي سوهاجرحمه عادل امين احمد813486
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانبوسى عبد النعيم على عبد النعيم21946
اداب انتساب موجه عين شمسزينب عالء عثمان طه275389
هندسة الزقازيقصالح كمال محمد السيد موسى645744
هندسة شبرا بنهامحمد مجدى رمضان على281188
صيدله االسكندريهاحمد جمال محمد محمد على مـــناع344416
اداب اسيوطهدير زكريا محمود طه797724
طب الفيومندى مجدى سيد محمد74816
41o813كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةشــادى مصطفى محمود مهدى عبد الرحمـــن
هندسة عين شمساالء عادل مصطفى فاضل43297
5o3519تجاره جامعة دمياطمروة هشــام محمد لبيب علي سالمه
362o6oصيدله طنطاوائل عادل فتحى رضوان
522o96اداب الزقازيقاسماء ممدوح احمد السيد نصر
هندسة الفيوممى عزت محمود محمود73574
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهدى عبد الحافظ عبد الحميد عبد الحافظ798922
19o438اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمـــنه هللا ايمـــن محمد احمد حسين
عالج طبيعى ج كفر الشيخايه رضا رأفت ابو شعيشع صقر573538
7oo54تربية بنى سويفاسالم حسن ابوعصوة احمد
طب القاهرهايمان حمدان احمد عامر211564
تجاره االسكندريهنهى نصار محمود حسن عبد هللا346535
صيدلة سوهاجياسمين اشرف فتحى عبد هللا816791
تجاره انتساب موجه قاهرهوعد اشرف مـــنصور احمد علي31727
طب طنطاالشيماء محمد محمد مطر486562
طب القاهرهجميله احمد يحيى عبد الرازق العجمى191153
8o3861اداب سوهاجايمان محمود عبد العال حسن
تجاره دمـــنهورمحمد طارق على شريف426242
طب بورسعيداميره صالح محمد الشربينى قلبه576458
56839oنوعية المـــنصورهكاميليا صالح محمود محمد علي
تربية طفوله شبين الكومسلوى سعيد عبدالفتاح خليف226733
2759o9تجاره بنهامحمود عصام مصطفى طنطاوى
اداب طنطاساره مجدى محمد البيومى496455
4175o8تربية اسكندريةمى محمد عبداللطيف عيسى زيادة
29173oكلية البنات تربية عين شمسريهام محمد يوسف محمد
كلية هندسة بنهامحمد حميد عبدالفتاح عبدالمجيد284585
2256o3طب بنهاايمان عطا محمود عبدالنبى
14241oتجاره عين شمسنرمين بطرس واقيم بطرس
تربية دمـــنهورريهام محمد غرابلي يوسف الزقم428867
كلية حقوق المـــنياعبد الرحمـــن محمود محمد محمد752568
34o866تجاره االسكندريهمحمد حافظ السيد عبد الحافظ
43514oطب االسكندريهاالء يحيي احمد عبد الغني عزوز
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتشيماء عبد الباقى عبد الوهاب البكرى747663
تربية كفر الشيخرانيا فؤاد عوض الفقي374821
طب اسنان جنوب الوادىمحمد على محمد طلب817251
64o946صيدله الزقازيقاحمد نجيب عليوه عبدالنبى سالم
3o2468كلية البنات آداب عين شمسوالء احمد حمدى توفيق
تجاره المـــنصورهكريم محمد ابراهيم االخرس565682
تربية ابتدائي طنطاشيماء السيد عطيه السيد الطويل487754
طب كفر الشيخرنا اشرف ابوالعز االتربى378519
تجاره بنهااحمد عادل عبدالرحمـــن احمد عطيه299728
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كليةاسمجلوس
354o86صيدله طنطاسالي وجيه عبد الحميد محمد سالم
هندسة االسكندريهاسراء والء الدين عادل حافظ349171
نوعية المـــنياريمون عادل ذكى سولایر711834
اداب االسكندريهاحمد تامر مسعد محمود حسنين على421191
تربية اسوانمحمد يحى جمال حسن822852
هندسة اسيوطمـــنى عبد المعز محمد على787733
السن عين شمسساره احمد يعقوب عبد اللطيف148682
5183o1برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانبسنت عصام السيد امام
2282o3هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن محمد محروس محمود مقبل
266o77التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى اشرف محمد عبدالعال
تجاره الزقازيقمـــنال محمد انور ابراهيم عامر584527
تجاره المـــنصورهمصطفى محمد مصطفى السيد وافى581433
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرقيه محمد محمود ابوزيد27723
تربية ابتدائي شبين الكومايه جمال عبدالحميد ابو علي222687
دار العلوم ج القاهرهفارس محمد محمود حسن محمود279151
تربية ابتدائي بنى سويفكريم احمد فتحي كردي63849
15218oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى على حسن محمد
اداب القاهرهاسالم عرابي احمد عبد اللطيف55173
82o839تربية اسوانشيماء عبد الخالق سيد حسان
كلية اآلثار باالقصريسرا ضيف هللا سعيد عيد667463
طب اسنان المـــنصورهابراهيم عادل محمد عبد هللا ابو ريا يوسف569446
تجاره بنى سويفغاده خالد بدر عبد الرحمـــن726753
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر محمود فؤاد محمود حامد115519
كلية البنات تربية عين شمساميره خالد عبدالسالم احمد محمد293772
كلية األلسن كفر الشيخشروق محمد رشــاد فودة499534
تربية شبين الكومدنيا جمال سعيد الفرماوى232385
هندسة بور سعيدمحمد شريف محمد جالل654342
13o181تجاره عين شمساكرم ابو العال لبيب محمد
12778oاداب انتساب موجه عين شمسوالء حمدى عباس محمد
فنون جميله فنون االقصرمـــنال مجدى محمد محسب193824
8123o4تربية سوهاجاسماء حامد حسين حامد
6574o7تربية ابتدائي جامعة السويسميرام مصطفى فتحى محمد عوض هللا
1237o9هندسة عين شمسسلمى سمير خميس كاسب
14o72هندسة القاهرهاحمد اشرف عبد اللطيف سالمه
اداب القاهرهمصطفى ناصر امام ابراهيم58678
58o458تجاره المـــنصورهمحمد السيد محمد السيد ابراهيم
1162o1اداب حلوانهاجر محمد عبد الفتاح عبد الحميد
السن عين شمسباسم محمد انس احمد141797
كلية أداب بورسعيدمحمود عبده محمد ابو النور زرمبه663984
هندسة االسكندريهمعاذ محمد محمد عبده قطيط345524
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةرويدا محمود أحمد بدوى ابو حوة417995
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد عبد العظيم ابراهيم احمد المتولى381472
تربية حلوانمحمود حازم محمود حسين السيد19929
تربية شبين الكومحنان سيف النصر عبدالودود زيدان219216
2321o3صيدله الزقازيقيمـــنى عبدالحميد محمود البرلسى
تربية طفوله اإلسكندريةمريم جورج صبحي عزيز دوس415791
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسراء عطامحمد باز شــاهين377863
تجاره القاهرهمحمد عمر محمد محمود55846
8o9oo6تربية سوهاجسلمى محمد حلمى على
646o45اداب الزقازيقايمان محمد ابو الفتوح محمد
2784o8تربية ابتدائي بنهامروه محمد ابراهيم احمد
3o3378كلية هندسة بنهاهدير عمر زكى احسان بندق
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كليةاسمجلوس
اداب دمـــنهورمحمود جمعة محمد عبد العاطى466242
فنون جميله فنون المـــنيانور طارق مصطفى كمال درويش الوليلى346875
اداب اسيوطعلى محمد على محمد796381
هندسة المـــنصورهايمـــن محمود محمود محمد النجار573173
حاسبات ومعلومات شبين الكومكريم السعودى سعد السيد227284
هندسة كفر الشيخمحمد جمال بيومى بيومى غلمش371771
784ooرياض اطفال الفيوم طالباتدالل علي فيصل السيد
اداب حلوانبسنت سيد احمد ابراهيم135898
هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن سيد حسين محمد297818
تجاره سوهاجاسالم محمد عبد الوهاب محمد818369
21531oتربية ابتدائي الساداتدنيا هانى سعيد االشرم
3737ooتربية كفر الشيخمحمد خالد السيد محمد على
طب الزقازيقامانى السيد احمد محمد السيد االمير525519
512o34صيدله الزقازيقايه عبدهللا محمد عبدهللا حسن
8o36o5صيدلة سوهاجمحمد فاروق عبد الرحمـــن محمود
تربية أساسي اسكندريةياسمين عبد الحليم مصطفى عبد هللا عباس417918
151o46هندسة حلوانسامح محمد ابراهيم امين رضوان
طب حلوانسالي ماهر وليم اسعد64658
5858o1رياض اطفال المـــنصورهامال محمد حامد احمد بحيرى
تجاره عين شمسساندرا طارق الياس سابا116968
هندسة المـــنياباسم مجدى راضى قلدس724648
تربية ابتدائي اسواناميره سعيد مصيلحي محمد822533
تجاره انتساب موجه  عين شمسيمـــنى هشــام ابراهيم وافي محمد سعيد الجندي16692
5651o1طب بيطرى المـــنصورهاميره ابراهيم عبد العزيز ابراهيم العدل
حقوق عين شمسنادر احمد محمد خليل زيد121791
4594o8هندسة االسكندريهعمر معاذ توفيق أبو قرن
34388oهندسة االسكندريهمينا عادل مرقس نصير بطرس
كلية الطب بقنامحمد عادل حسن عبدربه731765
تربية الزقازيقامل محى عالء الدين محمد صروه643837
37745oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخريهام محمد السيد ابو شعيشع ابو والى
4886oطب القاهرهعائشه علي عزت درويش
طب اسنان جنوب الوادىنجالء عبد الدايم امبابى محمد822411
49o575اداب المـــنصورهمصطفي محمد محمود الحصاوى
تربية طفوله شبين الكومفاديه احمد على البمبى222278
طب اسنان طنطامصطفى محمد عمر فتح هللا ابو شديدة441991
نوعية اسيوطنسمة عبد الرحمـــن حسن عبد الحافظ795712
طب القاهرهعبد هللا طارق حكيم حسين757918
تربية كفر الشيخمحمود سالم بسيوني عبد المعطي375834
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد وليد السيد محمود651658
تجاره دمـــنهوررضوى محمد أحمد رضوان عبده429277
749o68صيدلة اسيوطإسراء فوزى سعد أحمد
اداب المـــنياايه السيد عبد الحميد فرغلى716697
تجاره القاهرهمهند ياسر فوزى بكرى118287
تجاره انتساب موجه  عين شمساميره احمد عبد الحميد عبد الجواد128227
تربية الزقازيقاحمد عصام محمد السيد517192
21877oكلية الصيدلة ج الساداتايه هشــام حلمى الطباخ
66o936كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةلين اسامه محمد محمد حافظ
صيدله عين شمسايناس محمود محمد رشــاد على مخيمر268193
اداب الزقازيقاسماء محمد عبد الوهاب سيد احمد514996
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانزينب حسن مهدى ابراهيم295179
79o672نوعية اسيوطكالرا جميل فؤاد رميس
تربية اسكندريةبسمه اسماعيل السيد محمود ابو سبعه339877
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كليةاسمجلوس
كلية حقوق المـــنياطارق عادل احمد شحاته عبد الستار725883
اداب اسيوطدهب محمد عنتر محمد796194
نوعية الزقازيقالزهراء سليمان عبدالرحمـــن محمد حسانين646271
تربية اسكندريةندى حمدى فؤاد محمد عطيه417869
51o324تجاره الزقازيقماريهان السيد عبدالفتاح على شعيب
هندسة كفر الشيخمصطفى احمد السيد عبد العزيز عبد الكريم373892
تجاره القاهرهبسنت صالح عبد الغنى ابو العينين28283
71o529نوعية المـــنياانجى نادى بطرس بولس
263o31حقوق عين شمسهنا سيد صبحى رفاعى
571oo3تجاره المـــنصورهمحمد هشــام رشــاد ابو الحمد
35o14اداب القاهرهاميره صالح محمد البغدادى صالح
228o21صيدله طنطاحسام يسرى بسيونى على رزق
5o3429طب المـــنصورهندى محمد رشدي محمد متولي
35783oتجاره طنطاابراهيم محمد ابواليزيد عبد الحميد شــامه
تجاره الزقازيقزينات محمود عبدالرحمـــن احمد سيد احمد جنيدى521699
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسراء محمد محمد النجار39514
اداب طنطاعمار عبد الفتاح محمود أبو الخير355536
299o88اثار الفيومايه حسين معروف محمد
اداب حلوانريهام يوسف محمد يوسف188143
اثار قنا جنوب الواديمحمد خالد ابراهيم راغب النجولى494979
2491oصيدله القاهرهفاطمه حسن عبد الحكم احمد
114o1oاداب القاهرهسمر محمد عالم يوسف
36o838طب اسنان طنطاغاده عبدهللا على عبد العال
79o556حقوق اسيوطمروه جمال على حسن
5o1175تربية جامعة دمياطعماد محمد على ابو عبد هللا
7131ooالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورهان صابر رجب قاسم
6664o4تربية العريشبسمه عبدالرازق حسين مقبل
صيدله الزقازيقعبد هللا الشريف اشرف حلمى عبدالفتاح بسيونى517381
هندسة االسكندريهكيرلس فوزى صدقى عبد هللا شــاروبيم454926
تجاره بنهامصطفى عبدالعزيز مغازى عبدالمجيد الهيو285813
تربية ابتدائي شبين الكوماسراء حسن محمد الفقى234467
رياض اطفال المـــنيا طالباترحاب مـــنصور جاد الكريم خلف727257
34642oسياحه وفنادق االسكندريهنادين اشرف حامد عبد العزيز سليمان
صيدله المـــنصورهمريم عبد الاله احمد يوسف582284
اداب طنطاعمرو عبدالحميد محمد عبدالحميد496892
72653oتجاره بنى سويفعصام ماهر عبدالعزيز محمد
123o99السن المـــنياايه عاطف حسن مختار
إعالم ج جنوب الوادىمحمد احمد رجب عبدالعال292518
43141oتربية ابتدائي دمـــنهورجهاد عرفة محمد عبدالمطلب
823o33كلية تجارة ج أسوانساره عبد اللطيف محمد ركابي
هندسة المـــنيافداء ياسر البيلى ابو عيطه495628
579o99هندسة المـــنصورهمحمد اشرف السيد ابراهيم
5o6984تربية جامعة دمياطأحمد صالح محمد عبد البديع عبد المقصود
46o983هندسة طنطابسنت محمد عبد العزيز محمد عماره
تجاره عين شمسمينا مجدى شحاتة نجيب نخله139968
64433oاداب الزقازيقمريم عبدالرحمـــن غريب السيد
صيدله الزقازيقأحمد ابراهيم محمد عبد المجيد517347
اداب عين شمسسمر حسن محمد محمد بحيرى292134
362oo6طب طنطامحمد وحيد صالح درويش الجمل
تربية ابتدائي المـــنياكارولين ماجد صالح مالك722215
هندسة عين شمساحمد محمد ابراهيم عبدالفتاح639716
294o36كلية البنات آداب عين شمسهيام شعبان على حسن عثمان
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كليةاسمجلوس
صيدله عين شمسيوسف كامل باسليوس تادرس125372
هندسة اسيوطاحمد عبد الحميد محمد حفني813694
تربية قنا ج جنوب الوادىحسناء حسين فتحى موسى745967
7346o1تجارة قنا ج جنوب الواديرؤيات فتحي كامل عيسي
22817oكلية هندسة بنهابوال وديع زكى اسعد غطاس
صيدله االسكندريهاية مسعد على دياب447316
5o418oتربية جامعة دمياطدينا حسن احمد فؤاد عبد الغنى
اداب االسكندريهامـــنية رضا مرسي عزب422676
هندسة عين شمسمحمد احمد كامل عاشور131332
صيدله االسكندريهشيرين احمد محمود بسيونى412368
تربية طفوله اإلسكندريةفاطمة عادل محمد احمد ابراهيم423217
56o924كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفرنا طارق رمضان محمد سعيد
تجاره طنطاعلياء عمر علي عبد السالم364641
هندسة االسكندريهعمرو طه محمد طلعت طه342829
تربية طنطاحنان اشرف عبدالرحمـــن محمد حسن زهرة496528
72739oتربية ابتدائي المـــنيابسمه عاطف كامل كيرلس
هندسة االسماعيليةعمرو احمد صالح الدين دمرداش665241
صيدله الزقازيقاسالم اشرف عبدالفتاح على عبدالهادى643292
8o1576كلية رياض االطفال اسيوطامانى حسنى يوسف سعد
هندسة المـــنصورهعمر عوض صالح اسكندر الجوهرى562532
5o4544تجاره بور سعيداسالم محمد عبدالرحمـــن حسن حسانين
تربية شبين الكوممحمود محمد عبدالسالم مغربى212666
صيدله الزقازيقاالء ابراهيم فتحى ابراهيم على حسن512192
656o74كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس باالسماعيليةعلى ايمـــن على المحمدي
37287oتربية ابتدائي كفر الشيخآالء محمد فهمى قويطة
16o27صيدله بنى سويفمحمود حازم محمود على
هندسة بور سعيدمازن عبد القادر عثمان توفيق651359
تربية بنهااسراء احمد محمد مـــنصور286218
5172o8تجاره الزقازيقاسالم طارق محمد احمد
حقوق الزقازيقعمر طارق فكرى السيد جاويش641873
تربية طفوله طنطافاطمة حامد السيد الشرقاوى367976
نوعية اشموننهى مـــنصور عبدالعاطى الشكرى226116
اداب الزقازيقاسراء محمد عبدالحميد على278325
طب الزقازيقاسراء ناصر سعد الموجى الشــارود578188
صيدله الزقازيقهاجر عبدالرحيم محمد السيد الغندور524841
23o48oكلية الصيدلة ج الساداتمصطفى الدسوقى محمد عطوه
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةسالى محمد حامد ابراهيم الشيخ216976
38oo39تربية كفر الشيخفاطمة محمد ابراهيم محمد السلمونى
4379o5صيدله االسكندريهمارينا مرزوق عطا جندى
353o4oصيدله االسكندريهاشرف محمد حسن على البخ
12o765هندسة المطريه جامعة حلواناسامه احمد مصباح كمال الحوت
حقوق عين شمساسماء محمود حسين محمود291717
81o331طب سوهاجمحمد قدري السيد على
223oo9تربية الساداتدعاء احمد محمد الشريف 
علوم االسكندريهامينة محمود على عبدالرحمـــن شحاتة433935
5137oاداب انتساب موجه القاهرههشــام محمد عبد الغنى السيد
صيدله الزقازيقاحمد عبدهللا محمود ابوالعال286423
19611oاداب عين شمسشــاهيناز جمال سعد بكرى
هندسة الزقازيقمحمد عطية بسيونى محمد519116
67oo81تجاره بور سعيدكريم على اسماعيل على حوقه
هندسة عين شمسريم ايمـــن شكيب على116318
هندسة اسوانعبدالملك احمد عاصم عبدالمـــنعم738738
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465o2كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمونيكا رضا عزيز فليمون
تجاره االسكندريههدير طارق علي فرج335936
طب القاهرهمحمد مصطفى عبد الحميد محمد735369
اثار القاهرهفاطمه عبدالرازق محمد ندا228983
فنون جميله فنون المـــنياندى عمرو محمد احسان محمد بهجت713946
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانامـــنية احمد محمد مرزوق ابو العنين151749
تجاره الزقازيقمحمد شريف طه محمد شريف518415
تجاره انتساب موجه قاهرهاسراء بدر على على31588
تجاره الزقازيقفاطمه سامى سليم محمد عيسى638329
143o6oصيدله القاهرهمحمود مصطفى عبده عبد الواحد
3936oاداب حلوانرحمه هشــام محمد فوزى عبد الكريم
صيدله طنطاايه شريف عبدالعظيم هاشم218888
218oo5كلية الصيدلة ج الساداتسليمان احمد محمود ابو خود
5o6625طب اسنان المـــنصورهمحمد احمد عبد القادر احمد مشعل
2oo293تربية عين شمسفاطمه جمال محمود سليمان
11941oتجاره عين شمسعبد الحميد خالد عبد الحميد عيد
2o8216اداب عين شمسندى يوسف امين عبد هللا صالح
2o7743صيدله عين شمسبسمه محمد فوزى الهادى
5o152oطب بورسعيداسراء الرفاعى رفعت عاشور
235o83تربية ابتدائي شبين الكومعبدالرحمـــن ابراهيم عبدالرحمـــن ابراهيم حرحش
23oo21تربية بنهازينب عبدالحفيظ السيد صديق
هندسة الزقازيقمجدى احمد عبد هللا عمر الحشودى586116
تربية ابتدائي دمـــنهوردنيا محمود صالح عوض مرسى428976
تجاره الزقازيقاحمد محمد مصطفى لطفى عمار518744
هندسة االسكندريهمحمد معتز محمد الضوى حسنين414841
5o7451تربية جامعة دمياطغاده محمد جمعه محمد السنباطى
13414oهندسة عين شمسياسمين محمد على كامل
15o474هندسة حلوانمحمد رمضان احمد مـــنسي
طب المـــنصورهاميره جمال عوض الحسينى محمد563164
4443oتجاره القاهرهايمان ناصر هاشم ابراهيم
44o584طب االسكندريهعصام عبد الماجد ابراهيم محمد الجندى
271o46تجاره عين شمسسلمى حسين محمد حسين سالمه
141o8اداب عين شمسفريده محمد محمود عبد السالم
صيدله طنطامحمد عالء الدين ابراهيم احمد شلباية485491
تجاره االسكندريههبه عزت مصطفى محمود بدران346547
صيدله عين شمسماريت عماد نبيه هارون283957
741o63تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد عبد النعيم فكرى توفيق
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلواننادره محمود محمود بركات رمضان192119
تخطيط عمرانى القاهرهمحمد السيد جاد السيد642116
اداب عين شمسعبدالرحمـــن احمد خليفه خليل294741
تربية طنطاهاجر مـــناى اليمانى زهدى اليمانى492413
تربية ابتدائي اسيوطاماني سيد ابو جليل معتمد796182
82639oصيدلة اسيوطنادر رفيق سمير مرزق
4161oكلية االثار ج اسوانمحمود مجدى محمد مصطفى
كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد صبحى احمد عبدالحميد العوادية294138
33995oتربية أساسي اسكندريةمروه على محمد زكى حرفوش
66o731تجاره بور سعيدمحمود احمد عبد النبي حسن على
34o2o8نوعية االسكندريهاسماء حسين محمد عبدة
صيدله القاهرهبركه حسن محمد فرجانى93828
296o14كلية السياسة واالقتصاد ج السويسمحمد عبدالصمد محمد حسان
السن عين شمسايه محمود عبدالرازق مصطفى637593
اداب انتساب موجه عين شمسساره ابراهيم عبدالرحيم شيرازى187942
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تربية أساسي اسكندريةرانيا محمد سليم احمد سليم339898
2o3439تجاره عين شمسابتسام فتحى جاد السيد
385o67هندسة كفر الشيخعمر عبد العزيز محمد عبد العزيز جامع
صيدلة سوهاجاحمد خالد الضوى احمد731648
64251oكلية اآلثار سوهاجندى سعيد محمد عبدالمطلب
اداب المـــنصورهرحمه ذكريا مسعد امام حجاج سالم566668
اداب االسكندريهأحمد محمود صقر صقر حمام339263
368o79صيدله طنطامـــنى جمعه صالح رخا
اداب الزقازيقريهام عصام محمد عبدالحميد642473
طب عين شمسوصال عبدالواحد محمد احمد مسعد293887
اداب حلواننورهان ايمـــن ابراهيم محمد39969
اداب المـــنياايفوديا عزيز يوسف بشرى723565
السن عين شمسسجده عاطف عبد الرحيم قناوي143787
3o2749حقوق بنهااسالم عصام عبدالسميع عبدالحميد عاشور
تجاره طنطامحمد عاطف محمد السيداحمد عمر496899
تربية أساسي اسكندريةنانسى خالد احمد محمود صقر411655
طب المـــنصورهرضوى لطفى سعد أحمد سعد494864
173o9حقوق القاهرهمروان غالب محى الدين عباس
29o682تجاره عين شمسناريمان محروس محمد السيد كوايتى
27oo95تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عادل محمد محمد عثمان
45o397طب االسكندريهنيرة محمد محمود سالم محمد زيدان
591o98تجاره المـــنصورهناديه حمدى عبد الستار محمد
هندسة الزقازيقاسالم عادل حسينى عطيه احمد512935
2o2696اثار القاهرهرنا طارق جالل سيد صالح
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا عبدالفتاح عبدهللا على231366
43o234تربية طفوله ج دمـــنهورجينا فايز سعد عبد المسيح لوقا
صيدله حلوانهدير سعيد ابراهيم سعد296535
تجاره المـــنصورهمحمد مجدى عبد الرزاق عبد العزيز565269
تجاره القاهرهاسراء ابراهيم حلمى كيالنى153514
كلية األلسن ج أسوانحبيبة هاني أحمد حسني محمد حلمي411154
تربية طنطاعطيات محمد عبدالحفيظ يوسف367765
تربية طفوله اإلسكندريةامانى حسن محمد حسن عبده419518
15o574تجاره القاهرهباسم طارق اسماعيل طه
نوعية موسيقيه الزقازيقرغده هشــام محمد عالءالدين521145
1335o5هندسة عين شمسفادى لمعى صادق عبد المسيح
تربية ابتدائي كفر الشيخرحاب عطفى مختارمحمد بركات385124
7447o9نوعية قنامحمود الطيب محمود حسين
14o431كلية البنات تربية عين شمسايه عادل محمد سيد
34o75oتجاره االسكندريهاحمد محمد عبد الرحمـــن عبد الوهاب ابراهيم
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد محمد عبد الحميد عبد الراضى744542
2o2976تجاره القاهرهعلياء مجدى عبدالكريم محمد على
37524oتجاره كفر الشيخهشــام رضا علي كامل علي الحايس
حقوق القاهرهدنيا اشرف مصطفي على146338
فنون جميله فنون االقصرميار اشرف ابراهيم عبد الحميد محمد عبدهللا411314
4574o9هندسة اسيوطمعتز ايهاب محمد سعيد الموافي
7o754تجاره بنى سويفشريف سمير صالح حسن
فنون جميله عماره ج حلواناوجينيه هانى جميل لوقا114243
296o97كلية بنات شعبه طفوله عين شمسرغده جمال على عبدالمـــنعم
563o15تربية ابتدائي المـــنصورهنورا عادل مـــنير كامل مسيحة
11465oحقوق القاهرهسامى عادل سامى ايوب
تربية المـــنيااصال محمد بكر فهمى726586
هندسة طنطاعبد هللا عادل عبد هللا ابراهيم خليل459937
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523o32رياضيه بنات الزقازيقافنان طارق محمد محمد محمد احمد
هندسة الزقازيقفادى حماية جرجس حماية511397
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن سيد محمد احمد139889
4491o7كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسلمى أشرف السيد محمد يقطين
تربية رياضيه بنات االسكندريهانجى شريف محمود ابراهيم على419863
تجاره المـــنصورهايه عصام محمد على النجار569935
5o1486تربية جامعة دمياطمـــنه هللا شحاته حسين خليل الطويل
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن مجدى سعد عبدهللا267359
تربية اسيوطنها عطا احمد فرغلى799775
دار العلوم ج القاهرهايمان عامر فرج محمد28789
تجاره انتساب موجه  عين شمسرشــاد فتحى عبدالسالم دسوقى281855
هندسة حلوانيوسف اشرف عبد الهادى محمد على شرف13838
تجاره الزقازيقصالح حاتم محروس عبد الرحمـــن محمد641867
كلية البنات آداب عين شمسايه ايمـــن فتحي السيد مطر22224
اداب دمـــنهورتامر كمال عبد الحميد الفيل427393
561o49طب بيطرى المـــنصورهامل عبد هللا عبد الهادى بشــار
اداب القاهرهبسنت سامى السيد عبد العظيم148543
تربية طنطامى فرج عبد الخالق السيد السنبوك367145
اداب االسكندريهفرح محمد خلف هللا رشوان السيد341458
كلية الفنون التطبيقية بنى سويفيوسف فايز جورجي غالي69431
صيدله حلواننور الهدى على سيد احمد اسماعيل118768
اداب المـــنصورهايه عالم فايز محمد عالم567782
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىعبدالباسط محمد عبدالباسط محمد744557
تربية حلوانتسنيم شهاب احمد يس198285
صيدله طنطاميار حمدى حامد فرحان محمد228477
نوعية طنطانورهان محمد محى الدين يوسف البرادعى353858
رياض اطفال الفيوم طالباتغاده حسين ابوالفتح محمد718422
فنون جميله فنون حلوانساندى ناجى نصار واصف15359
28o393نوعية بنهاسهيله محمود ابراهيم محمود
45o195كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورتسنيم عاصم عبد السالم الفقى
كلية األلسن كفر الشيخوالء محمد عبدالحميد زلط374233
7293o4كلية التربية الفنية ج المـــنيافاطمه ميرغني محمد توفيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماريا سامح برسوم سليمان13635
14292oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا مجدي صليب ميخائيل
طب الزقازيقشمس حسين عبد المـــنعم صبرة سليمان516715
اعالم القاهرهدعاء احمد حمزه حامد642592
هندسة المـــنصورهمحمد شريف ابراهيم محمد566395
217o92هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحازم محمد سامى احمد سيد احمد عيسي
اداب انتساب موجه عين شمسنادين حسين شعبان محمد شعبان195453
318o6صيدله القاهرهنادين حسام الدين محمد محمود
تربية ابتدائي عين شمسمحمود احمد محمد ابراهيم297297
34o744هندسة حلوانمحمد مدحت محمد صبحى
82o812هندسة اسيوطمصطفى عبد هللا جمعه عبد المجيد احمد
5184o8اداب الزقازيقالسيد العربى محمد عطيه
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد حموده السيد الزقم214155
صيدلة المـــنيااحمد محمد احمد محمد719837
نوعية طنطامحمود ابراهيم فرج هللا الشــافعى486383
52o586اداب الزقازيقمحمد مصطفى ابراهيم امام
صيدلة الفيومسامر ناصر عبد النبى محمد رزق71992
3o4246اداب عين شمسندى تاج الدين اسماعيل صالح محمد
تربية ابتدائي المـــنيارانيا ممدوح يوسف محمد727537
818oo8تربية ابتدائي سوهاجشريف اشرف عبد الحميد عبد الرحمـــن
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كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمد السيد ابراهيم محمد516328
65o45oهندسة الزقازيقمحمد السيد الشبراوي السيد
تجاره القاهرهريم شريف حنفى احمدصابر197154
هندسة الزقازيقاميره حسن حسن ابراهيم الزعبالوى643259
تربية طفوله شبين الكومسلوى محمد سعيد فرو222275
صيدله الزقازيقاحمد محمد بدير محمد جمعة583877
11679oكلية هندسة الطاقة بأسوانهايدى محمد جمال محمد سامى محمود الخشــاب
صيدله بنى سويفعلى جمال على بكرى65747
اداب الفيومفاطمه فتحى دسوقى محمد73235
تربية العريشنورهان احمد محمد جمعة شرهان665857
هندسة شبرا بنهااحمد محمد محمد رشدى صيام287331
27727oاداب بنهامـــنى عادل حسن رمضان
تربية طنطاشيماء شعبان سيداحمد محمد حسب هللا354896
41287oطب االسكندريهبوال عادل جميل سليمان حنا
14o621كلية البنات آداب عين شمسهاله حسن عبد السالم محمد
136o36اداب القاهرهايمان هاني محمد علي محمد
199o64هندسة اسيوطمدحت مجدى عبدالمـــنعم عبدالعزيز
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاكمل محمود مغاورى محمود227921
228o94طب بنهاميسره احمد مصطفى مرعى
اداب بنهااسالم سعيد حسنى عبدالوهاب292471
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاسراء محمد جوده احمد محمد السعدنى348118
طب عين شمسهند عبدالفتاح محمود عبدالغنى295616
هندسة القاهرهعلى جمال احمد ابراهيم الجمل123179
تجاره عين شمسمصطفى عمر على محمد الشين639613
السن عين شمساحمد حسين محمد زيدان281387
طب اسنان المـــنصورهاسماء محمد اسامه العشرى563915
اثار قنا جنوب الوادينادين مصطفى محمد مصطفى كشك594962
طب االسماعيليه ج قناة السويسعبد هللا محمد سيد على788286
تجاره القاهرهاحمد محمد على على199218
721o45اداب المـــنياروفيدة عمر رجب احمد
نوعية الزقازيقنسمه محمد يحى حسن517815
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىمروان مصطفي احمد مصطفي745765
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفدينا عالء محمد ابراهيم المغربى159385
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد حمدى عبدالمحسن عبد الباقي سيد211169
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةخلود عادل صالح محمود419262
تجاره طنطافاروق السيد فاروق المصرى358394
كلية فنون جميلة فنون اسيوطايمان صالح مسعود زكى795373
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسساره اشرف محمد محمد يوسف652276
اداب الزقازيقفيروز احمد محمد عبدالسالم277755
هندسة الفيومبسنت كريم نسيم ابوالعنين124579
هندسة الزقازيقاحمد سامح عبد الجليل السيد محجوب641778
طب المـــنصورهأية محمود السعيد ابراهيم حسن488192
12o493هندسة المطريه جامعة حلوانلبنى اسامه كامل محمد الشيمى
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسزهراء محمود عطا الكريم حسين149375
طب المـــنصورهايه رضا عبد الفتاح متولى االلفي568498
تجاره عين شمسضحى ايمـــن جمال الدين محمد134965
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجرجس رافت توفيق ناشد115639
79182oكلية رياض االطفال اسيوطايه عصمت محمد خليفه
71116oتربية ابتدائي المـــنياصابرين صالح عبدالتواب صالح
اداب اسيوطايهاب مجدى فتحى بشوت789746
تجاره اسيوطعبد الرحمـــن عبد المجيد كامل محمد791912
65o917صيدله الزقازيقوالء صفوت عيسى سليمان
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كليةاسمجلوس
كلية حقوق المـــنيابسام بهاءالدين عيد حجازى722414
66449oتجاره بور سعيدمحمد السيد محمود محمود الجبرونى
646o26طب الزقازيقحسين سعيد حسين احمد إدريس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى عرفه محمد على سرور128919
هندسة المطريه جامعة حلوانسيف هللا مجدى محسن محمد261249
3795o3صيدله االسكندريهاحمد عادل عبد ربه بدوى رضوان
74o26oتربية ابتدائي قنا ج الواديإيمان رفعت عبد الحميد أبو السعود
41ooo1تجاره االسكندريهاحمد محمد السيد محمد السيد حسن
صيدله القاهرهمؤمـــن مسعد عبد الموجود اإلبشيهى366718
تربية بنى سويفرضوى سيد محمد ابراهيم69157
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةايمـــن احمد زيد حامد الفقى472643
28o35oسياحه وفنادق المـــنصورةعالءالدين محمد محمود محمد
35oo57فنون جميله فنون المـــنيالميس حامد حافظ محمد خميس
2o674هندسة القاهرهاحمد عالء عبد الوهاب محمد كريم
تربية اسيوطرحاب طارق رفاعى عبد الرحيم795661
طب اسيوطماركو نادى بنيامين بسالى787696
2o74oهندسة القاهرهعبد الوهاب محمد توفيق سعيد
73o597اداب المـــنياعائشة مصطفى احمد عبدالودود
صيدله طنطاريهام اسامه موسى احمد موسى492783
586o52طب الزقازيقعمرو محمد عبد الوهاب جمعه محمد على الشهاوى
189o31تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسهر مجدى محمد سيد
تربية بنى سويفصفاء عبد العاطي احمد قرني66174
643o2تربية بنى سويفعبله علي احمد احمد
4241o1فنون جميله فنون المـــنياسلمى احمد محمد عبد الحافظ
تربية ابتدائي دمـــنهوربسنت السيد السيد احمد الشربينى428561
طب بورسعيدمحمد ايمـــن احمد عبد الصمد565861
2o69o8صيدله القاهرهاسراء امين انور لملوم
66147oكلية أداب بورسعيداميره الجاربى حسن عبد العال احمد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد عبد المعطى السيد ابراهيم سالم17875
تربية ابتدائي بنهاهاجر ايمـــن شندى ابراهيم279597
اداب عين شمسمحمد سيد ابراهيم فرحات15634
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن حسن محمد حسن عبد هللا61467
2329o3تربية رياضيه بنين شبين الكوممحمد احمد عبدالعليم الوكيل
5o8917طب بيطرى الزقازيقسارة سامح احمد محمد حسن
28o356صيدله طنطااحمد نشــات متولى شحاتة
5o1785اداب جامعة دمياطاميره عبد الرحمـــن ابراهيم البيه
1487o9اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفاطمة الزهراء عبد الكريم احمد على محمود
653o23تربية ابتدائي االسماعيليهميرا مجدى ثابت خليل
3o14o3هندسة عين شمسعبدهللا هشــام حسين عبدالفتاح
57o694اداب المـــنصورهمحمد محمود حسن عبد العزيز رجب
تربية ابتدائي اسيوطنضال محمد محمود جاد791843
23722oطب اسيوطايه حسن محمود بدوى
2o1o1اداب القاهرهحسين مجدى محمد عطيه السيد
4127o2علوم االسكندريهسلمى حسام حسن سيد احمد
58o97oهندسة الزقازيقياسر مصطفى محمود المتولى البيومى
اثار الفيوممـــنه هللا ممدوح محمد عبد الجواد359254
56oo97تجاره المـــنصورهمروان محمود نورالدين ظريف نصر ابوسمره
اداب عين شمسساره طارق محمد عفيفى264715
تربية طنطاايه ماهر رجب مشــالى487733
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمحمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد هنيه381195
154ooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسن طارق حيدر احمد ابو المعاطى
49oo27طب طنطاميرنا خالد محمد على الشرقاوى
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كليةاسمجلوس
صيدله االسكندريهالهام محمد عباس زيتون444368
732o39تربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء محمود احمد محمود
كلية البنات آداب عين شمسالشيماء عبد الناصر عبد الفضيل محمد151365
طب بيطرى االسكندريهشروق محمد خميس على حسن438587
تجاره القاهرهايهاب محمد عبدالحميد كيالنى263217
7728oتربية الفيومرضوه خالد جبالى محمود
تجاره بنهامحمود ناجى اسماعيل معوض اسماعيل512648
رياض اطفال بنى سويفايمان مجدى محمود عبد هللا63579
تربية الفيومياسمين جمال عبد هللا صابر75742
تجاره القاهرهانجى مصطفى اسماعيل حامد هديب52272
تربية طنطامريم اشرف انور أحمدعطيه492352
تربية عين شمسرباب خالد محمد عبد العزيز149369
اعالم القاهرهرحمه محمد سعد العدوى117192
تربية بور سعيدشيماء عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح عبد الفتاح661581
33738oتجاره االسكندريهاحمد السيد محمود عبدالحليم
هندسة المـــنصورهمحمود إبراهيم إبراهيم بدوى487577
76o19صيدله بنى سويفمحمود محمد محمد فارس
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالمعبود عبد المهدى عزام233698
كلية البنات تربية عين شمسهدير حسن محمد على22167
تجاره اسيوطجوزيف مشيل موريس صادق787326
كلية البنات آداب عين شمسايه احمد محمد ريحان134226
كلية الصيدلة ج الساداتنرمين مصطفى مبروك دره221142
اداب عين شمسميار اسماعيل سيد اسماعيل295532
تربية االسماعيليهموسي على ابراهيم على654792
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد ماهر محمد عبدالرحمـــن227795
721o37تربية المـــنيادعاء ربيع راضى نايل
تجاره بنهامحمد احمد محمد المـــنهى متولى299546
65885oتربية جامعة السويساسراء عادل محمد مصطفى
تربية سوهاجنسمه حسن محمد خليل813729
تجاره المـــنصورهاسالم احمد عبد الرازق رمضان569634
اداب بنهامحمود مبروك عدلى محمد291929
36o786تجاره طنطانوران اسماعيل مصطفى احمد البنا
السن المـــنياهدي احمد عبدالغني محمد721749
طب اسنان كفر الشيخمايكل عادل نخلة اديب سالمه343397
اداب االسكندريهمارلين عماد فكري روفائيل ميخائيل347749
29299oاداب عين شمسخالد محمد عبدالحليم عواض عبدالعزيز
تربية ابتدائي المـــنصورهشروق وليد امين محمد العيسوي572155
طب بيطرى دمـــنهوربسيونى عمرو بسيونى الكسبانى441843
43o913تربية الساداتندى محمود سليم محمداحمد 
749o13طب اسيوطهبه إبراهيم بدران عمر
كلية الطب بقنامصطفى احمد مرزوق مغازى746872
اداب دمـــنهورعزه كمال عبد المـــنعم الشرقاوى429443
طب القاهرهجودى صبحى على عبد اللطيف17612
57o62السن عين شمسنورهان سعيد حسين ابوسريع الدكمى
صيدله القاهرههند كمال عبد المقصود عبد المطلب35695
58154oتربية ابتدائي المـــنصورهاسماء محمد صبحى بدران رعب
8o562oصيدلة سوهاجريم مراد محمد محمود
8o1555صيدلة اسيوطهرمينا نادى سعيد حبيش
اعالم القاهرهخالد ايمـــن مصطفى المتولي154627
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىيارا محمد عبدالسالم محمد296124
58o234تربية ابتدائي المـــنصورهريهام حامد عبد الحميد محمد االشقر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفي عالء عبد المحسن محمد48434
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كليةاسمجلوس
197o62تجاره القاهرهموده خالد حسين صالح عثمان
233o29طب اسنان طنطاعمرو حسين محمد القط
45627oهندسة االسكندريهمحمود ابراهيم العدوى محمود القداح
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى محمد سعد عثمان124784
43o12oتربية ابتدائي دمـــنهورنغم صالح رياض عبدالدايم رجب
هندسة اسيوطجاسر مجدي عبد العظيم محمد463781
13o399تجاره انتساب موجه قاهرهاسراء ممدوح شعراوى شعراوى
2o9851تربية حلوانايه اكرام احمد يحى
اداب المـــنصورهاسراء صالح الشحات محمد النادي576234
371o81تربية كفر الشيخمحمد سعد رزق يوسف الناعم
تربية بنهامصطفى محسن فتحى عبداللطيف275926
تربية دمـــنهوراحمد عبد الحليم عبد القادر عبد اللطيف425434
اداب الزقازيقيوستينا عزيز انور عزيزعبد الملك585338
اداب حلوانمحمد رمضان فاروق طه154661
317o4تجاره عين شمسنداء شريف محمد عبد الحافظ
هندسة الفيومعمار عصام ابراهيم عبد الفتاح44247
تربية ابتدائي المـــنصورهاسماء ابو بكر عبد هللا محمد عماره593756
تخطيط عمرانى القاهرهاحمد ايمـــن عبد السميع السيد33759
هندسة االسكندريهيوسف محمد فتحى حسن على342481
هندسة المـــنصورهعبد هللا محمود عبده محمد الباز566323
صيدله االسكندريهيمـــنى عماد عبد الحميد جبريل347173
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد السيد رشــاد جاد هللا217945
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحنان عبدالحفيظ حمدى عبدالحفيظ225963
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشرين عبد الحكيم احمد عبد الحكيم713914
29o432كلية البنات تربية عين شمسسميه مصطفى صباح احمد باطة
58o886تجاره المـــنصورهعمرو محمد حسن محمد التهامى
58ooo1اداب المـــنصورههاجر حسنى عبد الحميد الصانع
اداب بنهاايه محمد قدرى محمدعبدالمجيد حشــاد284884
تربية ابتدائي اسيوطشروق عمر سيد عبد الفضيل799279
18oo3هندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمد عبد الفتاح محمد
تجاره القاهرهمحمد اشرف همام عبد النبى51338
تربية حلواننورهان ماهر محمود سالم59914
19o416تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروه نبيل محمد مرزوق حمودة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهيثم فايز احمد بكرى السيد14329
23392oطب بنهاايه مختار محمد المزين
اداب سوهاجاسراء عبد الناصر مازن محمد817132
7o9o6كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويففاطمه مختار رمضان طه
3o8812دار العلوم ج القاهرهنورا اسماعيل رجب اسماعيل محمد
تربية جامعة السويسعفاف فوزى كامل محمد667268
36417oصيدله االسكندريهسنا معتز محمد صبرى
3o83oهندسة القاهرهاحمد محمد حسين عبد التواب
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفعاصم عمرفراج مصطفى فراج61764
طب بيطرى االسكندريههدير عبدالمجيد شعبان  حسن عطاهللا444988
هندسة القاهرهعبد هللا احمد محمد عبد هللا154772
طب بورسعيدهبه هللا هشــام فهمى عبده حسن662845
هندسة المـــنياياسر سعيد حسن سيد علي72258
357o93اداب طنطاسمير ياسر سمير احمد عبد الجواد
طب بيطرى دمـــنهورالسعيد محمد مصطفى سعد خضر443712
65o522كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةمحمد احمد عبدالجواد يوسف
347o98حقوق االسكندريهدان عبدالعظيم السيد السيد حسب النبى
تجاره القاهرهمحمود ساهر عثمان احمد58866
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخاحمد طارق احمد ابراهيم الشرقاوى381471
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كليةاسمجلوس
3o3236تربية ابتدائي بنهاامل عبدالغفار سيد على يسن
34o864تجاره االسكندريهمحمد الشريف احمد هاشم على
هندسة طنطامـــنى محسن محمد راشد364219
46o63oهندسة االسكندريهفاطمة معوض محمد أحمد برمو
تجاره طنطاعبد الرحمـــن عادل محمد الدمرداش عبد الوهاب487218
413o4هندسة المطريه جامعة حلواناحمد ايمـــن فاروق عبد الحميد
2o8829تجاره عين شمسساره محمد فاروق سيد ابراهيم
تربية الغردقة جنوب الواديايه عبدالناصر محمد رفاعى237136
صيدله الزقازيقاسالم السيد محمد ابراهيم مطاوع523455
صيدلة بورسعيدعائشه حسنى عبد المعبود على589786
هندسة عين شمسكارول فيكتور جورج راغب عياد116753
تربية ابتدائي سوهاجهاجر ابراهيم عبد الموجود ابراهيم814375
6319oكلية طب االسنان ج بنى سويفامانى عويس سيد عويس
طب المـــنيااحمد على رشــاد على752934
تجاره القاهرهمـــنة هللا سعيد رياض عبد الرازق47914
2oooo4حقوق القاهرهمـــنه هللا عاشور محمد ابراهيم
طب بيطرى الزقازيقتسنيم عالء مصطفى احمد قنديل523243
2527oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايمان ايوب ثابت توفيلس
صيدله االسكندريهلمياء ربيع مسعود ربيع449158
كلية طب االسنان جامعة أسيوطندى محمد عبد الخالق احمد785274
طب اسنان كفر الشيخنورهان محمد مصطفى امين درويش347437
8o1272اداب اسيوطعلى مجدى على حسن
82o559حقوق اسوانمحمد ابراهيم حسن توفيق
2446o9كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد مصطفى عبد الفتاح سيداحمد البدرى
اداب طنطامحمد عبدالعال محمد رجب السيد361592
تربية حلوانفاطمه حسن صالح الدين حسن198313
74oo22تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد سامي سمير حسن
طب طنطاحسام الدين سعد رمضان محمد نوفل592177
76o437هندسة اسوانسالمان فتحى سالمان عبدالرحمـــن
64o851عالج طبيعى القاهرهزياد محمد محمد عبد هللا هارون
هندسة طنطاعبد الرحمـــن اشرف صالح الرفاعي النمله358269
اداب حلوانشــاهنده محمد محمود ابو عسل21562
791o16اداب اسيوطصابرين عبد المجيد محمد عبد الرحيم
519o6oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةشهاب رضا فتحى صادق الكفراوى
73571oنوعية فنيه قناهيالنه هانى الفار صدقى ابادير
هندسة حلوانحازم عادل محمد عز الدين حسين191322
تجارة قنا ج جنوب الواديمعتز عاطف فؤاد يوسف743385
تخطيط عمرانى القاهرهمحمد الشحات رجب السيد جمعه شحاته458761
اداب قنا ج جنوب الوادىزينب حسن سيد ابراهيم824539
5154o3صيدله االسماعيليه ج قناة السويسشيماء عبد المطلب عبد المجيد نصر
اداب الزقازيقايمان هانئ محمد حسن ابراهيم516395
تجاره سوهاجحسام هريدى السيد بحبوح815981
صيدله المـــنصورهليلى عبد الرحمـــن عبد السميع ابراهيم سيد احمد574299
اداب انتساب موجه حلوانعمرو عادل محمد امين52696
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف محمد طه محمد السعدنى198866
تجاره بنى سويفايهاب ايمـــن متولى محمد73341
صيدله حلوانموران محمدشهاب سعد زغلول محمد صالح191996
اداب انتساب موجه االسكندريهندى سعد محمد السيد رفاعى419842
كلية البنات آداب عين شمسمارى عاطف لطفي ضيف117955
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره مصطفى رفاعى السيد264969
نوعية بور سعيداسماء محمد احمد صالح محمد662648
نوعية الزقازيقسارة لطفي محمد سعدالنجار515976
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كليةاسمجلوس
23o571حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمحمد رضا عبدالظاهر المـــنوفى
73429oتجارة قنا ج جنوب الواديالفت سليمان محمود سليمان
اداب االسكندريهمحمود علي محمود علي مراد421654
هندسة اسوانميادة محمود محمد شعبان فياض341694
81o43oطب سوهاجشيرين محمد ابوزيد رزق
حقوق سوهاجرغده ايمـــن ضاحي اسماعيل818235
345o69السن عين شمساحمد عبد النبي حلمي عبد النبي موسى
هندسة المـــنصورهاسامه عبد الفتاح محمد عبد اللطيف581493
797o9تربية ابتدائي الفيومرحاب محمد سيد عبد التواب
تربية رياضية بنات المـــنصورةميرنا احمد مرعى احمد غانم574729
طب اسنان طنطاعمار اسامه مصطفى بدوى279661
7o894التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةتيسير عبد الستار عبد العزيز خلف
5oo294حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمد طاهر محمد الجيار
تربية االسماعيليهايه احمد رمضان احمد653942
2o7198حقوق عين شمسمـــنه هللا نبيل فتحى عبدالمقصود
حقوق القاهرهسيف الدين ياسر التابعي العاصى16459
تجاره طنطاجمال ابراهيم عبدالجليل على النويهي357844
تربية العريشمي مصطفى عبد العظيم سالمة666128
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود عزت عبدالمحسن حسن217567
تربية االسماعيليهامـــنيه رمضان محمد مصطفى653934
تجاره اسيوطشفاء ياسر محمد محمد749455
كلية هندسة بنهامحمد وحيد عطيه عبد الحميد643536
هندسة بني سويفخالد محمد مقبل سيد61425
كلية البنات آداب عين شمسساره الحسين عبدهللا سيد شقره292228
كلية البنات آداب عين شمسساره يوسف زكى مرسى مصطفى21554
طب بيطرى جامعة الساداتمحمود شريف محمود محمد عفصة234999
8o2o62حقوق انتساب موجه اسيوطحسن خالف حسن سيد
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمها عادل جابر احمد138549
72o463رياض اطفال المـــنيا طالباتأمل أحمد شعبان أحمد
49o378معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفاتحامد بالل حامد  محمد عبدهللا
42o735اداب االسكندريهعبد الرحمـــن محمد السيد أحمد حسين قاسم
76o847اداب قنا ج جنوب الوادىهيام عيد عبده سعيد
اداب القاهرهخالد مصطفى بخيت على131449
اثار الفيومامل قرنى احمد ابوزيد77757
هندسة شبرا بنهاعلى صابر على احمد281139
125o33تجاره القاهرهيوسف عصام محمد حسين
714o14طب المـــنيااية اشرف علي عمر
صيدله االسكندريهناريمان احمد حلمي مصطفي الرفاعي498345
هندسة االسكندريهاحمد ربيع سعيد دسوقى سليمان337369
عالج طبيعى ج كفر الشيخعبير عادل محمد احمد خليفه579469
8o645اداب الفيوممحمود حسين مبروك حسين
اداب بنهاامل طه على حجاج229276
3o2874تربية بنهااسراء عبدالفتاح عبدالحميد العبادى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمرو على عبداللطيف محمد224427
3o2775كلية اآلثار سوهاجمصطفى صبحى محمد عبداللطيف االصم
تجاره المـــنصورهعلى احمد على شحاته البهلول561765
هندسة شبرا بنهااسالم محمد محمد عبدالغنى سعود287333
8oo8o3حقوق اسيوطعمر محمد هاشم محمد
صيدله المـــنصورهاحمد على رجب على على ليله564175
اداب الزقازيقعليه جمال رجب عبد الرازق البط638465
تربية ابتدائي سوهاجاميره محمد يوسف محمد812827
5o3134هندسة المـــنيااحمد السيد عبد ربه عبد الرازق خير الدين
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي قنا ج الواديرضوى ايمـــن عبد الشــافى نجدى733147
5o966تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عبد العظيم على طلبة
44524oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراية محمد حسنين احمد شريف
59o382صيدله المـــنصورهيارا محمد احمد ابو المعاطى فرج هللا
2275o3هندسة اسيوطاحمد عادل ابراهيم محمد
5833o3طب المـــنصورهاالء عبد الباسط عبد العظيم محمود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا عماد اديب اسحق73868
هندسة المـــنصورهحسام حسن مسعد محمد عماشه593247
3o1489حقوق عين شمسريهام عبدالستار احمد تمام
اداب عين شمسمـــنة هللا على عبد العظيم مصطفى117838
7129o9رياض اطفال الفيوم طالباتهبه احمد محمد احمد
7515o8اداب المـــنيامارينا ماهر جليل حنين
تربية طفوله طنطادنيا نبيل مصطفى على المراكبى492278
4141o5هندسة االسكندريهعلى حمدى على ابراهيم حسن
5oo4o3اداب جامعة دمياطساره محمد عبد الجليل الغباشى
66616oطب االسماعيليه ج قناة السويسنورهان هانى السيد السيد سلمى
41o5o9تجاره االسكندريهاحمد مجدى فتحى عبد الرحمـــن خلوصى
191o52صيدله القاهرهاسماء احمد محمد جمعة امام
طب الزقازيقعلياء محمود امين عبد المجيد582594
5oo671تربية جامعة دمياطايه حسن احمد نقشــاره
هندسة المطريه جامعة حلوانشهاب عالء احمد عبدالهادى267551
5o4211اداب جامعة دمياطياسمين السعيد محموداحمد زياده
3691oهندسة القاهرهيارا متولى احمد متولى درويش
1441ooالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنوران حسن مـــنصور حسن
تجاره انتساب موجه قاهرهكريم هشــام زكي محمد273331
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم على شبانه محمد124939
تربية المـــنصورهندى احمد محمد عبد الرازق عيسى571649
8122o5تربية سوهاجازهار فيصل حسنين يونس
طب بنهانهال ناصر عفيفى عواد باظة286562
341o9oهندسة اسيوطاحمد طه كامل محمد شهاب
اداب القاهرهمحمد اشرف عبد المحسن احمد148374
هندسة االسكندريهمؤمـــن محمد مصطفى محمد الصاوى رمضان457259
تجاره انتساب موجه المـــنصورهاحمد وجيه السيد عبد هللا رواش561711
235o82تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن ابراهيم عبدالرحمـــن ابراهيم الدميرى
8o8295صيدلة سوهاجبهاء عبد الحفيظ محمود على
15o145تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبهاء الدين محمود خليفة كامل
هندسة اسيوطاحمد عبد الكريم احمد محمد799612
تربية ابتدائي بنهاشيماء عبدالعزيز محمد مصيلحى278165
تربية ابتدائي طنطامروان محمد سعد العباسى365368
63673oطب بورسعيدهايدى محمد عبدالرازق ابراهيم البواب
65528oتربية ابتدائي االسماعيليهامـــنيه عصام محمد محمد
13948oهندسة عين شمساحمد نبيل السيد بسيونى على
تجاره بور سعيدميرنا طارق احمد الخياط663477
29oo3oهندسة شبرا بنهامحمد عبدالحميد امام عبدالحميد سلطوح
38ooo6تربية كفر الشيخامـــنية احمد فهمى محمد خلف هللا
4478o6صيدله االسكندريهتقى محمد عاشور الكتبى
اداب حلوانفاطمه ايمـــن محمد محمود261635
661o7oتربية بور سعيدساره وليم عيسى عطيه ارمـــنيوس
4o43oتجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن سمير سيد متولى
صيدله االسكندريهتقي سامح جمعه شداد عبدالسميع435417
طب عين شمسامانى حسين زكى فتوح الصيفى296316
صيدله طنطااسراء محمد محمد طاهر لطفي354459
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كليةاسمجلوس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا سمير عطيه عزيز129671
هندسة الفيومعبد الرحمـــن رجب هاشم اسماعيل79212
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلواننيره مـــنتصر احمد محمود121644
تجاره الزقازيقربيع توفيق محمد عبدالقادر محمد646126
تجاره عين شمسمحمد جمال احمد حسن142887
تربية أساسي اسكندريةرويدا ابراهيم ابوالعطا عبدالرحمـــن417791
69o97هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى امام الشعراوي رضوان امام
هندسة القاهرهعصام سمير محمد عبد القادر33682
طب بيطرى كفر الشيخاالء نجيب عبدهللا بدوي فايد368228
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره وائل محمد نبيل114882
السن عين شمسنانسى اشرف محمد عبد المـــنعم122813
هندسة اسيوطمحمد يوسف محمد يوسف حمدان649525
صيدلة اسيوطندى شريف عادل محمود788886
نوعية المـــنيانادية حمدي علي ابو العال725229
اداب المـــنصورهسيف االسالم هانى البدراوى ابو النجا589628
هندسة االسكندريهعمرو هانى محمد داود345864
22963oتربية طفوله شبين الكوماسراء ممدوح عبدالجليل عبدهللا
5o9857نوعية موسيقيه الزقازيقسارة حمدي عبد العزيز محمد
811o58تربية طفوله سوهاج طالباتغاده عبد العال عباس ابراهيم
4893oهندسة حلواندعاء عبد الرحيم محمد سنادة
اداب قنا ج جنوب الوادىمروه زكريا البدرى عبادى746314
3726o5تربية كفر الشيخامل محمد عبد الفتاح سعد جاويش
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد عاطف عبد اللطيف سليمان376179
رياض اطفال المـــنصورهميرنا عماد عبد السيد سالمه عبد السيد585313
تربية بنى سويفشيماء محمود سيد فرج69174
تجاره القاهرهدينا احمد حماد يوسف47431
تربية اسيوطاسراء السيد عبد الجابر عبد الحفيظ797563
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمرام الهامي السيد محمد653269
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد السيد محمد علوان651131
تجاره االسكندريهندى عزت محمود على سليمان سالم419618
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىنرمين سامى احمد احمد فرحات296495
تربية ابتدائي المـــنصورهعلى ابراهيم على احمد الجيار595237
48628oتجاره طنطاخلود رمزي عبد القادر نوفل
اداب دمـــنهورمحمد زكريا شوقي عبد اللطيف فليفل427163
تربية ابتدائي بنهاهاجر محمود عبدالقادر محمد سالم278429
هندسة االسكندريهمحمد عبد الرحمـــن سعيد سعدى456516
4o997تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد هانى محمد حسن
125o28اثار الفيومهشــام محمد سيد عبد التواب
تربية ابتدائي كفر الشيخايه محمد احمد عبدالحميد377977
27883oتربية بنهاعبدالمجيد السيد عبدالمجيد محمد
52o3o1تربية ابتدائي الزقازيقآالء محمد عوف عوض فياض
طب الزقازيقرانيا عبد العزيز محمد عبدالعزيز ايوب641455
تجاره انتساب موجه قاهرهبسمه حاتم فؤاد حسين ابو العال197484
هندسة االسكندريهزياد شريف السعيد حجازى342688
حقوق عين شمسمـــنة هللا مجدى سعد الدين على عشماوى114618
414oo3هندسة االسكندريهاحمد ياسر احمد رفقى الحفناوى
2o6o46اداب حلوانامل هانى حسن عبد هللا الخولى
هندسة االسكندريهعيسى جابر سنيد لوقا335769
طب بيطرى اسيوطناردين نادر صموئيل عشم786724
3643o4اداب طنطافاطمه احمد طه حدوة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبوال سامح نعيم فهمي جوهر124945
طب سوهاجسلفانا هاني وجيه فكري831459
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كليةاسمجلوس
تجاره سوهاجطارق جمال عبد الحافظ عبد الجليل811243
2628o6هندسة اسيوطنور يسرى زكى ابرهيم
تجاره عين شمسمريم مدحت محمد عبد الرازق114375
هندسة قناكيرلس حربى جرجس برسيموس733472
2o8462هندسة عين شمسعمر تامر فاروق محمود
56176oكلية األلسن كفر الشيخعبد المـــنعم الحسينى عبد المـــنعم الحسينى ابراهيم
43o994السن عين شمسحنان جمعه شحاته ابراهيم قطب
تربية ابتدائي بنهاساره محمد محروس محمد285568
3o289oاداب بنهاروان عبدهللا جوده السيد خلف
كلية البنات تربية عين شمسضحى حمدي احمد حسب هللا134395
226o82تربية شبين الكومشيماء عاطف عبدالستار هويدى
375o93تجاره كفر الشيخاحمد عاطف محمد حامد حشيش
29493oهندسة شبرا بنهامحمد حسن محمد حسن قنديل
تجاره االسكندريههايدى مـــنير صبحى جرجس بسطوروس337767
5615oاداب حلوانايه سعيد محمد شــافعى
تجاره انتساب موجه قاهرهمـــنة هللا مختار سيد محمد39953
اداب انتساب موجه االسكندريهايمـــن حسن محمود حسن343667
اداب سوهاجسلوى حسين عبد اللطيف عبد الحليم813835
اداب سوهاجمروه محمد ثابت محمد817287
تجاره القاهرههاجر سمير فاروق السيد27917
اداب عين شمساميره رمضان على حسن196536
2789ooنوعية بنهافاطمه عبدالغفار صابر عبدالغفار
اداب الزقازيقاسماء عادل جالل الدين مدبولى587554
152oo7صيدله القاهرهنيرمين ذكي متبولي ذكي
تجارة قنا ج جنوب الواديابراهيم احمد محمود ابو الخير742791
5786o4صيدله المـــنصورهايمان رمضان السيد محمد الجارية
2o92o9اداب القاهرهوليد محمد احمد محمد عالم
3o3112كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد عمر محمد ابراهيم الزعبالوي
5192o9نوعية الزقازيقسعدالدين محمد سعدالدين عطيه
283o67تربية بنهاهدير عزت زيان محروس
41o615اداب االسكندريهنور السيد عبد اللطيف السيد
تجاره القاهرهفادي حنا نجيب بقطر32712
73o815تجاره اسيوطمحمود سيد محمد علي
58o74oهندسة المـــنصورهكريم احمد عبد اللطيف السيد حمزه
1546o3تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد جمال محمود ضاحي
اداب حلوانابتهال محمد عبدالجيد ابراهيم الشــال196532
تربية بنى سويفهيام هندى حسن محمد67887
56oo41طب الزقازيقتسنيم جالل اسماعيل البهى عليوة
اداب الزقازيقحنان عبدالسالم علي عبدالسالم516422
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةابرار سمير عبدالبديع سعيد521637
حاسبات ومعلومات عين شمسنور الهدى اشرف كمال محمد توفيق عونى117663
3oo6o6طب بنهاايناس شريف عدوى حنفي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسناء محمد عبد القادر عبد هللا57885
فنون جميله فنون المـــنياسلفانا فتحى فرج حنا نصير419897
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةلمى السيد عبدهللا السيد بدر236837
تجاره عين شمساحمد محمد عيسى احمد269938
14o456تجاره عين شمسخلود عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن شــادى
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسمريم يوسف عدلي عطيه656697
2o3879تربية حلواناسماء محمد صديق عطاى
12231oهندسة عين شمسحبيبه عمرو عبد المـــنعم الدميرى
3o4691كلية هندسة بنهاخالد عبدالمـــنصف حامد طلبة
اداب عين شمسايه طارق عبدالرازق احمد198279

Page 1576 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
 تربية الساداتنورهان ماهر اسماعيل عبد الغنى  مغربى221354
فنون جميله فنون ج االسكندريهليلى محمد رفعت محمد عبد الخالق عبد العزيز افندى372111
5o5579هندسة المـــنصورهايمـــن سمير انيس بالل
عالج طبيعى ج كفر الشيخابراهيم محمود عبدالستار يوسف218187
14o638تجاره عين شمسياسمين شرف حسين محمد رجب
اداب انتساب موجه القاهرهجهاد احمد دياب على محمد22984
46o654كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخامـــنية بالل محمد عبد الرحمـــن عبدالحى
طب بنهاغاده جمال صالح مدبولى286331
اداب حلوانساره سامح حسين طه147124
طب اسنان طنطامؤمـــن ابراهيم فؤاد الجزار358685
طب اسيوطاحمد مؤمـــن سليمان محمد797634
اداب المـــنصورهحنان رضا عبد الفتاح عبد اللطيف الشيوى582335
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد محمد عطا شعبان217332
5o9728كلية هندسة بنهاعثمان عثمان صالح فاضل
2346o7طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةياسمين رزق عبدالجواد حماد
262o49عالج طبيعى القاهرهتقى احمد محمد محمد سالم
اداب القاهرهعزة اشرف حنفى سعيد16973
32o56هندسة القاهرهامـــنيه اشرف مصطفى محمد
تجاره عين شمساميره عاطف بخيت اسكندر282983
5659o6صيدله المـــنصورهاحمد محمد السيد الخولي
2o4457السن عين شمسعمر فتحى عباس عباس محمد
5146o1تربية الزقازيقنورا محفوظ على مصطفى
72o623كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسراء احمد علي محمد
رياض اطفال بنى سويفزينب سامى حسن جودة64952
تجاره القاهرهسعيد محمد ابو سريع على55193
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد ايهاب احمد على شوالق228124
664o49تربية بور سعيدمحمد ابراهيم ابراهيم ابو عميرة
12431oحقوق حلوانعبير هانى خليفه حسن
اثار القاهرهرقيه سامى محمد ابو عليوه شخيلع641395
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفيوال روماني جابر بطرس142341
6659o5طب االسماعيليه ج قناة السويسسحر ربيع رمضان عبد الشكور
2718o8اداب انتساب موجه عين شمسرضوى طارق محمد ابراهيم
4464o3طب االسكندريهشيماء لبيب محمد الحناوى
اداب سوهاجحسن مـــنير الحاوى مـــنصور831997
8o7293هندسة سوهاجمحمد السيد محمد حسن
7o9o8تربية بنى سويفليلى احمد فهمى قطب
5o2231تربية جامعة دمياطمحمد إبراهيم حامد أبو حسن
اداب االسكندريهندى طارق سعد زغلول ابراهيم417525
تربية كفر الشيخحنان جمال فتوح هجرس378139
1924o4كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانندى اسامه سعد زغلول حلمي
72o435اداب المـــنياعبد الرحمـــن مصطفى عبد الرازق عبد الرحمـــن
طب القاهرهمحمد دبركى محمود السيد54732
1325o4اداب انتساب موجه عين شمسمياده حامد حسن حامد
تربية ابتدائي اسيوطاحمد جوده محمد حسان794595
192o77هندسة المطريه جامعة حلواننورهان ايمـــن فايد حسن
عالج طبيعى القاهرهمصطفى محمد هالل محمد هالل286878
كلية البنات آداب عين شمسياسمين احمد حسن محمدعلي294433
71o565نوعية موسيقيه المـــنيالمياء سيد احمد يوسف
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمـــنه هللا حسنى فرج عبدالخالق الغمرى236525
اداب الزقازيقاسراء محمد محمد حسين عفيفى639887
كلية طب أسوانحسناء عبد الرحيم عثمان حسن824116
تجاره القاهرههدير اسامه على محمود عثمان198233
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كليةاسمجلوس
عالج طبيعى ج كفر الشيخعلى محمد عباس عبدالقادر عباس الناقورى442462
36o796طب طنطامـــنه هللا محمد السيد درويش
118o8oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد ابراهيم زكى احمد رياض
35o744تربية اسكندريةاسماء اشرف البدري سليمان
اداب اسيوطمحمد جمال فتحى علم الدين796561
35o72كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانرانيا احمد طالب السيد
428o14اداب دمـــنهورمحمد عطيه محمد عطيه حسن
42437oتربية رياضيه بنات االسكندريهرحاب صالح عباس حسن محمد
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىاحمد محمد عبد الاله حسين742797
49o385هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن عبد الحميد محمد عبدالحميد ابوالنجا
8o9954تربية سوهاجهبه ناصر رشــاد قبيصى
42842oتربية أساسي اسكندريةإسراء محمود محمد محمد على
صيدله عين شمسياسمين ماهر عبدالمحسن عبدالغفار283231
تربية طفوله اإلسكندريةداليا محمود احمد محمد339478
6194oهندسة بني سويفعادل مدحت احمد فؤاد عمر معارك
هندسة االسكندريهاحمد عادل الحارس السيد محمد453948
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود شهاب احمد فوزى حسن شحاته119452
278o43صيدله طنطازهراء عبدالحكيم عبدالقادر الديب
اداب الفيوملمياء جمعه احمد ابراهيم81368
طب القاهرهاياد هشــام صبحى عبد الفتاح17785
طب طنطااسماعيل فتحى امين اسماعيل القرشــاوى442383
طب الزقازيقورده إبراهيم الدسوقى النبوى عبدالكريم عبدالحليم518184
صيدله المـــنصورهخلود خيرى احمد عبد الفتاح العشماوى585631
هندسة عين شمساحمد عادل عبد العاطي السيد145464
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء جمال يوسف ابوالعال غزال214321
45o82oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنهاد حسن عبدالسيد يسن
هندسة القاهرهاحمد ايهاب السيد حسن السيد خالف114685
5o7871تجاره جامعة دمياطمحمد عبدهللا محمد السيد قويطه
فنون جميله فنون االقصرشيماء شــاذلى حسانين عبدهللا739551
71o91تجاره بنى سويفوائل رجب معوض على
2o6822تجاره عين شمسيارا احمد محمد محمد السيد الحداد
اداب االسكندريهنورهان هشــام ابراهيم مصطفي خليل 423455
هندسة المـــنصورهباسم سعد المتولى حسنين فرج569881
3o3262نوعية بنهاعلياء كمال سالم محمد
422o15تجاره االسكندريهمصطفى محمد احمد محمد السيد سليمان
صيدله حلوانايه هشــام هاشم محمد67963
81o383تربية طفوله سوهاج طالباتمشيره كامل بخيت ابوحلقه
صيدله المـــنصورهاسماء احمد رمضان على عطا565335
تجاره القاهرهعبد القادر محمد عبد القادر محمد مرزوق125146
اداب انتساب موجه القاهرهمارينا عماد صبحى برتس مـــنصور93195
عالج طبيعى ج كفر الشيختقى محمد محمود ابوالحسن215595
تربية رياضيه بنين طنطامحمد مصطفى محمد ابراهيم المكر361615
5916o2اداب المـــنصورهحنان السيد محمود السيد المتولى
58677oاثار القاهرهرانيا عالء الدين فهمى عبد هللا عبد العزيز
تربية طفوله كفر الشيخناهد ناصر فهمى دشيشه369313
هندسة القاهرهساره محمد على عبد الوهاب156118
تربية طنطامريم ناجى مينا كامل489424
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشيماء شوقى السعيد قشطه234631
طب المـــنصورهمها عبد الرازق احمد محمد محمد576648
نوعية بنهاامير محمد مغيث السيد عامر289131
اداب الفيومهند سيد محمد عبد الحميد77597
تجاره كفر الشيخفاطمة سمير حنفى محمود الدسوقى419754

Page 1578 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
اداب الزقازيقاحمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح131799
36688oحقوق طنطامحمد عمرو عبدالناصر عيسى
طب بيطرى القاهرهمها محمود محمد محمود ابوعطيه57262
تربية ابتدائي اسيوطعماد فرج شــاكر بشــاى796814
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةروان صبرى على ابراهيم الخولى429212
تربية ابتدائي بنهاامل فؤاد احمد محمد فؤاد284845
817o32تجاره سوهاجعادل رمضان السيد بهنساوى
791oo1اداب اسيوطبسمه قطب على عليوة
كلية طب االسنان جامعة أسيوطكالرا حسنى ناجى شــاكر789155
2187o2تربية طفوله شبين الكوممـــنار ربيع يوسف حرفوش
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى محمد عبد هللا البهنساوى643618
تربية ابتدائي اسيوطاريج على احمد جاد792428
41o416هندسة االسكندريههاجر هشــام محمد فؤاد حجاج
تجاره االسكندريهاحمد اسالم محمد محمود شرف335524
اداب حلواندنيا خالد محمد محمد39617
94oo9تجاره بنى سويفكيرلس يسرى ذكى توفيق
تربية المـــنياجبريل عبد الكريم صالح فرج715994
66641oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسابراهيم خالد محمد خالد
تجارة قنا ج جنوب الواديرحاب ماهر محمد حسان733985
تجاره القاهرهترنيم ايمـــن عادل حامد124296
2o9741اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعلى فرج كمال سيد احمد
فنون جميله فنون ج االسكندريهسارة سمير احمد نبيه محمد411759
5234oتربية حلواناسراء نصر ابراهيم على
هندسة عين شمسميار مصطفى محمد متولى134132
12o883تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفادى احمد سعيد محمد
نوعية المـــنيااحمد زغلول عدلى عبد الحكيم729683
هندسة االسكندريهاسامة محمود احمد ادم ابو زيد414725
6421o7هندسة الزقازيقعمر حسام نبوى غنيم
طب بيطرى دمـــنهوراحمد محمود محمد عبد المـــنعم مبروك439862
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء عادل محمود سلطان215482
كلية البنات آداب عين شمسعلياء عزت عبد العزيز سليمان نوار117311
تربية ابتدائي المـــنصورهخلود محمد محمد ابراهيم مراد566655
صيدله الزقازيقاحمد اشرف احمد عمر شريف518814
كلية تجارة ج أسوانشهاب احمد محمد لبيب ابراهيم819771
8o55o8تربية ابتدائي سوهاجشيماء طلعت محمد سيد
اداب القاهرهماريان محسن زكريا بطرس154257
تربية بنى سويفوليد حمدى محروس ابراهيم68964
447o97طب بيطرى دمـــنهورشروق محمد صالح زبادى
هندسة االسكندريهمازن محمد هشــام محمد ابراهيم شعت342733
8o1938تجاره اسيوطهشــام عطيه عمران ابوالعز
272ooتربية عين شمساسراء احمد حسين عبد الغنى
اداب حلوانندى اشرف عبد الفتاح احمد124493
49o238تجاره المـــنصورهعبدهللا احمد عبدالفتاح سيد احمد مصطفى
رياض اطفال االسكندريه طالباتياسمين احمد سالم عوض محمد423559
تربية الزقازيقمريم سعد راضى سعد سليمان518425
تربية اسيوطهدير محمد مصطفى سيد791278
هندسة االسكندريهبسمة السمان محمد على السمان454376
5o1158تجاره جامعة دمياطاحمد فوزى احمد العوادلى
428o61اداب دمـــنهورمحمد رمضان محمد احمد قطب
تربية رياضيه بنين حلوانسعد الدين حسام سعد الدين عبدالحميد السيد199333
64448oنوعية الزقازيقمحمد حلمى صالح عبد التواب
اداب المـــنصورهصالح الدين حمدى صالح عبد الستار خليل488581
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4233o6نوعية االسكندريههدير طارق محمد محمد احمد نايل
822o8oتربية اسوانامـــنه عبد العال مصطفى محمد
كلية هندسة الطاقة بأسوانشهاب اشرف محمد توفيق297866
212o86تربية ابتدائي شبين الكومكريم عاطف داود سعيد
تجاره عين شمسمارينا عصمت كمال قيصر عشم275571
5o216تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابراهيم عصام السيد عطيه
748o22تربية فرع الوادى الجديدايمان محمد عيد سليم
كلية البنات تربية عين شمسايناس سعيد مصطفى يوسف283461
8o4o35تربية سوهاجاسماء مصطفى عبد العزيز محمد
42o739اداب كفر الشيخعبد الرحمـــن محمد فرج ابراهيم خليل
46oo78حاسبات ومعلومات شبين الكومأحمد محمد عبد المـــنعم اللمعى
8o3988تجاره سوهاجمحمود فتحى محمود محمد
هندسة بور سعيدعمر اشرف عبد الرحيم مصطفى سرحان562528
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخلود حسنى محمود على حسن199964
صيدله القاهرهمارينا مـــنير رزق هللا ميالد138555
3o3284السن عين شمسهاله هشــام سيد عبدالحميد
اداب المـــنصورهرانيا على محمد على الفاضل578267
اداب المـــنياايناس عبدالحميد امين جبر725163
81o862تجاره سوهاجمـــنار خلف حسن محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةبسمه احمد ربيع محمد السيد216181
267o4oطب اسنان عين شمساحمد محمد امين محمد عبدالفتاح
تربية ابتدائي شبين الكوماميره محمد جمال احمد225122
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياسمين محمد على السيد22964
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد يسن محمود143513
تربية عين شمسايه فتحى السيد اسماعيل282195
4194o3تربية أساسي اسكندريةاسراء عصام فتحى الدسوقى حسن
طب الزقازيقاندرو فايق يوسف متياس511239
هندسة الزقازيقهانى محمد محمد لطفى محمد ابو صالح513792
تربية ابتدائي بنهاالحسن حسام الدين حسنى عرابي278824
191o28تجاره القاهرهمـــنه هللا محمد فتحى السيد
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمحمد عبدالفتاح على السيد227428
طب اسنان طنطامريم سمير داود سعد حبيب451242
36o142تربية ابتدائي طنطاشــاهيناز حسين مصطفى سالمه
اداب بنهاايه محمد محفوظ احمد على277695
صيدله طنطامحمود رفعت متولى رزق النجار235486
رياض اطفال المـــنيا طالباتساره صابر فؤاد شقرانى723598
286o96هندسة شبرا بنهاتقى ممدوح احمد عبدهللا امام
تربية ابتدائي بنى سويفلمياء حسن رجب حسن69471
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةابراهيم عبدالرازق كامل الميهي221482
صيدلة المـــنياالشيماء عطا على صالح752715
497o88تربية رياضيه بنين طنطاعمرو اشرف على احمد المصرى
439o52طب بيطرى االسكندريهمونيكا جوزيف جاد الرب فخرى
طب بنهاعبيد جمال عبيد عبد ربه284532
تربية طفوله ج دمـــنهورهند ايهاب محمد صالح حميده429518
اداب طنطاشريف عادل جورجى ميخائيل361449
36313oنوعية طنطاعال ابراهيم رزق الخولى
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنيره سيد احمد محمد بحر785695
422o7oتجاره االسكندريهعمرو صالح رمضان اسماعيل العقبى
صيدله القاهرهجهاد جمال عرفه على124578
تجاره القاهرهايمان محمد حمزه خضرى كمال16566
تربية حلوانمى طارق حسين محمد146498
تربية طفوله اإلسكندريةهدير جمال السيد محمودمحمد عامر423816
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تجاره بنهاهبه حلمى محمد حافظ محمد كامل261947
حقوق القاهرهحاتم على بحور محمد ابراهيم15544
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامين محمد امين محمد نايل213823
اداب طنطااحمد توفيق سمير توفيق ابوشمله362561
تربية سوهاجمريانه النمر بخيت معوض817288
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى السيد محمد محمد السيد23819
اداب طنطازينب طاهر رجب االشنيهى359854
تربية ابتدائي بنى سويفسمر عبد هللا علي عبد التواب69663
اعالم القاهرهاحمد رافت محمد احمد269379
طب الزقازيقمحمود حامد صالح المتبولى573512
السن عين شمسندا عبدالصادق كمال عبد الصادق حسنين231912
هندسة الزقازيقابراهيم محمد السيد عبد العال588753
اداب القاهرهمـــنة هللا محمد راشد سالم36376
277o33تجاره بنهاخالد احمد محمود غنيمى الرفاعى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ماهر عباس امبابى قاسم26728
طب االسكندريهميار عالم محمد احمد عالم347481
8o8657صيدلة اسيوطمحمود ربيع عبد الكريم السيد
تجاره طنطامحمود نعيم فتح هللا مـــندور352976
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساالء على صبرى حسن667412
12o162هندسة عين شمساسالم محمد مـــنير محمد
كلية الصيدلة ج الساداتايه رمضان ابوالعنين سليم الزنارى236184
طب بيطرى المـــنصورهنورهان احمد ابو الفتوح على عجينه574395
نوعية المـــنياعبير جمعه محمد عرفات723997
375o21طب القاهرهإياد نور الهام حسين  طلعت
تربية طنطاشيماء احمد فهمى عبد هللا491583
587o14اثار قنا جنوب الوادياحمد عادل معوض عبد الفتاح احمد
تجاره انتساب موجه قاهرههاجر احمد احمد دسوقى35364
5188o5صيدله الزقازيقعالء عبد العظيم راغب عبد العظيم
4261o7معهد االسكندرية العالى لإلعالم بسموحةشوقي جالل محمد عبدالغفار
51634oكلية هندسة الطاقة بأسوانلبنى مصطفى اسماعيل الجرف
37613oتجاره كفر الشيخعلي خالد محمد الجيزاوي
هندسة المـــنصورههبه مجدى عبد المقصود محمد حسن تحلب567385
تجاره االسكندريهمريم محمد فاروق احمد يس عبده417488
هندسة االسكندريهاحمد وجيه محمد الحبشي محمد453755
23555oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محمود احمد ابراهيم بكر ماضى
28777oاداب انتساب موجه عين شمسدينا احمد متولى محمدى عثمان
3o551هندسة القاهرهجمال السيد جمال الدين السيد
8oo789تربية رياضيه بنين اسيوططارق نفادي احمد ناصر
511o15طب االسماعيليه ج قناة السويسمحمد ياسر عطية عبد الحميد الجعفرى
2858o9تربية رياضية بنين بنهامحمود سامى عبدالعظيم السباعى احمد
طب بورسعيدخالد عصام حلمى موسى الشربينى593136
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى احمد محمد موسى41532
5o72ooتجاره جامعة دمياطسلوان احمد احمد عبدالرؤف ابو الخير
اداب اسيوطشــاهيناز جمال ابراهيم احمد788746
كلية األلسن ج أسوانهند السيد صابر مصطفى تل291162
362o76طب طنطايوسف نبيل مختار شعالن
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتمها عبيد محمود طه739833
صيدله الزقازيقساره سعيد عبد الغفار السيد516279
صيدله االسكندريهعماد سعد عبد الواحد حجازى368824
هندسة طنطااحمد حجازي انور حجازي سعد362155
نوعية الزقازيقايه عاطف محمد جاد642441
تربية ابتدائي المـــنصورهفاطمه عبد الناصر عبد هللا محمد غنيم583778
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صيدلة بورسعيدساره السيد محمد على اسماعيل594215
تربية كفر الشيخمعاذ عبد التواب نصر عبدالتواب زغلول373557
نوعية طنطاشيماء على فرج زلط486286
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسامه على احمد محمد51278
طب بيطرى كفر الشيخاحمد محمود محمود غنيم371481
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةابوبكر شعبان ابوبكر على233663
5o4236صيدلة بورسعيدعبد هللا ابراهيم ابراهيم بدر أبو الخير
اداب االسكندريهروان احمد محمد محمد سيد احمد348283
تجاره بنى سويفاسالم جمعه بهاء الدين مرسى63986
تجاره طنطااحمد محمد عبد المحسن ابراهيم584744
اثار قنا جنوب الواديصبرى محمود عوض سليمان29412
نوعية كفر الشيخاميره صالح السيد محمود الحجر376578
طب بيطرى بنى سويفامانى محمد عبد السالم خليفة69246
9128oطب الفيومشيماء سيف علي سيف
2o6791اداب عين شمسايمان جمال محمد عبدالعزيز
تربية طفوله ج دمـــنهورإسراء ناجي سعد محمد البحيري429828
7438ooصيدلة اسيوطسارة سمير بقطر ابراهيم
345o66حقوق االسكندريهاحمد اشرف الشحات عبد الرازق ابراهيم
اداب انتساب موجه االسكندريهمريم رجب عبداللطيف عبد الاله ريان417172
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسهاجر سعد عبدالقادر حسين سالم287993
تربية المـــنصورههاجر زكريا احمد على اسماعيل582384
فنون جميله فنون ج االسكندريههدير السيد محمد على الجيزاوي372168
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفيرونيا عماد فكرى قرياقص117767
3542o3صيدله االسكندريهنهاد سالمه محمد محمود عثمان
5o6838صيدله المـــنصورهأسماء محمد مأمون على البيومى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر محمود حلمى محمد مصطفى189182
علوم دمـــنهورإسراء محرم محمد الخوالقة447245
تجاره القاهرهمصطفى محمود احمد عبد الرحمـــن115645
نوعية كفر الشيخعبدالحميد خالد عبدالحميد أحمد ابراهيم379762
2o53o4هندسة عين شمسبيشوى مجدى رشدى حنا
582o63طب الزقازيقنورهان شــاكر ابراهيم موسى
كلية البنات آداب عين شمسنورهان محمد المتولى السيد السيد291156
صيدله حلوانندى محمد عبدالمجيد حامد238273
57o549طب المـــنصورههبه محمد محمد الالوندى
تجاره بنهااحمد السيد السيد محمد احمد الصغير512142
نوعية الزقازيقفوزيه عبدالسالم احمد محمد على511687
هندسة المـــنصورهعبد هللا احمد السيد احمد مصطفى الخريبى588554
تربية حلواندميانه رأفت فايز سليمان44479
512o92اداب الزقازيقسماح محمد محمد على
كلية هندسة بنهااحمد صالح محمد بهنسى محمد277122
2o679oتربية حلوانايمان اشرف عبداللطيف فؤاد
اداب المـــنيااميرة راضي ممدوح عبد الستار716238
7265oاداب الفيوماسماء سيد السيد السيد
هندسة حلواننور الدين خالد عبد الفتاح مصطفى العشري123717
تجاره االسكندريهندى جمال انور عبدالهادى مراد347324
414o78هندسة االسكندريهمصطفى السيد حسن محمود السيد فضل
2925o5سياحة وفنادق جامعة الساداتعالم يحي ابراهيم سيد احمد
3o154oكلية األلسن سوهاجايناس على ابراهيم على
تجاره سوهاجمالك انس مالك محمد831511
14491oصيدله القاهرهنهال صالح سالم شعبان
طب الزقازيقميار هشــام عبدالمعطى موسى515453
521oo4صيدله الزقازيقعبد هللا اسماعيل محمد حسين محمد
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2819ooالسن عين شمسمحمد شعبان نبيل عبدالحميد عطا
اداب انتساب موجه حلوانمـــنة هللا محمد عبد الغنى احمد خليل149412
5o7452تجاره جامعة دمياطلميس رمضان رمضان احمد الحسانين
26649oهندسة القاهرهايه امين رمضان عطية
كلية حقوق المـــنياعماد ماضي أحمد خليفة712251
تربية العريشمريم عاطف احمد مصطفى666126
2o69o5السن عين شمسهدير صبرى طلبه عرابى
56oo76كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةامانى اشرف احمد العوام صديق
22291oكلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاسراء ابراهيم حامد الحداد
5727o5طب طنطادهب مسعد ابراهيم مختار ابراهيم
اداب قنا ج جنوب الوادىارسانيوس عادل نظير طانيوس758329
طب بنهاابراهيم شعبان محمد ابراهيم سويلم286419
4274ooتجاره دمـــنهورمحمد حسنى محمد غازى عامر
38822oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد مجدى عباس محمد النقيب
58o272صيدله المـــنصورهاحمد على على على ابو سعيد
كلية البنات تربية عين شمسضحى عالء الدين احمد محمد132344
تربية ابتدائي طنطاريهام عبدالرافع عبدالبصير شــاهين491855
تخطيط عمرانى القاهرهرضا وحدوه لطفى احمد مرسي375536
هندسة عين شمسلؤا خالد عبد اللطيف محمود635626
57742oطب المـــنصورهرحاب شمعون عبد الباقى يوسف الخميسى
1822oهندسة المطريه جامعة حلوانرانى حاتم عبد الستار ابو ناعم
57o599تجاره المـــنصورهاحمد ابراهيم حلمى ابراهيم احمد
صيدلة بورسعيدريهام رومانى ايوب ثابت787728
456oo5هندسة االسكندريهحاتم عبد الرءوف عبد العاطى شحاته فاضل
8o1oo6تربية اسيوطرحاب ناصر كمال محمد
تجاره القاهرهدعاء فتحي احمد عبد المجيد53475
73152oتجارة قنا ج جنوب الوادياحمد محمد عماد عبده عبد الحميد
صيدله الزقازيقفاطمه حسن موسى محمد موسى564516
كلية حقوق المـــنياناهد محمد جمال ابراهيم721733
كلية البنات آداب عين شمسهاجر عادل سعد موسى146477
15o222تجاره القاهرهمحمد محمود احمد محمد
تربية أساسي اسكندريةياسمين حربى عبد السالم عبد المعطى417217
صيدله عين شمسمريم ابراهيم محمد القريعى114181
73o9ooنوعية المـــنيااحمد على عبد الجابر مبروك
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عالء الدين محمدعلي المليجي114943
تجاره االسكندريهمحمد ابراهيم محمد حسين  الرشيدى425412
تجاره عين شمسهند عبدالنبى عبدالرحمـــن احمد267896
42559oاداب دمـــنهوركيرلس عماد صادق اسحق
تربية عين شمساياد اسامه سعد اسماعيل187778
7324ooتربية رياضية /بنات قناساره سيد محمد رائف
تربية ابتدائي الساداتام محمد سعيد حسن الخولى225117
تربية أساسي اسكندريةمريم حسين محمد ياقوت متولى349319
اداب الفيومخديجه طه احمد عبد المعبود79267
طب بنى سويفاسالم محمد عبد هللا تهامي64743
طب المـــنيااسراء جبر عبدالناصر موسي728966
66o27تربية بنى سويفهدير محمود ابراهيم عبد الفتاح
5151o1اداب الزقازيقعزه فتحى عبده على محمد
2o3467السن عين شمسايمان نشــات ابراهيم على
تجاره االسكندريهمحمد مـــنصور عوض مرعي342341
3o2938سياحة وفنادق جامعة الساداتجيهان محمد محمد عبدهللا ابوحماد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنجاتى احمد عبدالمقصود محمد279475
42676oتجاره دمـــنهورمحمد جمال محمد شحاته ابوجبل
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752o12طب المـــنياعمرو صالح سيد عبد الرحمـــن
57o613تجاره المـــنصورهاحمد عادل السيد على الدميرى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخالد عبد المـــنعم حمدى عبد المـــنعم141811
تجاره انتساب موجه  عين شمسعبدالوهاب احمد عبدالحميد محمود269446
22o682هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالمـــنعم سعد ابراهيم الطيار
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد جمال شرقاوى اسماعيل58325
تجاره المـــنصورهصالح الدين حمدى محمد السيد588298
اداب عين شمسهاجر حسن عبد العزيز حسن115964
73o466اداب المـــنيااحمد طلعت شوقى محمد
4884o9تربية ابتدائي طنطاعبداللطيف محمود عبداللطيف ابراهيم
فنون تطبيقيه حلوانبسنت محمد سيد متولى116819
هندسة قنامصطفى رمضان مصطفى محمد818226
نوعية قنامؤمـــن عبد الرحيم شعبان رضوان747247
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر اسالم محمد عبد الهادي جاد هللا51567
3o3o1oطب بيطرى بنهايارا السيد محمد محمد الشناوى
تربية سوهاجهند ابراهيم محفوظ عبد الرحيم811412
8o9566تربية سوهاجاسالم محمد ابراهيم ابوزيد
صيدله عين شمسهاجر محمد ابوالمحاسن محمد265583
صيدله القاهرههاجر وجيه عبد الحليم قطب28545
طب اسيوطسماح عرفه عبدالنعيم حسن237238
تجاره القاهرهمحمود علي نصرالدين محمد29928
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانكارين اشرف جبرة جرجس116865
هندسة االسكندريهمحمود رجب درويش مرجان459375
فنون جميله فنون حلوانمـــنه هللا احمد صالح السيد287812
كلية فنون جميلة فنون اسيوطشرين ممدوح مصطفى الزهرى827341
طب بيطرى المـــنصورههند عباس عطوه عباس جمعه591474
اداب بنهادينا سعيد طه على294582
السن عين شمساالء محمد العرباوى ابو الخير حجازى585231
صيدله الزقازيقايمى جمال السعيد محمد القصراوى587867
77oo7كلية طب أسنان الفيومسندس عبد الظاهر علي بدوي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه محسن ابراهيم السيد152764
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورساندى ايهاب نبيل رزق هللا413533
صيدله طنطابدر صبرى محمد عثمان سالمان497556
كلية األلسن كفر الشيخسهيله صالح الدين يوسف احمد صالح الشــاذلى356296
اداب الزقازيقمـــنى ياسر ابراهيم سليمان647387
اعالم القاهرهيارا احمد سالمة جمعة665752
تجاره االسكندريهايهاب احمد فؤاد نور الدين احمد416568
52o967تجاره الزقازيقعلى عادل على مـــنير
عالج طبيعى ج كفر الشيخغاده اسامه الفاتح ابراهيم شحاته494888
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو حسن عبدالهادى بيومى عبد الدايم227366
تجاره القاهرهرودينه حمدى محمد حسن39922
تربية بور سعيدمـــنه هللا ابراهيم عوض ابراهيم سالمه661599
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن ممدوح السيد السيد احمد حماد564645
8o5629طب سوهاجسما محمد السيد محمد
صيدله االسكندريهعمر محمد طارق محمد محمد الجمال342364
هندسة شبرا بنهايحيى مصطفى يحيى حسين شلبى194718
14o9o2هندسة عين شمسمـــنه عبد الرحمـــن ابراهيم عبد الرحمـــن
3oo835صيدله الزقازيقنسمه جوده حامد عبدالفتاح
صيدله طنطامحمد رمضان شعبان رمضان الشرقاوى365921
3454o9هندسة المـــنياعطيه حمدي محمد عبد العزيز
تجاره بنى سويفادهم محمد حنفى عبد الوهاب751729
6623o4كلية أداب بورسعيدنيرمين خالد محمود على احمد
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اداب انتساب موجه القاهرهدنيا طه عبد الحميد عامر51639
44o165كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد مصطفى عبدالغفار ابراهيم جبريل
هندسة اسواناحمد صالح محمود شحات746881
73o289كلية حقوق المـــنياعبد الحكيم عادل عبد الحكيم عبد الرحمـــن
5935o5تربية المـــنصورهسحر نسيم محمد حسن البنهاوى
41o836تجاره دمـــنهورمصطفي محمد سمير محمود خليل
اداب االسكندريهشيماء جمال حسانين محمد حسانين339929
اداب عين شمسنورهان محى فهمى احمد128944
5923o2هندسة المـــنصورهمصطفى جمال هاشم المهدى البدوى
تربية طفوله شبين الكومايات عاطف حسين العربى234244
حقوق عين شمسشعبان محمد شعبان محمد297331
صيدله طنطااحمد ايمـــن لطفى ابراهيم سلمان212743
اداب المـــنياخلود هانى محمد على716721
اعالم القاهرهمريم عباس امين عبدالوهاب188891
2165o1كلية الصيدلة ج المـــنوفيةياسمينا حسن ابراهيم حسن ابراهيم
عالج طبيعى ج كفر الشيخساره حسن راغب الباز غنيم576553
266o41تربية حلوانفاطمه على سالم علي
طب القاهرهنرفانا جمال متى سليمان748612
حقوق االسكندريهأروى هشــام محمد عبد الغنى محمود411234
تربية طنطايوسف شوقى متولى محمد غنيم357318
حقوق جامعة الساداتاحمد سعيد فتحى عيد النحراوى427188
تجاره الزقازيقابتهاج محسن عطوه محمد512351
تربية ابتدائي سوهاجمروه رجب عبد الحميد حماده812343
هندسة عين شمسعمر ياسر جالل مصطفى192844
74391oتجارة قنا ج جنوب الواديامـــنيه عبدالمحسن سلطان عبدالراضى
554o4تجاره القاهرهساره جمال كامل محمود
صيدله االسكندريهمريم اميل بديع بسطا829931
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرى اسامه صبحى فايز192361
نوعية اسيوطمارينا زكريا راوي ميرهم798729
نوعية طنطامحمد ايهاب السيد ابراهيم محمد صقر361557
59o322طب المـــنصورهالزهراء السيد محمد ابراهيم متولي
طب المـــنصورههبه عصام دنيور مصطفى567251
تربية ابتدائي طنطامـــنى جبر ابوالمعاطي جبر القصاص496477
تربية بنهااسماء اشرف ابراهيم السيد278326
طب القاهرهرحمه محمد ابراهيم عبد السالم155284
1281o3هندسة عين شمسايه محمد عبد النبى ابراهيم
تجاره بنهادينا سمير الحسينى محمد278481
286o52طب بنهاسها محمد عبدهللا الجزار
كلية أداب بورسعيداحمد حاتم محمود حامد شهده663853
49974oطب طنطاعمر محمد حسن درغام
14o556تربية عين شمسمـــنة هللا مجدى عبد المـــنعم عطيه
هندسة سوهاجصموئيل عماد شوقى فهمى816374
234o21صيدله االسكندريهمروه محمد محمد محفوظ
تربية حلوانامانى اكرم محمد ابو العنين151747
2o72o1تجاره عين شمسمى ماجد محمد امام
تجاره القاهرهمروه عصام احمد حنفى25351
66548oتربية العريشنور الهدى حسن حمادة نمر سمك
طب طنطااية شوقى توفيق ابراهيم علوش359895
4854o4تربية طنطافيروز وائل فؤاد بسيونى خضر
كلية الصيدلة ج الساداتاسراء فوزى شحاته عبدالقادر232634
5o2664تجاره جامعة دمياطياسمين اشرف فؤاد الديب
8oo292صيدلة اسيوطبنيامين ثروت وديع زخارى

Page 1585 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد احمد عبد المـــنصف احمد محمد418845
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىدعاء حسينى عبد الجليل محمد638612
19o595كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخريم خليل السيد السقا
716o39السن المـــنيامـــنة هللا مــحــمــد عبد العظيم أحــمـــد
كلية البنات تربية عين شمسايمان حسنى عبد الرحمـــن سيد24557
اداب اسيوطنهى محمد كامل محمد789115
21o517حاسبات ومعلومات القاهرهايه احمد عليوه محمد
هندسة المـــنياعبد هللا محمد فتحي ثابت24144
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةشروق مجدى عبد السميع احمد34942
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخاحمد درويش محمود درويش415145
تربية حلواناسماء محمد محمد السيد151151
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد مصطفى عبدالغنى البحيرى212529
51285oصيدله الزقازيقدعاء عادل عبدالحميد اسماعيل سويلم
تجاره بنهامصطفى محمد محمد ابراهيم درويش227583
تجاره طنطاسعد هشــام سعد الدين محمود486635
تربية ابتدائي شبين الكومايمان احمد ابراهيم الغزالي233737
342o82هندسة االسكندريهحسين مجدي حسين عبد الصبور الشناف
تربية االسماعيليهمـــنه هللا اشرف مصطفى حسن652398
تجاره االسكندريهانجى اسامه طوسون مصطفى  شكرى423355
صيدله عين شمساحمد محمد محمد محمود العاجز122433
اداب حلواننورهان حمدى عبدالعزيز محمد الشريف188355
اداب اسيوطياسمين عبد الغفار مصطفى عبد الحميد794266
حقوق بنى سويفمصطفى اشرف مصطفى ابراهيم93873
8o1572تربية ابتدائي اسيوطاسماء سمير احمد نفادى
اداب انتساب موجه عين شمسخلود اشرف مهدى جمعه حسن293133
267o99هندسة حلوانكريم خالد اسماعيل محمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةوسام ممدوح محمد الدماطى228662
459o28هندسة االسكندريهمحمد سعيد محمد عبد المـــنعم
صيدلة المـــنيانورا السيد رمضان محمد715974
طب المـــنصورهآيه مصطفى السعيد المالح493392
2o9236علوم القاهرهاسالم جمال زايد محمد
75289oطب بيطري المـــنيااسالم عمر محمد احمد
34281oهندسة االسكندريهابراهيم مصطفى ابراهيم فتوح الشنهابى
تجاره عين شمسمـــنصور االبيارى عشرى محمد267311
71o972هندسة المـــنياعلي خلف محمد شحاته
حقوق قنا جنوب الواديمحمد حشمت عبد الرحيم على جرمون737529
56o467هندسة المـــنيااحمد جمال عبد المحسن شــاهين
59o881تربية المـــنصورهايمان جبر رجب احمد
هندسة المـــنياعمر زيدان سعودي ابو زيد718128
تجاره بنى سويفانتصار عبيد سعيد عبيد754979
هندسة شبرا بنهامحمد اشرف محمد شمس الدين294924
5o9694هندسة الزقازيقاحمد محمد محمود عبدالعزيزعبدالحليم
تربية شبين الكوممريم عالء محمد بسيونى ابو الغار218634
تربية المـــنصورهدعاء اشرف عبد المعطى محمد566561
3o17o9صيدله الزقازيقاروى اسامه مصطفى عبدالرحمـــن
طب طنطاايناس سمير متولى ابو العال495676
اثار القاهرههدير محروس ابوالمجد محروس تركي232418
تربية ابتدائي بنى سويفاميره جودة احمد احمد68264
516o85تربية طفوله الزقازيقياسمين جهاد جميل طه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حسن شعبان محمد127452
هندسة عين شمساحمد اشرف عبد الغنى على17584
28872oتجاره عين شمسالسيد عاشور السيد حسن
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تربية ابتدائي الزقازيقنهال صالح محمد العنانى حسون588145
58oo75تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن حسين محمد احمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخبسمه محسن احمد احمد التملى594184
51226oهندسة المـــنيامهاب أحمد السيد محمد
اداب القاهرهدنيا محمد صالح حسن132711
28614oطب بنهاابراهيم صبرى محمد حسين
هندسة حلوانساره هشــام مصطفى احمد ابراهيم122838
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايمـــن محمود محمد سلمى656226
هندسة المـــنصورهخالد مجدى عبد هللا رضوان جندى587778
هندسة عين شمسمحمد احمد حسين حسين عزيز18169
587o41تجاره الزقازيقمحمد عبد هللا عبد العزيز عبد هللا اسماعيل
42632oتربية ابتدائي دمـــنهورأبانوب بدرى ميخائيل سعيد
تجاره بور سعيدخالد احمد عبد السالم ابراهيم احمد662989
اداب طنطاساره السعيد رفعت الزغل498771
اثار القاهرهكريم مصطفى محمود يوسف294759
تجاره طنطامصطفى محمد سعد محمد مكاوى357473
5697o6تجاره طنطاسميه وجيه حسن السيد الجلدى
8o9o25تربية ابتدائي سوهاجندى عبد العظيم محمد محمود
55oo5التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر ايمـــن عبد هللا ابراهيم
تجاره القاهرهناصر مجدى سيد محمد147918
تجاره المـــنصورهنورهان حسن توفيق احمد العزبى593969
صيدله المـــنصورهمحمد محمود يوسف الششتاوى579783
حقوق قنا جنوب الواديخالد سليمان ريان مصطفى733663
تربية حلوانهبة هللا ايهاب سمير حسن148918
اداب حلوانندا احمد محمد على153781
57o2o3صيدله المـــنصورهبسنت محمد الذكى الشــافعى
43o223تربية دمـــنهوراسماء محمد يحيى محمد البطل
تجاره المـــنصورهعمرو ابراهيم مصطفى المتولى حكم591298
72o37oصيدلة اسيوطايات عادل زغلول محمد
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانهدى فكري محمود احمد22951
هندسة طنطاعبد الرحمـــن محمد عبد العزيز عبد القادر نعمان357717
تربية ابتدائي الزقازيقمحمود اشرف السيد البربري حفني644635
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوردولت محمد جمال حسن على ستيد452383
صيدله طنطااحمد على جمعه على جوده352746
هندسة بني سويفاحمد حسانين موسى السيد71112
طب عين شمسايه محى الدين عبد العاطى عبد الرؤوف دياب119947
صيدله طنطاحازم احمد ابراهيم ابو شعيشع485533
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةامل السيد محمد محمد المكاوى586197
3o4571هندسة المطريه جامعة حلوانمها محمد عبدالعزيز احمد التونى
هندسة القاهرهمحمد مصطفى محمد مصطفى شهاب123798
5o6841طب المـــنصورهامانى يسرى محمد عيد
81oo95هندسة سوهاجعالء محمد عبد اللطيف محمد
18o13فنون جميله فنون حلواننادين احمد عبد المـــنعم حسن
8o5482كلية األلسن سوهاجبسمه سعد محمد عبد اللطيف
44o28تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلي احمد على محمد
588o53تربية الزقازيقمها مصطفى حبيب على سعد
تربية الغردقة جنوب الوادياسماء شــاكر تقى احمد238355
6552o8نوعية بور سعيدمحمد محسن ابراهيم حافظ محمد
تجاره االسكندريهروان عبد العزيز محمود محروس عبد الدايم417782
2o7o89اداب عين شمسرضوى ماهر محمد بكر
كلية البنات تربية عين شمسدنيا محسن حامد سليمان287914
تجاره بنهامحمد اشرف عبدالحميد مبروك281888
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71o569اداب المـــنيامروه صابرى محمد عبد العال
صيدله االسكندريهايمان سامح عبدالجواد الجندى222762
فنون جميله فنون االقصرمـــنه عزت عواد عبدالنبى188146
2o3o17السن عين شمسنادين مصطفى محمد على حسن
664o62تجاره بور سعيدمحمد يسرى محمد مصطفى حواتر
طب الزقازيقناريمان عالء حامد محمد589276
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى ماهر مـــنصور زوام132523
تربية ابتدائي دمـــنهورآالء السعيد محمد مبروك حماد429249
هندسة القاهرهاحمد ياسر عبد المـــنعم محمود24511
تجاره عين شمسمحمد عبدالفتاح السيد السيد غيطاس287159
تربية بنى سويفاسراء طه ابراهيم محمد63738
حقوق القاهرهزينه محمد احمد مصطفى13855
تجاره انتساب موجه  عين شمسنوران عادل سيد احمد محسب مرسى188582
هندسة القاهرهعصام مصطفى شوقى احمد711753
تجاره االسكندريهبسمة رمضان عبد الوارث عبد المولي422696
تربية بور سعيدمروه صالح يوسف محمد اسماعيل661592
تجاره عين شمساميره محمد سليم حسين271619
هندسة اسيوطعلياء هالل على محمد819464
تجاره كفر الشيخشريف عالء الدين محمد السعيد عبد الغنى العقيلى375139
تربية ابتدائي بنى سويفايمان اشرف محمد حمدى والى67773
1442o4السن عين شمسبسنت حسنين محمد حسنين
فنون جميله فنون ج االسكندريهآية احمد سعد زغلول عبد العزيزسالم411325
تربية طفوله كفر الشيخامانى عادل على مصطفى رجب377966
تربية ابتدائي الفيومحماده عبد السالم عبد العاطى عبد العزيز78721
تربية المـــنصورهمروه عصام عبد الخالق حمزه يوسف567826
37864oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد صبرى احمد يوسف
2836ooالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى طارق عبدهللا احمد
34o829اداب انتساب موجه االسكندريههشــام ممدوح محمد ابراهيم متولى
نوعية الزقازيقشروق اشرف فؤاد احمد حماد644313
تربية شبين الكوميسرا عبدالمعطى السيد محمد هيكل215447
تربية بنى سويفصفاء شعبان جوده محمد69468
335o72كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةروان عصام عبد المـــنعم محمد سعيد الناضورى
663o25تجاره بور سعيدمؤمـــن عزت احمد حسن على شحاته
تربية العريشايمان صفوت بكر حسن على666118
283o29تربية بنهافيبى حنا عبدهللا ملك
طب القاهرهاسراء حسن نعيم يوسف446422
41o511تجاره االسكندريهاحمد محمد عبدالفتاح أبراهيم الحارس
اداب انتساب موجه عين شمسمريم مدحت كمال حافظ635558
تجاره القاهرهسلسبيل سيد مصطفى حزين137845
حقوق طنطاخلود على السيد زيان359159
دار العلوم ج القاهرهاحمد محمود السيد محمد حسن519923
صيدله بنى سويفمحمد احمد عبد الحى سالمه75255
8o3596طب سوهاجمحمد اشرف حسن عبد الاله
اداب المـــنياآيه محمد نجيب على729254
تربية بور سعيدفاطمه الزهراء ايمـــن محمد توفيق الرودي662713
طب بيطرى كفر الشيخفوزي طارق عبدالحميد محمود486692
81632oطب سوهاجانطونى عدلى عياد جاد هللا
اداب انتساب موجه االسكندريهمـــنة هللا محمد محمد فتح هللا فرج423677
592o62هندسة المـــنصورهمجدى الشربينى ابراهيم الشربينى
طب المـــنصورهخالد احمد حسن الجرايحى احمد ابو الوفا593132
تجاره بنى سويفمصطفى احمدالصغير نجيب كامل724623
اداب االسكندريهميار سمير لطفى محمد دهب 423534
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تجاره االسكندريهمحمود صالح محمود سالم ابودوح341141
7881o1هندسة اسيوطموسى عبد الناصر جاد نعام
اداب القاهرهندى ايمـــن محمد صابر155982
8o9422تجاره سوهاجاحمد سعيد احمد محمد
تربية كفر الشيخمحمد اسامة عبدالعزيز عيسى375182
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهناء خالد عباس حلمى ابراهيم121648
42857oفنون جميله فنون ج االسكندريهجوليانا نادى سليمان مقار ابراهيم
اداب حلواناالء مصطفى عبدالصبور اسماعيل271995
طب اسنان عين شمسميار صالح الدين حسن خالد ابو ستيت261993
هندسة عين شمسمحمد رجب شريف حسن267665
حقوق عين شمسمحمد بسام محمد عباس266696
تربية ابتدائي الزقازيقايه عيد السيد محمد515752
367o23طب طنطااسراء سمير لطفى خفاجه
هندسة المـــنصورهمحمد عبد هللا حسان عبد الحميد محمد573284
إعالم ج جنوب الوادىنوران احمد عبد المقصود احمد محمد417648
حقوق االسكندريهإيمان احمد محمد بدر عبد الحميد411632
اداب طنطاآية محمد عبدالعظيم محمد الجغاتى497865
اقتصاد مـــنزلى حلوانروان جمال ثابت محمود123483
5118o4تربية ابتدائي الزقازيقأيات هانى محمد محمد محمد
هندسة بور سعيدامانى ابراهيم ابراهيم حسن عبد المجيد662887
512o95تربية طفوله الزقازيقعلياء أبوهاشم حامد هاشم
51813oصيدله الزقازيقندى السيد محمد حسن
هندسة كفر الشيخاحمد يحيى ابراهيم على سويلم381481
طب بنهاكريم مجدى ابوالفتوح السيد279859
79949oاداب اسيوطكيرلس نادي قدسى عبد المسيح
تجاره عين شمسمحمد سيد صيام محمد حسن281898
تجاره كفر الشيخعمر محمد محمد فريد سويلم381253
عالج طبيعى القاهرهساره عبدالعزيز عفيفى عبدالعزيز279733
تجاره المـــنصورهمحمد عبد ربه رجب عبد المقصود588329
56993oتربية ابتدائي المـــنصورهاسراء السيد احمد ابراهيم عبده
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسيف حسن عباس عبده عبد العزيز338589
23o348كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمحمد رضا محمد سالم
صيدلة المـــنيامارينا صالح بشرى صالح723347
هندسة عين شمسمحمد طارق عبدالهادى محمد المغربى191638
فنون جميله فنون ج االسكندريهنادين احمد مصطفى محمد جعفر424336
هندسة القاهرهايثار محمود شعبان حسن13722
663o2تربية ابتدائي بنى سويفعبد الرحمـــن احمد محمد توفيق
السن عين شمسبيشوى هانى مرقص حنا124948
اداب انتساب موجه القاهرهيارا ياسر علي احمد44886
1252o2تجاره القاهرهمينا رضا فايز عبد المالك
8o147oتجاره اسيوطاسماعيل عادل اسماعيل عبد الحافظ
28oo6oصيدله الزقازيقرحاب السيد عبدالعليم حافظ
صيدله بنى سويفكريم علي نصر احمد68454
تجاره عين شمسروان عثمان محمد حميدة133931
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسمريم موسى عويد سليم658671
734o59تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد حميد أبوالعال محمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سامى عبدالعزيز حسين217626
طب اسنان طنطابسنت محمد عبدالمجيد عبدالبارى215586
صيدله المـــنصورهحسن محمود حسن حسن محمود596389
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر خالد فتحى عبد العليم39857
تجاره بنى سويفمينا مجدى لمعى مجلى724726
3oo564طب بنهاريم حمدى عوض حسب النبي
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5885o4هندسة المـــنيااحمد ممدوح جاد سرايا
صيدله االسكندريهمروه عبده عويس احمد ابراهيم339658
صيدله حلواناسراء خلف بكرى ابراهيم238722
81284oاداب سوهاجدينا محمود احمد صديق
تجاره طنطااحمد حسين عنتر العماوى497645
هندسة حلوانماريو عادل سامى حنس125731
تربية كفر الشيخهيبه محجوب محجوب سالمه369516
115o79اداب حلوانمـــنة هللا عماد رشدى محمد
تربية عين شمسدعاء عبدالفتاح حسينى رمضان287767
6831oتربية بنى سويفشيماء محمود جابر احمد
8o96o6حقوق سوهاجمحمد مرسى عطيه محمد
هندسة طنطاايناس عوض عبد السميع السامولى495621
طب بيطرى الزقازيقعبد الرحمـــن حسن درويش حسانين512762
19163oهندسة عين شمسفادى شريف رأفت فخرى رزق
تربية ابتدائي بنهادينا عبدهللا جمعه السيد278149
تربية ابتدائي المـــنصورهغاده زين العابدين عبده ابراهيم جبر581654
كلية تجارة ج أسواناحمد محمد عباس بسطاوى821357
هندسة اسيوطسلفانا مسعود بقطر جورجيوس238324
هندسة حلوانسيف الدين اسالم محمد عبد اللطيف54357
تجاره المـــنصورهفادى محمد ابراهيم غنيم578813
2951o7تربية ابتدائي عين شمسمريم عبدالعاطى عبدالعاطى احمد
اداب االسكندريهمؤمـــن محمد عبده محمد محمود416416
2o4761تجاره عين شمسمحمود طارق حمدى احمد
2o5756تجاره القاهرهمعتز سيد فتحى السيد بدوى
طب المـــنياهديل صالح عبد المحسن مرسى725511
59o122حقوق المـــنصورهيمـــنى عادل محمد السيد السحيتى
575oo5طب طنطاخالد الشحات حافظ غازى
226o54تربية شبين الكومبسمه حامد عبدالفتاح مضيها
تربية ابتدائي الساداتايمان سعد صبحى سعد224892
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد محمود محمد على محفوظ54768
السن عين شمسمحمود كمال السيد على شحات294796
419o19اداب دمـــنهورمحمد اسامه جابر مرسي مرزوق
فنون جميله فنون االقصرالزهراء هشــام انور قطب خاطر193855
523o79اداب الزقازيقاسماء عصام الشبراوى السيد خلف
5o9192صيدله الزقازيقمـــنه هللا محمد السيد محمد الصادق
طب الزقازيقصالح محمد محمود محمد عيسوى512756
هندسة شبرا بنهاعبد الرحمـــن حسن احمد السيد131581
اداب حلوانماريان طارق سمير عزيز34426
طب االسكندريهاندرو ناصر حنا هنرى سعيد434936
377o37طب طنطاهبه عبد السالم على على حسين
صيدله حلوانعبد الوهاب ايمـــن سامى ابراهيم اسماعيل55974
علوم االسماعيليه ج قناة السويسساره محمود رمضان محمد636415
491o76صيدله المـــنصورهخالد مصطفي عبدالنبي ابراهيم الشــاذلي
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخاحمد عبد المحسن لبيب شحاته البيلى461145
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميار عادل عبد الرازق احمد بدر124315
هندسة عين شمسماجد يسرى محمد دسوقى116523
14o782صيدله عين شمسرانيا عبد الناصر عوض جادالرب
1313o1تخطيط عمرانى القاهرهعبد هللا صالح محمد صادق
2o9687هندسة القاهرهنصر جمال نصر قرنى على
هندسة االسكندريهمصطفى مجدي لطفي فرج على414934
اداب االسكندريهايمان كمال السيد محمود عثمان337852
تربية ابتدائي الفيومساره ناصر رمضان محمد76655

Page 1590 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
اداب القاهرهرحمه علي عبد العزيز سيد شعبان56432
31o64اداب حلوانايه صبحى احمد ابراهيم
صيدله الزقازيقايمان السيد محمد عثمان511714
1339ooكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنادين محمد ابراهيم محمد
تربية طفوله كفر الشيخاسماء وفيق مسعود جمعة379111
حقوق طنطامحمد طارق على على إبراهيم357151
هندسة عين شمسعمر ايهاب حامد حندوق121942
تجاره عين شمسعبد العزيز احمد متولي فتوح142869
تجاره القاهرهعالء عاشور سيد هاشم58313
3548oطب القاهرههديل محمد زكريا عبد العزيز مصطفى
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد مجدى نصر الخشن224146
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةيارا محمود محمود نعمان مـــناع16948
226o97تربية طفوله شبين الكومفاطمه فيصل على تهامى
685o7تربية ابتدائي بنى سويفرحاب عبد الناصر محمد حسن
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمصطفى عبد المعز عبد العاطى جالل366274
2943o7تربية ابتدائي عين شمسعصام محمد كرمانى السيد الفقي
اداب الزقازيقتقى محمد مصطفى محمد شعبان496525
74o336تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتكريمه فتحى حسين حماده
اداب الزقازيقعزه محمد محمد العشرى524922
5o9o25هندسة الزقازيقمحمود مجدى سعد حسين عبد القادر
تربية اسكندريةنور عادل محمد حسين سويدان348113
5o2475نوعية فنيه جامعة دمياطسارة مـــنصف محمد أنور الزاهد
تربية ابتدائي قنا ج الواديابوبكر عياد محمد عبدالرسول744676
تربية ابتدائى فرع وادى جديداسماء طه رفاعي احمد749235
صيدلة المـــنيااسراء شعبان كمال احمد724951
طب طنطامحمد عبد الرؤف على عبد الرؤف الديب353121
هندسة عين شمسساندرا اشرف فؤاد عزيز بولس116743
اداب طنطادنيا عصام محروس يحي353747
42614oحقوق طنطااحمد ابراهيم احمد الصعيدى
41o825تجاره االسكندريهعمرو نبيل ابراهيم سيد احمد
تربية حلواناميره صالح محمد محمد احمد34551
كلية الطب بقنااحمد عبدالعزيز محمد الراوى739167
51o485طب اسنان المـــنصورهرنا ياسر محفوظ عطوه
طب المـــنصورهمحمود محمد صدقى عبد الحميد عنان569271
طب طنطااسماء حسن ابراهيم البشكار364371
السن عين شمسضحى سيد محمد سيد152227
تربية المـــنصورهمى السعيد ابراهيم خليل581671
7493oاداب الفيوماسماء دسوقى عبد الغفار احمد
اداب طنطارباب عادل إبراهيم الشــاذلي354597
هندسة االسكندريهآيه طارق محمد احمد الغنام341281
155o19اداب القاهرهياسمين شعبان نصر مراد
5753o3طب الزقازيقاالء ايمـــن عبادى على السيد احمد
5681ooهندسة بور سعيدنورهان السعيد احمد السعيد عبده
تجاره جامعة السويسمصطفى غريب عبدالمجيد عبدالمـــنعم669969
37o584تربية كفر الشيخآيه طلعت هنداوى الزقيلى
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمصطفى السيد ابراهيم عطيه651669
هندسة االسكندريهمروان على عبد القادر محمد الفتال453911
5o7713تربية جامعة دمياطمحمد محمد احمد السجيع
8o1367كلية اآلثار سوهاجاحمد محمد عيسى رياض
صيدله االسكندريهآية محمد محمد االنور حافظ435218
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر فتحى خليل محمد24787
57492oهندسة المـــنصورهايه سمير السعيد اسماعيل عبد هللا
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2o6241تجاره انتساب موجه حلوانمارينا الياس عبدهللا الياس
تربية الزقازيقاميره احمد السيد السعيد صالح588134
2o3691حاسبات ومعلومات حلوانلميس محمد فراج فرج
كلية األلسن كفر الشيختقى احمد مجدي احمد محمود ابو غراره411327
هندسة القاهرهمحمد حسن السيد عبد الحميد53442
تجاره الزقازيقامانى صالح الهادى على521293
تربية ابتدائي المـــنصورهفاطمه محمد عبده محمد السويركى594954
تربية طنطالبنى محمد ابراهيم عفره359233
اداب بنى سويفهاله احمد عبد الرحيم عبد القادر71737
طب المـــنصورهنهى عبد المـــنصف على احمد سليمان الديب593621
اثار القاهرهيوسف احمد عبدالحميد عبدالحكيم227589
65o211تربية الزقازيقاالء محيى برعي مبارك
طب الزقازيقجرمين محمود احمد توفيق شرف642925
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسليمان جمعه يوسف بكر54293
طب المـــنياجاسيكا اشرف حبيب فرج725331
2618o6طب بنهاعبدالرحمـــن احمد محمود العدل
اداب القاهرهاسماء صالح فضل دسوقي58945
تجاره عين شمسامـــنية خالد محمود محمد حافظ119468
74383oكلية الطب بقناماري جورج بنيامين طنيوس
هندسة طنطامحمد ربيع عبد الحى حافظ357752
تربية طفوله ج دمـــنهورأالء محمد فتحى عبد الخالق431165
356oo7اداب طنطااالء محمد عبد الرحيم محمد
تربية المـــنصورهامانى عبد المـــنعم عبد العاطى البيلى573871
هندسة عين شمسنورهان اسماعيل صبرى عبد الحميد118946
747o63تربية قنا ج جنوب الوادىامل بخيـت حسانين على
51o298اداب الزقازيقروجينا عادل ثابت يوسف عطاهللا
تربية عين شمسمحمود محمد على محمود296719
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسافنان محمد سامي محمد647438
تجاره عين شمسعلى احمد على عبدالصادق263266
3o2833هندسة شبرا بنهااسامه ابراهيم مـــنصور محمد البططى
تربية ابتدائي اسيوطمها فوزى احمد عبد الحافظ794232
تجاره القاهرهياسمين هشــام ابراهيم الدسوقي21481
هندسة االسكندريهفيلوباتير رأفت بطرس اقالديوس ابراهيم413743
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةآيه أيمـــن نجيب ياسين497667
272o13اداب عين شمسدنيا حسام حسن محمد محمد
29811oنوعية عباسيهمـــنى سامح عبدهللا عبدالمالك
42o762تجاره االسكندريهغالى رومانى غالى بولس غالى
23o217تربية ابتدائي بنهامحمد عبدالموجود عبدالمـــنعم ابراهيم
رياض اطفال بنى سويفنهى زكريا احمد احمد67869
اداب القاهرهمى فوزى امام خليفه274873
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمارتينا مجدى ليشع صالح725817
429o6oتربية ابتدائي دمـــنهورسحر جالل محمد نوح حراز
هندسة اسيوطمحمد احمد عبد الرحيم عبد هللا786673
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآية عبد العظيم إبراهيم محمد عبد هللا مدكور451554
طب بيطرى دمـــنهورمحمد عادل مصطفى القالوى442272
8o296تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عصام علي احمد
74o29oتربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباترحاب فكرى سيد حامد
تربية ابتدائي الساداتاسماء حمدى فهيم عطا231592
تربية ابتدائي كفر الشيخنورهان طلحه عبد الخالق عبد المجيد بسيونى377283
تربية أساسي اسكندريةشيماء عطيه السيد سراج428395
طب كفر الشيخمحمد عبد الوهاب زكي ابراهيم فايد375443
4961o3تجاره طنطااحمد مصطفي رمضان حواس
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تجارة قنا ج جنوب الواديفاطمه محمود ابراهيم رشوان احمد238694
تربية شبين الكومسمر سمير على ابراهيم224881
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمارينا سامى عبد الملك جرجس141157
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانساره عبد الرحمـــن السيد اسماعيل644976
تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن هشــام السيد ابراهيم عيد517249
2291o7نوعية بنهاسمر جمال مصطفى عبدالرازق صالح
8oo477اداب اسيوطرانيا خالد على حسن
2192o2تربية طفوله شبين الكوماسراء حسام عبدالعزيز حواش
السن عين شمسسمر محمد عبدالعظيم يونس275533
144o2oكلية البنات تربية عين شمساسماء مصطفى محمود مصطفى
تجاره طنطااحمد مصطفى محمد احمد براغيث357395
تجاره الزقازيقزياد هشــام محمد خضرى517234
1536o5تجاره القاهرهغاده فايق كمال عطيه
تجاره المـــنصورهفاتن محمد السعيد متولى583573
رياض اطفال االسكندريه طالباتهدير السيد البدوى محمد شحاتة339542
56o544صيدلة بورسعيدعمر ماهر محمود السروى
اداب دمـــنهورريم محمود محروس شلبى429685
تربية طفوله ج دمـــنهورأسماء محمد حسنين ابراهيم429247
طب المـــنصورهمحمد اشرف الصاله علي النبي محمود البدري488831
صيدله القاهرهمافى ماهر مـــنقريوس ناشد14633
356o21تربية طنطاايمان السيد محمد مصطفي العبد
2o522oهندسة المطريه جامعة حلوانابانوب مدحت هندى مـــنقريوس
طب بيطري المـــنياهبه هالل فهمي عبدالعزيز719297
علوم رياضة القاهرةسماح فؤاد يوسف كمال محمد28156
تربية شبين الكومساره حسين كامل عبدالمجيد زهران226437
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد محمود عبد الخير ابوسعده221864
نوعية المـــنيااالء شحاته حسن عبد الحكيم713365
12o429اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنيره صفوت سيف عبد الاله
219o77هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةدعاء سعد محمد الغريب الشــاهد
تربية ابتدائي الزقازيقسلوى محمد عبدالعزيز غمرى644982
هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى صفوت عبد العظيم خطاب123799
13o2oدار العلوم ج القاهرهامل عبد الرحمـــن احمد عبد الرحمـــن
هندسة اسيوطعمر سعيد احمد محمد76598
السن عين شمسرضوى احمد ابو الفتوح على القطري144229
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو محمد مصطفى محمود نصر147774
طب عين شمسحبيبه جمال ابو الفتوح محمد محمد114323
اثار الفيومهشــام سامي جالل عبدالرازق زهران426574
814o16تربية ابتدائي سوهاجدعاء عبد الرحمـــن عبد اللطيف محمد
8o68ooفنون جميله فنون االقصرسالى رشــاد زكى جريس
تجاره المـــنصورههشــام محمد ابراهيم شعبان564152
تجاره االسكندريههاجر ابراهيم عبد هللا محمد زيدان348672
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسراء محمد على محمود عزازى656292
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سيد اسماعيل السيد عبد هللا119658
تربية ابتدائي بنهاساره عبدالعزيز موسى السيد299925
تجاره عين شمسهاجر محمد سعيد محمد الزياتى292273
5o6342صيدله المـــنصورهندى محمود محمود عبدالحليم شوارب
 تربية الساداتمحمود ابراهيم عبد المجيد دخيل427284
46oo8oهندسة االسكندريهأحمد مصطفى النشرتى باشه
6o143كلية البنات آداب عين شمسشيماء اسماعيل محمد سيد
اداب القاهرهنوران رضا صابر حسين128413
449o11طب عين شمساميره فايز على محمد الجزار
2o713oكلية البنات آداب عين شمساشرقت وحيد عبدالحميد سالم
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2989ooاداب انتساب موجه عين شمسايه جالل محمد محمد
طب طنطااحمد محمد عبدالجليل محمد عبدالجليل365799
هندسة االسكندريهعبدهللا محمد رمضان سعد بدر455263
5o2448تجاره جامعة دمياطمصطفى وائل سالمة شتا
71284oتربية ابتدائي المـــنيااسماء صالح محمد على
اداب االسكندريهاحمد عبد المجيد محمود بكر على416136
اداب الفيومملكه حسام حداد محمد76367
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانريم عبد الصمد عبد هللا احمد146344
صيدله االسكندريهمحمد ابراهيم عبدالحليم الدويل443325
هندسة المطريه جامعة حلوانمريم عدلي اسحاق بولس134165
23o967هندسة بترول وتعدين جامعة السويسحسام عبدالعاطى يوسف الشــايب
1239o8هندسة القاهرهاحمد محمد محمد الراوى
هندسة الزقازيقاحمد عبد الباقى محمد ابو االسعاد562425
طب عين شمسإيمان محمود السيد الخواجه369223
4483oتجاره القاهرهمريم فوزى عبد الباسط بشــاى
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهشــام محمد حلمى محمد الخنينى499957
هندسة طنطاخالد قابل عبد هللا قابل على358266
تربية عين شمساحمد جمال عبد الحميد شلتوت55861
3o8843اداب بنهااحمد حسين احمد حسين
رياض اطفال المـــنيا طالباترانيا يحي صادق محمد727691
تربية اسكندريةآالء سعيد عوض عياد سعيد419647
تربية اسيوطنسرين فرج عبد البارى حموده828117
صيدله بنى سويفعمر مجدى عطيه حسن64484
تجاره بنهااحمد حمدى عبدالعظيم عبدالسالم286586
تربية اسوانسماح متولى عبد الهادى محمد819978
حقوق القاهرهمحمد احمد سالمه عبد الحميد52568
351oo2طب بيطرى االسكندريهبسنت عالءالدين احمد رزق
73o33oنوعية المـــنياايمان فوزى عبد الرحمـــن احمد
28699oطب بنهاامانى صبحى صربامون جرجس
24o46oنوعية اشمونياسمين معوض محروس طاحون
فنون جميله فنون ج االسكندريهآن مصطفى محمدى الدمرداش411712
اعالم القاهرهجهاد عصام شعبان محمد128161
اداب الزقازيقايه عزيز نبيل عزيز641528
اداب كفر الشيخندى كمال محمد محمد امام348916
469o4اداب القاهرهمحمد صبحى احمد محمد عبد المـــنعم
تجاره الزقازيقمحمد احمد محمد عطا مشعل583846
حقوق عين شمسشيماء مجدى السيد العجمى268464
تجاره طنطامحمد يسرى عبد العزيز أحمد عبد الرحمـــن357165
تربية ابتدائي قنا ج الوادينعمه عبدالوهاب محمد حمدان733739
اداب كفر الشيخعبده سيداحمد محمد عبده عطيه384941
358o93تربية ابتدائي طنطامحمد احمد ابراهيم عماره
هندسة بور سعيدمحمد السعيد لطفى احمد نوفل569618
هندسة عين شمسيوسف هشــام عبد الفتاح محمد117161
فنون جميله فنون ج االسكندريهمروه ياسر محمود محمد موسى347372
2o68o3تجاره عين شمسسندس محمد وليد ابراهيم عوض احمد
السن عين شمساسراء سعيد محمد سيد عثمان347341
579o4oطب بيطرى المـــنصورهنرمين جمال على الرمادى
طب بيطرى بنهاسعد مجدى سعد بيومى قنديل285832
تربية ابتدائي بنهامريم فايز موسى سالمة279988
تجاره جامعة دمياطحسام نبيل محمد عبد الرحمـــن غيث595531
طب بيطرى دمـــنهوراحمد رجب محمد محمد  ابو خليل441797
8o7753طب سوهاجياسمين احمد صابر جادو
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هندسة كفر الشيخاحمد السيد محمود السيد العشرى579828
تربية اسكندريةندي محمد انور محمد هالل339964
طب طنطاامانى احمد احمد رضوان عبو353935
5o354تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحنان محمد احمد عليان
اداب القاهرهنورالدين خالد على سيد على17824
815o2oتربية سوهاجصابرين عزالدين على عبد المجيد
نوعية المـــنيامـــنه هللا رفعت عمر حسين713936
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسهاجر محمد على عيسى638354
اداب القاهرهحسين محمد ابوالسعود عبد الحميد152857
كلية طب االسنان جامعة أسيوطنيرمين جمال عبد المحسن احمد827742
اداب المـــنصورهاحمد ابراهيم محمد محمد طه573344
132o99اداب عين شمسمى محمود متولى مصطفى
السن عين شمساسراء على عبدالوهاب بيومى298862
هندسة القاهرهنادر عبدالغنى محمد ابوالحمد193398
8o8728هندسة سوهاجاحمد محمد احمد امبابى
صيدله طنطااسماء معتز انيس مصطفى آدم449371
اداب عين شمسمـــنه عادل حنفي عبد العزيز151282
1976o1تجاره القاهرهيارا اسامه محمد مصطفى
2o9557تجاره القاهرهمصطفى احمد حماد حميد
تجاره كفر الشيخمحمد ابراهيم على الشربينى381263
اداب المـــنيامصطفى احمد محمد عطا712278
2326o6تربية ابتدائي شبين الكوممـــنار انور فهمى توفيق اسماعيل
23oo35تجاره بنهامـــنه هللا جمال سرور عبد الواحد محمد
5182ooصيدله الزقازيقياسمين مصبح محمد احمد
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن احمد حسين احمد يسن566131
58o826تجاره انتساب موجه المـــنصورهعلى ابراهيم طه على العربى
تجاره االسكندريهعمرو ابو الخير محمد جميل411513
طب كفر الشيخمحمد وحيد فتحى حامد على الحداد381433
646oo9تجاره الزقازيقعبد هللا محمد شحاته محمد
هندسة اسيوطمحمود عبد الرحمـــن احمد رسالن796432
51513oتجاره الزقازيقميرنا مدحت محمد حسنى
تربية أساسي اسكندريةعبير على سليمان ابراهيم المصرى352336
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد رمضان عبد هللا الوراقى49216
561o57صيدله المـــنصورهايمان احمد عبد الخبير احمد
588o5oرياض اطفال المـــنصورهغاده السيد عبد الوهاب محمد محمد القرش
21oo24صيدله القاهرهفاطمه محمد احمد حسين
تربية طفوله طنطااسماء ابراهيم السيد المغربى359117
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان ابراهيم حسين الحفيان215137
295o69تربية عين شمسسماح كارم محمود محمد
3795ooكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد سامى محمد محمد سليمان
كلية البنات تربية عين شمسندى محمد حامد احمد محمد199578
5o1913تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتهاجر ياسر السعيد شــاهين
تربية ابتدائي كفر الشيخالميس محمود محمود العمروسى377998
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد طارق كامل عبد العزيز داؤد667512
كلية أداب بورسعيداسراء سعد احمد محمد على661448
42o864كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهشــام سعيد يوسف محمد حامد
تجاره القاهرهاروى محمد احمد يوسف22181
رياض اطفال المـــنصورهنرمين عبد الغنى عبد الغنى على عرابي574739
71634oصيدلة المـــنياشيماء مجدى حسين سعيد
677o1هندسة بني سويفعبد الرحمـــن عبد الناصر بدوي صالح
حقوق المـــنصورهفهيم هانئ فهيم المحالوى494975
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد محمد قرنى محمد63464
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تجاره بنهامحمود عاصم عبدهللا خليل ابراهيم299772
5o2627سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد حسن محمد حسن بيصار
7187o6رياض اطفال بنى سويفدعاء احمد ابو العطا ابراهيم
26279oصيدله عين شمسعماد جمال محمد سعيد عطيه الجوهرى
668o6كلية األلسن بنى سويفرحمه عباس انور صبره
21o266اداب انتساب موجه حلوانايه عمر محمد على سالمة
48592oهندسة حلوانمحمد والء محمد إبراهيم
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعمرو رمضان شعبان عجمى344787
هندسة طنطاعبد الرحمـــن مصطفى عبد الرحمـــن محمود الطوخى356945
7991o1 كلية طب االسنان جامعة أسيوطهيالنه نصحى حلمى شربه
5o8994طب بيطرى الزقازيقكارولين عادل عياد عبيد
2743o7اداب عين شمستقى محمود احمد محمد حشيش
376o74تربية كفر الشيخاحمد رمضان محمد احمد
طب الزقازيقاحمد عبده محمد احمد علي سالم516238
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد سيد سيد خليل636255
هندسة القاهرهخالد حامد ربيع محمود سليم273572
212o78هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن صابر عبدالصادق احمد بدر
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد خالد السيد حبيب362188
تجاره انتساب موجه  عين شمسهاله جمال انور عبدالرحمـــن296118
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخامانى الشحات صالح الغريب المتولى384266
193o2oهندسة القاهرهحبيبه اشرف محمد خيرى
تربية سوهاجاسماء احمد طايع ابراهيم831171
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عبدالقادر مختار احمد شتله213674
12o75oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف طارق محمود الطوخى
اداب دمـــنهورمحمد عزت محمد هنداوى محمد ابو يوسف425745
114oo3تجاره القاهرهدنيا عماد الدين طه اسماعيل
5o5389اداب جامعة دمياطاسماء رضا احمد محمد حويت
هندسة بور سعيداسالم اكرم ابراهيم ابراهيم الشرقاوى663263
طب القاهرهمارى مجدى فرج حبيب723756
طب القاهرهنهى احمد محمد قابيل239317
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانبسمه محمد عمر محمد265825
22o93oتجارة جامعة الساداتنورهان عالءالدين عبدالحميد امين
اداب حلوانعبد الوهاب سعيد محمود راشد145396
651o26تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمر فتحى السيد حسن
تجاره طنطاندا محمد السعيد حسن بلحه486882
2o6oo6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحبيبه طارق فاروق حسين حسن
صيدله الزقازيقاالء عبد القادر احمد الجنيد591917
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةريم جمال محمد السيد225332
71457oهندسة المـــنياشهاب فوزي ثروت إبراهيم
اداب حلوانرانيا محمد مصطفى محمد على خليل35275
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةيوسف على عبد العظيم على61935
2339o6كلية الصيدلة ج الساداتايه سمير توفيق جاب هللا
اداب المـــنياكامليا عبدهللا جاد عبدهللا721556
29o126تجاره عين شمسنادر محمد غريب احمد جادالحق
اداب طنطانهاد مهدى فهمى شفيق زيدان485429
19o191تجاره عين شمسرانيا محمد ناجى عز الرجال وهبه
اداب انتساب موجه القاهرهاميره جمال الدين سيد عبد الرحمـــن137491
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمؤمـــن مصطفى محمود احمد43518
كلية السياحة والفنادق بنى سويفكيرلس مجدى كمال فهيم61695
هندسة كفر الشيخمحمد عادل السعيد الدسوقى381793
64o487هندسة عين شمسعبد الرحمـــن محمد ايمـــن مصطفى
حقوق جامعة الساداتمحمد جمال محمد مليجى223881
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82oo71طب القاهرهعبد الرحمـــن عمرو مسعد احمدالشرقاوى
8158ooتجاره سوهاجاحمد محمود احمد عبد الغنى
صيدلة المـــنياحازم اشرف عبدالحكم محمد752576
43o964تربية ابتدائي دمـــنهوراميرة محمد محمود غازى موسى
1979o4هندسة المـــنياعمر سيد احمد السيد خليل
7229oاداب الفيوماميره جمال سيد عويس
تربية طنطانور حاتم عبدالسميع زهانه359294
كلية هندسة بنهامحمد ذكى حامد محمود السمان226933
هندسة كفر الشيخمحمد مجدى رفعت ابراهيم ابو موته375611
56713oصيدله الزقازيقصفاء يسن مصطفى عبد الحميد
تربية أساسي اسكندريةمـــنال محمد فهمى عبد المطلب ابراهيم422782
8oo381تربية رياضيه بنين اسيوطمحمد زكريا على صالح
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةسهام عبد الوهاب إبراهيم حسين498529
تربية المـــنصورهاحمد على احمد سعد583643
اداب طنطاندا محمد جالل عبد الجليل البلقيني489448
21o334هندسة عين شمسمـــنى جمعه فهمى احمد هيبه
تجاره دمـــنهوراحمد نبيل رمضان جاد426163
هندسة المـــنيايوسف مصطفى حسنى احمد16417
65o852كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد عبدالغنى موسى عبدالسالم
كلية حقوق المـــنياعبد الرحمـــن صالح حسين عبد السيد711424
5o3399اداب جامعة دمياطمريم عمرو نصر محمد القماش
هندسة شبرا بنهامحمد ايمـــن محمد عبدربه295454
طب الفيوممحمود مصطفي محمد محمد76564
هندسة بور سعيدمحمد طارق شعبان موسى الموجى571914
26856oاثار القاهرهاسماء عادل جابر شحاته
تجاره بنهاابراهيم سامى انس محمد295985
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهدى ابراهيم يوسف ابراهيم748997
صيدله الزقازيقاحمد هانئ محمد السيد بالل279189
تربية ابتدائي اسوانخلف محمود خلف محمود824266
اداب انتساب موجه القاهرهيوسف محمد ابراهيم محمد43959
صيدله الزقازيقعمرو ياسر عبدالعزيز صقر مدبولى641599
5o4485طب بيطرى المـــنصورهإسراء السيد أحمد السيد فرج
هندسة حلوانعبدالرحمـــن محمد محمد حمدى الزينى193312
75312oتجاره بنى سويفعامر فايز الجالى محمد
تجاره القاهرهنوران خالد جالل احمد الدسوقى193187
كلية البنات تربية عين شمسشيماء اشرف محمد حسنى على292237
38o583تربية كفر الشيخسميرة خالد يوسف بدر
تجاره اسيوطمحمد حشمت محمد علي718834
748o64تربية فرع الوادى الجديدندى ناصر عبد المعز نبات
تربية اسكندريةهبه محمد عبد الجليل السيد عبد الفتاح341351
1475o7كلية البنات تربية عين شمسداليا عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد عطيه
26o33تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسام الدين مصطفى حسن ادريس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانديفيد ناثان خليل فهمي125136
8o383oصيدلة سوهاجاسراء ادفاوى السيد ادفاوى
صيدلة الفيوماحمد عبد التواب اسماعيل عبد التواب73898
اداب حلوانايه ابراهيم مصطفى عبد الوهاب44433
23o921طب بنهامحمد ايمـــن شعبان المـــنجى عامر
1151o9طب بيطرى القاهرهميرنا مينا برنابا كامل
طب االسكندريهسارة علي محمد عبدالمحسن ابراهيم صالح413316
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويساحمد عادل شعبان احمد656785
صيدله طنطااسالم محمد عبد العزيز عبد القادر مـــنصور488672
اداب دمـــنهورعبدالرحمـــن خالد شحاته محمد شبكه344386
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217o95هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعلى عبدهللا على مصطفى القفاص
طب بنى سويفاالء رأفت صوفي محمد62797
كلية اآلثار باالقصرنورهان انور سليم بدوى ابو غربيه354436
تجاره بنى سويفرفاعى حمدى رفاعى ابراهيم64121
5o6283صيدلة بورسعيدعبد العزيز عبد المـــنعم جمعه الحديدى
49692oتربية ابتدائي بنهارحاب عبد السالم طه فرج
تربية بنهاهدير مختار محمد عبدالعظيم282366
146o25تجاره عين شمسندى سمير عبد الجواد على
تربية الزقازيقداليا ابراهيم عبد هللا البساتينى639437
3837ooالسن عين شمساسراء احمد الهنداوى ابراهيم الهنداوى
57o639حقوق المـــنصورهالحسين احمد حسب النبى الشورى
طب طنطافاطمة إبراهيم زين العابدين يوسف عبدالمجيد486115
طب بيطري المـــنياعبد المعز كمال عبد المعز عبد الغنى714989
اداب دمـــنهورعادل عبد اللطيف محمد عبد اللطيف عبده426193
34o7o1تجاره االسكندريهطارق جمال حسن مـــنيب زيدان
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورشيماء صالح الدين محمود عبد الحميد المحص446158
هندسة كفر الشيخمحمد عبد الخالق بسيونى صادق شعوط371145
طب االسكندريهمحمد محمود عبد الفتاح عبد المقصود محمد411883
583o33تربية ابتدائي المـــنصورهايه محمد السعيد سيد احمد
تربية الزقازيقمى خالد محمد جاد رفاعى644563
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمان احمد جوهر احمد جوهر46427
1371ooاعالم القاهرهاحمد محمد شحاته محمد
هندسة بني سويفهاجر هشــام مرزوق احمد63661
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمها شعبان ابراهيم عبدالجواد211338
اداب اسيوطشيماء محمود محمد موسى791833
566o33طب اسنان المـــنصورهمحمد شعبان عبد المـــنعم عبد السالم
3573o9كلية اآلثار باالقصركريم محمد سعيد عبد الحفيظ متولى
82999oهندسة سوهاجاسالم احمد محمد احمد
تجاره بنى سويفندا اسماعيل عبد التواب اسماعيل63136
طب المـــنصورههبه صالح الدين الششتاوى محمد غراب569358
تربية طنطااسراء انور على الدواخلى359984
اداب دمـــنهورعصام هشــام عبدالرحمـــن الشين425913
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عادل عبد التواب عبد المحسن احمد55812
5o7972كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةاحمد محمد رضا السعيد عبد الوهاب
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةحسين شحاتة على محمود147972
طب اسنان عين شمسنهال عبدالمـــنعم يسن محمد293681
2o3843اداب حلوانمريم محمد صالح فرج
اعالم القاهرهعبد الرحمـــن يوسف حمدى عبد السيد136633
تربية بنى سويفنجالء فتحى عبد الغنى عبد الوهاب69983
اداب الزقازيقشيماء السيد ابراهيم الدسوقى السيد642613
7886o9طب اسيوطعلى احمد على عبد الروؤف
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساندي خالد عثمان توفيق511334
صيدلة اسيوطعزة النوبى عمر الغزالى745539
5o3o55تجاره جامعة دمياطحسام محمد عبده احمد خليل
اداب دمـــنهورمحمد فوزى محمود الليثى428174
تجاره اسيوطمحمد حسين ثابت عبد الصبور786919
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمد عبدالنبى شحاته فاضل738963
51o72oنوعية موسيقيه الزقازيقأماني وجدي صبحي عبد المـــنعم غنايم
5126o7كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىامير فتحى مختار محمد مباشر
358o27تجاره طنطااحمد طارق حسين المقدم
8o14o2تربية اسيوطاسراء شحاته راشد عويضه
3o2897تربية ابتدائي بنهاشيماء محمود عبدالحميد محمود
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5o6o8oهندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد محمود زيد صالح زيد المالحى
41o4o5فنون جميله فنون ج االسكندريهفريده خالد نبيل محمد عيد
اداب انتساب موجه عين شمسخالد حسن محمد حسن ابراهيم281948
661o77كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةسوسنه كرم نقوال سالمه
3o4617حقوق بنهاياسمين اسامه عبدالمـــنعم ابراهيم حشيش
صيدله طنطارضوى محمد جميل الجندي218931
تربية كفر الشيخايه محمد عبد القادر سيداحمد طلبه372554
تربية ابتدائي المـــنيامحمد جابر عبدالحليم احمد721214
441o39كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد الشحات سعيد غانم
56o545طب المـــنصورهعمر محمد محمود سيداحمد الشــافعى
73382oتربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتمـــني عبد الوهاب الصغير حسين
3646ooتربية طنطارحاب نصر محمد عيسى
35o136اداب االسكندريهزينب يسرى احمد ابراهيم عزام
241o99اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسلمى البكري محمود ناجى
197o52اداب حلواناميره على ابراهيم حافظ القاضى
652o9oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةسلسلبيل عبد الناصر السيد ابراهيم
8o6723تربية سوهاجاميره عاصم ظريف رزق
طب اسنان المـــنصورهاسراء محمد صفوت عبد اللطيف سليمان خفاجى564613
صيدله بنى سويفعلياء حماده كامل احمد62883
صيدله طنطااحمد سعيد عبدالهادى القمرى358446
هندسة حلوانعبد هللا سامى جمال الدين ابو السعود114814
تربية بنى سويفايمان جابر محمد احمد71694
كلية هندسة بنهاميرنا محمد على الشــاذلى على278798
تجاره الزقازيقاحمد مصباح محمد رمضان محسن646119
صيدله االسكندريهجيالن جابر السيد عطية فرغلى435225
تربية رياضية بنين بنهاكريم جمال حامد محمد جاد276292
نوعية االسكندريهمـــنة هللا حمدى عبدالغفار على شحاته417498
طب الزقازيقعبد الرحمـــن عبداللطيف أحمد على517375
طب بيطرى جامعة الساداتدينا عاطف ابراهيم يس222476
58o337طب الزقازيقنعمه جمال السيد عوض ابو عقيل
تجارة جامعة الساداتمحمد زكريا حواش احمد حواش427265
65o855تجاره الزقازيقمحمود محمد ماهر عدلى احمد
8o5556كلية اآلثار سوهاجهبه هللا حسين عالم عبد الواحد
7212o7تجاره بنى سويفكيرلس عاطف جرجس ميخائيل
82o497كلية تجارة ج أسوانحسين عبد العظيم مصطفى مـــنصور
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمود احمد ابراهيم مـــنصور نصر577234
51722oتربية ابتدائي الزقازيقبيشوى اسامه رؤوف صليب
41oo19برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعلى عالء الدين محمود عزمى السرحه
141o57اداب عين شمسمروه اسامه مـــنصور السيسى
تجاره القاهرهاسراء مصطفى جابر رمضان39516
اداب انتساب موجه عين شمسعبد الرحمـــن مصطفي محمد ابراهيم مكاوي131727
8o462oكلية األلسن سوهاجمـــنار فقير حسين احمد
تربية شبين الكومايمان خالد حلمى البربرى218613
15o653اداب القاهرهمحمود رمضان الفرغلى السيد
6791oكلية طب االسنان ج بنى سويفاسراء مسلم صالح على
تربية الزقازيقامل اسماعيل محمد عبد الرحمـــن648418
1167o9طب القاهرهميرا مجدى سالمه عبد السيد
عالج طبيعى ج كفر الشيختغريد عادل عبدهللا عبدالغنى225229
السن عين شمسسلمى ياسر محمود رشدى35592
تربية طفوله شبين الكوممى خيرى عبدالمقصود عفيفي محمد229692
593o96طب بيطرى المـــنصورهاحمد السيد احمد السيد البسيونى
41o817حقوق االسكندريهعبد الرحمـــن محمد زكى على مكى
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37o393تربية كفر الشيخرباب على محمد الشريف
هندسة بني سويفعبد هللا خالد ناجي مهني63892
3634ooتربية طنطاميرنا مجدى اسكندر سليمان
4196o9سياحه وفنادق االسكندريهمونيكا نبيل عياد جاد الرب شنوده
طب بيطرى سوهاجمحمد ابراهيم محروس محمد816654
تربية ابتدائي شبين الكوماسماء محمد عبدالمؤمـــن يسرى احمد215261
59oo46تربية ابتدائي المـــنصورهامـــنيه مختار السيد الشربينى الحديدى
تجاره بنهااحمد عبدالرازق عبدالحميد متولي288671
اداب انتساب موجه عين شمسمى عبد الرحيم عبد الاله حسن146196
49124oهندسة المـــنصورهاحمد خالد مصطفى الششتاوي المزين
71337oنوعية المـــنياامانى محمد عبدالرؤف يوسف
تجاره عين شمسمهند حسن السيد حسن129546
تربية سوهاجرحاب احمد أدم دردير817917
صيدله الزقازيقاحمد خالد جمعه ابراهيم515636
طب اسنان طنطااحمد محمد على ابراهيم ابو زيد434713
تربية كفر الشيخعال محمود محمد عبدالسالم خليفة377227
فنون جميله فنون حلواناالء بدر على شحاته192481
تربية حلوانفاطمه خميس حلمى مـــنصور268923
2o9641تجاره القاهرهيوسف فوزى محمد دسوقى
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسرانيا محمود محمد على عبد الرحيم657784
طب االسكندريهايمان المهدى ابراهيم قاسم382579
تربية رياضيه بنين بني سويفعبد العظيم محمد عبد العظيم حسان63962
حقوق عين شمساميره سامى محمود محمد سماح188274
اداب دمـــنهورندي حمدى محمد امين محي الدين429629
تجاره اسيوطساره عاطف صادق عبد الناصر793737
تجاره اسيوطاسالم اشرف حسين ثابت789781
58o45اداب القاهرههاجر سيد سيف اليزل على
تجاره الزقازيقالسيد رضا السيد غريب سليم644759
اداب المـــنصورهنبيه السيد عبد الحميد عبد الهادى578542
65o112اداب الزقازيقصفيه محمد بدوى سويلم
1182o1السن عين شمسمـــنة هللا خالد جوده محمد
السن عين شمسمـــنة هللا عبد النبي شعبان محمد54974
13o529اداب انتساب موجه عين شمسنسمه محمد طه على
تجاره كفر الشيخيوسف فؤاد يوسف يونس عبد الواحد373562
هندسة القاهرهفاطمه محمد خميس حامد ابوالدهب57298
5897o1تربية رياضية بنات المـــنصورةيارا محمود محمود العشماوى
643o86طب الزقازيقهاجر ممدوح عيسى وهبه
132o87كلية البنات تربية عين شمسمريم حمدى عبد المهيمـــن عبد العزيز
5837o5طب بورسعيدامانى سالم مقبل سالم
تجاره بنهادينا طاهر محمد ابوالنصر عبدالواحد284912
13214oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدى سالم سعيد سالم
5o5921عالج طبيعى ج كفر الشيخعمار هشــام محمد حافظ الصايغ
اداب المـــنيامحمد عالء الدين محمد ابو العال714392
12974oحاسبات ومعلومات عين شمسمكاريوس ممدوح يوسف ذكا
اداب انتساب موجه عين شمسايه احمد مهران خليفة267726
هندسة المـــنصورهمحمد جمال عبد الحى عبد هللا االدغم586125
هندسة االسكندريهمحمد محمود أحمد محمود السعدنى345495
هندسة المـــنيااحمد سطوحى محمد سطوحى711692
2o9879كلية بنات شعبه طفوله عين شمسشيماء مصطفى عبدالظاهر حسين
اداب اسيوطهند خديوى حمدى عبد الحميد792479
هندسة حلوانمحمد عبدهللا ابراهيم غنيم الجراب276169
نوعية كفر الشيخمـــنة هللا جمال عبد الحميد عبد هللا القواس372123
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كليةاسمجلوس
هندسة المطريه جامعة حلوانساره جمال عزيز جرجس نخله274714
حقوق القاهرهدنيا عالء ابراهيم سالم ابراهيم44913
3773o4نوعية كفر الشيخوالء سامي محمد السعيد عمر مصطفى
3o7591اداب انتساب موجه عين شمسميرنا محمد ذكريا امين ابراهيم
5738o3هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد وديع جوده محمد عوض هللا
صيدله الزقازيقرقيه محمد رمضان عبدالباقى277914
23148oاداب انتساب موجه بنهاياسمين بكر احمد غازى
تجاره انتساب موجه المـــنصورهامانى احمد فرج احمد احمد589383
معهد فني صحى طنطاساره هالل عبدالحميد محمد المـــنسي494754
663o83صيدلة بورسعيدخالد محمد عبد القادر سيد احمد
نوعية بنهااسراء محمد لبيب عبدالمجيد228323
إعالم بنى سويفشروق حسن كامل محمد الحاكم57922
123o77هندسة عين شمسمحمد محمود امام امين مـــنظور
تجاره بنى سويفمصطفى ناصر ميهوب عيسوى68962
21oo42طب القاهرهمـــنى حسين موسى حسين
تربية العريشمـــنه هللا رضا محمود محمد محمود665463
صيدله االسكندريهاميرة خالد السيد عبداللطيف447974
نوعية المـــنيااسماء خلف داخلى محمد714576
63786oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايه بكر محمود محمد ابو احمد
5o2616اداب جامعة دمياطاحمد صديق السيد ابو سنه
صيدله الزقازيقمحمد جمال السيد احمد646944
41o988اداب االسكندريهامـــنيه صبرى شبل حسن شتيه
صيدله بنى سويفاحمد سيد محمد بيومى نعامه65466
تجاره انتساب موجه قاهرهنبيل حسام الدين احمد عبد هللا26174
3637o9هندسة طنطازينب احمد شوقى إبراهيم مـــنوفي
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان محمود عبد العزيز عبد المعطى648146
تربية المـــنصورههدير ابراهيم محمد بالل575468
494o41صيدله المـــنصورهسارة سليمان عرفة سليمان أبوعرب
تربية طنطاعلى محمود على محمود العطار487266
811o61تجاره سوهاجكريمه حسن طاهر فرغلى
اداب االسكندريهأميرة إبراهيم مختار السيد علي411144
حقوق االسكندريهنور صبري عبد هللا يوسف بقطر345765
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمروه حسانين محمد حسانين719978
نوعية طنطاإسراء سراج محمد مطاوع فرج485314
نوعية المـــنيااسماء عصام ابوضيف احمد726643
صيدله طنطاسمر سمير فؤاد الميداني367569
حقوق المـــنصورههبة هللا عبد الرحيم سامى عبد الرحيم الجميل578182
41oo73اداب االسكندريهنيره رشــاد عطيه عطيه متولى سليمان
51725oتجاره الزقازيقعبد هللا خالد فاروق ابراهيم على
هندسة عين شمسابراهيم عبد الفتاح ابراهيم احمد131246
68o15طب بنى سويفشيماء يحى ابراهيم طه
2o4374تجاره القاهرهشيماء محمد عبدالجواد محمود عبد الجواد مـــنتصر
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعطيه سامي بسيونى عزام379973
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتايه صبحى عبداللطيف واصل234625
اداب حلوانمـــنار اسالم زكريا ابراهيم148893
35752oصيدله القاهرهحسام جعفر عبد العليم البحريه
تربية فرع الوادى الجديدعبير سيد مدنى محمد749546
تجاره عين شمسساره محمد السيد عبدالسالم263126
8o5o73اداب سوهاجريم عبد الرحيم محمد عبد الموجود
عالج طبيعى القاهرهرنا عبدهللا محمد عبدالغنى عبده283939
267o32حقوق عين شمسيوسف ابراهيم محمد صالح
هندسة عين شمسعمرو خالد سمير حسين24153
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تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء امين عليوة عبد الهادي132541
صيدله المـــنصورهرضوى محمد احمد عبد الحى الديسطى585911
نوعية الزقازيقايه صبرى محمد عبدالسالم511677
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننرمين صالح الدين محمد محمد29355
هندسة عين شمسمحمد محسن سيدهم محمد154791
اداب القاهرهيوسف فخر الدين عبد الحميد محمد عكاشه136757
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاميره السيد محمد محمد النعمانى216615
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةتقى ضياء محمود زكي134258
8o6738تربية سوهاجدعاء حمدى عبد الرحيم احمد
4277o4تجاره دمـــنهورطه حسين على حسن شبيب
تربية ابتدائي الزقازيقغرام حسنى محمد فرحات644322
تربية االسماعيليهسلمى محمد سعد طه656657
رياض اطفال المـــنصورهدينا جمال محمد عبدالرحمـــن محمد524199
 تربية الساداتمحمد حمدي محمد غانم سالم427162
3439o9تربية اسكندريةحسان أحمد حسان عبدالمطلب
5o474oتربية جامعة دمياطأمل عادل السيد العيسوى جميل
هندسة طنطااحمد جمال احمد حمزه شلبى485933
علوم عين شمسياسمين اشرف عبدالرازق محمد298723
هندسة شبرا بنهاهشــام محمد بيومي مرسي143173
8o86o5طب سوهاجصموئيل طلعت سيد زخارى
تجاره القاهرهاندرو ايهاب اديب اميرهم125118
طب بيطرى القاهرهفيرونيا عماد عياد ذكى128499
38479oاداب كفر الشيخمحمود عبدالقادر رفعت عبدالقادرالدعدر
81198oتربية سوهاجمارينا عاطف عبد المسيح مرجان
رياض اطفال المـــنصورهايه حسن سعد عبد الحافظ567514
سياحه وفنادق المـــنصورةاحمد محمد عارف ابراهيم569518
اداب اسيوطرحاب محمد معبد مهنى792783
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد ناصر مرسى عبدالحميد غنيم371654
طب بيطرى الزقازيقريم مجدى عبدالرحمـــن عبدالفتاح محمد525547
295o32كلية البنات تربية عين شمسجهاد محمود جمال الدين محمود العنتبلي
664o52تجاره بور سعيدمحمد السيد عبده احمد محمد سالمه
طب الزقازيقاالء فهمى احمد عبدالحميد649958
571o27طب المـــنصورهعبد الحكيم حمدان عبد الحكيم المرسى السيد
اداب عين شمسنورا احمد مصطفى احمد132598
تربية الفيوماسراء رفعت علي محمد77521
هندسة سوهاجمعاز احمد محمود محمد818228
صيدلة بورسعيدوالء صالح السيد بدوى السيد661288
2o7357حقوق عين شمسزينب جمال محمد حسين شــاكر
42oo4oاداب انتساب موجه االسكندريهابتسام طارق عبد الحميد دسوقى العطار
3647oفنون جميله فنون حلوانياسمين خالد عيد محمد
صيدله بنى سويفايه محمد موسى عثمان68363
طب الزقازيقتسنيم يحى الشوادفى على الصيرفى646578
35764oهندسة طنطامحمد عبد هللا حامد عبد الهادى الشــافعى
49o726اداب المـــنصورهعالء سمير عبد الغنى محمد جردوح
36275oهندسة طنطامحمد اشرف البسطويسى الننى
طب اسنان طنطااحمد ابراهيم حسن الصعيدى213297
74o887تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتاميره يوسف سعيد ابراهيم
اداب المـــنيامـــنى محمد سعد مسلم723842
صيدله بنى سويفعبد هللا عماد اسماعيل شــاكر63517
8o883oتربية طفوله سوهاج طالباتايمان خليفه حسن رفاعه
كلية هندسة بنهاايه جمال عبدالرازق محمد موسى231574
اداب حلواننور صالح عبد الرحمـــن صابر114775
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2o6o56تربية عين شمسرنا رمضان محمد محمد على
تجاره القاهرهمـــنة هللا ياسر على فرج ابوزيد36378
2923o7طب عين شمسزهراء محمد رجب محمود بحيرى
هندسة اسيوطاحمد محمد السيد سليمان47895
5oo47oتربية جامعة دمياطنورهان صالح السيد الخولى
56o193طب اسنان المـــنصورهنورالدين محمود محمود عبد هللا سالمه
338o75كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاميره محمد عبدالرحيم الصفتى
اداب االسكندريهدنيا عبد الستار السيد عبد الجواد347597
46o786هندسة المـــنياأيه عصام محمود نوار
تربية بور سعيدساره محمد احمد عبده عبده661758
تربية الفيومرنا مجدى عمر حسن72329
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهحسين محمد محمود الزهيرى495236
تربية رياضية بنات المـــنصورةيمـــنى شكرى محمد الباز مـــنصور575293
8o132oنوعية اسيوطمشيره عبد العليم عبد العال محمد
5o3912تربية جامعة دمياطآية ابراهيم عوده عمران
811o35تربية ابتدائي سوهاجاسماء محمد زغلول محمد
3473o3اداب االسكندريهرانيا ماهر حمام محمد احمد عبد هللا
تجاره طنطامحمود اشرف ابراهيم خاطر361628
3o2465كلية البنات تربية عين شمسهناء ثروت ريدى احمد
نوعية طنطامحمود رمضان عبد الخالق ابراهيم خطاب366566
اداب سوهاجمحمد ثروت احمد ابراهيم818594
2o2671السن عين شمسدينا حسين كامل سليمان
تجاره بنهانرمين ناصر عزت سعيد عبد الحميد516553
22856oتربية شبين الكومشيماء احمد الشــافعى القاضى
63759oالسن عين شمساميره محمد عبدالعزيز حسن على
اداب الفيوممايفل ماهر جرجس مـــنصور74463
اداب الفيوماالء عماد محمد عبد العزيز81254
هندسة طنطااحمد سمير محمد وحيد احمد الصيفى497249
35o443اداب االسكندريهمريم حمدى عبد الرزاق ابراهيم
43o9o2تربية ابتدائي الساداتشيماء محمد محمود أحمد حموده
هندسة الفيوممحمد عبد الخالق محمد عبده الجمل491477
1489o7اداب انتساب موجه القاهرهنسمه خالد محمد احمد عيسوى
2o8324هندسة اسيوطدينا ايمـــن شوقى وهبه
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد الشحات أحمد سليمان234827
هندسة القاهرهمحمد ماهر عبد العظيم على47195
تربية ابتدائي بنى سويفهاجر محمد عبد الغفار محمود71735
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةلؤه السيد حسن عبدالجليل الشبراوى236598
نوعية اشموناسماء ناصر عثمان كامل231596
3o965اداب القاهرهرضوى حسني صالح محمد
58o389تجاره المـــنصورهاحمد شهدى احمد محمد الكامل
7349o2تربية قنا ج جنوب الوادىفاطمه عبدالحميد عبدالفتاح على
5o2428حقوق المـــنصورهعمر سليم محمد عطوة
حقوق عين شمسعبدهللا رائف حسين جاد نصر292884
تربية ابتدائي االسماعيليهمـــنال ابراهيم احمد ابراهيم652168
58o622صيدلة بورسعيدمحمد عبد الهادى محمد عبد الحميد الحلو
حقوق عين شمسميريهان عبد الحميد عبد السالم محمد124318
كلية هندسة بنهاعمر طارق عبد هللا عبد العزيز517129
صيدله المـــنصورهحسام الدين عمر عبد الفتاح الغزالى493266
اداب دمـــنهوراسامة نبيل مرسى محمد الفالل427776
44oo18طب االسكندريهعصام عبيد محمد يوسف هليل
اداب حلواناحمد حسين ابو السعود حسين129559
2957oتجاره عين شمساحمد محمد زارع حسانين
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كليةاسمجلوس
كلية األلسن بنى سويفنورهان ربيع محمد عبدالقوى214718
هندسة االسكندريهعمرو دياب محمد فرج احمد338924
طب بيطرى دمـــنهوراالء نصر جالل عبد الحميد فرج447271
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعايده صالح محمود صالح مصطفى339933
43o835اداب دمـــنهورايناس دياب عبد الغنى دبور
اداب االسكندريهمحمد حماصه حسن ابراهيم حسن421568
اداب المـــنيامسعد رمضان سيد زكي724996
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحسان جمال الدين محمد السيد225337
تجاره بنى سويفبسمه عربى عبد المحسن حسن753144
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف مصطفى على مصطفى نصار193935
785oooتربية اسيوطاحمد محمد مصطفى عبد الكريم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء مجدى زكى السيد154327
5845oهندسة القاهرهمصطفى خليل عرفه عبد المـــنعم
تجاره بنهاترنيم احمد محمد ابراهيم31622
2322o8اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسحر عبدالمعطى سعيد فرج
46o231هندسة االسكندريهمحمد كامل عبد الرسول خيمر
2o2397هندسة القاهرهمحمد عالء محمد شرشر
تجاره بنى سويفساره محمود حسن عبد العليم66823
76o615صيدلة اسيوطشيماء احمد يوسف محمد
السن عين شمسمحمد شحته عبدالحميد حامد بركات279161
اداب اسيوطمحمد رفعت حفنى الزهرى828417
426oo6اداب دمـــنهورمحمود رمضان محمد السيد حسن ياقوت
718o43طب المـــنيامحمد حمدى سطوحى ابو بكر
3o4268طب عين شمسدعاء احمدالدين قطب محمد رمضان
رياض اطفال المـــنصورهاسماء زكى محمد ابراهيم644941
628o7طب بيطرى بنى سويفامانى محمد ذكى سلطان
اداب انتساب موجه القاهرهمحمد على عبد ربه حسين125955
اداب القاهرهشيماء خليل احمد عبد المالك39393
حقوق قنا جنوب الواديمحمد جالل عبدالباسط راشد744582
اداب عين شمسطارق سيد جاد محمد296634
طب طنطامحمود ممدوح عبد الحميد محمد حجازي353147
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميار ماهر ابراهيم محمد119489
صيدله عين شمسندى خالد اسماعيل ابراهيم293249
هندسة اسيوطعبد الرحمـــن محمد عبده التابعى كرات499657
تربية اسوانساره ابو الحسن محمد عوض هللا822695
طب طنطاشذى أحمد عبد الخالق ختعم359538
تجاره القاهرهمحمد حسن على عباس198794
صيدله طنطاايه محمد كمال عبد العزيز شــاهين495899
572o8oاداب المـــنصورهمحمود محمد سعد محمد العشرى
63834oاداب الزقازيقندى توفيق حسين احمد غانم
صيدلة بورسعيدرواء مصطفى محمد عبد المجيد شعيب597195
1258o8تجاره عين شمساندرو جمال عبد الشهيد ساويرس
تمريض طنطا اسماء عزت محمد عبد العزيز كشك498271
طب االسكندريهباسم رضا عبدالحليم عبدالحليم مـــنصور381358
تجاره انتساب موجه االسكندريهعماد ياسر محمد محمد حبشي418577
هندسة عين شمسجورج اليفاز نظمى تادرس192666
2515oاداب انتساب موجه القاهرهايمان ذكى انور طه
اداب سوهاجنورهان رمضان حسين سيد812354
صيدلة الفيوماسراء محمود عبد هللا فتح الباب91265
تجاره عين شمسمحمد اشرف سمير السيد محمد خليفه32785
تربية أساسي اسكندريةسارة سليمان عبد الموجود عبد الرؤوف348868
6668ooعالج طبيعى القاهرهرحاب عبد الكريم قايد نصار
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كليةاسمجلوس
فنون جميله فنون ج االسكندريهفاطمه محمد محمد ابراهيم البهلوان411654
37454oتربية كفر الشيخاالء عبد الفتاح محمد ابراهيم بعويشة
289o3oتربية عين شمسسعديه مسعد سيد مصطفى
4o866تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عماد احمد عبد القادر
هندسة طنطامحمد ابراهيم عبد الهادى مجاهد ابوغنيم357636
كلية البنات تربية عين شمسمـــنةهللا عيد عبدالعزيز عيد احمد293145
كلية البنات آداب عين شمساسراء سمير محمد محمد سعد154196
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندا محمد ابراهيم جاد الدالى57957
هندسة عين شمسبسمه ناجى عبدالمجيد محمد كامل193717
3725o8طب كفر الشيخأميرة رجب مسعود إسماعيل شكر
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالهادى ابوالفتوح عبدالهادى ابوالفتوح233668
1974o8السن المـــنيافاطمه هشــام عبدالرازق عبدالسميع
طب الزقازيقاحمد السيد عبد العاطى اسماعيل642262
طب المـــنصورهأحمد صبحى السيد البصراتى493253
72oo96إعالم بنى سويفمروة صالح محمد عبد العزيز
1176o9صيدله عين شمسشــاهنده نصر الدين زكريا حسن على
تربية ابتدائي الزقازيقايه عالء عبد هللا محمد غنايم646285
هندسة شبرا بنهاحسام ابراهيم عبدالسميع حسن282119
نوعية عباسيههاجر سيد غريب عبدالمجيد295146
تجاره سوهاجمحمد احمد رأفت اسماعيل محمود814949
اداب القاهرهخلود امام محمد احمد44755
هندسة المـــنياعمر رأفت محمد عبد الحميد124477
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمر احمد على الصغير671353
طب اسيوطاسماء محمد عبد العال عبد العال787615
تربية العريشامـــنيه رضا عبد المحسن محمد666518
5487oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاميره عبد السالم محمود عبد الحليم
5o71oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن مجدى سالمه مهدى
طب الزقازيقبيشوى سامى سالمه سرور517369
تربية ابتدائي دمـــنهوراميرة حسن عبد اللطيف غريب محمد428221
سياحه وفنادق االسكندريهدنيا السيد احمد ابراهيم السيد419427
66o216تجاره بور سعيدكريم مجدي محمد على عالم
هندسة اسيوطكرم عامر حسين محمود العشماوى636211
51o29تجاره انتساب موجه قاهرهكريم عادل عبد الراضى توفيق
2o5665اداب انتساب موجه عين شمسشهاب هاشم محمد محمد على
هندسة كفر الشيخمحمد ابراهيم محمد غازى مبروك379631
81o338طب اسنان جنوب الوادىمحمود نصر الدين عبد الحكيم احمد
2947o9تجاره عين شمساسالم محمد مصطفى محمد
455o66هندسة االسكندريهمحمد عالء مصطفى خليل هيكل
5941o1اداب المـــنصورهمياده البدراوى عبده خطاب عبده
كلية البنات تربية عين شمساسماء لطفى سيد لطفى عبدالصادق273916
تجاره انتساب موجه قاهرهتسنيم انور ابراهيم محمد ابراهيم25416
2137o2حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمصطفى عبدالغنى شعبان عبد الغنى عطيه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايه محمد خميس عبدهللا264611
146o77طب بيطرى القاهرههبه عبد الرحيم محمود محمد
1586oهندسة حلوانياسمين عبد الرازق يحيي عبد الرازق
تجاره بنهامحمد فكرى توفيق عبدالهادى السيد284214
358o57اداب طنطاجمال خالد المحمدى شبل زايد
اداب حلوانايه ربيع دسوقى عبد المقصود58483
صيدله االسكندريهروان محمد على محمد بدوى341535
63621oهندسة اسيوطعمر محمد عادل ابواليزيد عبد المجيد
صيدله القاهرهجورج هديه مهنى فام192632
66o173كلية أداب بورسعيدمحمد هشــام محمد شوق الحريرى
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كليةاسمجلوس
49o729دار العلوم ج القاهرهعلى محمد على مطاوع
هندسة شبرا بنهاهبة هللا عبد العزيز مـــنصور عبد العزيز43491
كلية طب أسوانعبد الرحمـــن احمد محمد حسن746863
5894o2تربية ابتدائي المـــنصورهريهام فؤاد الزناتى عبد الوهاب العمراوى
814oo8تربية سوهاجنعيمه مصطفى موسى عبد الكريم
تجاره طنطايوسف محمد ابراهيم عبداللطيف المـــنصوري358876
هندسة كفر الشيخمحمد السعيد أنور مصطفى الشيخ379823
اداب قنا ج جنوب الوادىايمان وديع صبحي مشرقي745325
3o5783صيدله عين شمساحمد وجدى عبدالعزيز عبدالصمد
صيدلة المـــنيانوران داود لطفى حافظ728452
21991oعالج طبيعى ج كفر الشيخعبدالرحمـــن جمال عبدالحميد غانم
تجاره اسيوطحسن احمد حسن محمود13144
السن عين شمسهند سيد محمد عبد المـــنعم سيد محمد196221
4872o9سياحه وفنادق المـــنصورةاحمد محمد ربيع محمود فياض
57o691تجاره المـــنصورهمحمد فاخر طلعت السباعى شحاته
نوعية الزقازيقندا محمد عبد السالم محمد مصطفى668837
23o18اداب انتساب موجه القاهرهاسراء حمدى محمود احمد
14o154هندسة عين شمسشــادى محمد عبد النعيم حداد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا ماجد فاروق رياض192963
5o6776تربية جامعة دمياطعبير محمود المتولى شـطيفه
حقوق عين شمسمريم احمد خلف خلف هللا282292
كلية طب أسوانخديجة نور محمد نور746663
35o119فنون جميله فنون ج االسكندريهيسرا نبيل محمود امين سليمان
هندسة االسكندريهاحمد محمد عبداألخر محمد عبدالعلى455931
طب االسكندريهنور الدين حمادة فاروق عطية مرسى433416
3o3471تربية بنهاامانى سالم على السيد عامر
هندسة حلواننادين أحمد محمد جالل الغر414296
5865ooاداب الزقازيقفاطمه الزهراء متولى احمد على الموجى
صيدلة سوهاجمروه عادل موسى امين832211
3o1491نوعية عباسيهساره عالء مهدى على سيخه
صيدلة بورسعيدامانى يوسف عباس عبد اللطيف القناوي581767
هندسة كفر الشيخانور عبدالعال انور عبدالعال458671
طب طنطامحمود شمس الدين فاضل الدبدوب497969
تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد حسين حسين على الصعيدى584152
هندسة كفر الشيخمحمد حسن السيد عبد المجيد حسن413912
صيدلة اسيوطجهاد احمد ابو المجد خليل732891
65o8o6كلية األلسن ج أسوانمحمد السيد على على
191o48اداب القاهرهياسمين طارق عوض عوض عالم
كلية البنات تربية عين شمسهاجر خليل محمد خليل55745
2o669هندسة القاهرهاحمد عادل عبد الحميد فهيم
48743oصيدله طنطابالل صالح سالم على سالم
28535oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء جميل احمد العربى على بربرى سويلم
64o529تجاره الزقازيقاسماء خالد السيد ابراهيم عامر
2o745هندسة القاهرهعمر ابراهيم محسن سيد احمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنى سامى ابراهيم ندا39785
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشرين وجيه عبدالمجيد عبدهللا729986
نوعية اسيوطرانيا رفعت يحيى حسين795659
طب بيطرى كفر الشيخمحمد هيثم محمد صالح الدين سكر365876
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاحمد سمير محمد محمود25846
صيدلة اسيوطمريانا عاطف فنيار واصف794739
طب اسيوطلمياء جمعه احمد السيد788667
597ooتجاره انتساب موجه قاهرهعالء محمد احمد احمد
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كليةاسمجلوس
3o35o1تربية بنهازينب مجاهد ابوالعزم احمد
تربية اسيوطاسراء عمر عبد الرحيم عمر797928
5793oتجاره القاهرهضحى سعيد صابر ابراهيم
اداب قنا ج جنوب الوادىساره سعيد محمد محمود ابراهيم237155
2691o3هندسة عين شمسعبدالرحمـــن مصطفى سليمان مصطفي
تجاره القاهرهرحمه اشرف محمد محمود31574
58o413تربية ابتدائي المـــنصورهالسعيد عبد هللا عبد المـــنعم السعيد
5o42o7تربية جامعة دمياطهبه محمد السيد محمد عجيزه
اداب انتساب موجه عين شمسفريده احمد محمد سليمان الشريف293813
طب المـــنيامروة ابو بكر محمد احمد714174
تجاره المـــنصورهمحمد احمد مـــنصور احمد577659
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين مجدى عبد العظيم السعيد156179
تجاره المـــنصورهاسراء السيد سالم نصرهللا العربى486783
2o3621طب اسنان القاهرهاسراء سعيد عبدالحميد محمد
فنون جميله عماره المـــنيامحمود محمد طه عبد الكريم728192
هندسة طنطامصطفى عصام عرفه ذكى على497385
23o933هندسة شبرا بنهااحمد حمدى على عطا هللا
72oo54رياض اطفال المـــنيا طالباتحنان موسي جابر خليل
طب بيطرى الزقازيقدعاء فتحى على عبدالفتاح518689
37o31اداب القاهرهنوال سيد صالح علي
اداب الزقازيقرانيا كمال احمد محمد ابو طواله667755
745o2oكلية الطب بقناالشيماء خيرى بغدادى عثمان
اداب بنهامى ايمـــن مصطفى محمد عفيفى278511
كلية البنات تربية عين شمساسماء حسن كامل محمد شهاب الدين293762
تجاره الزقازيقانجى سعيد محمد احمد جميل637845
27o29oتجاره عين شمسمروان محمد محمد شحاته
فنون جميله فنون المـــنيانور مجدى شحاته مصطفى31712
طب بيطرى القاهرهلوجينا اسامه على عبد هللا35765
64453oنوعية الزقازيقاسماء محمد حسن عبد المـــنعم
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسسلمى اسامه محسن عبدالفتاح299127
46o86كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىايه محمد ابراهيم محمد
اداب القاهرهاحمد حمدى عبد الهادي رضوان29525
صيدله الزقازيقعماد محمود على محمد مـــنصور648337
اداب المـــنيازينب عويس سيد عبد الحافظ724124
تجاره بنهاامـــنيه قاصد كريم ابراهيم محمدى مراد278335
العالي لالعالم وفنون االتصال 6 اكتوبرعلى ايمـــن رمضان رضوان محمد667885
اداب االسكندريهاية سعيد عبد المـــنعم عبد المعز خليفه349259
تجاره القاهرهعبد الموجود ايمـــن فتحى عبد الموجود رجب55639
هندسة الزقازيقمحمد صبرى محمد البيومى قابيل643652
تجاره الزقازيقعبدالمـــنعم السيد على السماحى642179
كلية البنات آداب عين شمسمورين بهجت ادوار خليل129845
عالج طبيعى القاهرهاسماء ابراهيم ابراهيم الشيخ على231964
هندسة الزقازيقداليا وجيه عبد هللا مصطفى518488
صيدله االسكندريهنادية مصطفي محمد مسعد محمد محمود438635
تربية المـــنصورهمياده محمد عبد الهادى الجداوي572177
428oo3اداب دمـــنهورعبد العزيز محمود عبد الرحمـــن ابراهيم حماد
56882oصيدله المـــنصورهاسماء عوض الشــافعى عبد العزيز نور الدين
8o4381تربية ابتدائي سوهاجاحمد صالح احمد عبد المجيد
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمصطفى رجب ابوالحمد محمود735548
هندسة القاهرهمحمود طاهر شبل محمد نصار56814
485o52حقوق المـــنصورهاسراء اسامة محمد محمود
59o464 اداب المـــنصورهندى محمود عبد القادر ناصف
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كليةاسمجلوس
8o3993تجاره سوهاجيوسف محمود سيد على احمد
اداب القاهرهاميره احمد حسن غازى128226
212o79هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى على عبدالفتاح جويلى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانادهم على ابراهيم الدسوقى267172
طب الزقازيقاسراء عادل فتحى عبدالرحمـــن644581
اثار القاهرهروان محمد على سيد سعيد419552
كلية هندسة بنهافاطمه عبدالعزيز احمد عبدالغنى278797
هندسة القاهرهندى محمد ابراهيم محمد ابراهيم146691
8o2o9تجاره بنى سويفياسمين ايمـــن محمد عبد العزيز احمد
تجاره انتساب موجه االسكندريهسهيله كمال خليفه عبدالرحمـــن محمود339788
طب بيطرى جامعة الساداتساره مدحت شكرى حداد شــاهين215941
652o45اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاشرف سعيد عبد المطلب رمضان الصياد
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتشريهان محمد محمدالصغير مدنى746617
تجاره بنى سويفمحمد جمال بدوى محمد751969
8o5462تجاره سوهاجالشيماء اشرف عبد الموجود محمد
نوعية بنهابسمه محمد عبدالغنى السيد رمضان285955
653o86اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةسماء عصام غريب ابو اليسر
طب بيطرى المـــنصورهنوران سعد فوزى ابراهيم561262
29o183هندسة اسيوطعمرو محمود عبدالهادى صديق
4o425اداب حلوانحسام سيد احمد عبد هللا
تربية عين شمسسميه يوسف حسين عيد الدكر49382
تجاره انتساب موجه  عين شمسندى عبد الخا لق امين محمد141175
6639o2كلية أداب بورسعيدعبد الرحمـــن السيد محمود محمد المزاحى
41o526سياحه وفنادق االسكندريهفاروق وسام فاروق انيس
تربية رياضية بنين بنهامصطفى شريف صابر شريف284489
اداب عين شمسنورهان اسامه عبد المـــنعم عبد الحفيظ49319
33751oطب بيطرى االسكندريهعمر محمد فوزى جابر
اداب القاهرهيارا عالء عبد السالم هاشم48784
تربية شبين الكوماسماء جمال عبدالعزيز محمد224863
712oo6اداب المـــنياعبد هللا محسن على اسماعيل
تربية ابتدائي طنطااسراء حميده عبدالحميد على محمود367957
431o93تربية ابتدائي دمـــنهوررانيا محمود فتحي محمود حسن
2o4174التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةتقى صالح جمال محمد عبده
رياض اطفال المـــنيا طالباتشيرين عدلى معوض صاروفيم724226
صيدله عين شمسرحاب عادل عبده اسماعيل291597
هندسة كفر الشيخطه رضا عبد الستار محمد381661
تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد هانى محمد حسين الخولي565754
طب بنهامحمد صالح عبد القادر محمد على645293
اداب المـــنياشــادى محمد احمد محمد اسماعيل727637
5846o9طب المـــنصورهرضوى طارق سيد محمد اسماعيل محمد
تربية ابتدائي طنطاكيرلس فوزى صبحى عبدالسيد يوسف353341
66o2o7نوعية بور سعيداحمد محمد السيد رفعت حسنى الخياط
تربية طفوله االسماعيليهوفاء عبد العال احمد سعيد656678
32o2oهندسة عين شمسيوسف عادل بساليوس عوض
498o86كلية هندسة بنهاحامد اسماعيل ابراهيم المشد
هندسة القاهرهمحمد مجدى حامد السيد شــالمه356952
اداب انتساب موجه عين شمسفاطمه طه محمد عبدالعليم267947
49o7o9اداب المـــنصورهعبد الجليل خالد عبدالجليل البسطويسي الدريني
تربية اسواناميمة عبد هللا محمد ابراهيم822686
تجاره بور سعيدعمر على محمد شلبي صفا663687
8o1778اداب اسيوطاسماء ماهر على محمود
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود مبروك محمد يوسف716216
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كليةاسمجلوس
طب كفر الشيخاحمد رفعت عبد المعتمد عبد الدايم مبروك375268
تجاره المـــنصورهايه احمد ابراهيم احمد البسيوني585559
تجاره القاهرهحسام عنتر محمد محمود154625
طب اسنان االسكندريهمريم سامى حسن أحمد درويش412589
671o23هندسة اسوانمحمد عبدالستار محمد محمد حسن
تجاره القاهرهانس رأفت عبد الحليم محمد41644
5o639oتربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتاسماء مسعد محمود محمد الحفناوى
5o2416اثار القاهرهبالل بالل أبو زيد هاللى
تجاره اسيوطعبد الرحمـــن عالء فوزى عبد القادر792918
هندسة االسماعيليةاحمد محمد عبد هللا عبدالحافظ656942
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةلميس عصام مصطفى السيد عبد المعطى346298
كلية البنات تربية عين شمسنغمايه صفوت فتحي حنا37798
73o278حقوق اسيوطاسالم جاد عبد العال صديق
1456ooصيدله عين شمساسالم محمد ناجى احمد
حقوق االسكندريهآيه عباس مصطفى محمد419869
تربية رياضيه بنين الزقازيقاحمد سعيد محمد عبد الحميد عطيه516176
359o75صيدله طنطامريم عادل ميشيل توفيق جرجس
صيدله الزقازيقاحمد فتحى محمد حلمى مغاورى الدجدج276475
حقوق قنا جنوب الواديفخرى طارق أحمد فؤاد736194
صيدله االسكندريهامـــنيه احمد محمد كامل خليل 438169
تربية طفوله ج دمـــنهورأمل محمود حامد محمد زين428924
2o5884هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن سيد على عبدالرحمـــن
هندسة اسيوطمحمد هانى محمد عبدالعزيز مهدى511756
661o8oتجاره بور سعيدشيماء فؤاد محمد خليل المـــناخلى
طب االسكندريهاسماء توفيق يوسف عمارة448759
تجاره عين شمساحمد خالد احمد السيد281229
41113oاداب دمـــنهورنوركنزي محمد طارق إبراهيم حسن طلبة
14832oاداب حلواناحمد سمير عبد المـــنعم سليمان
5767oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى حمدى فاروق سليم
تربية شبين الكومنهى عصام حمدى متولى الزيادى215452
اداب المـــنصورهمحمد احمد المتولى عبد السالم573382
8o363oصيدلة سوهاجمحمد اسامه محمد عبد السالم
نوعية عباسيهاسالم عبدالجليل عبدالجليل السيد الصباغ294297
اداب الزقازيقلمياء عبدالسالم محمد على671196
طب االسكندريهايمان احمد ابراهيم عبد المقصود369345
تجارة قنا ج جنوب الواديعبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمود237322
تجاره عين شمسياسمين هشــام محمد صالح الدين عبد المعين خليل196121
السن عين شمسمـــنى عطيه عبدالمولى درغام274871
تربية الزقازيقميرهان عبد اللطيف الشحات عبد اللطيف638533
اداب االسكندريهيسرا عالء الدين محمد احمد العرابى419634
225o17تربية شبين الكوماالء عبدالحليم بكر الجندى
367oooتربية طفوله طنطادينا خالد عبد القادر عبد العال
تربية عين شمسدنيا محمد على جاد الكريم298257
2oo259هندسة عين شمسمريم حسين على حسين
اداب حلواناحمد خالد عبد الصمد مرسى118417
2o711oكلية البنات تربية عين شمسندى عبدالجواد زكريا عبدالجواد
تربية ابتدائي الساداتنيفين صالح كامل السيد226576
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفعلياء صافى الديب حسين716348
495o42هندسة طنطاشعبان جمال محمد علوفة
طب االسكندريهاسماء ماهر مبروك على درهاب451655
تربية رياضيه بنين الزقازيقمحمد السيد حسينى حسن حسين649699
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةالشيماء رمضان نبوى احمد عامر236462
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كليةاسمجلوس
تجاره انتساب موجه قاهرهنورا خالد فاروق محمد44648
226o29التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء سمير صبرى كشك
هندسة اسواناحمد عبد المـــنعم إبراهيم عبد العزيز الشربيني512541
3765o9كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمـــنى موسى حجازى موسى حجازي
66471oكلية التجارة ج العريشمحمد مجدي فتحي محمد الشريف
هندسة الفيوممازن مصطفى محمد نصر الدين مصطفى357739
تجاره القاهرهياسمين محمد حنفى محمود محمد197419
طب بيطرى المـــنصورهحسام محمد السعيد الدسوقى عوض596657
5o1678تجاره جامعة دمياطعلى محمد على بحيرى
فنون جميله عماره ج االسكندريهمي مدحت مصطفى أمين376533
724o79صيدلة المـــنيامحمد احمد عبد العظيم دسوقى
صيدلة بورسعيدايه اشرف محمد مسعد العزبي661355
تربية ابتدائي المـــنصورهبسمه محمود حسن محمد هالل566649
هندسة القاهرهمصطفى وليد جعفر زكريا16674
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننيرفانا انور عبد المالك فهمى يوسف124323
طب اسنان االسكندريهفرح أحمد ثابت محمود كدواني346891
تربية رياضيه بنين االسكندريهعبد هللا شريف اسماعيل علي عبد الباقى341132
21562oطب بنهادنيا طارق عبدالرازق عبدالواحد االجرود
عالج طبيعى القاهرهسماح وليم نصحي عبد المالك142567
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى احمد عبدالحميد الجندى213597
كلية األلسن ج أسواندينا عباس حسن عباس145976
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويساحمد فوزى عبد هللا على احمد643269
273o3تجاره انتساب موجه قاهرهمروه ابراهيم امام ابراهيم قميحة
نوعية الزقازيقمحمد اشرف محمد عبد الكريم محمد سالم512626
35o23السن المـــنياايمان مصطفى عبد العال سيد حسن
نوعية الزقازيقايه كرم عبدالغنى محمود645958
7587o4صيدلة اسيوطبسمه يونس محمد امين
تربية ابتدائي بنى سويفنهاد محمد حسن عثمان63766
كلية البنات آداب عين شمسمريم فرج فتحي مبروك55738
8o6371صيدلة سوهاجرانيا عبد العظيم عبد المبدى على
82o215تربية ابتدائي اسوانسريه اشرف سعودى جبريل
15o973صيدله القاهرهمحمد صابر محمد عيد
اداب المـــنصورهدنيا عبد هللا كامل عبد هللا سيد احمد573997
36o468تجاره طنطااميره وجيه بسيونى االشقر
تجاره االسكندريهنورهان مصطفى محمد محمد علوان422897
تجاره طنطااحمد مصطفى عبدالرازق على جمال الدين352712
5o8768هندسة الزقازيقاحمد مكاوى عبد النبى عرفه ايوب
كلية البنات آداب عين شمسندا عبدالكريم محمد السيد282318
8o711oطب بيطرى سوهاجابانوب بطرس شوقى بولس
1488o6كلية البنات آداب عين شمسوسام عبده حسن عبد الكريم مهران
اداب دمـــنهورعمر الراوى احمد يعقوب الراوى418761
هندسة المـــنيامينا عماد سمير زكى714531
6545ooتربية االسماعيليهدينا احمد محمد متولى
29o224هندسة شبرا بنهاعمر صالح الدين محمد سيد الجمل
تجاره اسيوطرشــا عطا سيد عدلي786473
تربية ابتدائي قنا ج الواديمـــنه هللا مجدى مـــنير كامل743997
هندسة عين شمسمحمد عبد هللا مصطفى عبد المعطى133528
375o39صيدله االسكندريهمحمد على فرج على فيوض
اداب اسيوطابرام ممدوح لبيب جرجس793518
6o1o1هندسة عين شمسمحمد رمضان فهمى سالمه
اداب المـــنصورهايمان محمد على محمد سيد احمد577129
تجاره القاهرهدينا محمد فرج عبد الجواد39346
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كليةاسمجلوس
21566oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةساره احمد عبدالحميد يوسف رزق
تجاره انتساب موجه قاهرهمرفت ابراهيم عبد النبى محجوب54191
5o3687تربية جامعة دمياطداليا إبراهيم طه ضيف
353o76طب طنطاعبد اللطيف صبري صبحي محمد نجله
268o91السن عين شمسندى اشرف محمد علي
5o3187اداب جامعة دمياطمحمود رمضان السعيد محمد أبوالمعانى
اعالم القاهرهاسماء عادل محمد عيد286666
تجاره بنى سويفمصطفى محمد محمد عبد الرازق719349
5o517oتجاره جامعة دمياطمريم جمال احمد احمد عبد الرحمـــن
طب بيطرى االسكندريهندى اسمح احمد عثمان احمد412339
تجاره طنطاآالء صالح محمد ناصف359123
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسندى ابراهيم سليمان حسن656434
8o9496تربية سوهاجاميره محمد السيد محمود
هندسة االسكندريهاحمد رفعت عباس مصطفى شلبى459544
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةليلى وجيه محمد محمد سند142351
هندسة طنطاغاده عبدالحميد محمد العبد236416
صيدله طنطانادية عزت عبد الحميد عبد الخالق دويدار496696
اداب المـــنيامحمد عبد الجواد مصطفى عبد الجواد721232
كلية اآلثار باالقصردنيا شحات عبد العزيز محمد عالم428432
فنون جميله فنون االقصرامـــنية مجدى محمد احمد عبد النبى346272
اثار القاهرهعبد العاطى فتح هللا احمد محمد عيسى373529
342oooكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةابراهيم خميس ابراهيم علي
صيدله عين شمسبسمه حامد محمد محمود298425
هندسة المـــنصورهاحمد سامح محمد المكاوي الشيخ487528
6131oحقوق بنى سويفعبد الرحمـــن محمد اشرف عباس عبد الجواد
هندسة االسكندريهمحمد مصطفي حسن زقزوق459856
علوم المـــنيامروة شــادى عبدالحميد درويش715153
748o41تربية ابتدائى فرع وادى جديدسلمى خالد معاذ اسماعيل
235o21هندسة طنطاحازم هشــام عبدالفتاح عبدالوهاب اسماعيل
تربية ابتدائي المـــنصورهحاتم عادل عبد القادر الششتاوى572939
هندسة الفيومساره السيد سعد احمد ابو النجا579511
طب بيطرى جامعة الساداتمحمد اسامة محمد هارون الحلو443266
41o7o7اداب االسكندريهمروان حمدي رفعت درويش
75415oطب المـــنياصموئيل جرجس عزيز جرجس
تربية ابتدائي شبين الكوماسراء محمد الصاوى عبدالحى222257
اداب االسكندريهاحمد مجدى رمضان توفيق335531
4211o4اداب االسكندريهمحمد السيد شعبان ابراهيم عبد الحليم
تربية كفر الشيخمحمد احمد ابراهيم طوالن378431
1299o5اداب القاهرهنغم كرم عبد الخبير رضوان
اداب كفر الشيخصابرين محمد محمود على ابو خشبه372622
51o29oاداب الزقازيقبسنت عالء سعيد حامد ابراهيم
42o948تربية اسكندريةعمر طلعت اسماعيل يوسف محمد
299o15اثار القاهرهندى خالد عبدالفتاح عبدالحميد
21688oتربية ابتدائي شبين الكومفاطمه هالل صبحى ابو شــادى
518o43صيدله الزقازيقساره حسن عطيه السيد
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عبد الوهاب سيد عبد الغني55236
تربية بور سعيدمارينا سمير لحظي خله662719
اداب االسكندريهاحمد محمد احمد على قدال341118
5o6274عالج طبيعى ج كفر الشيخأحمد رأفت محمد سليم
5o4523هندسة بور سعيدرأفت محسن رأفت الغيطانى
66o355هندسة بور سعيدمؤمـــن اشرف ثابت معاطي فريحة
هندسة اسيوطروان طارق خميس حسين مكاوى346797
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طب بيطرى القاهرهشــاهنده عمر محمد صالح126635
18918oتجاره القاهرهاحمد عصام عبدالحميد حسن محمد
2o6917طب عين شمساالء محمد اسماعيل على سويلم
5o9831اداب الزقازيقآيه محمود عبدالحميد عبدالعزيز
482o1هندسة عين شمسخالد هاني عبد الستار ابراهيم
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد مدحت محمد رضا السيد متولى187749
21o812دار العلوم ج القاهرهعبدالحميد رمضان عبدالحميد عبدالقوي
عالج طبيعى القاهرهنجالء عبدالمحسن حسين احمد سرور286753
48736oطب اسنان المـــنصورهمايكل مجدي يونان رزق
641o38تربية الزقازيقامل مختار محمود محمد سلمان
هندسة القاهرهفيلوباتير نبيل عطيه عبد المسيح124279
74761oتربية ابتدائي قنا ج الواديايه عبدالرحيم جابر محمود
2342o9طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنورهان محمد محمد يحى
كلية البنات آداب عين شمسوالء صالح محمد صالح147132
49987oمعهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيدعبد الرحمـــن احمد احمد عراقى
591o56هندسة المـــنصورهمحمد عوض محمد عطيه
3482ooتربية أساسي اسكندريةمـــنة هللا عزت محمد عبد العزيز ابراهيم
طب بنى سويفساره جمال قرني احمد عثمان63264
7952o4طب بيطرى اسيوطاسامه محمد على جالل
28786oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامل السيد محمود السيد مـــنصور
السن عين شمسدعاء محمد عيد جمعه عون224894
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةابراهيم احمدى ابراهيم الشلبى221622
225o28تربية طفوله شبين الكومايه ايمـــن سعيد ناصف
هندسة شبرا بنهاجورج اميل لويس عازر114969
785o64تربية اسوانمرفت يحيى عطا قناوي
كلية التربية الفنية ج المـــنياعنان حامد محمد عبد العظيم726752
طب عين شمسعزه مجدى ابراهيم عبداللطيف294468
طب طنطامـــنة هللا حسن محمد عبد الحميد الجمال496683
هندسة االسكندريهرانيا سامى حسن حسن الباز414252
56786oاداب المـــنصورههاله جمال زكى السيد كمال
هندسة حلوانمحمد محمود شيبة الحمد شعيا61421
232o76طب بنهاندى ايمـــن احمد محمود حموده
اداب الفيومدينا خالد ثروت احمد78643
2o7284طب عين شمسامال طارق محفوظ حافظ
43o998كلية األلسن كفر الشيخرنين محمد شبل حسن سيد احمد
هندسة القاهرهمحمود السيد فرغلى عبدالعاطى653647
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمريم مجدى شحاته شنوده659862
صيدله المـــنصورهاحمد محمد عبد الشكور محمد583292
8o115هندسة الفيومعبد الرحمـــن ربيع جابر حسين
هندسة االسكندريهامـــنية صالح الدين مرتضي عثمان457774
3oo149تربية بنهاايه ناصر سيد احمد ابراهيم
فنون جميله فنون المـــنياساره هشــام فؤاد محمد مصطفى228388
29157oكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسهدى رمضان ابراهيم حامد
12o896هندسة حلوانحسين مهاب حسين مصطفي
تجاره عين شمسكارولين ادوار ميخائيل اسحق132719
تجاره القاهرهعمر اسماعيل عبد الستار عبد الونيس152897
عالج طبيعى القاهرهعطا محمد عطا محمد حسن طعيمه276975
تربية طفوله االسماعيليههناء على سعد نصر ابراهيم652183
64479oتجاره الزقازيقمحمود السيد محمد سليم العقداوى
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسراء محمد احمد حسان بدري417296
صيدله المـــنصورهساره ثروت احمد العيسوى محمد جبر593592
15o951عالج طبيعى القاهرهزياد ابراهيم شعبان ابراهيم
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تجاره بنى سويفمحمد ربيع عبد المـــنعم محمد63851
صيدلة سوهاجمحمد رفعت محمد عبد الرحمـــن832784
1961o2كلية البنات آداب عين شمسبتول مصطفى محمد احمد قناوى
نوعية المـــنيامحمد رضا احمد محمد727211
تجاره القاهرهعمرو عبد السالم عبد هللا قاسم46884
8o4o71تربية طفوله سوهاج طالباتفاتن عبد الرازق ابراهيم على
تجاره طنطاحسن محمد حسن الشــامى358796
كلية أداب بورسعيداالء ناصر محمد عبد الحميد مصطفى661681
57787oهندسة المـــنصورهمحمود سامى عابدين خلف
8o8o41اداب سوهاجاحمد يوسف حمدى سيد
تربية اسوانخالد احمد على محمد823228
اداب القاهرههاجر محمد صالح احمد274462
1237o4هندسة القاهرهنوران شريف زين العابدين فتحى
سياحه وفنادق االسكندريهنادين وفيق لبيب عبد المسيح موسى346422
هندسة الزقازيقاحمد خالد محمد محمد شراره641777
عالج طبيعى قنااالء ماهر ابوالمجد عبد الرازق813143
تربية شبين الكوممحمد نبيل محمد عبدالحميد الطريني234962
71998oاداب المـــنيامـــنى على محمد صاوى
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعبدهللا عماد عبدهللا حسن297259
356o71تربية طنطاعال محمد حسن علي القليط
تجارة قنا ج جنوب الواديابراهيم سعيد رمضان محمد237879
تجاره القاهرهاحمد جمال محمود عبد الحميد115384
هندسة اسيوطمينا عادل عزب ذكى726316
تجاره بنى سويفمحمد عبد الجواد ابو زيد عبد الحميد717568
اداب المـــنصورهمحمود احمد محمد يونس493513
طب القاهرهاحمد اشرف كمال حافظ18619
اعالم القاهرهلؤى هشــام محمد عبداللطيف297273
375o75هندسة كفر الشيخكيرلس وصفى فوزى برسوم
هندسة المطريه جامعة حلواناالءهللا عبدالحميد صالح عبد الحميد شــاهين241516
هندسة المـــنصورهمصطفى محمد السيد البندارى شعبان562763
صيدله المـــنصورهعبد هللا مكرم على فايد495242
طب الفيومايه جمال محمد حسن74522
44o2o6طب اسنان طنطامحمود مسعد احمد على محمد عبدهللا
59o4oصيدله القاهرهندا عبد الفتاح رجب محمد
5916o6اداب المـــنصورهمى محمد ابراهيم السيد على
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورشيماء رفعت أبو السعود محمود سعيد445525
تجاره االسكندريهاحمد مسعد كامل حتحت425441
تربية عين شمسنوران سيد احمد سيد274882
8oo547اداب اسيوطعائشه سعيد ابوضيف احمد
2o2858اداب القاهرههدى هشــام االمير مرسى محمد
تجاره بنى سويفاسالم محمد يحيى ربيع711386
26817oتجاره انتساب موجه  عين شمسنورهان عبدالحى على عبدالرحمـــن
51o9o6تخطيط عمرانى القاهرهإسالم سمير عبد الحميد رفاعي
29878oهندسة شبرا بنهاشيماء يوسف جبريل عبدالراضي
اداب حلواننسمه على الشرقاوى حسن198337
رياض اطفال بنى سويفايمان احمد عبد الرحمـــن علي68268
صيدله المـــنصورهرحاب هالل السيد احمد589771
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةداليا حسام على ابراهيم العشرى381941
تربية ابتدائي الزقازيقمحمد احمد توفيق ابراهيم517271
21o125اداب حلوانصباح جاب هللا عبدالباسط ابوطالب
تجاره الزقازيقالسيد نبيل السيد محمد519415
37773oتربية كفر الشيخريحاب نبيل عبدالعزيز عبدالغفار
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تربية الزقازيقايه راشد شحاته سالم637864
هندسة حلوانمحمد خالد عبد المهيمـــن احمد124168
اداب االسكندريهروان وليد عبد المحسن محمد العصار411216
3649o9طب طنطاسلمي باهي عبد الوهاب الصياد
هندسة بور سعيدطارق عبد الناصر عاشور احمد غنيم663733
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدهللا على موسى الشنتورى235587
طب بيطرى القاهرهاالء نبيل عباس مصطفى31825
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سيد عبد الفتاح عبد الكريم58827
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةامانى ابراهيم السيد احمد642421
44415oطب بيطرى دمـــنهورمصطفي عبد الهادي محمد ابوميره
سياحه وفنادق االسكندريهبوال نبيل شفيق غطاس421511
76o858كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاالء سعيد حسين يوسف
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتنيرمين خير السعدي الطيري745361
4893o7تربية طنطاميرنا مجدى نجيب اسكندر جرجس
376o38طب بيطرى كفر الشيخأحمد رجب عيد رجب
صيدله عين شمسمـــنة هللا حازم ابراهيم احمد الهريدى117338
هندسة االسكندريهريهام حمدى محمد على شحاته457574
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايه مصطفى محمد مصطفى229328
اداب المـــنياعبد هللا محمود فهمى احمد719523
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد شريف عصام نور الدين135535
تربية المـــنيانورهان عبدالمتجلى لطفى امين723639
5224o3دار العلوم ج القاهرهمحمود صبرى حسينى احمد سالم
طب عين شمسمحمود سامى رياض سليمان حسين443839
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسراء ابراهيم سيد احمد66715
فنون جميله فنون المـــنياسميه محمد مـــنيسى ميكائيل713743
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواندينا حسنى عبدالمقصود محمد267936
2235ooاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عبدالحميد عبدالمـــنعم عبدالعظيم
74954oكلية اآلثار سوهاجآيه سيد احمد سيد
تربية ابتدائي جامعة السويساسراء احمد محمد احمد الكنانى636481
تجاره عين شمسابرار عبدالفتاح سليم احمد الجوهرى282971
هندسة عين شمسمصطفي محمد مصطفي محمد15575
صيدله االسكندريهسارة هانى قاسم السيد على عمر376841
42294oاداب االسكندريهساره سامى محمد ابواليزيد
12o124هندسة المـــنيااحمد محمد حسيبه عبد العزيز
73554oتربية رياضية بنين قنا ج.الوادىمحمود انور عثمان محمد
8o157اداب الفيومايه هالل محمد جالل الدين
تربية االسماعيليهمي محمود حنفي محمود635976
هندسة القاهرهعمر ياسر عبدالمـــنعم احمد187533
عالج طبيعى قنامكرم سمير حبيب شــاكر785425
تربية عين شمسمحمد عبدالمؤمـــن عبده نصر273377
35371oاداب طنطاامـــنيه السيد ابراهيم ابراهيم شلبى
211o58هندسة القاهرهشعبان ممدوح السيد محمد ابوالوفا
صيدله طنطااسماء رجب محمد محمد مصطفى شــاهين449351
144o28السن عين شمسميرنا اسامه احمد محمد
5o2453اداب جامعة دمياطأمل على عوض خلف هللا
تربية طفوله طنطاهدى محمود صبرى عبد الكريم امين489475
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننوران محمد اسامه حامد36423
تجاره اسيوطاحمد عربى على عبدالدايم727759
35o741تربية اسكندريةاسراء خليفة محمود عبد الغنى
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ابراهيم احمد الطويل213871
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد احمد محمد محمد جانب442877
طب المـــنصورهوالء السيد خالد السيد محمد مشه594318
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5o1496تربية جامعة دمياطندا أشرف محمود عيد الالوندى
3767o3طب كفر الشيخاسماء لملوم علي محمد العرنج
تجاره كفر الشيخكمال بدران محمد احمد حجازي371214
8o7885تربية سوهاجالحسينى فرغلى عبد العليم فرغلى
هندسة الزقازيقمصطفى السيد ابراهيم شبانه566445
هندسة الزقازيقمحمد حمدى احمد محمود السيد564977
135o21هندسة حلوانساره اشرف سالم سيد احمد
298o65كلية البنات آداب عين شمسغاده ايمـــن سيد احمد ابوالفتوح
12o811تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرقيه محمد احمد فوزى الصفطاوى
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاية طارق فتحى الصاوى العادلى372238
146o11اداب حلوانزينب طارق نصر الدين سالمه
اداب طنطاعزه عادل ابراهيم فايد359861
8379oحقوق القاهرهعبد الرحمـــن جاد محمود محمد
8oo561نوعية اسيوطمريم صالح عياد شكرى
نوعية المـــنياعلى كساب خلف هللا جارحى724426
اداب طنطاعالء الدين محمود ابراهيم محمد شحاتة496219
اداب انتساب موجه القاهرهمحمد صبحى محمود على147173
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم محمد محمد محمود22323
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايمان محمد شوكت إبراهيم مرعي451728
طب االسكندريهندى نور مرضى عوض446692
تربية الفيومهاجر خالد محمد خالد76373
تجاره القاهرهاحمد يوسف سيد يوسف26619
اداب انتساب موجه االسكندريهاميرة شعبان باهى عبد السالم محمد349254
737oo2اداب قنا ج جنوب الوادىايه هللا ابوالوفا شرقاوى حسن
هندسة اسيوطاحمد ايمـــن احمد محمد787477
8o7232طب سوهاجمينا يوسف القس بطرس ابادير
نوعية الزقازيقغادة سامى محمد عيسى512396
تجاره المـــنصورهمحمد جمال عبد السالم محمد592558
هندسة الزقازيقمحمد السيد محمد محمد احمد644519
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهنهال شــامل عبدالمحسن حموده234327
اثار القاهرهياسمين اشرف محمد ستين218735
65o577طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسمحمد ابراهيم احمد العطار
هندسة كفر الشيخمحمود على على مصطفى الجندى573313
طب المـــنصورهيمـــنى عبد المجيد محمد راشد عبد المطلب569369
حاسبات ومعلومات القاهرهنوران محمد كامل حسن128883
اداب المـــنصورهصالح محمد صالح الدين ابوالفتوح581264
73857oإعالم ج جنوب الوادىعبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن حفنى
طب بنى سويفمحمد سعد محمد لملوم64765
655o55تربية االسماعيليهبدور اسماعيل محمد اسماعيل
هندسة االسكندريهسارة أحمد محمد رياض عبد هللا457966
كلية البنات تربية عين شمسالشيماء السيد عبد الحميد خليفه39288
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد زايد محمد218194
تجاره القاهرهاميره عادل عبد هللا محمد25266
اداب عين شمسبسمة يسرى محمد عبد المـــنعم المرعشلى128251
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدينا حسنى محمد السيد احمد581614
صيدله بنى سويفهاجر حمدى على خالد62913
815o84تجاره سوهاجعبد الوهاب على محمود عبد العزيز
3813o3تجاره كفر الشيخمصطفى السعيد عبده ابراهيم دشيش
74o197كلية تجارة ج أسوانيحيى عجالن حسن محمود
65o513صيدله الزقازيقيوستينا فرج صليب ميخائيل
تجاره القاهرهمحمد سعيد محمد عبد العظيم54313
السن عين شمسانتصار حسين احمد امين155271
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كليةاسمجلوس
كلية طب االسنان جامعة أسيوطساميه مظهر لويس جندى827867
اداب انتساب موجه عين شمسايه احمد على بسطاوى267725
حقوق عين شمساحمد خالد احمد ابراهيم263924
طب الفيوممحمد سمير احمد سيف اليزل73631
تجاره كفر الشيخمحمد السيد محمد عبد الغنى رمضان381272
122o36طب بيطرى القاهرهاحمد عباس جالل عبد الهادي محمد
سياحة وفنادق المـــنياايمان عادل حسنى محمد718626
هندسة سوهاجمحمود رمضان احمد جاد الكريم832546
413o72صيدله االسكندريهزياد احمد صالح محمد برغوت
اداب القاهرههدير طارق عبد الرحمـــن ابو عامر153658
حقوق بنى سويفمصطفى محمود عويس احمد73831
8o4846طب سوهاجمارينا مـــنير مراد ميساك
حقوق االسكندريهخلود خالد محمد احمد ابراهيم349284
كلية البنات تربية عين شمسابتسام محمد نعمان حسين ابراهيم291167
صيدلة اسيوطنيرمين مجدى لمعى الياس791876
1439ooطب بيطرى القاهرهايه جمال شوقى حسن
419o17سياحه وفنادق االسكندريهكريم محمد فوزى محمود احمد
صيدله االسكندريهحسن عطيه حسن السيد محمود436922
64o35اداب بنى سويفمحمد لطفى عبد السالم محمد
41628oاداب انتساب موجه االسكندريهعمر عادل المحمدي محمد إبراهيم
3o3448هندسة شبرا بنهامحمد عابد ابراهيم احمد ابراهيم
تربية شبين الكوماسماء مـــنير عبدالونيس عبدالنبى226698
64o599صيدله عين شمسامانى اشرف احمد راغب عبده
44o176طب اسنان طنطامحمد هاشم فهمى عبدالحليم اللبان
كلية البنات تربية عين شمسرحمه عادل رشيد ثابت22262
49222oنوعية طنطاامل الششتاوى على حماد
هندسة الزقازيقهانى محمود محمد ابو المعاطى588841
15o616تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم حمدي يوسف عبد السالم
كلية هندسة بنهامحمد امام عبدالحميد عبدالحميد279533
فنون جميله فنون حلوانندى محمود محمد احمد146782
8193o9كلية الصيدلة ج جنوب الوادىسها مـــنتصر عبد الفتاح مصطفى
اداب قنا ج جنوب الوادىشيماء احمد بركات محمد744479
هندسة اسيوطاحمد عماد عبد هللا ابراهيم مـــنصور586371
5o8958السن المـــنياكامليا احمد مرسى متولى
طب االسكندريهخلود ابو المكارم احمد ابو المكارم الصعيدى448639
اثار القاهرهعبد الغنى عبد المـــنعم عبد الغنى ابراهيم عيد357112
هندسة طنطاإبراهيم زين العابدين إبراهيم شعبان459875
هندسة المـــنصورهعبد الحليم ايمـــن عبد الحليم حسن بدوى588218
263o75هندسة عين شمسيوسف وجدى عبد ربه محمد
7949o3تجاره اسيوطاحمد عبد المـــنعم نصر عبد المـــنعم
اداب الزقازيقالسيد حسن مصطفى محمد ادريس649674
اداب اسيوطاالء محمود عبد الرحمـــن حسن789272
كلية األلسن ج أسواندينا صالح يوسف عبدالشــافى734976
تربية فرع الوادى الجديدراندا عادل عبدالرحمـــن عبدهللا749647
اداب عين شمسمها مجدى عباس احمد147437
صيدله القاهرهمريم موسى هالل عبد التواب حسانين56292
3o16o8كلية البنات آداب عين شمسهاجر ابراهيم عبدالعزيز مرعى
822o86تربية ابتدائي اسوانليلى ناصر سيد حسن
اداب انتساب موجه القاهرهاحمد هالل محمد خميس197878
كلية األلسن بنى سويفاسماء سيد عويس عيسي64916
تجاره القاهرهندى عمرو احمد شطوري198335
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىعبدالعزيز عبدالسميع النوبى حسن745815
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كليةاسمجلوس
صيدله القاهرهعبد الرحمـــن احمد احمد ناصف13484
صيدله الزقازيقنورهان محمد محمد عبدالعزيز مطاوع489676
584o16هندسة المـــنصورهمحمد ابراهيم احمد عبده البنا
هندسة الفيومتسنيم سامى عبد الظاهر احمد149217
هندسة االسكندريهيوسف احمد صالح احمد صالح459395
79o113تجاره اسيوطندى عالء حامد سيد
تربية قنا ج جنوب الوادىهبه صابر عالم محمد742617
هندسة الفيوميوستينا سمعان يوسف فرج هللا75516
35o595طب االسكندريهنادين عالء الدين امين على
صيدله طنطامصطفى خالد محمد الجندار362712
تربية ابتدائي بنى سويفجمال مصطفى محمد احمد66599
صيدلة اسيوطعبد الرحمـــن يحيى حسن ادفاوى823294
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد حسين محمود شــافعى296382
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد سيد حسن صالح43665
66473oكلية التجارة ج العريشهشــام الناصر صالح الدين احمد السالموني
2187ooتربية طفوله شبين الكوممريم السيد مصطفى حماد
2o6o31تربية عين شمسمـــنه هللا نبيل فهمى محيى الدين
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانسلمى ممدوح مصطفى عباس15261
اداب الزقازيقنبيله السيد احمد محمد ابو عيشه637956
2o2788كلية البنات تربية عين شمسمـــنى احمد عبدالعظيم محمد
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن خالد صابر محمد191362
اعالم القاهرهانجي اسامه فؤاد محمد128235
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهشــام عادل سعيد بسيونى146964
اعالم القاهرهمارتينا مالك زكى بشــاى34949
6o374اداب حلوانايمان محمد محجوب كرام
12oo73تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حمدى محمد محمد مصطفى
تربية حلوانندى البدرى محمد ابوالوفا48779
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمعاذ رجب عبد الحافظ احمد47836
2o26o9اعالم القاهرهايمان ابراهيم فهيم محمد
56187oتجاره المـــنصورهاحمد حسنى فخرى عبد الحافظ
تجاره طنطاعمر طارق عبد الدايم السيد487269
علوم القاهرهعلياء محمد سيد زكي15281
تجارة قنا ج جنوب الواديايناس حسين موسى احمد733259
28448oتربية بنهامحمد شحاته محمد شحاتة
تجاره القاهرهمروان عبد المـــنصف محمود احمد155473
8o4165اداب سوهاجعبد هللا محمد جابر احمد
هندسة اسيوطعبد الحميد جمال عبد الحكيم عابد796421
كلية اآلثار سوهاجمحمد الهادى عماد احمد عطا796558
612o9تربية ابتدائي بنى سويفمحمود ابو الخير محمد علي
معهد فني صحى طنطااسراء عبد السالم محمد محمد الشباسى354458
كلية أداب بورسعيدآيه عزت خليل الحسيني السمري662677
هندسة عين شمسندى شريف محمد صفوت توكل117244
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسراء سعيد الشحات محمد عبدالدايم278122
8o26o2تجاره اسيوطاميره عاطف مهدي محمد
7o554طب بنى سويفدعاء احمد امام عيد
تخطيط عمرانى القاهرهعبدهللا عطا محمد محمد758831
اثار القاهرهعبد الرحمـــن محمد السيد قيشــاوي641721
هندسة عين شمسميرنا سمير احمد السيد عامر46682
طب حلواناميره جمال عبد الناصر احمد62814
8o2794كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفماريانا سعدان صموئيل قالده
38499oهندسة اسيوطمحمد أبو الوفا على السبيعى
تجاره الزقازيقاحمد عماره عبد البارى محمد643743
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كليةاسمجلوس
5779ooتجاره المـــنصورهحسام حسن البدراوى السيد
حقوق بنى سويفامـــنيه احمد سعد عبد العزيز62663
تربية رياضية بنات سوهاجسماح احمد عبد المـــنعم محمد817515
6o664طب بيطرى القاهرهايه رمضان سيد محمد
تربية المـــنصورهفاطمه السعيد عثمان محمد البهوتى579377
اداب القاهرهاميره محمود سيد محمود58476
تربية عين شمسكريمه عبدالمـــنعم فاروق سيد198316
اداب عين شمسصباح حشمت فهيم قلدس129879
صيدله طنطااسراء صالح ابراهيم الشويحى367987
7333oصيدلة الفيومهدير عيد شعبان حسين
118o13تجاره عين شمساالء مدحت مـــنير احمد
صيدله حلوانايه عالء عبدالعزيز صقر235756
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسرامز سمير فهيم بسخرون13347
43143oتربية دمـــنهوراسراء ابراهيم محمد شوقي
صيدله عين شمسداليا عماد محمد كمال مصطفى261544
عالج طبيعى القاهرهساندى نبيل وهبه غالى193678
37o398اداب االسكندريهسلمى عاطف مخلوف محمد ابو ربع
796o17تربية اسيوطشيرى عياد وهيب سعيد
طب المـــنياعالء ابراهيم كفاية بادير726117
65572oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةهند محمد محمود جمعه
746oo7تربية قنا ج جنوب الوادىناهد ناصر حراجى محمد
21838oعلوم شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء سليمان على البنا
دار العلوم ج القاهرهندى على محمد السيد علي277782
صيدله المـــنصورهوسام حسن حسن عبد الشــافي578456
طب االسنان المـــنيامينا عصام صبحي صادق717414
13477oطب عين شمسمارتينا سمير هارون جرجس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد معمر سعد محمد129537
علوم القاهرههدير جمال عبد العظيم ابراهيم155312
كلية البنات آداب عين شمسدينا عزب حماد عزب267761
565o36تربية المـــنصورهذكرى ياسر جمال عوض الرفاعى
56o692طب بورسعيديمـــنى ايمـــن مـــنصور على السالمونى
تمريض شبين الكوم المـــنوفيةاسراء عادل السيد سالم مبارك236152
هندسة شبرا بنهاهشــام حنفى عبدالوهاب محمود286915
تربية اسيوطانجى حبيب عبده حبيب796282
هندسة الفيومهدير مجدى تامر السعدنى52258
5o335تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء بكر رزق محمد بكر
8o7984صيدلة سوهاجاحمد فيصل سيف هريدي
طب القاهرهمحمود االشوح احمد االشوح58894
72114oنوعية المـــنيااحمد ابو الليل احمد ياسين
تجاره القاهرهاحمد جمال محمد سالم58631
تجاره القاهرهنوران عصام عبد الرسول عبد الهادى136119
نوعية بور سعيدعبير عيد معوض ابو الفتوح663396
 تربية الساداتريهام محمد بشرى علي شــاهين232199
السن عين شمسامـــنية صابر يوسف عطا هللا148619
3o5276تجاره بنهامحمد حسام امين عبدالصادق
2o8oo8هندسة القاهرههدير احمد محمد رمضان عبد القادر
41989oاداب االسكندريهريم محمد محمد احمد يوسف
64o674صيدله عين شمسنيفين جمال الشحات محمد العسال
657o91تربية ابتدائي جامعة السويسكريم عصام احمد توفيق
196o69تجاره عين شمسشروق عمادالدين محمد السيد
21722oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسامه مصطفى صالح الدين احمد
124o86هندسة عين شمسسلوى حسن على على
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طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسابتسام فوزى فؤاد حامد655989
هندسة طنطاايمان جابر السعيد خطاب364225
هندسة المـــنصورهمحمد طلعت محمد عبد العزيز ابو النور594696
15o548تجاره القاهرهاحمد فتحى احمد وهب هللا
هندسة اسيوطاحمد خالد عبد الهادى عبد الحميد الشــاهد796111
تربية رياضية بنين سوهاجمحمود احمد السيد حسين811262
74o337كلية اآلثار باالقصرلمياء محمد عبد الحميد احمد
52o237هندسة الفيومعادل حسن مرسى محمد موسي
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد حازم عبد السالم السيد142964
14557oتجاره عين شمساشرف ابراهيم السيد ابراهيم
طب طنطاتقوي أحمد محمود البقري492724
8ooo35طب اسيوطاسماء يونس عبد النظور ابراهيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبيشوي هاني لبيب اسكندر114921
41oo72كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنرمين عادل ابراهيم احمد مصطفى
431o8هندسة القاهرهجهاد محمد احمد على محمد
8o6335اداب سوهاجريم مجدى عبد المطلب مصطفى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد هشــام عبدهللا قريطم217216
7133o6هندسة بترول وتعدين جامعة السويسالحسين جالل عبد الاله محمد
تجاره االسكندريهياسمين ابو زيد فراج احمد417913
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفي الحسين قناوي عباس26159
نوعية الزقازيقاميره عبدالمـــنعم السيد عبدالغنى648993
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود محمد امين حامد جبريل235465
41o967تربية رياضيه بنات االسكندريهيارا احمد صديق حسين سعد
3575o4طب طنطااحمد بسيونى شحاته حجازى
كلية طب أسوانهناء احمد ابراهيم احمد822177
27o975اداب عين شمساسماء عبدالفتاح محمد عبدالفتاح
1931o2هندسة عين شمسريم خالد هاشم على محمود
طب بيطرى المـــنصورهسلمى محمد اشرف عبد الفتاح احمد سيداحمد563498
تربية ابتدائي شبين الكومنورا شعبان السيد طاحون218351
نوعية كفر الشيخايهاب شعبان محمود حامد السماحى375122
حقوق طنطامحمد اشرف محمد محمد الصعيدى371264
58858oهندسة المطريه جامعة حلوانمحمد اسامه رشدى عبده جوهر
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود نعيم الدين حسن حسن193762
2152o7طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهاله مجدى معوض عبدالبارى
اداب الزقازيقمـــنى ناصر محسن احمد طه زيدان637945
6463o8كلية السياسة واالقتصاد ج السويسمـــنى فتحى خليل حسين دهمش
طب القاهرهمهند ايهاب طلعت عبد الفتاح17583
652o75تجاره االسماعيليه ج قناة السويساالء محمود محمد اسماعيل
تجاره القاهرهعبدالرحمـــن ناصر عثمان محمد حسن187888
هندسة طنطااحمد حاتم محمد احمد هنداوى353177
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىمحمد محمود رمضان محمود745846
صيدلة اسيوطنورهان احمد عمر محمد739339
هندسة حلوانمحمد نور الدين محمد نجم الدين عليوه414165
2o3769تربية عين شمسمـــنى محمد عبدالتواب على
36817oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةامـــنيه اسامه عبدالستار العفيفي
56425oصيدلة بورسعيدمصطفى حسام الدين مصطفى احمد
58967oتربية ابتدائي المـــنصورهايه ماهر محمد الباز محمد
هندسة القاهرهمحمد نبيل عبد الحميد عبد المقصود44282
تربية االسماعيليهمارينا سعد فؤاد سعد656669
طب كفر الشيخامـــنيه عادل محمد مرسي سالم374286
طب عين شمسمصطفى حسونة عدلى محمد755552
حقوق الزقازيقمحمد خالد محمد على ابوزيد668883
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66286oهندسة بور سعيداسراء احمد مرسي إسماعيل على
3651o3هندسة طنطاسميه السيد عبد  المـــنعم السيد
 تربية الساداتايمـــن اسماعيل عبدالرازق ابوزيد224272
5o4o4تربية عين شمسمياده السيد حنفي محمود
3729o4تربية كفر الشيخمحاسن محمود محمد محمود الصردى
14o185هندسة عين شمسماهر ممدوح العزب هالل
66o172تربية رياضيه بنين بور سعيدمحمد ناصر احمد عرفان تمام
38o669تربية كفر الشيخاسماء مروان احمد عبدالخالق
تربية ابتدائي بنهاسناء سمير فتحى متولى صبرة277246
اداب طنطااسراء يسرى محمود السيد البسيونى485318
حقوق المـــنصورهأنس أيمـــن محروس الصياد499845
تجاره بنهاعالم لطفى احمد الننى227213
تربية ابتدائي بنى سويفنورهان شعبان عبد العظيم على67874
19o61oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةرؤى على عبدالوهاب غزال
14o178هندسة المـــنياكيرلس لطفى توفيق ملك
تجاره عين شمسمصطفى سالمه ابراهيم هاللى292569
هندسة القاهرهاحمد محمد احمد حسن عبدالعال192723
كلية البنات تربية عين شمسروان رزق عبدالحافظ محمد سالم287926
188oo9هندسة المطريه جامعة حلوانشروق نبيل محمد احمد عياد
اداب انتساب موجه عين شمسشــاهنده هانى محمد سامى146492
اثار الفيوماحمد ايمـــن متولى الدسوقى محمد586736
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاحمد عبد السالم المتولى محمود488759
21827oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعصام عماد عبدالحفيظ حسن اسماعيل
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمى احمد المبروك الكومى222594
7o23oطب بنى سويفمحمد جابر سالمه على عبد العزيز
66o659كلية أداب بورسعيداحمد طلعت محمود حسين يوسف
علوم رياضة االسكندريةسمر محمد حسن اسماعيل حسن457894
3o129صيدله حلوانمصطفي احمد حامد حسن
حقوق اسيوطاحمد اشرف عبد العزيز مرسي785162
تجاره عين شمسمحمد امير حسبو السيد145117
اداب قنا ج جنوب الوادىنا نسي ناصر شــاكر قليد742732
5oo258هندسة بور سعيدعمرو محروس حسن الديك
اداب قنا ج جنوب الوادىمـــنى يوسف احمد مصطفى738872
5o6256تربية جامعة دمياطامانى مراد عبدالرازق المتولى السعودى
2263o9كلية الصيدلة ج المـــنوفيةميرنا بشرى عطا حنا
4467o9كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورهاجر لطفي أحمد علي زلط
تربية حلوانكريم محمد سيد ابراهيم56479
هندسة طنطامصطفى محمد إبراهيم محمد حسين487583
35o751تربية اسكندريةامـــنية احمد علم الدين عبد الغنى
49o281طب اسنان المـــنصورهمحمد هشــام عبدالحميد شوقى ابراهيم عامر
5o6o83هندسة المطريه جامعة حلواناسامه ايمـــن سعد عبد الوهاب معيزه
تجاره بنى سويفشروق عادل جابر محمد71889
اداب حلوانليلى احمد محمود عبده الشناوى14527
طب بيطرى بنهااحمد عبدالحكيم احمد الحويطى293941
44o711طب االسكندريهمصطفي رمضان فاروق ابراهيم زيد
81215oتجاره سوهاجالسيد احمد عبد الرحيم بركات
رياض اطفال بنى سويفشروق ياسر حسن احمد62295
5oo21oهندسة بور سعيدخالد على السيد الحديدى
3693o8نوعية كفر الشيخفاطمه عبد القادر عبد القادر نجم
صيدله القاهرهاسراء محمد على محمود42745
هندسة شبرا بنهاطاهر مجدى عاشور بيومى297816
اداب بنى سويفندي طة محمود يوسف64987
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حقوق طنطارنيم محمد عبد السالم عبد المجيد363783
581o18تربية المـــنصورهايمان يوسف هالل احمد الحصرى
287o8اداب القاهرهدنيا عادل خليل محمد
اداب القاهرهسالمين عاطف عبد اللطيف محمد15491
هندسة طنطاجالل غالب جالل عبد الحميد غالب353212
عالج طبيعى ج كفر الشيخاياد ماجد عطيه عبد السالم جاب هللا378453
8o2187اداب اسيوطهويدا رضوان احمد عبد الاله
37448oطب اسنان كفر الشيخنورهان عصام محمد يوسف القرنشــاوي
824o46طب القاهرهعبد النعيم محمدالشريف عبد النعيم احمد
هندسة القاهرهندى محمد رفعت توفيق128771
تربية بنى سويفاحمد خالد تقى على66247
8o8468تربية سوهاجشنوده رزق راجى فلتاؤوس
تجاره عين شمساحمد حمدى ابراهيم احمد262256
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مظهر مصرى العقدة224299
تجاره دمـــنهورمـــنه هللا محمد صالح محمد عجمى346544
حقوق طنطاهيثم محمد محمد ابراهيم بكار352988
اداب المـــنصورهاميره ابراهيم محمد على رمضان589662
34o233اداب االسكندريهتقى محمود جمعة احمد
تجاره القاهرهاميره السيد مختار احمد119178
رياض اطفال المـــنصورهوالء حماده جمعه محمد حسن517824
كلية الصيدلة ج الساداتاحمد جمال محمد شهاب224437
214o2اداب انتساب موجه القاهرهسيدة عاطف احمد عبد القادر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعالء عرفات على احمد77861
حقوق عين شمسلمياء عبد الحميد يوسف محمد114827
65o228اداب الزقازيقرانيا عبدالسالم محمود على البقرى
هندسة االسكندريهاسماء محمد احمد محمد جمعه455459
طب القاهرهحبيبه ايهاب العزب محمد الهجام118755
2o2564كلية البنات آداب عين شمساحالم مبروك عبدالحليم احمد
هندسة حلوانمحمد اشرف سرور تركى458757
اداب االسكندريهلوجينا محمد ربيع أحمد411179
هندسة اسيوطمي اسامه محمد حسنين788893
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود حسام محمود حماد224436
66o1o4كلية أداب بورسعيدحسام حسن حلمى حسن دياب
طب الزقازيقشروق محمد محمد محمد511319
718o3oطب المـــنياعبد الوهاب محمد عبد الوهاب توفيق
طب بيطرى القاهرهفاطمه على احمد عبد الرحمـــن احمد35441
طب القاهرهديفيد ممدوح حليم بباوى192638
صيدله االسكندريهيارا عالء كامل محمد السيد437519
طب اسنان المـــنصورهضحى عزت عبد السالم حسن564752
طب اسنان القاهرهتقى صالح الدين ابو العال محمد123229
تربية الغردقة جنوب الواديسمر احمد محمد احمد238683
2o5755حقوق عين شمسمصطفى محمد مصطفى احمد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايه حسين عبد العزيز محمد راشد214265
طب عين شمسسلمى ياسر عبدالقادر مصطفى مكى294462
815o13اداب سوهاجرشــا مصطفى محمود مصطفى
662o59كلية أداب بورسعيدسلمى محمد عبد الفتاح عبد الرحمـــن ابو سمره
اثار القاهرهسلمى محمود مـــنظور فرج199982
8o4239صيدلة سوهاجاحمد ناصف كامل على
2951o5تجاره عين شمسمريم بهاءالدين على صالح
4142o1هندسة االسكندريهسيف الدين وليد محمد رمضان محمد مرسى
تجاره عين شمسعلى عقيل على محمد269291
اداب دمـــنهورسعيد أحمد سعيد متولي الجمل427157
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تجاره عين شمسكارولين ظريف نبيه مسعود271879
هندسة االسكندريهيمـــنى السعيد ابراهيم محمد محمد414385
طب بنى سويفعادل السيد محمود عبد الصمد71554
صيدله القاهرهروان جمال جالل ابراهيم محمد121851
13611oكلية البنات تربية عين شمسمارينا ماهر فوزى سعد هللا
هندسة اسيوطايهاب سليمان جابر سليمان عز244598
هندسة الزقازيقمحمد عرفه عسران سليمان563551
تربية الزقازيقاميره بكر عبد الحميد محمد643168
64o277هندسة عين شمساروى حامد ابراهيم محمد جاد
8o8647طب سوهاجمحمد عبده خلف محمد
تربية المـــنصورهامينه عبده محمد عرفات579721
تربية ابتدائي المـــنصورهسعد السيد احمد محمد ابو ريا574666
طب الفيومريم محمد موسي محمود77372
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةنهال نجاح محمد سالم شريف232773
صيدله الزقازيقمصطفى عبد المـــنعم محمد محمود مجلى518443
تجاره القاهرهنورا عبد السميع عبد هللا على البيومى127749
هندسة المـــنصورهمحمد خالد السيد مختار جاب هللا488943
تربية بنى سويفساره خليفه محمد محمد71336
تربية الزقازيقتيسير محمد احمد عبد الرحمـــن639918
219o64طب بنهايسرا شريف محمد محمود المال
تجاره بنى سويفمحمد جمال فتحى محمد713151
طب بيطري المـــنياكريم نصري صادق زاخر726138
7184o4رياض اطفال المـــنيا طالباتأمـــنية ممدوح فاروق محمد
65o688اداب الزقازيقمحمد على السيد السيد
صيدله طنطاعادل محمد سعد مجاور غالب361864
246o6دار العلوم ج القاهرهسمر جمال سعد على القاضى
هندسة المـــنصورهمحمد حسن حجازى السيد583233
فنون جميله فنون المـــنيامحمد ناجى محمد عبدالعزيز جادو342588
4352o9صيدله االسكندريهاسماء ابراهيم عبد العظيم محمد موسي
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويفحسام الدين احمد محمد على61253
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويساالء احمد حميد احمد  حميد658857
9o47oصيدله بنى سويفمحمود صادق عبد هللا صديق
65111oتربية ابتدائي االسماعيليهعبدالرحمـــن محمود ابراهيم سليم
هندسة طنطاعمر هشــام محمد البطش358919
358o88اداب طنطاكريم بدر احمد متولى العجمى
طب المـــنصورهعمر خالد السعيد محمد داود565841
هندسة القاهرهبسام مصطفى محمود محمد13836
صيدله الزقازيقاروى سعيد على السيد رجب363594
76o436هندسة اسيوطدردير عبد القادر جيالنى دردير
43o136نوعية االسكندريهاسماء خالد على سالم قطب
3o2944نوعية بنهاماجده ابوبكر فتوح بدر احمد
اداب المـــنصورهاحمد السيد السعيد صابر561862
6498o5طب الزقازيقمحمود السيد ثروت عبدالسالم احمد
صيدله الزقازيقاحمد جمال عبدالفتاح حسن639664
8o3865كلية األلسن سوهاجريهام احمد محمود عمار
طب طنطاعبير جمال السيد ابو النصر367484
22o728طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد عبدالحليم محمد
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد ثابت محمد سالم43858
هندسة حلواناسماعيل حسنى عبد المـــنعم السيد15669
5o4oo6تجاره جامعة دمياطأيمـــن محمد محمد خير الدين
صيدلة المـــنيامى مختار عبدالحليم حسين738431
كلية البنات تربية عين شمسندى صفوت محمد عبدهللا دبور283531
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هندسة كفر الشيخحسين محمود لطفى السباعي ابو هرجه488914
645o27رياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحنور محمد قطب مصطفى
اداب القاهرهشــادى ايهاب عبد الخالق ثروت135835
هندسة القاهرهيارا ممدوح غنيم على35912
حقوق المـــنصورهكاظم السيد ابراهيم احمد عبده575177
8o755oتربية ابتدائي سوهاجهاله عبد المـــنطلب عبد الاله عمر
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننيرفانا وجيد سامى عزيز126148
تربية الزقازيقعلياء عطيه عبد الهادى عطيه643193
36o751صيدله طنطاايه محمد يوسف سليمان القطب
3o3393حقوق بنهاعبدالرحمـــن كامل عباس احمد ابوزيد
كلية األلسن سوهاجمصطفى محمود محمد محمود275929
5o4737تربية جامعة دمياطاسراء محمد صالح عبد العزيز ابراهيم
22413oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسامه سامى السيد سعده
238o51تجارة قنا ج جنوب الواديساره محمد احمد عيسى
5o1517اداب جامعة دمياطيمـــنى صفوت محمد الشرقاوى
تربية اسيوطكريم عصام فلى سانوس798381
تربية عين شمسهدير محمد رجب محمد على34527
طب االسماعيليه ج قناة السويسامل صديق محمود محمد812674
تربية حلوانعبدالمقصود نصر عبدالمقصود سليمان273288
تجاره عين شمسايات عادل فتحى سيد حسانين293487
طب سوهاجمينا ايوب سامى فرج812187
6552o2كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس باالسماعيليةمحمد السيد عبد هللا حسن احمد
اداب القاهرهايناس ابو المعاطى سيد عبد المجيد زعتر56147
228o84طب بنهامحمود فارس الوصال العيسوى
7247o2تجاره بنى سويفحسين طنطاوى محمد عبد الرحيم
29o649كلية البنات تربية عين شمسامل سالم عبدهللا سالم سعيد
8182o3هندسة سوهاجاسالم ابراهيم فخري ابراهيم
517o29صيدله الزقازيقكريم عطيه ابراهيم بيومى سليمان
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد عبد الحليم نورالدين السيد على572994
12o54oهندسة عين شمسابانوب سمير وديع بسطا
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالحميد بركات الغرباوى224478
2846o4هندسة شبرا بنهااحمد جمال محمد محمد السيد
2o3921تجاره القاهرهمـــنه هللا رجب احمد محمد محمد المهدى
اداب دمـــنهوروجيه الشحات ابو المحاسن السيد ابراهيم427787
عالج طبيعى القاهرههدير جمال الدين اسماعيل جمال الدين211797
تربية ابتدائي بور سعيديمـــنى رمضان عبد الرحمـــن عبد العليم محمد661668
تربية شبين الكومنورا ماهر عبدالرحمـــن عبدالدايم225162
18969oإعالم بنى سويفسمر محمد السيد تهامى
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمسلبنى عالءالدين محمد عبدالعظيم188421
58o189تجاره انتساب موجه المـــنصورهعبد الفتاح احمد عبد الفتاح احمد حماد
تجاره طنطاعبد الرحمـــن ناجى فهيم العزب شريف592229
تربية شبين الكوماسالم صبحى عبدالوهاب عوض233322
12o585هندسة عين شمسفيليب عماد غبلایر فلتس
تجاره بنى سويفمحمد حسين زيان ابراهيم68935
كلية حقوق المـــنياصفاء طه على عبد السالم713919
تجاره بنهاعمر عبد المـــنعم عبد العظيم عبد الحى139135
تربية ابتدائي بنى سويفشروق عاطف محمد سيد62293
تربية االسماعيليهشروق عاطف محمد السيد654268
تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد عبد الفتاح سالمه عبد الفتاح564117
صيدله الزقازيقنرمين وليد صالح الدين سليمان286558
1439oهندسة القاهرهاحمد اسامه على ابراهيم
اداب بنهاسمر محمد ناصف السيد277733
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تربية المـــنصورهمريم محمد رشــاد ابراهيم كشك569944
تربية المـــنصورهايمان شعبان عبد الرؤف عبد الحميد581569
طب االسكندريهريم احمد محمود محمود احمد على435241
طب بيطري المـــنيابيشوى سمير ابراهيم فرنسيس727978
السن عين شمساسراء عالء ابو اليزيد على عالم363751
5o2657تجاره جامعة دمياطميرنا شحاته شحاته الخربوطلي
67o18طب بنى سويفايه على عبد الرؤف عبد البر
اثار القاهرهمحمد خالد محمد محمد عبدهللا292896
13o355هندسة عين شمسعمرو محمد عبد الرحيم احمد حسن
5o3oo3طب بيطرى المـــنصورههاجر محمدحافظ حافظ عبداللطيف الطاووسى
تربية طفوله الزقازيقمـــنى محمد احمد حافظ احمد حريز584529
3o5845كلية البنات تربية عين شمسدنيا عادل انور علي
43o289تربية ابتدائي دمـــنهورسالي سليمان إبراهيم سليمان المدبولي
صيدله القاهرهمحمد احمد ممدوح زكى الشيمى17228
3529o9تجاره طنطاعلى سعيد متولى ابراهيم بسيونى
688o2تجاره بنى سويفاحمد محمود سيد ابو طالب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانانجى حمدى محمد محمد الفخراني194763
43o652تربية الساداتامل ناجى عبد الستار ناجى 
5237o1طب االسماعيليه ج قناة السويسعبدة وجيه احمد عوض على
طب االسكندريهنوران هشــام رشدى محمد السيد438938
تربية أساسي اسكندريةمحمد اسامة محمد راضى حسانين339171
645o93صيدله الزقازيقايمان عبدالنبي قطب محمد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسشرين عالء محمد عبد الجليل653136
تجاره المـــنصورهمصطفى عماد محمد كامل المرسي578513
اداب االسكندريهادهم رجب السيد رجب فراج343949
5o3734عالج طبيعى ج كفر الشيخهدير اسماعيل عبدالوهاب عبد الفتاح العنانى
تربية شبين الكومايمان محمد خزعن يونس222891
27914oنوعية بنهاامام عبدالحسيب عبدالباسط محمد الديب
584o99اداب المـــنصورهايمـــن رضا فرج سنجاب
حقوق االسكندريهمحمود محمد سعدالدين حسن السيد يوسف419145
هندسة عين شمساندرو اميل جرس جريس127164
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد احمد امين محمد حشــاد213385
هندسة االسكندريهمحمد صالح محمد توفيق مصطفى عوض455213
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورهان سعيد عيسوى يونس214459
السن المـــنيااحمد صابر سعد محمد عمر48967
تربية طفوله شبين الكومفاطمه عبدالحليم سعيد مصطفي بشرة214851
353o35طب طنطااسامه احمد ابراهيم حسن الهمسه
1466o1هندسة عين شمسندى سعيد على محمد
22o342طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره عاطف مصطفى عالم
هندسة حلوانمصطفى حسن محمد قطب125768
7285o5هندسة المـــنيااسراء خالد طه احمد
تجاره دمـــنهورأميرة عبد الناصر فتح هللا بيطح429842
5o4o38تربية جامعة دمياطساره عبد الحكيم محمد فرح نعمان
3385o6هندسة االسكندريهعمر سامر ابراهيم حافظ القالوى
1395o8هندسة القاهرهمحمد عبد المحسن عبد الغنى سالم
تربية طفوله الزقازيقعزه صبحى مصطفى على  مصطفى643192
طب اسنان طنطاامـــنيه سامى عبدالموجود على مرعى236925
3o184اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةانطون صالح موسى حنين اقالديوس
348o67هندسة االسكندريهايه طارق عطية اسماعيل
تربية اسكندريةمينا كميل نصرى فريد ميخائيل415588
طب بورسعيدعبد الرحيم احمد السيد احمد عز574776
51o716تربية ابتدائي الزقازيقإلهام جمال عز الرجال عبد العزيز محمد
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تجاره دمـــنهورعاصم احمد عبد المجيد الديب426194
نوعية فنيه قنااسماء عبدالدايم محمد حسين745642
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشيماء عربى سيد العربى55415
تجاره عين شمساحمد اشرف صابر عبدالحليم262255
فنون جميله فنون المـــنياميراى باسم مكرم فهمى191141
8o9848تربية ابتدائي سوهاجمؤمـــن احمد محمد عبد العال
4263o4حقوق طنطاعبد الرحمـــن صالح على الجندى
41567oتربية اسكندريةامـــنية محمد عبد العظيم عبد الرازق الصبا
طب بيطرى كفر الشيخمحمد مجدي عبدالمـــنعم السنور381651
34o944هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد حسام الدين زكريا محمد
اداب الفيومساره محمد عبد الهادي محمود81267
38328oطب كفر الشيخعلي فايز عبدالجواد محمد
48793oصيدله المـــنصورهبسنت جالل عبد المجيد الغر
7884o2اداب اسيوطمها صابر ابورميح حسن
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهدير فكرى جابر السنطاوي216172
37oo33هندسة االسكندريهمحمد ألهم محمد على السودانى
344o51حقوق االسكندريهمحمد رمضان سيد عبد الرحيم
82o768هندسة اسوانمينا ماجد عزمى عوض
43o358السن عين شمسسلمي محمد عبد الهادي علي الشباسي
8o9588تجاره سوهاجعالم على اسماعيل عالم
طب بيطرى القاهرهعمر طارق ادريس عويس122245
41oo97فنون جميله فنون االقصرميرنا اسحاق بارح ارمانيوس جرجس
8o1o69حقوق اسيوطنشوى ابراهيم احمد محمد
448o24كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنور ياسر محمد اسكندر
صيدله االسكندريهايه مصطفى محمد عيسى346962
هندسة عين شمسلؤى سمير الحسينى عطيه635466
طب االسكندريهنوران على حامد محمود ابو اسماعيل438937
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمى محمود عزيز الدين القاضى228654
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةنورهان عبده زكريا البدرى499545
تربية طفوله اإلسكندريةايه خميس السيد ابراهيم عبده347294
4413o7طب االسكندريهاحمد وحيد فاروق بشــارة
2758o1اداب بنهاابراهيم محمد ابراهيم عبدالغفار
نوعية الزقازيقعبد هللا يونس ابراهيم غنيمى517255
28597oاثار القاهرهشروق كمال الدين عبدالعليم عامر قطوطه
تربية الغردقة جنوب الواديشيماء هاشم السيد الميهى238136
صيدلة اسيوطهاجر هشــام محمود محمد785148
طب طنطامحمد احمد محمود ابراهيم حموده353517
تجاره عين شمساحمد خيرى احمد محمد294668
4296o5تربية دمـــنهورسها محمد حسن مجبرى
37511oتربية رياضيه بنين كفر الشيخاسالم اشرف محمد فؤاد اسماعيل عبدهللا
هندسة المـــنصورهاحمد السعيد حسن البقرى حسن593643
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن ممدوح سليمان احمد نوح235385
82113oكلية تجارة ج أسواناسماء رجب حسن توفيق
174o8تجاره القاهرهندى عاطف جمال محمد
هندسة المطريه جامعة حلوانشروق هاني محمد عبد العظيم115362
هندسة االسكندريهعبد الواحد بدر احمد بدر شحاته472626
اداب اسيوطمحمد صالح محمد فالح794636
صيدله طنطااسراء عبد القادر حسين نوفل367799
اداب بنهامصطفى فتحى مصطفى احمد275925
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسمحمد عماد عبدالعاطى الصعيدى237698
1423o9اداب انتساب موجه القاهرهشروق على عبد السالم عبد هللا
523o75تجاره الزقازيقعبدالرحمـــن جمال محمود محمد الجندى
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تربية اسكندريةبوتامينا مصباح عبده اسكاروس ا ندراوس422699
تجاره الزقازيقامام السيد الشــافعى حسن ابو المجد511787
6311oتربية بنى سويفساندى عادل محروس ناشد
66o893تجاره بور سعيددينا وليد احمد محمد الخضرى
هندسة االسكندريهروان عادل احمد عبد الباقى مصطفى457964
هندسة اسيوطمحمد عبد المـــنعم ثابت محمد787717
اداب القاهرههدير رشــاد محمود فرغلى39874
2o273oتجاره انتساب موجه قاهرهشروق سامى السيد عبدالمـــنعم
34643oسياحه وفنادق االسكندريهنسمة طاهر حسن حالوه
41o918اداب االسكندريهامـــنيه قدرى سعد محمد
حقوق القاهرهسهيله محفوظ محمود على13649
6o275تجاره القاهرهمحمد شعبان حنفى مبارك
اداب الزقازيقوالء طارق محمود محمود عليان641113
19o594صيدله طنطابسنت محمد باسم سعيد عباس البرعى
36o661صيدله االسكندريهجهاد عبد المتجلى محمد محمد عماره
تربية الزقازيقالهام مجدى خيرى سليمان فراج637834
5o299oصيدلة بورسعيدفاطمه محمد محمد الشريف
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةياسمين غريب زغلول مصطفى655725
كلية حقوق المـــنياعالء مختار فتحى على711431
79o998اداب اسيوطايه محمد حسن محمد
طب بنهااسماء فرج محمد السيد286495
2382o4صيدلة اسيوطساره احمد مصطفى محمد
28556oإعالم بنى سويفرباب عصام شحاته عبدالقادر
81229oصيدلة سوهاجمريم ميخائيل نظيم ميخائيل
اثار القاهرههشــام شعبان عبد هللا حسن58362
56o322هندسة المـــنصورهعمر خالد احمد المرسى
تجاره عين شمسمريم سامى عبد العظيم بدوى114769
هندسة حلوانيوسف ايمـــن محمد صالح الدين مصطفى195725
تربية رياضيه بنات االسكندريهتقى شريف احمد علي حسن417234
3oo379كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقعبدربه ياسر عبدربه محروس
تربية حلوانفاطمه احمد فؤاد مـــنصور273951
3o1o16طب بنهاساره انور ياسين التهامى
اداب القاهرهتقى محمد النبوى عطيه على124711
طب بيطرى االسكندريهساره محمد رشدي احمد حسانين ابو الفتوح438984
تربية عين شمسرومانى عصام صليب حنا84419
422o61اداب االسكندريهعبدالرحمـــن عصام فرج احمد
تجاره عين شمسمحمد سيد هاشم محمد جيره هللا288941
اداب فرع الوادى الجديدآية مختار على احمد748395
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد احمد السيد االحول219999
13ooo8هندسة القاهرهاحمد رجب عبد القادر على
تربية العريشمريم مصطفى عودة علوان666353
595o75طب بيطرى المـــنصورهسلمى عبده ابراهيم الدسوقى ابو المعاطي
طب القاهرهآالء خالد أبو زيد السباعي مغيزل374581
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةشروق فؤاد السيد عبد هللا موسي653768
58797oصيدله الزقازيقحسن البنا محمد حسن يس الديب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكيرلس ايمـــن رشــاد عبدالمالك266989
34ooo3طب بيطرى االسكندريهايات عبدالرحمـــن غالب محمد مـــنصور
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةندى احمد السيد طاحون225454
52oo61صيدله الزقازيقخلود السيد عبد الحميد على
37o159طب االسكندريهاحمد محمد مـــنصور درويش الطرينى
صيدله القاهرهمروه محمد عبد الجواد اسماعيل24985
تجاره دمـــنهورعمر عالء عبدالنبى محمد محمود العطفى427964
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663o24كلية أداب بورسعيدمؤمـــن السيد محمد عباس احمد
تجاره القاهرهفيروز طارق حسين محمد199836
35o45oكلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمـــنة هللا محمد نبيل فهمى على إبراهيم
4229o2تربية أساسي اسكندريةهدير حسن محمد محمد عبد العال
3679oطب اسنان القاهرههاجر نبيل على ابراهيم
اداب حلوانشروق كمال صالح محمد44799
2943o1تجاره بنهاسامر سليمان صبرى عطيه مـــنصور
هندسة القاهرهاحمد خالد هالل احمد124668
صيدله االسكندريهجهاد مجدى فتحى عبد هللا حربى468679
4145o6هندسة االسكندريهعمرو هشــام السيد عبد الرحمـــن المهدي
طب االسنان المـــنيامينا ناجح شفيق حنا712117
38oo31كلية األلسن ج أسوانسهيلة محمود على عمر ابوالحسن
286o71طب بنهامها عوض عبدالغنى ابراهيم صالح
تجاره عين شمسابراهيم طارق عبدالجواد حسانين294663
 تربية الساداتايرين جمال مترى حبشي225954
8oo451طب اسيوطريهام رشــاد محمد محمود
تربية اسكندريةآالء مـــنصور حسن مـــنصور عثمان417314
1971o7هندسة عين شمسنورهان مجدى محمد صالح عبد الحميد
تجاره بور سعيدندى ياسر محمد عبد الوهاب محمود ابو سمرة664549
35o266عالج طبيعى ج كفر الشيخهدير مصطفى رجب خليل اسماعيل
66o963اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةميرنا محمد كامل عبده حسن عبد هللا
5o5846تجاره جامعة دمياطعبد الرحمـــن شريف اسماعيل محمد اسماعيل
41359oهندسة االسكندريهعبد هللا جمعة محمد على قطب
38o3o8طب كفر الشيخامل محمود علي الصاوي
صيدله بنى سويفوالء محمد محمد احمد721598
نوعية المـــنياآيه محمد عبد العظيم محمود713385
اعالم القاهرهايمان محمد كامل محمد خليل221341
تربية ابتدائي الزقازيقامـــنيه حسام الدين احمد جبر649868
2o8868طب اسنان القاهرهاالء احمد فرحان محمد شحاته
هندسة القاهرهمحمد ابراهيم محمد ابراهيم155826
طب بيطرى جامعة الساداتعمرو احمد عبد الاله خليل الطحان442858
35435oتربية طنطااميرة خالد محمد موسى البدوى
هندسة المـــنيااحمد علي حنفي محمود حسن343431
تجاره عين شمسدنيا سعيد نصر محمد موسى265832
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد حسين عبد الحكيم على738112
3o1215تجاره بنهايوسف اسالم محمد ابراهيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمها محمود حسنين عبد العزيز121259
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةسها محمد فريد عامر226267
طب طنطاطاهر قطب زكى رزق شــاهين235562
حقوق عين شمسمحمد حسن محمد سعيد194422
تربية ابتدائي سوهاجاحمد على محمد سعد816434
اداب حلوانعبد الرحمـــن مسعد سالم محمود147895
578oo2رياض اطفال المـــنصورهامل عبد المـــنعم سعد عبد الدايم ابراهيم
اثار الفيومشــادى عماد خميس صبحى213861
2o2889كلية البنات آداب عين شمسياسمين هانى محمد محمد جبر
دار العلوم ج القاهرهنيهال احمد عبد العظيم محمود فاضل148781
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةندى احمد يوسف على ابو العال653382
كلية البنات آداب عين شمسرحمه محمد ابو الفضل احمد34337
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد نجيب سالم محمد235257
تربية طفوله كفر الشيخمى ناصر سالم سليمان376648
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمود كمال احمد118342
199o82هندسة حلوانسيد محمد سيد حسن
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كليةاسمجلوس
5631o3اداب المـــنصورهمريم شكرى على عبد الجليل مـــنصور
24o294تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عادل على محمد
صيدله طنطاشيماء كامل عبدالحكيم عبدالعاطى229989
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد صبحى عبدالغفار محمد جبر235437
صيدله بنى سويفايه هاني سيد مهدي64238
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى احمد صبرى احمد العشماوى234936
4883o8صيدله المـــنصورهمعتز محمد عبد الحى الشهاوى
كلية البنات آداب عين شمسسلمى سامى كمال محمد265771
تربية حلوانفاطمه عبدالحكيم محمد عزوز267825
اداب عين شمسمادونا اشرف نبيل لمعي282289
حقوق االسكندريهآيه محمد عبدالنعيم على423748
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةوفاء احمد محمد محمود228958
تجاره عين شمسعلى عطيه محمود عبدالعال267369
1977o3هندسة المطريه جامعة حلواندعاء عطيه احمد عزت توفيق
طب بيطرى اسيوطافنان هارون عبد الستار مهنى793761
صيدله طنطاسعاد ابراهيم عبدالغنى ابراهيم229496
اداب كفر الشيخوفاء مرسى ابراهيم طلبه الفار385155
586o94هندسة الزقازيقخالد هالل عبد هللا عمر الحشودى
حاسبات ومعلومات القاهرهعمر اسامه عبد المجيد حسن121886
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاشرف محمد سعيد النقيب213854
141o66تربية فنيه بالزمالك جامعة حلواننرفانا سيد سابق السيد
تجاره بنى سويفاحمد يحيى عبد الرحيم حسن67232
اثار القاهرهريم عادل علي حسن37352
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشريف طه ابو طالب احمد122392
41o622اداب كفر الشيخنورهان عالء الدين محمد محمود محمد عطيه
صيدله حلوانحسام الدين على عوض على61754
تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمه محمد عبدالوهاب سيد735691
26o16تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم محمد صبرى محمد
تربية الفيوماالء خالد محمود محمد72653
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمود مدحت عبد السالم عبد الرازق24441
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسامة احمد رزق احمدمـــنيسى373574
42o449رياض اطفال االسكندريه طالباتمريم احمد احمد محمد عبدالغنى
71682oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنار احمد محمد علي
3o4678كلية هندسة بنهاصالح اسالم محمد فريد عزام
اداب حلوانمحمد عصام زينهم سيد57665
421o36كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاحمد سمير فرج ابراهيم عبد الحميد
اداب طنطاميان عصام عبدهللا عبد القادر شــاهين496544
تربية اسواناسماء حسن محمود الحاج حسن822259
كلية حقوق المـــنياداليا كمال فهمي مهني725569
كلية حقوق المـــنياعمر طارق محمد امين722469
تربية حلوانمهند ادهم السعيد الشرقاوى48499
2o5196هندسة عين شمسمحمود ابراهيم حسن ابراهيم شرف الدين
اداب حلوانريهام رمضان ابراهيم محمود137841
طب المـــنيامصطفى سيد على محمد715594
تجاره عين شمسمصطفى احمد محمود خليل189456
اداب كفر الشيخضحى حسيب السيد بسيونى ابو العنين377786
فنون جميله فنون حلوانندى محمد فوزى محمود43464
57o575هندسة المـــنصورهمها جابر محمد عوض
8o2513تربية اسيوطرشــا سيد ديب سليم
طب القاهرههدى صالح محمد محمد717195
اداب الفيومعبد الرحمـــن عماد خليفة بخاطره152878
66376oهندسة بور سعيدمهاب عبد الفتاح السيد محمد البيلى
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تربية المـــنصورهندا احمد حسين محمد عوضين573467
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد نبيل محمد احمد75647
2658o7اداب عين شمساسراء ماهر حسن احمد
تجاره القاهرهريم ماهر على محمد الروبى199975
14867oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانرحمه كارم عبد الكريم محمد
طب اسيوطمونيكا باسم فايز ناروز786715
طب المـــنصورهامل محمد عبد العاطى حافظ عبد العاطى561336
2o8o7oهندسة حلوانمارينا مجدى روفائيل بطرس
تجاره كفر الشيخإيمان مـــنصور محمد مـــنصور382417
تجاره المـــنصورهعماد عادل ابراهيم زكى577648
هندسة طنطاانس البدراوى طه عبدالجواد العطار366524
تجاره المـــنصورهحسين ممدوح حسين السعيد حسين587957
تجاره دمـــنهوربيشوى بهجت وصفى رزق هللا حنا418937
227o77هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد حسين عبدالعزيز حسين
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد سيد حامد ابراهيم139532
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد ناصر محمد سالم263864
هندسة الفيوممحمد خالد عبدالمحسن السيد517525
هندسة عين شمسمحمد صابر حسن رزق263694
2o5516هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف صابر مصطفى سلطان
رياض اطفال المـــنيا طالباتساره فتحى مخلوف مفتاح723832
تربية دمـــنهورآية محمد قطب قرقاره429266
8o449تربية ابتدائي الفيومجهاد محمد قطب محمد
هندسة كفر الشيخعبد الرحمـــن محمد محمود محمد مكاوي345398
35ooooتجاره االسكندريهحبيبة علي ابراهيم محمود االشقر
4435o8طب بيطرى دمـــنهورميخائيل جورج ميخائيل سعد
73o759رياض اطفال المـــنيا طالباتمريم عاطف مرزق جرجس
تجاره طنطاايمان ايمـــن عبد الونيس محمد بدوى353717
23o9o5طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى محمد محمود عبد الغفار ابراهيم
رياض اطفال المـــنصورهاسراء محمد عبد الباقى عبد العزيز572747
226o95اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةفاطمه عبدالرحمـــن عبدالسالم ابوعالية
2822ooحقوق عين شمسايه مصطفى عوض هللا عبدالعال
تربية عين شمساسماء فرحات عبدالواحد شــاهين295467
اداب طنطامصطفى احمد مختار عيسى366768
تربية اسكندريةسمر محروس ابراهيم على مسعود417434
1491o4صيدله القاهرهياسمين سمير ابراهيم محمد
297o12هندسة شبرا بنهاشهاب ايمـــن محمد زكريا
19o113تجاره عين شمساحمد فتحى عبدالعظيم محمد على حسين
64o39تربية ابتدائي بنى سويفمحمود ميهوب عويس شعبان
حقوق االسكندريهشــاهر امجد سالم احمد سالم411496
27o794تربية حلوانرضوى بدوى محمود احمد حسين
17o53اعالم القاهرهميار خالد محمد مهدى الشواربى
عالج طبيعى القاهرهدعاء اسماعيل على اسماعيل24961
5o9178هندسة الزقازيقاميرة حسام عبد الجواد احمد احمد
تجاره القاهرهمصطفى محمد عبد هللا عبد اللطيف26164
هندسة اسيوطابتسام حمدى عبد الظاهر مـــنصور797776
2o8854اداب انتساب موجه عين شمسنوران خالد محمود شلبى
هندسة عين شمسكيرلس عماد ميخائيل عوض192741
71o647طب اسيوطاسراء محمد أحمد عبد الرافع
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سعيد محمد احمد123247
صيدله الزقازيقدينا صالح ابراهيم عبد الحميد شريف585384
اداب االسكندريهندى حسن حجازى اسماعيل415913
اداب المـــنصورهايمان فتحى ابراهيم على الجمل593344
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3o1o25طب بنهاماهيتاب احمد عبدالعزيز محمد سيف
تربية ابتدائي قنا ج الواديهدى احمد محمد على738874
تجاره بور سعيداالء ايهاب البسيونى خاطر661744
كلية البنات آداب عين شمسليلى ابراهيم محمود محمد عبد الوهاب639936
كلية هندسة بنهاهليل رمضان هليل سنوسى276672
طب بيطرى دمـــنهوراسماء عاطف حامد عبد المطلب مـــندور451923
6357ooطب الزقازيقاحمد محمد سعيد محمد الشهيدي محمد
27o627اداب عين شمسايه محمد محمود عباس
تربية شبين الكومياسمين حمدى محمد هالل234492
عالج طبيعى ج كفر الشيخضحى محمد محمد شالطه494762
اداب عين شمسايثار خالد عبد المجيد ابراهيم31737
طب بيطرى المـــنصورهنسمه احمد عبد الرحمـــن محمد ابوستيت487137
43o6o9اداب دمـــنهورالشيماء احمد كامل الصياد مهينه
تجاره القاهرهكريم محمد رضوان محمد عمر32735
422o9oتجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد محمود محمد البدرى عبدالجواد
229o74تربية الساداتاسماء محمد عبدالعزيز احمد 
تجاره المـــنصورهسها مصطفى اسماعيل محمد رزق492318
52197oطب الزقازيقفيروز احمد محمود احمد ابراهيم البنا
75315oحقوق بنى سويففاطمة شعبان عباس أحمد
كلية البنات آداب عين شمسنورهان ياسر محمد السيد137999
569o22إعالم ج جنوب الوادىياسر مجدى حامد محمد القلموشى
1484o3تجاره القاهرهمهاب مجدى مصطفى سيد عبد الهادى
45o169كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآية حسن حسن يعقوب
7194o2رياض اطفال بنى سويفابرار محمد عبدالرحمـــن محمد
اداب انتساب موجه القاهرهخلود نبيل محمد على21338
سياحه وفنادق االسكندريهياسمين علي عبد الكريم سالم429789
هندسة حلوانابراهيم عصام ابراهيم محمد عبد الجليل378696
هندسة القاهرهمحمد احمد حنفي محمد الشــافعى135587
تجاره المـــنصورهمى سامى الدياسطى فوده566765
صيدله الزقازيقشيماء البديوى ابراهيم ابراهيم519622
اداب المـــنياساره محمد ابراهيم عبدالسالم728854
صيدله الزقازيقابراهيم المسلمى ابراهيم سالم517345
كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةحازم رمضان رمضان السعيد الحداد588524
طب القاهرهياسمين شريف حسين رفاعى31396
تربية الغردقة جنوب الوادينهاد محمد عطيه محمد237439
19o491هندسة عين شمسساره حسين احمد حسيني
76oo6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى احمد احمد عبد المقصود
335o57هندسة االسكندريهمارينا طارق رفعت صبحى ايوب
7167o6نوعية المـــنيابدريه ضاحى عبد هللا محمد
اداب انتساب موجه عين شمسرحاب عبد الرازق جلول على143844
صيدلة اسيوطزينب بدري احمد جاد الكريم747443
تربية ابتدائي طنطاعبد هللا نبيل ابراهيم جوده عبدالرسول357427
تجاره بنهانورا وهبه حسين عبدالمـــنعم282942
طب الزقازيقمحمد احمد موسي حسن دعادر635718
اداب انتساب موجه عين شمسياسمين صبرى زايد السيد312334
تربية طفوله شبين الكومدينا كرم محمد سليم شحاته215314
اداب المـــنيازينب على على عبد السالم718643
23o444تربية ابتدائي بنهامصطفى عادل محمد عبدالحميد
23594oصيدله حلوانايمان محمد حسن علي رمضان
5917o6تجاره كفر الشيخمحمد حمدى فهمى احمد
466o7oتجاره دمـــنهورمحمد صبرى حامد زلط
282o83هندسة شبرا بنهامحمد مجدى حسن حسن
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كليةاسمجلوس
طب القاهرهعبد هللا ابراهم عوض محمد ابويادم442839
1331o7حقوق عين شمسعمرو وائل طلعت احمد
اداب بنهاايناس محمد طه يوسف مـــنتصر284879
صيدله عين شمسنورالهدى حمزه محمد حمزه188113
كلية االثار ج اسوانعماد اهاب عرفة حسين أغا499881
2o5699اداب القاهرهماجد محمد فاروق عبدالوهاب
2o6234تجاره عين شمسمادونا كمال وديع إلياس
5778o5هندسة الزقازيقاحمد رضا صالح ابراهيم عطية
السن المـــنيارانا سيد احمد عاشور31637
هندسة المـــنصورهنورهان فتحى احمد مـــنصور579129
6o912اداب حلوانعمرو شلبى عمار موسى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه عالء عبد المجيد محمد126245
هندسة المـــنصورهشريف اشرف عبد الفتاح احمد حجازي563542
65o456اداب الزقازيقامل عبد القادر عبد الرحيم محمد
اداب القاهرهميار طارق عبد الجابر حماد دياب27765
اداب عين شمسمـــنه هللا جمال على معوض الشهالى283895
64oo17تجاره عين شمسسلمى محمد عادل محمد حسين
هندسة المـــنصورهايثار احمد ابراهيم محمد درغام567291
اداب عين شمسسهام محمد ابراهيم احمد الفحل287788
تربية/رياضة جامعة الساداتساره حسن ابراهيم فهمى محمد221167
اداب الزقازيقايه رأفت فتحى السيد متولى587214
هندسة القاهرهادهم محمد يوسف كمال الدين125653
5o9846كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقرؤى احمد محمود الجوهرى
تجاره طنطااحمد محمد على محمد حسب هللا352867
58o259تربية ابتدائي المـــنصورهنيره اكرم احمد السيد حلويش
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفغادة ابراهيم صالح ابراهيم725411
66o353كلية هندسة الطاقة بأسوانلؤى حسين حسين محمد حنيجل
28o4o3نوعية بنهاهانم عواد على محمود
74o37oنوعية قنانورهان عبد الجبار حسان محمد
28o278تربية بنهانوران حسنى السيد احمد احمد مسلم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهند اكمل فهمى سالم226584
228o8oطب بنهامحمود سامح نادى مصطفى
4878o3طب بنهاحسام مصطفى مسعد القصراوى
صيدله بنى سويفخالد احمد فتحي عبد القادر محمد64746
اداب المـــنيااسماء استفتح عبدالوهاب على717246
5o5116تجاره جامعة دمياطاحمد محمد رضا محمد ورده
29o686اداب انتساب موجه عين شمسنورا محمد صابر سالم
تجاره دمـــنهورمحمد أحمد زكى مـــنصور335576
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفنورهان عمر احمد على799777
اداب قنا ج جنوب الوادىالزهراء صالح احمد جامع743653
نوعية فنيه طنطارنا سمير رشدى جورجى عوض353755
تربية طفوله شبين الكومنيره مصطفى السيد عيد234266
اداب المـــنصورهاشرقت فؤاد عباس مرعى ماضى489261
كلية هندسة بنهاالسيد مسعد محمد محمد خضر496357
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد شعبان احمد امين188754
كلية األلسن سوهاجمصطفى رمضان خضر محمد153161
تربية ابتدائي اسيوطايه عبد الحميد سطوحي متولى795635
34256oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمود ممدوح محمد مـــنير محمود الزلبانى
تربية اسوانعلى احمد على محمود819781
كلية البنات آداب عين شمسريهام رجب يحيى محمود289588
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد احمد محمد عبد العزيز محمد195638
74813oطب اسيوطفاطمه اسامه علي عز الدين
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كليةاسمجلوس
اداب القاهرهمروه محمد الخطيب محمد المصرى47911
اداب الزقازيقهناء مدحت عبد الوهاب عبد الرحمـــن521796
2711o3تربية حلوانمـــنه هللا محمود مصطفى محمد النويهى
صيدله طنطاالشيماء زكى السيد هالل229725
اعالم القاهرهزينب عبدالعزيز السيد محمد275515
41232oصيدله االسكندريهتسنيم على محمد محمود سليمان
صيدلة اسيوطمايكل روميل راغب ويصا787699
نوعية فنيه قناأبوالحسن على عبد الكريم حسين746992
724oo4اداب المـــنياكريمه فولى داخلى عبداللطيف
7927ooتجاره اسيوطمصطفى نادى حلمى محمود
تربية الزقازيقساميه سامى كمال عبد البارى حسين587834
4435o1كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمصطفى حامد مصطفى ابو زيد
طب بيطرى الزقازيقايه عبد الستار محمد عبد الستار ابوليله584595
تربية المـــنياايمان محمود سعداوي راوي721653
تجاره طنطامحمد رضا عبد المجيد حموده خليل352683
2o5o1oطب بيطرى القاهرهمصطفى محمد عثمان عرفان عيد
طب طنطانهى ابراهيم السيد ابوصفية485859
تجاره المـــنصورهمصطفى اسماعيل فكرى اسماعيل582854
8183o3هندسة اسيوطاسماء احمد راضي محمد
اداب انتساب موجه القاهرهنوال حسين قناوي حسين58985
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد محمد يسري محمد نور الدين محمد عبدالرحمـــن439857
71734oاداب المـــنيامينا عطية صدقى عطية
صيدله بنى سويفابرام نجيب جرجس حنا717344
288o43طب بيطرى بنهاايه عادل عبدالرازق السيد
41o393هندسة االسكندريهيوسف عبد هللا يوسف جندى
هندسة الزقازيقعمر محمد عوض محمد فرج512956
216o49تربية ابتدائي شبين الكومامانى عبدالعزيز عبدالفضيل خليل
رياض اطفال المـــنصورهصابرين على ابراهيم الزنون493356
هندسة عين شمساحمد اشرف احمد حسين حسن143383
335o49فنون جميله عماره ج االسكندريهروان عبد الحميد محمد محمد على
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسنورهان حسام الدين عبد هللا محمد21617
19342oتجاره القاهرهتسنيم اشرف محمود احمد
تربية طفوله كفر الشيخآسيا سعد سعد عبد الوهاب369194
278o39طب بنهاروضه على حجاب عبدالفتاح
6634o8تربية بور سعيدمـــنه هللا محمد ابراهيم القصيفى
2o46o1تجاره عين شمسادريس محمد احمد محمد
3o9o33اداب انتساب موجه عين شمسندى هشــام مـــنصور عبدالبارى
تجاره الزقازيقاسراء سعيد عبد العزيز محمد عبيد514986
هندسة اسيوطاحمد عادل عبد الكريم طارف794691
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد جمال محمد عبدالعزيز عاشور212344
2o4391طب القاهرهنغم ايهاب محمد محمد علي
تربية قنا ج جنوب الوادىداليا بحر ابوالمجد عبدهللا737173
طب اسنان القاهرهمحمد سامح امام حسن الشوربجي123166
اداب الزقازيقايه ياسر سالم شحاته  عيسى642443
حقوق طنطاسعد زغلول علي عصر384937
تجاره عين شمسهاله موفق محمد محمد السيد117215
اداب الزقازيقسلسبيل كارم محمود محمد سيداحمد525469
5733o8هندسة كفر الشيخمحمود سعيد شبل محمد
11572oهندسة القاهرهمينا رضى شحاته توفيق
3742o2نوعية كفر الشيخلبنى طه على على ابوريه
تجاره عين شمسمـــنة هللا احمد حامد على119713
7691oاداب الفيوماسراء نادي محمد يمـــني
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كليةاسمجلوس
السن عين شمسريموندا سامى عدلى تعلب127842
تربية ابتدائي الفيوماسراء جمال رجب عمر77517
تربية ابتدائي المـــنيارحاب غيضان علي مقرب721542
حقوق القاهرهحسام حسن عبد العظيم سيد عمار26484
تربية شبين الكومطارق عادل محمد حشكيل213863
8o4736تربية ابتدائي سوهاجميرنا عادل ثابت زخاري
تجاره الزقازيقمحمد عربى محمد عواد الجزار641294
726o52طب بيطري المـــنياايهاب على اسماعيل عبد الرحمـــن
356oo5نوعية طنطااالء اسامه واعر ناجى عيسى
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفداليا عماد حلمى عمار218914
4999o2اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحكريم حسام محمد يحيى ابراهيم عبدالخالق
3oo759تجاره بنهامـــنار خالد حسن عبدالمعطى
هندسة المـــنصورهمحمود على مصطفى مصطفى ابراهيم كبشه587815
33657oعلوم االسكندريهمحمد احمد فوزى سعد
تربية رياضيه بنين شبين الكومعلى خالد محمود عبدالحميد هيكل213375
طب االسنان المـــنياحازم شعبان سعودى راضى718927
هندسة حلوانمحمد سميح حامد قرنى65512
13o776تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتماريا بشرى غبلایر قرياقص
49o856اداب المـــنصورهمصطفى عطية جودة الباجورى
36o3o2طب طنطارحاب طارق ابراهيم علي ابوشرف
صيدله الزقازيقجهاد السيد على محمود االسود642926
58o467تجاره المـــنصورهمحمد فتحى شعبان الششتاوى
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسالزهراء الحسين على مصطفى جبر641129
57o263صيدله المـــنصورهعبله عبد الغنى عبد هللا الطنطاوي
هندسة االسكندريهبسنت محمود احمد حسين عمار351298
هندسة االسكندريهابراهيم العربي ابراهيم احمد الكالوى455243
كلية هندسة بنهاالسيد حسام الدين السيد اسماعيل حماد227396
فنون جميله فنون المـــنيااسراء محمد محمد رسمى ابو العال713864
64o749هندسة عين شمساحمد مجدي احمد الجندى
اداب المـــنياايه نصر محمد جبريل724553
تجاره اسيوطعبد التواب جمال عبد التواب على794981
طب بيطرى االسكندريهروان حسام الدين سعد محمد فسيخ412549
تربية ابتدائي شبين الكوممارينا مكرم يوسف فهمى231623
3o4736طب بنهاروان مامون عبدالعزيز بيومى دياب
اداب دمـــنهورايمان محمود عوني السيد431186
8o9o35تربية ابتدائي سوهاجوالء زين العابدين عبد النعيم محمود
هندسة اسوانمصطفي حسن عثمان محمد761796
تربية ابتدائي شبين الكومساره ماهر مطاوع احمد225866
تربية ابتدائي كفر الشيخاسراء على محمد ابراهيم البنداق377956
3o2931تربية ابتدائي بنهاايمان عالء نجاح محمد محمود سالم
نوعية اشمونجهاد محمد كامل محمد العبد215297
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء مرسى سالم احمد احمد197468
4876o1هندسة المـــنصورهاحمد شكرى زكريا السيد حسن
تجارة قنا ج جنوب الواديمصطفى محمود جابر عبد المقصود738968
صيدله القاهرههدى عبد العزيز فرج محمد موسى146211
السن المـــنياكرستينا زكريا شحاته خليل713418
نوعية بنهاداليا هشــام مرجان محمود231711
3oo973تجاره بنهاهدير محمد احمد حسن
8229o9طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىايه طلحه محمد دمرداش
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلوى سعيد ابوالمعاطى سعد154956
كلية البنات آداب عين شمسفاطمه محمد ناجى بيومي289789
نوعية الزقازيقنهله احمد محمود احمد523834
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صيدله طنطاعبد البديع حسنى عبد السالم الراوى357338
7oo72اداب بنى سويفسامح انور شتيوى نزالوى
23o868طب بنهاعبدالوهاب حمدى مرشد عبدالغفار
هندسة اسيوطمحمد شعبان محمد عبد الصمد شعبان237979
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهادى عبد الحميد ابو الغيط عبد الحميد644492
نوعية بنهاهند محمد ايوب محمد228375
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةابراهيم محمد راشد حسنين294283
5618oكلية اآلثار سوهاجمى عصام سليمان احمد صالح
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياسمين عبده احمد عبد الرحمـــن49332
تجاره انتساب موجه االسكندريهاسالم محمود عبدهللا احمد خليل421877
5o9798اداب الزقازيقآالء السيد ابراهيم محمد عطية
صيدلة بورسعيدكمال عبد الوهاب محمد السعيد سليم572235
3o5328كلية هندسة بنهاعبدهللا محمد احمد سليمان حسن
تربية ابتدائي عين شمسفاطمه علي محمد صالح21579
3o2888نوعية بنهادعاء طه فتحى عواد غانم
5827o7تربية ابتدائي المـــنصورهنورهان رضا اسماعيل سويلم
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعبد هللا مسعد عبداللطيف زنقير443762
نوعية طنطاوالء حمودة عبدالستار الباجورى485452
تجاره المـــنصورهاحمد رجب السيد احمد عرابى591787
اداب االسكندريهامـــنية مجدى محمد ابراهيم حسين423877
122o84اداب القاهرهشــام ايمـــن حسن عبد الحميد
تربية طفوله طنطامـــنال ابراهيم محمد حسن بكر363395
اثار قنا جنوب الواديحسام ياسر فوزى عبدالهادى281849
طب بيطرى المـــنصورهمحمد احمد عبد العليم احمد العجرودى597199
اداب طنطااسالم مجدى السيد سعد361395
5o9882تربية ابتدائي الزقازيقميادة أيمـــن أمين عبد الحميد إبراهيم
49o213مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةمـــنة هللا محمد شوكت الصياد
تجاره طنطااحمد عاطف محمد ناصف362769
هندسة الزقازيقمحمد عبدهللا عبدالغفار ابراهيم514481
حقوق االسكندريهأحمد عيد ابراهيم محمد عبدالخالق426857
265o6تجاره انتساب موجه قاهرهعبد العال محمد عبد العال محمد تمساح
38o325طب عين شمسايمان سامى اسماعيل ابراهيم
56593oطب اسنان المـــنصورهاسماعيل عبد الجواد عبد القوى محمد الزناتى
اداب الزقازيقسعيد عبد الفتاح جوده عبد العزيز513911
تربية دمـــنهورمحمد عبد الغفار ابراهيم محمد عامر427915
2ooo27كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسهبه اشرف معروف على حسين
12o553هندسة عين شمساندرو رأفت فريد ناشد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساندرا ايمـــن امير الحكيم مسعد114362
تربية رياضيه بنين المـــنياحسام بهاء غانم مصطفى725878
اداب الزقازيقرنا عبد هللا محمد ابو سليم642595
1925o9اداب عين شمسسمر على ابراهيم عمار
2o2863اداب حلوانهدير ياسر محمود عبد الغفار موسى
11449oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانفرح خيرى عبد الجابر عاشور
اداب طنطامحمد سليمان عبد الوهاب الشرقاوى366828
صيدله الزقازيقعلى الهادى على سعيد646914
اداب المـــنيانورا راضي توني عبدالكريم727568
5941o3تربية ابتدائي المـــنصورهندى عادل محمد محمد مرجان
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد عبدالحق احمد عتمان235256
5o4222طب المـــنصورهاحمد محمد سعد عمر عبد السالم
اداب حلوانفلوباتير رومانى فتحى دوس19828
تجاره عين شمسميرا موريس محفوظ غبلایر114379
تربية دمـــنهورليلى ناجى سعد شمسية429293
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كليةاسمجلوس
كلية الصيدلة ج الساداتماجده سليمان نجيب سليمان225263
368o14عالج طبيعى ج كفر الشيخاية جمال عبد السالم قابيل
هندسة اسيوطمحمود محمد عبد الرؤف ابوسن368833
هندسة القاهرهاحمد سمير صالح طوالن47118
2o4334تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد سعيد رمضان راضى
هندسة االسكندريهمصطفى جمال محمد ابوالعال337587
كلية البنات آداب عين شمسندى محمد عبد العزيز علوان نوفل639951
تربية أساسي اسكندريةمارينا كرم يوسف صموئيل قزمان422775
19o66oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسامه السيد الدسوقى الغندور
تربية المـــنياوفاء محمود طه محمد727421
هندسة قنامحمد الحاوي محمود يوسف735416
هندسة عين شمسساندى يوسف لطيف ابادير134177
792o55نوعية اسيوطغاده احمد على عبد السالم
تجاره بنى سويفمحمود سيد صالح عبدالسالم729457
3671o2طب طنطانورهان ايهاب جميل السيد يونس
كلية الطب بقنارانيا صفوت صبرى جورجيوس732532
كلية البنات آداب عين شمسدميانه صفوت وهبه سارى287913
طب بنهاامانى اشرف فتحى احمد278921
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن رضا رزق الديب213455
اداب اسيوطمحمود احمد عبد الجابر محمد792346
اداب المـــنيادينا مجدى فوزى ناروز723582
71557oطب االسنان المـــنيااسامه محمد محمد ابراهيم
تجاره المـــنصورهمحمد كمال رزق سعيد محمد571586
35869oهندسة طنطااحمد عاطف بركات محمد خطاب
هندسة االسكندريهمحمد عصام محمد سليمان السنهوري414562
4294o9تربية دمـــنهورروان عرفة رجب محمد الشرقاوى
صيدله االسكندريهسارة صالح محمد عبد المقصود445441
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره سمير احمد عبدالفتاح الدماطى214761
تربية اسكندريةنور عادل عبده محمد شديد348665
هندسة الزقازيقادهم محمد السيد بالل513495
تربية كفر الشيخإيمان مرشدى عبد الحميد النحاس369198
هندسة عين شمسحسام سيد احمد ابراهيم الغباشى366626
طب بيطرى القاهرهغاده محمد رشــاد حسن رسالن194916
34478oاداب انتساب موجه االسكندريهعصام محمد حسين على حسين
5888o6هندسة المـــنصورهماهر ابراهيم الحسنين ابراهيم
هندسة اسوانمحمد نور الدين محمد نورالدين758689
تربية بنى سويففاطمه عيد عبد الفتاح يوسف64973
تربية فرع الوادى الجديدشرين أحمد محمد أحمد748344
هندسة عين شمساحمد عبدالستار سيد الجازوى188658
22o417اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسامى صبرى جبر على الفقى
67ooooاآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسامـــنيه انصاري عبدالرحيم مصطفى
تربية المـــنصورههناء احمد العرابى محمد العرابى572196
هندسة عين شمستقى عبدالحميد ابوالغيط عبدالحميد268324
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا حسن سعد الدين عبد الخالق محمد17191
197o24السن عين شمسنسمه احمد هاشم ابراهيم
41o643تجاره االسكندريهحمزه خالد محمود عبد العزيز
2311o9إعالم ج جنوب الوادىاحمد ممدوح احمد على
هندسة الزقازيقمحمد فؤاد محمد عثمان646514
586o56صيدله الزقازيقمحمد السعيد محمد على بصل
كلية البنات تربية عين شمسنسمه طه عبدالحافظ عبدالباقي265145
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخايمان السعيد محمد مصطفى صقر372258
587o89هندسة الزقازيقاحمد حمدى عبد العظيم متولى سليمان
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كليةاسمجلوس
اداب بنى سويفالمصطفي سعيد محمد علي مـــنصور61355
اداب القاهرههند عالم سيد محمود24861
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةايه عادل محمود معبد662675
تجاره القاهرهمـــنى حسنين ابرهيم صالح137555
646o18تجاره الزقازيقمحمود الهادي محمد محمد
2o833هندسة القاهرهاحمد سمير عمر محمود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانروان هشــام عبد الرحمـــن النشــار18586
صيدله االسكندريهآيه سالم جمعه عبد اللطيف339578
42oo53رياض اطفال االسكندريه طالباتامـــنية سامى ابراهيم عبد النبى بخيت
58384oتجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن عمر السيد محمد سعود
اداب بنهامحمد عبدالحكم عبدهللا عبدالمقصود281338
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتايه سامى زين العابدين خنيزى221199
74469oتربية قنا ج جنوب الوادىحسان مصطفى التهامى حسان
طب بيطرى دمـــنهورهادى محمد عبد الحفيظ النجار442686
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبيشوى نصحى عزيز عبيد124884
هندسة االسكندريههشــام عبد هللا عبد الرحيم مبارك عوض472683
498o85هندسة طنطاجمال عبد الرؤف عبد الرحمـــن محمد زهره
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمحمود اسماعيل عبد المقصود محمد شعيب38971
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء فرج محمد فرج بسيونى229387
51144oهندسة الزقازيقمحمد عبد العظيم محمد السيد الشرقاوى
5o882هندسة القاهرهمحمد ياسر محمد عبد السالم عيسى
73o659علوم المـــنياصفاء محمد عبدالرحمـــن عبدالودود
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمصطفى عبدالسالم ابراهيم عبدالسالم264163
صيدله حلوانايه مجدى عبد الحليم عبد الغفار142533
تربية ابتدائي المـــنصورهاالء حمزه ابو الغيط محمد حمزة578243
اداب الزقازيقاسراء سعيد الديدامونى حسن521398
3668o6هندسة اسيوطمحمد عبد المـــنعم عبد المقصود عبد الباسط
كلية هندسة بنهااحمد ابراهيم السيد محمد513549
154o42السن عين شمسسمر اشرف محمود السيد حسن
طب االسماعيليه ج قناة السويسعمرو محمد احمد محمد655227
5233o9اداب الزقازيقايمان امين اسماعيل محمد
34o717طب االسكندريهعبد هللا على محمد علي نصار
صيدله االسكندريهمريم محمد محمد بيومي مـــندور346492
صيدله حلوانهدير جمال شريف متولي هنا236265
تجاره طنطامحمد حاتم على احمد النجار497422
49798oطب طنطااحمد فتحى عبد المهدى فرهود
265o5oاداب حلوانمارلين جيد نصيف جيد
حقوق القاهرهاسماء رشــاد احمد عطيه39277
23o959هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد عبد المحسن أحمد بدوى
طب المـــنصورهنورهان االمام المتولى عبد العزيز جبريل572615
656o52حقوق المـــنصورهاحمد فرج صبرى محمد
هندسة االسكندريهمحمد جمال عبد المـــنعم محمد338512
اداب القاهرهاالء احمد شفيع المحمدى محروس الحنفى148823
263o5هندسة حلوانمحمد السيد عبد العزيز محمد
تربية ابتدائي بنهاكريم محيى جوده محمد محمود276389
822o79تربية ابتدائي اسواناسراء محمد احمد محمد
اداب انتساب موجه القاهرهساره خيري محمود عكاشة155221
هندسة كفر الشيخعلى بدر على محمد على بدر381524
صيدله عين شمسمحمود محمد عيسى متولي281995
8o1o31كلية رياض االطفال اسيوطغاده عبد الباسط حسين سيد
صيدله طنطاوالء عسران محمد على البغدادي449755
تجاره الزقازيقمحمود مسعد محمد فرج521287
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كليةاسمجلوس
تجاره اسيوطمحمد سيد عبد العظيم محمود794916
2o7352اداب عين شمسجوليا هانى عازر يواقيم
طب سوهاجميخائيل عادل رضا جورجوس817857
اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه الزهراء رضوان عبد الغني محمد59893
13o5o1اداب عين شمسمريم عبد العزيز عبد الفتاح عبد الحافظ
تربية ابتدائي طنطامحمود احمد السيد على مدين357169
82o21اداب القاهرهاسماء عبد التواب احمد امين
691o6تربية بنى سويفاسراء راضى شــاكر عويس
58o478تجاره المـــنصورهمحمود محمد احمد مدكور
65994oهندسة االسماعيليةمحمد عبد السالم محمد ياقوت
هندسة االسكندريهمـــنه هللا محمد سالمه السيد الشربينى457868
كلية البنات آداب عين شمسبسمه ياسر احمد رفاعى282992
اداب الزقازيقمـــني مجدي شلبي محمدعبد العظيم محمد شلبى649244
اداب الزقازيقخلود نجاح محمد سليمان دبور584486
حقوق عين شمساميره صالح الدين متولى فرغلى275457
8o3537صيدلة اسيوطهاجر عاطف احمد ابو جبل
طب االسكندريهاالء خالد عبدالجليل عبدالعزيز446497
طب االسكندريهاسامه السيد احمد ابراهيم السروى436624
طب الزقازيقمحمد على سليمان سليمان على642253
4o925تجاره القاهرهسيد ناجى سيد راوى
طب اسنان كفر الشيخاسامه عرفه عبده مصطفى ابو لفعه368978
تجاره بنى سويفعبد الوهاب جمعه عبد الوهاب احمد66612
4484o4كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسارة أشرف الشحات سيد أحمد الزراع
71o649طب بيطري المـــنيااسراء محمد ظريف عبد الناصر
تربية ابتدائي المـــنصورهمروه عزمى مصطفى محمد سالم592141
تجاره المـــنصورهمحمد محسن يوسف يوسف589649
تربية بنهامريم ممدوح عبدالخالق احمد286263
81o133تربية ابتدائي سوهاجمـــنار عبد الفتاح محمد محمد
11621oتجاره وإدارة أعمال ج حلواننانسى رافه موسى رزق
4472o5طب االسكندريهسندس صدقى محمد الغرباوى
هندسة حلوانانس مصطفى عبد الرازق احمد عفيفى144772
19o465تجاره عين شمساسراء سيد فرج سيد سليمان
2o2533تربية حلوانندى حسن محمد حسن
746o58طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىأميرة حسني محمد احمد
هندسة االسكندريهمحمد مصطفى محمد على  سالم455141
885o6التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرحاب جمال ابراهيم ابو شنب
788o8oطب اسيوطمحمود احمد مختار محمد
51269oنوعية الزقازيقحنان محمد محمد حسين باشــا
صيدله المـــنصورهشيماء محمود محمد رمضان565366
تجاره بنهامحمود عاطف توفيق محمد شحرور288711
صيدله حلوانحسين محمد عيسى محمد78311
15113oهندسة المطريه جامعة حلوانمحمد سمير قرنى عكاشه
72o651طب بيطري المـــنياايمان حمدى حسن اسودانى
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاحمد صابر شحته حامد سليمان291867
تربية بنهامحمود فتحى جوده جبل299572
هندسة االسكندريهنغم محمود ابراهيم حسن سعد346652
5615o9طب اسنان المـــنصورههانيا نادر محمد حسن عيسى
تربية ابتدائي طنطاندا ابراهيم حسان هاشم494642
طب بورسعيداالء ربيع محمد على غانم592859
684o9حقوق بنى سويفاحمد محمد عبد التواب فاضل
تربية طفوله طنطااميره قاسم عبد الغنى محمد ابو سليم489345
6557o5اثار القاهرهندى احمد على محمود
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كليةاسمجلوس
حقوق الزقازيقوسام عادل عبد اللطيف صالح سليمان524133
81o683صيدلة سوهاجبخيت حليم مـــنير اسطفانوس
طب اسنان القاهرهاحمد عاطف احمد على135488
اداب االسكندريهعمر اسعد سعيد عبده محمد421933
2628o7تجاره عين شمسشروق محمد محمد عبدالفتاح
65216oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعالية طه محمد السيد
41o352هندسة االسكندريهكريم محمد على حسن على
حقوق انتساب موجه القاهرهشروق محمد سيد رجب29327
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد رشوان عبدربه راشد عبيده384767
هندسة الزقازيقمحمد محمد صالح احمدعبد الستار523781
تجاره االسكندريهليلي حسن ابراهيم رجب335896
كلية اآلثار باالقصرداليا سليمان محمد حسن293311
36o518طب بنهااميره عبدالحليم عبدالغفار عجالن
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد اشرف فتحى حسين137131
2o348oنوعية جيزهريم محمد محمد حامد عثمان
27693oنوعية بنهااحمد غريب ابراهيم على عمر
هندسة اسيوطعمر محمد فوزى محمود785122
8o1884طب بيطرى اسيوطياسمين صالح لطفى محمد
268o7oاداب انتساب موجه عين شمسايه محمد حموده عبدالغنى
27o698اداب حلواناسراء على محمد امام ناصر
صيدلة الفيوماحمد عبد الرحمـــن محمود احمد76278
صيدله طنطانهال بسام ابوالهيثم ابوالحسن491952
تجاره عين شمسموسى يحيى محمد ابراهيم العرابى639569
7336ooتربية قنا ج جنوب الوادىرانيا حسين محمود حسين
تربية طفوله ج دمـــنهورامل محمد حسن السيد صومع428923
8oo8o4تجاره اسيوطعمرو عاطف خلف سيد
8o9123صيدلة سوهاجريم فرمان محمد احمد
تجاره القاهرهمحمد شعبان جمعه محمد54314
صيدلة اسيوطزينب فاروق عبد اللطيف احمد825425
22o557حاسبات ومعلومات شبين الكومابراهيم على ابراهيم صديق إمبابي
2893o7اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاميره اسامه عبدالهادى عبدالمؤمـــن
تجاره القاهرهعمر جمعه عمر عبد الحميد56476
5o713اداب القاهرهعبد هللا السيد نصر السيد
59o675رياض اطفال المـــنصورهشروق رمضان محمد السعيد محمد
3oo44تجاره انتساب موجه قاهرهعلى احمد محمود حسين
تربية طفوله طنطاغادة سرحان مصطفى بسيونى ابو مصطفى485396
طب االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد عبد الباسط محمد636432
723o5oنوعية المـــنيافاطمه عاطف سيد محمد
63874oتجاره الزقازيقايه محمد عبدالسميع محمود
2o67ooهندسة القاهرهشروق عبيد جمعه رزق هللا
اداب اسيوطرحاب مصطفى معتمد عبد الباسط793374
نوعية اسيوطاسامه صفوت يوسف حبيب798365
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد جالل محمد محمود71967
37o4ooنوعية كفر الشيخسماح سعد عبدالبر االشمونى
طب طنطااسماء عبد الفتاح على احمد النجار367513
هندسة حلوانابراهيم السيد محمود محمد143179
كلية األلسن بنى سويفهدير محمد عبد الجليل على135961
هندسة المطريه جامعة حلوانكارولين مراد موريس مكس بطرس116758
هندسة اسيوطاحمد عادل عبد العليم سليمان795277
فنون جميله فنون االقصرمـــنة هللا عبد السميع عبد الحليم سليم348199
8o3825تربية سوهاجهبه عبد الاله محمود محمد
طب اسنان جنوب الوادىروضه سعد زغلول رضا732538

Page 1638 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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464o2اداب القاهرهبسمه سامى على السيد رافع
6896oتربية ابتدائي بنى سويفمحمود سعد سيد محمد
22869oتربية الساداتايه صالح عبدهللا محمد فراج 
8o4515تجاره سوهاجمحمد جالل نصحى ابو زيد
تجاره بور سعيدندى خالد جمال الدين محمد663781
516o56تجاره الزقازيقمحمد عالء الدين عبدالجليل على السيد
233o2تجاره انتساب موجه قاهرهابراهيم على محمد سيد الرقباوى
حقوق سوهاجاحمد فريد الضبع عفيفى817782
تجاره طنطارانيا جمال حامد محمد العطار359167
74499oتربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتفاطمه عبد الفتاح بغدادى حسين
23o51oكلية هندسة بنهامحمد سمير عبدالوهاب خليل
6667o2تربية العريشنورهان حسن حسين على
8o6298تربية ابتدائي سوهاجكريمه عمر محمد حسانين
اداب المـــنيادينا خالد عبد العظيم عبد الحميد726695
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحاميرة عبد العظيم محمود حسين335841
38o679تربية كفر الشيخدينا ممدوح محمود اسماعيل خطاب
تجاره المـــنصورهكمال محمد هريدى حسانين عبدالعال488598
14o18oهندسة المطريه جامعة حلوانلبيب جابر لبيب يوسف
2o7227اداب حلوانهدير شريف محمد السيد
تجاره بنهافاروق السيد فاروق عبدالحميد عيد299538
طب بيطرى كفر الشيخيوسف رأفت رمضان الكفراوى357941
تجاره عين شمسرضوى احمد محمد على حسين115736
السن عين شمسمحمد ناجى سيد ابراهيم حسنين139195
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةشروق محمد عبد العليم محمد قاسم346698
تربية رياضيه بنين بني سويفعالء الدين محمد ابراهيم محمد76486
هندسة عين شمسمونيكا رومانى حنا حبيب117867
2798o6اداب بنهامحمد سعد عبدالرحمـــن محمد الجنزورى
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةفتحي عبدالحميد فتحي محمود486691
19o19طب اسنان القاهرهداليا جميل محمد المهدى
تربية المـــنصورهرنا ميالد اندراوس فرج583281
تجارة قنا ج جنوب الواديساره ربيع رمضان متولى823462
طب اسنان طنطاأحمد عصام مـــنصور أبوبكر مجاور443675
42824oتربية طفوله اإلسكندريةدعاء محمد محمد حافظ ابوستة
تربية المـــنيانعيمه سمير صبره محمد724565
اداب عين شمسايه مصطفى عبدالرازق حسين268581
تجاره القاهرهمحمد اشرف سعيد الحسين115156
512o75هندسة حلوانمحمد احمد السيد محمود
27o243حقوق القاهرهمحمد حسن محمد عامر
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد جمال عبد المـــنعم محمد116135
59o48oطب بورسعيدعمر عيد عبد الغفار محمد محمد
1239o5هندسة القاهرهاحمد حمدى خليل على
4984oتربية عين شمسشرين محمد عبد السميع حسن
كلية البنات آداب عين شمسهبة خالد فتحى فهيم15372
تجاره القاهرهابراهيم محمد ابراهيم احمد مصطفى136466
411o99كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةلينة خالد عبدالحميد محمد  عبد ربه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمى محمد عباس عبد المجيد133895
هندسة طنطامحمد صابر محمد عبد الجواد الديب352664
2979o8تربية عين شمساالء سيد محروس عبدالناصر
تربية اسوانساره محمد حامد صادق822696
هندسة المطريه جامعة حلوانندى وائل عبد الرازق ابراهيم ابو الفرح122382
تربية طفوله اإلسكندريةسارة فتوح مكين مصطفى محمد349399
صيدله الزقازيقالسيد عيسى السيد محمدعيسى648726
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12o696هندسة حلواناحمد عصمت حنفى حنفى
طب عين شمسمريم هانى محمد عزت محمد عبدالعاطي298514
تجاره المـــنصورهمحمد عرفه فتحى عرفه محمد565736
تربية فرع الوادى الجديدمحمد أحمد سعد والي749216
447o61كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورريهام مجدي حامد الزرقا
تربية فرع الوادى الجديدآية عبد هللا محروس أحمد748391
7419o1تربية ابتدائي قنا ج الواديهبة عطيتو محمد الصغير عبدالمـــنطلب
هندسة عين شمسيوسف شــافعى حسين احمد269821
صيدله طنطااميره احمد عبد الوهاب جمعه الجالدى568484
8oo892صيدلة اسيوطعبد هللا خلف محمد ابوزيد
صيدله طنطاامل صالح محمد عبدالحميد العناني285527
تجاره انتساب موجه قاهرهايه كمال ابراهيم مصطفى رضوان36181
اداب طنطااسماء اشرف احمد مصطفى364543
تربية الفيوماسراء ناصر محمود عبد الكريم81348
8131oحقوق بنى سويفاحمد صالح عبد التواب ابوبكر
هندسة االسكندريهحسان يسري حسان احمد خليل342231
هندسة القاهرهسمر عالء صبحى طاهر بدران189662
إعالم ج جنوب الوادىعال ياسر مصطفى عبد الجليل821793
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى محمود محمد فتحى محمد276189
تربية االسماعيليهباتعة عبد الهادى السيد محمد654262
381o14تجاره كفر الشيخجالل رضا عبد اللطيف ابراهيم عجور
هندسة الزقازيقمحمد احمد نبيل عبد هللا احمد البهنساوى513527
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسوجيه جمال محمد خليل مهدى646195
تربية سوهاجساره مصطفى احمد عبد اللطيف818342
5oo222هندسة حلوانطارق السيد عاشور ابو الفرح
362o47تمريض طنطا مصطفى فرج مبروك هديه
19o959هندسة القاهرهمصطفى كمال حاتم عبدهللا
تربية حلوانممدوح رضا عاطف عبد المعطي155667
طب اسيوطاحمد مختار محمود حسين799215
اداب انتساب موجه القاهرهمروه جمعه عيد على شــافعى56177
اداب المـــنيامريم يحيى عدلى فهمى713759
3o6922حقوق عين شمسانجى محمد احمد محمد عبدالمقصود
57o661تجاره المـــنصورهعصام كمال فاروق على الشيمى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر حسام فاروق شعبان55438
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمرو زكريا ابوالسباع حسن32695
41o926تجاره دمـــنهورحبيبه احمد صبحى السيد جاد
اداب القاهرهمـــنة هللا محمد رمضان ابراهيم39782
41o755حقوق االسكندريهعز الدين ناصر محمد طلبة البنا
788o29علوم اسيوطايه حسن محمود بكر
تربية عين شمسداليا محمد عبد العزيز محمد127723
تربية فرع الوادى الجديدامـــنية يوسف ابراهيم احمد748374
هندسة القاهرهالزهراء عيد عبد الفتاح ابوسنة52248
كلية البنات تربية عين شمسامل محمد مصطفى محمد مصطفى211684
299o68اداب عين شمساسراء عاطف محمود فرج هللا
هندسة االسكندريهمحمد عصام عيد عبد الحميد فرج414682
5845o4تربية ابتدائي الزقازيقسعاد سمير حسين محمد جبارة
اداب عين شمسعلى سعيد على محمد269991
222o57هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد رمضان ابو طالب الديب
8o5725تربية ابتدائي سوهاجفاطمه حسين محمد حسين
هندسة االسماعيليةمحمود عبد الكريم محمد عبد الكريم655262
هندسة حلواناحمد رضا محمد احمد272824
اداب االسكندريههاجر محمود محمد مطر422998
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تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجوفانى ناصر راتب شحاته135853
817o64حقوق سوهاجمحمد عبد العال عبد الفضيل احمد
66o135كلية أداب بورسعيدكريم عادل على على المليجى
كلية األلسن بنى سويفمروه توفيق طه حسن16165
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةغاده احمد عبدالحميد مصطفى بركات236682
طب الزقازيقمحمد عامر عبد الوهاب عبد العليم النحاس569258
5oo122صيدله طنطايوحنا راغب يواقيم مترى
تجاره انتساب موجه حلوانشهاب الدين ايهاب السعيد محمود143479
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةنصر عبدالقادر محمد السيد233683
فنون جميله عماره ج حلوانكيرلس عماد انور ابراهيم125489
335o93كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنادين ابراهيم عبد القادر مكى
56o98oاداب المـــنصورهنانسى احمد رفعت محمد الجوجرى
تربية ابتدائي بنى سويفايه سعيد فاروق عبد السالم69456
طب بنهانسمه جمال محمد محمود231546
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساسراء جمال عبد المغيث عويس341666
تربية شبين الكومايمان السيد حمزه مرزوق232552
نوعية جيزهرحاب عبد الصمد محمد محمود58745
49126oهندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد عبدالصمد السيد
حقوق قنا جنوب الواديعمر  ماهر  احمد  ابراهيم 757882
صيدله عين شمسمريم مجدى حنا رزق283179
8o7546تجاره سوهاجنادره حسين مرسال سليمان
اداب حلوانهدير اسماعيل السيد محمد267891
تربية ابتدائي االسماعيليهمحمد احمد مـــنصور عبد العظيم654775
نوعية االسكندريهليديا نبيل فوزى غالى ابراهيم411811
تربية بنى سويفمروه سيد احمد محمد68713
طب المـــنياياسمين يحيي طلعت كامل715166
طب بنهاامـــنيه محمد زكى الحبشى226185
تربية بنى سويفمحمد عبد العال عيد محمد61334
8o9514تربية ابتدائي سوهاجكاترين رفعت لطفى سليمان
56863oهندسة طنطامحمد عادل جالل عبد القادر
35428oهندسة طنطاساره احمد حسين محمود حسين
اداب حلوانمادلين الصاحى عطا هللا كامل34419
66o655تربية ابتدائي بور سعيداحمد جهاد محمد الطير
طب بيطرى االسكندريهحسام نصر إمبابي نصر امبابي412213
145o68السن عين شمساحمد اشرف حسين احمد
5o7772تربية جامعة دمياطمريم تاج الدين أنور محمد الصايغ
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى حمدى مرسى سالمان213598
طب بيطرى كفر الشيخنانسى حسام الدين ابراهيم السداتى376973
اداب اسيوطايمان احمد عبد الجواد امبارك795372
نوعية بنهااميمه رافت محمد السيد حسن284862
تربية اسيوطجوفاني رضا نجيب واصف791153
2o612oتربية حلوانايه ابراهيم حسن السيد
8o812اداب الفيومرويدا عبد السالم احمد علي
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةشيماء عبد هللا بيومى ابراهيم34943
178o3اعالم القاهرهفرح سامح احمد متولى القاضى
اداب انتساب موجه القاهرهندى خالد اسماعيل احمد34611
2o7592تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم عبدالمـــنعم احمد محمود
تجاره بنى سويفعصام اشرف سعد شلقامى721195
هندسة كفر الشيخسلمى سامح إبراهيم فتحي محمد المغازي376531
تجاره القاهرهعاصم سعيد امين عبد الحليم57335
هندسة عين شمساروى سيد عطيه السيد احمد198586
تجاره الزقازيقاحمد عمرو على كامل517198
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اثار قنا جنوب الوادياحمد السيد عبدالصادق اسماعيل279639
هندسة االسكندريهأية محمد حسن حافظ دويدار457886
تجاره سوهاجعلى عرفات جاد احمد814727
هندسة المـــنياعمر متولي عبدالرشيد عبدالجواد755868
19329oتجاره القاهرهمحمد هشــام سعد الدين حامد
8o8361تربية سوهاجهيام بخيت محمد احمد
اثار القاهرهبولس سمير مجلع جرجس131447
صيدله االسكندريهرانيا عبد الجواد السيد ابراهيم زايد369361
طب كفر الشيخمحمد خالد حلمى محمد شــاهين371898
656o98تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود السيد احمد محمد
تربية ابتدائي طنطاريهام عادل على محمد عبد هللا359853
تجاره بنهاياسمين محمد عبدالوكيل ابراهيم285443
49o41تجاره انتساب موجه قاهرهعصام عمرو فوزى مقلد
طب بنهارويدا محمد احمد محمدابراهيم229775
اداب حلواننور ابراهيم سيد عبد الفتاح26767
تربية اسيوطساره اسامه بدر عبد الحافظ791829
طب طنطاسند مصطفى سند الحاج357525
حقوق عين شمسعمرو ايمـــن احمد العزب269297
38o586تربية كفر الشيخغادة جمعه زكريا جمعه جمعه
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالمـــنعم ابراهيم عبدالمـــنعم الغريانى221883
744o15نوعية فنيه قناهبه خالد سيد عبدالعاطى
تجاره القاهرهمونيكا نزيه جرجس حنين132586
4473o4كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآية جمال انور الحرباوى
نوعية الزقازيقامـــنيه خالد جوده يوسف642571
تجاره االسكندريهمحمد حمدى محمد عبدالرحيم نعمان338645
اداب انتساب موجه القاهرهريهام عبد هللا اسماعيل محمد42478
71o175هندسة اسوانضياء عصام انور عبدالرحمـــن البرعى
صيدلة المـــنيانورهان سيد عابدين ابراهيم717176
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء عبد النبى امام سالم126187
تربية قنا ج جنوب الوادىنفيسه محمود ابراهيم احمد741542
59119oصيدله الزقازيقنجالء احمد رزق محمد
1388o4كلية البنات تربية عين شمسامـــنية محمد سيد سالمه
اداب القاهرهمـــنار جمال مشحوت عثمان267849
تربية بنهاساره سالم عبدالعليم سالمه232391
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر امير ابراهيم محمود علوان191497
نوعية االسكندريهكيرلس جورج صبحي عريان غبلایر418983
2o2698السن عين شمسريهام ماهر محمد كامل عبد الخالق
طب بيطرى كفر الشيخزينب محمد حسنى محمد عمران374374
316o2السن عين شمسامـــنيه دسوقى سليمان على
تربية اسوانزينب محمود محمد هباش822694
طب اسنان طنطاندى صبرى محروس شمسيه447515
صيدله طنطاحازم عطيه محمود صالح خير487328
تربية ابتدائي الساداتايمان مشحوت مهتدى خاطر221198
226o64نوعية اشموندعاء عبدالستار بدر ابوسته
هندسة شبرا بنهامحمد على حمدى سليمان عبدالحفيظ294941
تجاره عين شمسمى هشــام عبد الفتاح رفاعي116294
هندسة حلوانكريم سامى محمد طه محمد187754
تربية حلواندميانه مالك جبره ابراهيم34318
7485o5طب اسيوطاهداء أشرف حسنين احمد
8oo387تجاره اسيوطمختار سيد مختار محمد
اداب طنطاامال السيد محمد رمضان الكومى364556
5o45o1طب المـــنصورهسهام سالمه سالمه سعود درويش
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كليةاسمجلوس
3697oاداب القاهرهدعاء صابر عبد الرحيم مصطفى
2o8157اعالم القاهرهجهاد عبدالسميع مهران عثمان
21225oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد سيد احمد امين ضيف
41778oاداب انتساب موجه االسكندريهروان شعبان مبروك محمد السيد
اداب اسوانريم حسام الدين يوسف عربى785692
اداب انتساب موجه القاهرهايمان صالح بكرى ميزار59851
تربية عين شمسناديه احمد حافظ احمد شريف287977
طب بيطرى االسكندريهاسراء يحيى حسن محمد351111
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن محمد احمد محمد االمام338596
تربية اسيوطسلوى نصار عبد المهيمـــن عثمان793577
هندسة حلواناحمد هشــام محمد سعيد عبد العزيز192881
تجاره عين شمسصالح نورالدين مصطفى محمد262117
تربية طنطاروان اشرف محمد وهدان359181
8o6722تربية طفوله سوهاج طالباتاميره حسين على عبد الاله
كلية البنات تربية عين شمسهدى محمود عيد محمود298337
تجاره عين شمساياد هشــام احمد عبدالحميد262542
صيدلة اسيوطمريم احمدربيع رمضان عبد الحليم732272
8o1626طب االسماعيليه ج قناة السويساميره محمد على احمد مصبح
4o571كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسحياة شعبان محمد قطب
358o75تربية طنطاعبد هللا احمد فاروق مصطفى
7112oهندسة حلواناشرف احمدالمغربي حسين محمد
تجاره بنى سويفاحمد محمود ابوبكر محمد722396
6271oاداب بنى سويفسهير محمد احمد عبد الغني
81199oاداب سوهاجنها صالح ابراهيم سليمان
تجاره عين شمسلؤى ايهاب على نصر عسكر117995
تربية ابتدائي عين شمسحنان محمد السيد محمود138816
تجاره بنهامحمد عاصم فؤاد محمد هندى584157
طب االسنان المـــنيامينا اسحاق زاهى ناشد722759
2o9878تربية حلوانشيماء صالح امين عبدالعاطى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهادى محمد عثمان طلبة43527
تربية ابتدائي المـــنياسماح عالء عمر علي719189
رياض اطفال االسكندريه طالباتميار خالد محمود محمود عمار411611
كلية البنات تربية عين شمسنغم فاروق سيد عبد الغنى155889
صيدله المـــنصورهاالء سامى بكر محمد سليم594132
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةساره حسان محمود احمد محمد671513
5oo571صيدله المـــنصورهمياده محسن سعد عيسى
السن عين شمسفيرينا اشرف شوقى عوض126114
صيدلة اسيوطسمر عبدالرحيم محمد محمود737273
حقوق االسكندريهحازم صالح ابراهيم محمود حسانين421695
5o54o3تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتدنيا ابراهيم عطيه ابراهيم عوض
تجاره القاهرهعمر رأفت دياب عبد القادر32658
كلية طب االسنان ج بنى سويفمحمد خالد محمد حسن61559
26437oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محسن احمد عيد
هندسة االسكندريهأيمـــن محمد محمد سعيد459152
اداب الزقازيقاسماء محمد عبدالجليل احمد514851
صيدله الزقازيقعمرو عصام محمد بهى ابراهيم االخرس648625
3o931oحقوق عين شمسصابرين الفى فرحان سالم
هندسة المـــنصورهاحمد عماد رزق السيد الشرقاوى587765
5151o9تربية طفوله الزقازيقمارينا سالمه صبرى سالمه
تربية بنهاايه محمد عبدالمـــنعم احمد الحلوانى279955
43o865اداب دمـــنهورمريم عماد علي يونس سويف
تربية ابتدائي شبين الكوممحمود عيد ابراهيم قيصر221466
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كليةاسمجلوس
حقوق حلوانهاميس محمد صالح الدين محمد115597
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسراء السيد عبد العزيز على655865
طب طنطاعاطف سيد احمد عبد القوي بسيوني محليس353497
تجاره بنهاايناس عبدهللا محمد سالم حسين288424
342o72هندسة االسكندريهمحمد عبد الرؤف محمد عبد المجيد طايع
كلية هندسة بنهاابراهيم محمد ابراهيم خالد224248
43o546نوعية فنيه االسكندريهرانيا محمد محمد بسيونى صقر
295o76كلية البنات آداب عين شمسشمس هشــام حسين ابراهيم
5836oحقوق القاهرههشــام ايهاب ابراهيم فوزى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد محمد سيف النصر221848
حقوق المـــنصورهاحمد جمال محمد السيد سماحة594642
صيدله طنطاسلمى هانى عبدالظاهر الشهاوى229794
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن ابراهيم على ابراهيم588546
رياض اطفال االسكندريه طالباتندى جمال حسني خليل احمد كريم411218
15o11oاداب الفيوماحمد حسن محمد السيد
6443o5نوعية الزقازيقسماء طارق محمد العسال
514o86رياضيه بنات الزقازيقايه السيد محمد ابراهيم
15o187تجاره انتساب موجه حلوانعمرو اشرف شعبان محمد
تربية ابتدائي دمـــنهوراميره عصام احمد على حسن429844
29o31oتجاره عين شمساسراء جمال عبدالعزيز احمد
4979o7اداب طنطامديحة ناصر جاد عبدالمهيمـــن شلبي
21342oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةيوسف عاطف عبدالمجيد قاروب
صيدله القاهرهشهاب عزاالسالم مصطفى عبد الرحمـــن139995
35o295صيدله االسكندريهروجينا مدحت حنا نعمان متى
طب القاهرهرباب يوسف عبدهللا محمد749486
تربية الزقازيقاحمد محمد ابراهيم جمعه641569
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةجورج حبيب وليم حبيب123447
حاسبات ومعلومات القاهرهمينا فوزي مقار بخيت41227
2o1754تجاره وإدارة أعمال ج حلوانذكريا طه على عبدالوهاب
حاسبات ومعلومات القاهرههاشم هشــام اسماعيل اسماعيل سليمان143464
5o5296تجاره جامعة دمياطمرفت عطاهللا عطوة عطوة رضوان
اداب طنطامصطفى كامل محمود احمد خليل353312
هندسة بور سعيدابراهيم حسن حسن ابو العنين عبد الرازق597575
22o46فنون جميله فنون حلوانفوزيه علي نورالدين علي
4162o7اداب االسكندريهحسين حمدي مصطفي السيد الزعبالوي
اداب القاهرهمحمد عاطف فاروق جاد139935
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةميار مجدى مصطفى سيد احمد عبيد188289
8oo8o1حقوق اسيوطعمر احمد ثابت عبد العال
4132o2صيدله االسكندريههاجر حسني محمد محمود محمد
نوعية المـــنياعبدالرحمـــن عبداللطيف غانم محمد711116
هندسة اسيوطاحمد محمد عثمان سليمان635484
اداب بنهاشروق السيد محمد عبدالحميد279975
تجاره اسيوطفاطمه الزهراء عبد الحكيم عبد الحميد يوسف796458
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفرحمه شعبان موسي محمد76757
كلية اآلثار سوهاجرنا اشرف شوقي محرم429278
149o8oطب القاهرهمونيكا مجدى رضا دوس
28o2o6هندسة شبرا بنهامحمد بهاءالدين جوده محمد
5o322oتربية جامعة دمياطهبه رمزي رضا الشحات الزعتري
اداب كفر الشيخمحمود محمد حسن اسماعيل خلف376154
24o323حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةابراهيم محمد محمود الغريانى
هندسة الزقازيقمصطفى اشرف احمد عبد هللا  الماحي646521
2617o8حاسبات ومعلومات عين شمسيوسف طارق يوسف احمد
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هندسة شبرا بنهاايه ابراهيم ابواليزيد على283331
81847oاداب سوهاجكرم حمدان عطا هللا محمد
هندسة بور سعيدمحمد محمود سيد محمد651798
51971oنوعية الزقازيقشيماء مصطفي السيد علي سليمان
كلية اآلثار سوهاجامـــنيه محمود عبد المقصود عبد القادر هيكل495761
اداب القاهرهريهام مجدي عبد الحميد محمود37353
36o598تربية ابتدائي طنطاشيماء عمر عبد الجليل ابراهيم المشد
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباترفيده بالل عبد العزيز على155217
هندسة حلوانشــادي عماد لبيب حبيب64835
7953o4هندسة اسيوطمحمد عبد هللا محمد محمد
79631oنوعية اسيوطناديه عبد الفتاح محمود حسين
اداب المـــنيااحمد فوزى محمد حسين729689
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةابراهيم عبدالرحمـــن ابراهيم الخرخيسي221483
66392oتربية بور سعيدعلى محمد عثمان حسن محمد
5o3991هندسة بور سعيدمحمد أشرف أحمد محمود حسين
هندسة اسيوطسلمى عالءالدين عبدالنعيم احمد238351
تربية بنى سويفسالم ممدوح حسن حسين64351
5616oتجاره القاهرهساره صابر زكى مراد
هندسة عين شمسمارك سامح عازر ساويرس38679
7112o9هندسة المـــنيااالء محمد احمد احمد
27112oاداب عين شمسندى طارق احمد ابوالفتح
تجاره طنطامحمد عارف محمد الشين485266
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ماهر محمد توفيق علي224399
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه محروس أمين عبد العظيم716636
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويساسراء محمد الصادق عيادة655518
تربية طنطااسراء اشرف محمد عبيد جاد363295
هندسة كفر الشيخهدى خالد السعيد على محمد573656
تربية ابتدائي طنطاشيماء محمد حلمى ابوعيشه354792
7o591صيدله بنى سويفسهير فتحى محمد عبد الوهاب
584o5oهندسة الزقازيقمحمد ناصر النبهانى محمود شحاته الشربينى
صيدلة الفيومريم حسن محمد عبد الغنى79986
3o4744كلية الصيدلة ج المـــنوفيةندى ايهاب ابراهيم وهدان
41oo84اداب االسكندريهروايدا عادل محمود محمد اسماعيل
9oo53كلية طب االسنان ج بنى سويفمروه محمد عبد العزيز محمد
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن احمد حسن محمود32534
565o57تربية المـــنصورهمرفت عبد الفتاح المرسى خليل
هندسة االسكندريهزياد طارق عبد الحميد محمد هيكل455853
هندسة الزقازيقفؤاد محمد عزمى طلعت محمد الشــامى641513
تجاره عين شمساسالم محمد رمضان محمد194723
5o1817اداب جامعة دمياطخلود محمود نصر ابراهيم الطنطاوى
تجاره القاهرهمصطفى احمد محمد مصطفى199318
371ooاداب انتساب موجه القاهرهايه محمود انس صابر عوض هللا
52o1o7طب الزقازيقعمرو محمد جمال عبدالناصر احمد محمد حبيب
تربية ابتدائي شبين الكوممـــنار محمد محمد حجاج214858
29336oكلية البنات تربية عين شمسهاجر عطا محمد بيومى شــارب
هندسة عين شمسنوران احمد محمد حامد عفيفى191932
3o1126تربية عين شمساحمد سعيد محمد امام
22o988طب القاهرهاميره رأفت محمود مرسى
هندسة شبرا بنهامحمد عادل حسن عبدالعزيز281676
1258o1اداب حلواناحمد محمود محمد على
تجاره الزقازيقمحمد سعيد محمد عبدالعزيز638816
حقوق بنهاياسر صبحى ناصر محمدعفيفى275939
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كليةاسمجلوس
رياض اطفال المـــنصورهاسراء مجدى راغب احمد582198
اعالم القاهرهمـــنة هللا عالء الدين محمد امين129483
تربية عين شمسهاجر سيد احمد محمود نصر27188
5758o9اداب المـــنصورهعبد الرحمـــن رضا مراد معين جمعه زرزورة
هندسة حلوانفاطمه سيد محمد احمد22754
2o617oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانريم عبداللطيف عباس عبداللطيف
491o63صيدله المـــنصورهحاتم عبدالمحسن الهنداوي خميس
اداب الزقازيقاسراء سمير محمد عبدالفتاح511668
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةمحمد احمد محمد مهدى642183
64227oطب بنهاعبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن بغدادى
66o484كلية أداب بورسعيدمحمد عبد الناصر محمد عبده شراره
حقوق اسيوطاسراء احمد سالمه احمد795996
علوم عين شمسنهله ياسر مصطفى احمد116717
تربية اسيوططارق رفعت حسين حفنى797619
طب بنى سويفمحمد عادل بدوي مهدي64768
تخطيط عمرانى القاهرهشروق حسين محمد عثمان491743
51271oاعالم القاهرهعلياء يحيى عبدالمحسن حسن الهاللي
49o477اداب المـــنصورهمصطفى مراد محمد أبو المعاطى
تجاره االسكندريهمحمد نصحى محمد محمد الباجورى416694
إعالم ج جنوب الوادىنورا حسنى محمد عبد هللا22131
15o945صيدله القاهرهاسالم محمود احمد سالمة
صيدله الزقازيقمحمود سعيد حسن السيد حجاب637368
تربية الزقازيقمحمد سامى عبد العزيز محمد513142
اداب اسيوطوليد احمد عبد المـــنطلب على797633
26859oتربية عين شمسخلود صالح توفيق حسن
اداب القاهرهماجى هادى عوض شمس34948
83o97oعالج طبيعى قنابسمه مجدى كمال محمد
طب الزقازيقياسمين محمد امين محمد524733
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلواننوران عبدالرؤوف محمد محمد196211
3544o3تربية طفوله طنطاايمان عبد المـــنعم محمد ابوالعنين الجزار
192o47هندسة المطريه جامعة حلوانتقى محمد حسن محمد رشدى جمعه
اداب االسكندريهيمـــنى أمين محمد محمد ياقوت411141
اداب طنطانورا صبرى سعيد السيد السمـــنودى353851
حاسبات ومعلومات عين شمسيوستينا ناصر صادق نصر114419
تربية دمـــنهورامل عبد العزيز السيد يوسف االشرم428963
تجاره القاهرهايات مدحت محمد عبد العزيز128238
6593o9هندسة االسماعيليةاحمد ايهاب احمد خليفة سالم
587o54طب بنهاابراهيم عبد هللا عبد هللا محمد شعبان
8o542طب الفيومرحاب ربيع محمد عبد العليم
ع.دولى اعالم مدينةالشروقبسنت عالءالدين على الشين196183
14o273كلية البنات تربية عين شمسهدير مجدى عبد الغفار محمد خليل
461o62هندسة االسكندريهاسماء ابراهيم محمد احمد ابراهيم
تربية رياضيه بنين كفر الشيخشهاب حسنى الحديدى غالى الحديدى381243
تجاره عين شمسانور احمد انور احمد187635
تربية كفر الشيخاحمد مجدى بهجت المغازى المصرى381222
51o683تجاره الزقازيقكريم خالد عبدالحميد عبدالفتاح
14o463اداب انتساب موجه عين شمسديانا حمدى محمد عشماوى حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عرفه اسماعيل عرفه197942
نوعية الزقازيقايمان السيد ابراهيم عبدربه ابو العال667726
3666o6طب طنطااحمد ربيع حامد عبد العزيز بوش
تربية ابتدائي الفيومياسمين محمود احمد عبد الوهاب81283
طب طنطامحمود سامى عبد الماجد محمد223817
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كليةاسمجلوس
7252o9تجاره بنى سويفمروة خالد محمد كمال الراوي
375oo4تربية كفر الشيخمحمد ناصر ابراهيم محمد مرعى
طب اسنان طنطانيره عبدالعظيم حنفى محمد عليبه389152
81o718تربية سوهاجريهام اسعد ابو الحمد احمد
72o152طب المـــنيااسماء محمد عبد العزيز حسن
تجاره اسيوطعبير عبد هللا عبد البارى احمد798525
اداب القاهرهبيتر الديب مرزوق يواقيم124437
64o373السن عين شمسكيرلس وجيه حلمى داود بدوى
3445oتجاره القاهرهمريم مالك داود نسيم
هندسة االسكندريهمحمود مجدي درويش حسنين درويش457438
طب سوهاجعمر عبد الصبور حامد توفيق818183
اداب طنطارحمه احمد السيد محمد العزبى365522
طب الزقازيقمينا عماد فؤاد الياس517424
تربية بنى سويفعلى محمد عبد العال محمود66311
تجاره الزقازيقمدحت محمد محمد نجيب خليل669626
5o6377هندسة المـــنيامحمد محمد حامد محمد فرج
تربية المـــنصورهمحمد يسرى حامد السيد احمد588342
تربية ابتدائي بنهانورهان محمد سيد عبدالهادى278192
تربية عين شمسمصطفى احمد شعبان احمد294799
كلية البنات آداب عين شمسميرنا احمد مراد احمد124862
تربية العريشهدى احمد سليمان محمد666359
217o49هندسة الفيومهاجر عبدالفتاح مـــنشــاوى حسب ابو النور
228o75طب بنهامحمد محمود محمد عالم حسن
تجاره عين شمسمريم احمد عوض المتولي133828
طب المـــنصورهمياده عبد الغفار محمود مسلم491951
تجاره سوهاجريمون نبيل رشدى درياس817792
36o499تربية ابتدائي طنطامها محمود السيد ابوهيكل
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبدالرحمـــن عبدالمقصود فضل هللا212173
تربية الزقازيقساره عبدالناصر حسين صالح646295
تجاره بنهابافلي ايمـــن سمير نخلة126965
صيدلة بورسعيديوسف محمد احمد عبد الغفار محمد على565883
اعالم القاهرهساره ناصر عبد الهادى عبد الرحمـــن48662
تربية ابتدائي الفيوممينا يوسف داود عبد المالك73125
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرامـــنيه احمد شــاكر عبدالعاطى271726
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالغنى احمد عبدالغنى السيد المشد213456
رياض اطفال المـــنصورهسميره خالد السيد على محمد الصابر571184
423o75تربية أساسي اسكندريةنور خالد محمد ابو الفتوح امام خليل العشيرى
2o19o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروان هشــام حزين حسن
تربية كفر الشيخنهي احمد راضي احمد الشناوي377278
191o33فنون جميله فنون حلوانميار عمرو محمد قدرى بكر
طب الزقازيقسمر شعبان محمد احمد على523498
38551oطب االسكندريهرقيه الدسوقى ابراهيم الدسوقى شهاب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى محمود حسين بهجت15252
تربية فرع الوادى الجديدمحمد سيد محمد سيد748749
اداب طنطانذير رجب عبد الحميد سليمان الشرقاوى352986
تجاره بنى سويفندي يحي محمد فولي713947
هندسة القاهرهاحمد صالح نافع فريز جاد الرب51456
طب بيطرى القاهرهعمر عبد العزيز راغب فراج45494
حقوق طنطاعبدالعظيم فتحى عبدالعظيم صميدة427867
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسلفانا خليل عزيز مسيحه132715
8oo987نوعية فنيه اسيوطخلود محمد تمام احمد
طب االسكندريهنادر ماجد اسحق داوود سيداروس436535
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2o655هندسة عين شمساحمد اشرف عبد الرازق محمد على
3457o3اداب انتساب موجه االسكندريهاحمد وليد ماهر عواض محمد
تربية ابتدائي سوهاجاماني ممدوح فتحي عباس816181
15398oتخطيط عمرانى القاهرهمـــنه هللا حسين احمد محمد
تجاره القاهرهنبهان احمد نبهان احمد23752
هندسة عين شمسبسنت احمد عثمان محمد115769
2828o7اداب عين شمساميره صالح هاشم احمد
512o2oطب الزقازيقيسرى سليمان السيد عثمان الجندى
638o37طب الزقازيقاسماء محمد محيى محمود الربع
819o51كلية تجارة ج أسواناسراء محمد حامد حسن
اداب المـــنياايمان صابر سيد مسعد726669
23o451كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد عصام عبداللطيف احمد جالله
كلية هندسة بنهااحمد صالح مصطفى سليمان213986
599o6التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةميسرة جمال مصطفى كمال
هندسة بني سويفمحمود مصطفى فاروق محمود71674
تجاره طنطااحمد نبيل عبدالعزيز على الشــايب426928
6o367كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسامل محمد عبد الرحيم عرابى
57oo12اداب المـــنصورهاميره شنهاب احمد داوود
تربية بنهاعبير محمود نصر حمود مرعى279979
8o4256طب سوهاجطارق سليمان فراج سليمان
تجاره بنى سويفعبدهللا احمد عثمان احمد753649
49639oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةشرين السيد محمد عبد الحميد ثابت
4486o3طب االسكندريهايمان محمد عطيه الشناوى سالم
564o9oتربية ابتدائي المـــنصورهكريم محمد جمعه سيد احمد
752o1كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد محمد احمد عبد الغني
تجاره المـــنصورهمحمد المتولى على المتولى بيه579698
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمصطفى جمال سعد على قاسم276325
تربية كفر الشيخشيماء صابر محمد محمود النجار382791
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد جالل محيسن قابيل286833
سياحة وفنادق جامعة الساداتمى سالم على سالم سالم216883
35o154كلية األلسن كفر الشيخياسمين يسرى عيد السيد مصطفى
اداب عين شمسبسنت حسن صدقى صادق283882
كلية البنات تربية عين شمسصفاء محمد محمد حسنين293339
359oo9حاسبات ومعلومات شبين الكومنيره مصطفى محمود حسنين
تربية فرع الوادى الجديدمحمود مدنى محمدين محمد762887
37262oتربية كفر الشيخساميه شعبان ابراهيم محمد غريب
تربية اسكندريةانجي طارق فليب شملول فرج347697
اداب عين شمسنورهان باسم عبد الحفيظ محمود146664
45o763طب طنطاندى شعبان محمود ابوالعيله
تجاره االسكندريهدنيا حمام محمد عبد العال نصار423151
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالعليم سامى عبدالعليم حشيش231364
صيدلة المـــنياشيماء رمضان عبد هللا عبد الفتاح754695
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةوفاء صابر كمال احمد146524
14o3o3تجاره انتساب موجه  عين شمسبسنت عيد محمود ايوب
1178o8عالج طبيعى القاهرهمونيكا مدحت مرزوق قزمان
3oo949تربية بنهاايه السيد محمد عزازى محسب
2o438oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةياسمين عالءالدين عبدالعاطى السيد
هندسة عين شمسسماح محمد حسن خضر الشربينى262598
اداب انتساب موجه االسكندريهمحمود ايهاب رجب على ابواسماعيل415515
صيدله طنطاامينه محمد سيد احمد ابراهيم شمس الدين229735
تجاره دمـــنهورامير شعبان جمعة ابو احمد426449
6544o6اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد خالد شفيق مصطفى

Page 1648 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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صيدله طنطادينا بهجت محمد عرابى367468
اداب القاهرهمريم ناصر يوسف عبد العال14565
34223oهندسة االسكندريهحسام محمد احمد عبد الهادى سعد
74o982تربية ابتدائي قنا ج الوادياحمد عبد الرسول محمد علي
اداب الزقازيقجهاد ماهر محمد حسن السيد642449
اداب المـــنياالهام صالح سيد احمد716233
هندسة المطريه جامعة حلوانهبه مصطفى فايز فؤاد271538
28oo15تجاره بنهاوسام عنتر السيد صادق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخعالء الدين عادل احمد خليل شحاته456637
تربية العريشمحمد رمضان جودة السيد عطيه665276
صيدله الزقازيقناهد احمد عبدالعزيز عبدالنبي494466
تربية عين شمسايه احمد محمد شــاذلى محمد142216
تربية بنى سويفشيماء سعد محمود محمد64965
هندسة سوهاجكيرلس متى شكري شنوده817878
65o412نوعية الزقازيقمحمد احمد احمد لطفى ابراهيم
588oo3هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد عمر حسن محمد عمر
5o6826صيدله المـــنصورهاسراء عهدى عبده عبد الحميد سالمه
8o546oتربية سوهاجاشرقت حنفى محمد ابو النور
تجاره القاهرهاسالم خالد امام خليل273761
تربية قنا ج جنوب الوادىرحاب على محمد احمد733275
تجاره انتساب موجه قاهرهسناء عصام محمد مختار147378
1761oطب القاهرهامـــنيه ابراهيم محمد محمود
132o65اداب حلوانعائشه عربى ابراهيم مصطفى
224o2oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن طه رشــاد سرحان
تربية االسماعيليهعزه محمد محمد صالح الدين محمد654688
هندسة اسيوطاحمد عبد هللا فاروق شحاته796761
هندسة االسكندريهاحمد هانى حسن محمد ابوالنصر455948
صيدله طنطاايه جمال ابراهيم عبد الجيد الجنيدى495853
17o72هندسة القاهرهبيتر هانئ مراد يوسف
29421oكلية البنات تربية عين شمسياسمين سالمه محمد عاشور
هندسة الزقازيقايه اكرم السيد احمد عبد الرحمـــن ابو العمايم576959
تربية ابتدائي دمـــنهوررانا ناصر محمود محمد429684
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىعال محمد محمد ابوالعينين298961
صيدله الزقازيقندى ناصر حسن عبد البارى الدقلة588199
تربية ابتدائي دمـــنهوردينا صبري محمد رمضان هالل428242
59255oتربية ابتدائي المـــنصورهطارق اسامه امين نصار احمد
583o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن محمود عبد العاطي محمد
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسثريا محمد عبداللطيف ابراهيم282836
حقوق اسيوطساره عبد الحميد نيازى عبد الحكيم787515
هندسة طنطاعبد هللا سالم عبد الهادى عبد الرحمـــن حسن497374
تجاره بنهاياسر ميسر احمد قاسم288956
اداب االسكندريهمريم سمير محمد علي الروبى417838
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةناريمان خالد نعيم عبد الحميد17267
تجاره القاهرهيوساب نبيل فايز سناده23761
633o4طب بنى سويفغاده عماد رمضان محمد
35915oتجاره طنطاايه فؤاد فرحات حافظ سعد
رياض اطفال المـــنصورهمريم حسين حسن عبد الجواد581665
تجاره عين شمساالء اشرف مصطفى كمال جوهر116794
تربية كفر الشيخمحمد نجاح سيف الدين عيسوى محمد375823
تجاره دمـــنهورياسمين هشــام فتحى الغريب419249
8o4398حقوق سوهاجعبد الرحمـــن اشرف عبد المجيد محمود
اداب انتساب موجه القاهرهمحمد فرج محمود زكى153135
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29382oالسن المـــنيامـــنى عبدهللا صالح الدين عبدهللا عبيد
تربية ابتدائي االسماعيليهاسالم محمد على عمران656582
27o638كلية البنات آداب عين شمسراما عماد على مصطفى
تجاره عين شمسعال نبيل محمود سامى117211
تجاره الزقازيقعلى عبده محمد محمد646715
45oo15طب طنطاياسمين بلتاجى شعبان بلتاجى
تجاره طنطاابراهيم محمود محمد خليل497642
2o9592تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد جمال حسين عباس
66o683كلية أداب بورسعيدخالد جمال عطيه محمود عثمان
تجاره القاهرهشيماء محمد سامى غريب39715
اداب طنطااحمد حمدى عبد العظيم اسماعيل راشد495722
تجاره انتساب موجه قاهرهندى محمد حسن محمد129476
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء مهدى عيسى عبده233831
73936oتربية قنا ج جنوب الوادىمصطفى محمود محمد محمود
اداب عين شمسنور خالد احمد مبروك34967
اداب انتساب موجه عين شمسسها فهمى ماهر ابوالحسن267794
5o8762تجاره الزقازيقاحمد طارق فؤاد السيد على
تجاره الزقازيقرفعت نبيل عبد الحليم على صبرة588116
49599oسياحه وفنادق المـــنصورةحميده طارق عبد الغنى شرف الدين
58221oتربية المـــنصورهايمان شعبان نصحى عبد اللطيف
اداب المـــنصورهزينب محمد حسين سالم581629
كلية البنات آداب عين شمسشيماء جمال محمد الهادى282271
312o1كلية األلسن بنى سويفنرمين نجدى ابراهيم ميخائيل
298oo6التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرحمه حمدى كمال عبدالمجيد
صيدلة بورسعيدعمر محمود محمد عوض ستيت499741
هندسة بني سويفعمرو معوض محمود حسين71392
صيدلة اسيوطالشيماء جالل محمد محمد798936
78623oتربية اسيوطياسمين جمال راشد احمد
35o716فنون جميله عماره ج االسكندريهاسماء احمد محمد على االشعل
2o9845تجاره القاهرهاسماء نصر هللا ابراهيم نصر هللا
علوم االسكندريهآدهم محمد حسن رجب محمد الغنام344123
35o466فنون جميله فنون ج االسكندريههاجر ممدوح عبدالبديع محمد على
هندسة عين شمسمحمد احمد حسن رضوان261689
36677oاداب طنطاابراهيم توفيق سليمان الدسوقى عقيله
طب االسكندريهحسام حميده ابوالنجا محمد344484
هندسة المـــنيااسالم احمد على احمد715491
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر الشحات عبد الموجود محمد143143
35493oطب طنطاإيمان سعد محمد على رضوان
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد عبد هللا غريب عبد هللا651813
تربية ابتدائي طنطااميرة السيد ابراهيم نبيه498698
تجاره سوهاجخلود رمضان محمد االمين محمد815221
74443oتربية قنا ج جنوب الوادىمحمود عبدالرسول حسن سعيد
223o7كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسفداء سمير محمد جاد الرب
45521oهندسة الفيوممحمد ثروت أحمد محمد احمد يوسف
صيدلة اسيوطوالء محمد على محمد748636
صيدله الزقازيقبسنت جمال فرج مصطفى642919
311ooتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانرحاب ممدوح احمد عبد الغني
رياض اطفال الفيوم طالباتضحى محمد فاروق امين74999
572o97تربية ابتدائي المـــنصورهاسماء فتحى صالح المتولى خليل
كلية البنات تربية عين شمسميرنا صبحى حنا مـــنصور195411
تربية االسماعيليهامـــنيه محمد محمود رشيدى653742
طب القاهرهايه نبيل محمد فتحى عبد العزيز127979
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كليةاسمجلوس
طب عين شمسامانى عبدالمـــنعم صديق مجلى مهران288141
72o33هندسة الفيوممصطفى محمد رمضان شــاكر
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقبسمه احمد محمد محمد عزب521675
513o36تجاره الزقازيقاحمد عبد السالم سعيد عبد السالم
هندسة القاهرهمصطفى درويش محمود درويش151136
3849o9هندسة كفر الشيخكريم فؤاد فؤاد سعد الحداد
37o593تربية كفر الشيخمها فرج محمد صالح عبد الرحمـــن شهاب
5o888هندسة القاهرهعمر السيد السعيد احمد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةزياد السيد محمد على656811
3499oاداب القاهرهاسراء حسام الدين يوسف جبر
نوعية اسيوطهدير شحاته زكريا قاعود794256
هندسة بور سعيداسامه خالد احمد رزق الشواردى655252
588o52اداب الزقازيقمها محسن زارع احمد الديب
صيدله القاهرهعال عادل شعبان على شلبى243565
سياحة وفنادق المـــنيااميره عمرو عبداللطيف دسوقى محمد193819
14o226اداب انتساب موجه عين شمسايه احمد السيد احمديوسف
هندسة الزقازيقايه سامى السعيد اسماعيل583641
طب بيطرى القاهرهايه عماد عبدالعال ابوالعينين195513
طب بنهاكريم محمد الششتاوى العيسوى487823
73o748تربية المـــنياايه عباس محمود عباس
تجاره القاهرهمحمد عبد الكريم عبد هللا عزاز46795
تربية المـــنصورهناديه عبد المـــنعم السيد ابوالسعد573881
اداب اسيوطوالء تاج الدين سيد اسماعيل797233
15o19تجاره القاهرهاريج ايمـــن محمد عبد الفتاح محمد
66o945نوعية بور سعيدملكه محمد مسعد السيد السبع
تربية طفوله سوهاج طالباتحسناء عبد العال عبد الجيد احمد816192
8oo934هندسة اسيوطعلى نفادى على حسانين
طب المـــنصورهتقى هانى مرتضى حسين الهوارى585373
اداب القاهرهشيماء ايمـــن احمد عبد القادر127866
تربية بنى سويفحسام عدلى محروس هاشم68593
72o443نوعية المـــنيامحمود محمد عبد الغنى حسين
تجاره سوهاجمحمد عبد الرحيم ثابت حسن818479
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننيره رمضان ابراهيم جابر132133
512o93نوعية الزقازيقسناء عبدالنبى السيد عبدالمجيد
تربية طفوله ج دمـــنهورنهى رمضان عبد هللا محمد ابراهيم428761
66259oتجاره بور سعيدعلى على جمعه اسماعيل عبد المولى
294o26كلية البنات آداب عين شمسمياده محمد عزت محمد عواد
هندسة القاهرهااليمـــن حسن يونس ابو العيص13835
44677oطب االسكندريهندى محمد محمد احمد النقيب
صيدله حلوانهاله احمد عبدالسالم احمد احمد236774
35o723هندسة االسكندريهروضه فوزى حامد جصطن
اداب حلواناميره عالء فتحي كامل148538
دار العلوم ج القاهرهعبدالسالم حسن عبدالسالم حسن297257
362o62طب طنطاوليد عاطف عبدالجواد الشيشينى
تربية االسماعيليهنها ابراهيم محمد ابراهيم يوسف655982
طب اسنان االسكندريهندا ابراهيم مصطفي محمد ابو عامر445985
اثار القاهرهمريم محمود محمد عبد القادر151261
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن ابراهيم حسنى ابراهيم عبد الخالق456449
44284oطب بيطرى دمـــنهورعبد هللا سعد عبد الفتاح عبد الرسول
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمحمد امام محمود حمزه749514
1478o1كلية األلسن بنى سويفمحمد طارق محمد رياض
تجاره انتساب موجه االسكندريهعبد الرحمـــن سعيد محمد عبد القادر عبد النبى421235
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طب طنطااسماء مدحت احمد نجله367998
7o222طب بنى سويفعمرو يونس عبد العزيز عوض
تربية طفوله شبين الكومتقى مجدى شحات حجازى225542
اداب االسكندريهمريم ابراهيم السيد احمد ابو العال339952
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمد امام محمد126954
1321o1تربية عين شمسنادين احمد جمال الدين محمد
82o269كلية تجارة ج أسوانسلسبيل اسامه محمد عباس
2o4158اداب انتساب موجه القاهرهنورهان على عبدالحميد عبدالاله
644o53تربية الزقازيقفاطمه محمد محمد الهادى عطيه
7434o6تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد سيد احمد علي
821o71تربية اسوانرضا جمال محمود على
335o29اداب االسكندريهندى وليد محمود عباس سعد
كلية أداب بورسعيدايمان السيد السيد السيد موافى661479
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانداليا حسين محمد عاطف العطار116535
3o6o9هندسة شبرا بنهاعبد الرحمـــن محمد ابراهيم  الليثي
رياض اطفال الفيوم طالباتشيماء ابو هشيمة سعد رمضان71142
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن عاطف عبد هللا السيد خليل115813
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىرضا محمد عواد عامر284688
2o7o6oكلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىنورهان ناصر حباشى محمود احمد
57o249كلية األلسن كفر الشيخسميه على الشربينى على الحسينى
2o7o7هندسة القاهرهحسام عبد الصمد كمال عبد الصمد
658o23طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسندا محمد سعيد محمد
تجاره طنطامحمد السيد ابوالمجد السيد عبد الخالق497419
تربية ابتدائي اسيوطكريمان مهدى عبد السالم رمضان795688
تجاره بنى سويفاحمد محمد صالح كمال حسن66262
نوعية المـــنياآيه جمال عبد المعز علي714583
1739oهندسة القاهرهمحمد عصام اسماعيل محمد
طب كفر الشيخشيماء محمد عبدالعليم محمد الحداد385533
تربية رياضيه بنين المـــنيااحمد رجب شعبان مخلوف722383
تربية ابتدائى فرع وادى جديداهداء فريد امين حامد748382
هندسة طنطاعمر سامي المحمدى ضبيش362746
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةاحمد اشرف محمد السيد الديسطى573172
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد مصطفى محمد جوده63673
64o481هندسة عين شمسخالد محمد السيد احمد خليل ابوالليل
تجارة قنا ج جنوب الواديساره محمد ابوالحمد محمد742722
تجاره عين شمسجوزيف ميالد فوزى غالى281266
23194oتربية شبين الكومرنا سامى على حسن
هندسة االسماعيليةمحمود شريف عبده احمد653645
طب اسنان االسكندريهعبدالرحمـــن خالد محمد عبدالسالم على436892
اداب الزقازيقشرين ياسر محمد أحمد أحمد521151
تجاره عين شمسحسن محمد محمد جالل263219
8o7317تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد ممدوح عبد الغفار احمد
56o394هندسة الزقازيقخالد هشــام محمود محمد احمد حماد
صيدله بنى سويفريهام عبد الباسط مصطفى محمود62858
تجاره بنهاياسمين نجاح عبدالحليم احمد نجم517828
نوعية المـــنيارشــا صالح سيد عبدالباسط728949
هندسة اسوانزينب عبدالاله محمد مرسى746986
اثار القاهرهمصطفى حسن محمد بغدادى279473
4868o3نوعية طنطااميره محمود محمد بيومى الصواف
صيدله طنطاعالء عبد الكريم سعيد سعد عبد السيد442459
29o4ooكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايه محمد سيد عبدالسالم العمرى
83o337طب القاهرهكيرلس ماجد ابراهيم باسيلي
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي بنهاابراهيم عادل ابراهيم السيد279751
565o5تجاره القاهرهمحمود فكري محمود عبد المـــنعم
34o231كلية اآلثار سوهاجتسنيم صبرة عبد الرازق خليفة
57339oتربية ابتدائي المـــنصورهمحمد هانى احمد على
طب بيطرى بنهامحمد طه السالوى ابراهيم227492
هندسة اسيوطمحمد عبد الكريم على جاد الكريم659436
تجاره اسيوطمحمد مـــنير امين احمد795155
52o585اداب الزقازيقمحمد محمود السيد محمد الطوخى
اعالم القاهرهايه هللا محمد حسين احمد محمد193185
تجاره االسكندريهريهام محمد محمد على جاد411333
56oo17كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد اسالم صالح الدين عبد العزيز على سيد احمد
كلية اآلثار سوهاجنرمين صالح سيد محمد749876
طب عين شمسلميس محمد احمد كامل719278
7685oتربية رياضيه بنين بني سويفمحمد علي معوض عبد اللطيف
79873oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمارينا عصام قدرى عطا
اداب الزقازيقهانم صبحى شعبان محمد اسماعيل638627
3o4646طب بنهااحمد ياسر عبدالحميد سيد احمد عبدالحميد
اداب حلوانساره وليد صالح الدين طه149565
اداب المـــنصورهابراهيم محمد ابراهيم على المتبولى577194
اداب حلوانرنا سيد عبدالعزيز مرسى199974
تربية ابتدائي طنطامحمد طارق عبد المهيمـــن محمود الرفاعى488617
3o5835تجاره عين شمسفاطمه حمدى عبدالعزيز احمد
12o4o5تجاره عين شمسروان احمد عبد الحميد احمد عبد الرحمـــن
3459o6اداب كفر الشيخاحمد محمد احمد حسن محمد
تربية ابتدائي دمـــنهورهاجر محمود أحمد علي المغربى431245
4292o4كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةآالء خالد فاروق عباس
تربية ابتدائي بور سعيدمريم مصطفى محمد محمود عيسى662334
طب القاهرهندى عمر فتح هللا الشنوفي226316
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهايه عادل احمد عثمان محمود214745
277o73تجاره بنهامحمود احمد عبدالشــافى محمد سليمان
8oo976اداب اسيوطايه عبد الحق رضوان عبد الحق
هندسة القاهرهمحمد مؤمـــن محمد عالء الدين14994
5862o6تجاره الزقازيقسماء محمد احمد على ابوسنة
123o2oكلية األلسن بنى سويفاسامه عبد الغني بنيامين بدوي مصطفى
اداب حلوانفاطمه سيد خليل محمد37193
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد مصطفى عبدالحميد حمد221849
فنون جميله فنون ج االسكندريهروان رضا هالل هالل السعدنى337841
تربية رياضيه بنين شبين الكومصالح الدين محمد صالح احمد وتوت213862
هندسة الزقازيقاحمد سمير رشــاد حامد591218
اداب االسكندريهمحمد سامى السيد محمد شطا418848
28611oتجاره بنهااحمد سليمان جالل سليمان
طب االسماعيليه ج قناة السويساالء محمد محمد عبد العزيز حاتم665525
تجاره بنهااالء محسن احمد محمد642565
8218o8تربية اسوانمارتينا مجدي محارب ابادير
تجارة قنا ج جنوب الواديساره عبد العال سيد ابوبكر744986
22o968طب اسنان طنطااسماء جمعه عبدالعاطى عبدربه
41oo28تجاره االسكندريهمحمد احمد نور محمد
صيدله االسكندريهاحمد محمد عبدالفتاح علم الدين335632
272o23تجاره عين شمسرحمه طارق عبدالمعطى محمد مصطفى
13o988تجاره عين شمساحمد حسن سيد سيد
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد مصطفى احمد احمد267289
2219o6كلية الصيدلة ج المـــنوفيةانس حامد عبدالعظيم نجم
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كليةاسمجلوس
هندسة الزقازيقاحمد عالء مـــنصور سعد الفقى511618
تجاره القاهرهشيماء محمد فتحى عبد الحافظ45794
2o576oاداب انتساب موجه عين شمسوحيد يسرى فؤاد عبدربه
19o574هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد يحيى حسن احمد السخاوي
437o9اداب القاهرهارسنيوس زكرى ميخائيل حبيب
2275o6كلية هندسة بنهااحمد محمد الكيالنى احمد
تربية حلوانمادونا مكرم فهمى اسعد261636
تربية أساسي اسكندريةدعاء محمد سعد يونس422854
49625oاداب طنطاشيماء عبدالمجيد عبدالمجيد يوسف السيسى
186o7هندسة حلوانفيروز حماد حامد عبد المقصود عمارة
هندسة شبرا بنهااحمد عبدالسالم محمد ابوبكر فرجانى284349
44oo79طب بيطرى دمـــنهورمحمد اشرف شندى عوض حويره
فنون جميله فنون االقصريارا محمد عبد المـــنعم احمد119723
تربية طنطاسمر عبد السالم ابراهيم شــاهين491857
تجاره اسيوطدينا مصطفى محمد حسانين825453
اداب اسيوطغاده محمد على جاد السيد795347
283o43اداب عين شمسمريم محمد عرفان ابراهيم
15o179تجاره القاهرهعالء محمد عبد الشــافى بدوى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه رضا عرنوس عبد الراضى142334
تربية أساسي اسكندريةسارة عبدالباسط خلف أحمد سيد348163
1172o2اداب عين شمسهند احمد مسعد احمد جمعه
22548oتربية شبين الكومايه فتحى على ياسين
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاله عبدالتواب عطاهللا عمار715478
تربية ابتدائي سوهاجنجالء فتحى وهبى عبد هللا817544
12o511تجاره القاهرهجيوفاني عماد عطا هللا عزيز
تربية قنا ج جنوب الوادىدعاء سمير احمد محمد733718
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمر صالح محمد طلبة649173
إعالم بنى سويفندى نبيل مصطفى مصطفى الخميسى517696
تجاره بنى سويفاسالم عصام قدري احمد714353
7124o5اداب المـــنياالهام سامي احمد عبدالرحمـــن
تربية ابتدائي المـــنيااسماء خالد علي عبد اللطيف719161
تربية رياضيه / بنات طنطاايه صالح محمود احمد ابو العينين489353
نوعية بنهافاطمه فؤاد عبداللطيف السيد286948
5oo654اداب جامعة دمياطامـــنيه السعيد احمد ابوالعز
تربية ابتدائي الزقازيقاميره محمد اسماعيل ابراهيم648425
5733o2هندسة المـــنصورهمحمود السيد محمد محمد الجوهرى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد على فؤاد احمد124624
8o4162اداب سوهاجحسن عصام حسن عبد الغنى
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن محمد حسين رجائى29741
اداب طنطامحمد سالم على سالم الجبالى362788
73o778طب المـــنياميرا عادل عدلي بولس
تربية ابتدائي جامعة السويسبدريه خضر محمود على667251
تربية طفوله ج دمـــنهوراسراء عاطف حامد عباس431452
3766ooفنون جميله فنون االقصرساره احمد محمد احمد ريحان
تربية ابتدائي عين شمسايناس عبدالرحمـــن حسنين حسن282185
تجاره القاهرهمـــنار محمود ابو العال حسن27311
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهبة هللا محمود ابراهيم البكرى133851
اداب االسكندريهاسالم سعيد محمد مبروك عامر337331
هندسة االسكندريهمصطفى خالد جابر احمد رحال456312
رياض اطفال المـــنصورهسلمى سمير محمدعبد الرحمـــن محمد طه592818
تربية ابتدائي المـــنصورهدعاء محمد المليجى على جمعه569696
3591o4اثار القاهرهندى خالد سعد عبد العزيز حنتيره
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طب بيطرى المـــنصورهاسماء عالء محمد محمد عبد الغنى عبد الرحيم594992
263o79طب عين شمسهايدى عصام حامد يونس
هندسة كفر الشيخمحمد حمزه محمود عبدهللا358922
5o8oooاقتصاد مـــنزلى حلوانآالء ابراهيم خليل الشرقاوى
تربية ابتدائي المـــنصورهوسام رضا اسماعيل السقا582712
52474oنوعية الزقازيقاسراء احمد محمود عوض
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتهدير رمضان عبد المهدى سعد225497
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى محمد فتحي محمد134765
4745oاداب حلوانمـــنى اشرف فاروق بشندى
اداب قنا ج جنوب الوادىعبد الرحمـــن محمود مبارك احمد حسين731552
تربية المـــنصورهعزه عبد التواب البطراوى عبد التواب575271
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى محمد مختار محمد266732
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى عبدالحميد سعد عوض223742
اداب انتساب موجه القاهرهمـــنة هللا اسامه عادل محمود36368
صيدله الزقازيقاحمد محمد صالح شعبان645689
49o567تربية ابتدائي طنطامحمود ابراهيم محمد موسى الصعيدى
حاسبات ومعلومات المـــنصورهميرنا النبوى عبده النبوى567369
74o551كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمـــنى حسنى عبد الموجود احمد
46oo79كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيه/رياضةاحمد محمود على راضى
233o11تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى محمود احمد شــاهين
تربية ابتدائي الزقازيقمى يحى السيد محمد649113
3o385هندسة حلواناحمد عبد الحليم عبد المجيد سلطان
تربية المـــنصورهخالد ممدوح محمد المتولى البسيوني565599
هندسة اسيوطاحمد عادل عبد الحميد حسن511414
طب الزقازيقنورا محمد عبد الفتاح محمد عبد العزيز638213
375o74هندسة اسوانكمال ابراهيم كمال على مروان
59o475كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخطارق سعيد صبح الشربينى قوره
اداب اسيوطايه احمد محمود احمد791248
1422o2اعالم القاهرهاميره مجدى عبد المولي على
اداب القاهرهبسنت حاتم محمد فرج115722
36ooo1نوعية طنطافاطمة السيد حامد شــاهين
اداب عين شمسرنا رمضان محمدين عبد العال28385
سياحه وفنادق االسكندريهمصطفى هشــام عبد هللا عبد الغنى335472
حقوق القاهرهمريم وليد كامل دياب118489
6497ooتربية ابتدائي الزقازيقمحمد السيد عبده غريب
144o64تربية عين شمسريم عمرو رمضان نور الدين
1375o8كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانبسنت احمد حمدى بيومى محمد
226o31التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء سعيد خليل ابوزيد
صيدلة بورسعيدمروه عالء الدين عبد العزيز عاشور662167
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىساره ياسر محمد عاصم محمد732333
اداب طنطامى مجدى المـــنسى رجب ابوجبل486872
47o289صيدله االسكندريهاسراء عادل احمد عبد المجيد الجبرتى
4148o5هندسة االسكندريهمحمود مصطفى محمود على عبد المجيد
هندسة عين شمسيارا ياسر رضا عبدالحميد الغزولى192397
هندسة المـــنيااسالم اشرف فاضل محمد586623
اداب انتساب موجه القاهرهمريم محمود على الصادق143795
السن عين شمسفيرينا رءوف محروس خليل31923
اداب انتساب موجه بنهاشروق محمد عبدالرحمـــن زكي285572
19o172تجاره القاهرهمروه محمد محمد جمعه
تجاره جامعة السويسرنا محمد عبد الوهاب محمد على658619
حقوق جامعة الساداتحسن محمد حسن عبدالحى223891
اداب انتساب موجه القاهرهمهاب احمد عبد البصير محمد29964
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هندسة اسيوطنيره عالء الدين محمد حمدي بيومي414983
2983o8تجاره انتساب موجه  عين شمسمـــنه هللا محمد حلمى نوح
طب سوهاجهيالنه قديس تادرس بوس813131
57o733صيدله المـــنصورهاحمد السيد عبد المعطى رزق
431o49اداب دمـــنهورايمان مصطفى محمد عبدالجواد الخولى
تربية طفوله ج دمـــنهورمروة عادل يوسف ابو ريشة429816
5618o3اداب المـــنصورهمحمد حسين حسين مجاهد القيران
35o476اداب االسكندريهاميرة وجدي خميس محمد صقر
تربية شبين الكومليلى ابراهيم على يونس214559
637ooكلية طب االسنان ج بنى سويفاحمد شلبى تهامى جوده
79o493كلية طب االسنان جامعة أسيوطوفاء بكرى محمد احمد
277o5oتجاره بنهامحمد اشرف الجوهرى عواد الجوهرى
21547oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسراء اكرم على مصطفى الديب
2634o4تجاره انتساب موجه  عين شمسعبدالرحمـــن محمد ابراهيم على
هندسة االسكندريهيوسف جميل لويس فرج414619
حقوق عين شمسنورا حسين عبد الحميد حسين37914
هندسة طنطاروان راضى عباس النعاس364242
22o37oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنورهان اشرف عبدالعظيم عبدالغنى الطباخ
341oo2اداب كفر الشيخاحمد رمضان حسن فرج اسماعيل
تجاره المـــنصورهمحمد شعبان عبد الحليم شعبان الريدى565722
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىبيشوى رأفت أندراوس أنجيل736847
43o249تجاره دمـــنهورناديه مصطفي عبدالحميد محمد سيد أحمد
45o276كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنهال طه امين عبدالجواد العشرى
74835oتربية ابتدائى فرع وادى جديدهالة محمود عمر يوسف
6451o8طب الزقازيقحنين محمد عبدالهادى ابراهيم
تجاره سوهاجمحمد عادل محمد قاسم813213
اعالم القاهرهمحمود مصطفي السيد احمد118685
صيدله طنطامصطفى محمد عطا هللا عبدالسميع ندا365936
نوعية الزقازيقايه محمد فوزى السيد محمد523316
649o27اداب الزقازيقهيام احمد عبدالفتاح احمد على
3537o8تجاره طنطاامل محمد اسماعيل حموده ابراهيم
3oo581صيدله الزقازيقعلياء هالل عبدالستار موسى
2o9228طب القاهرهاحمد محمد حسن احمد
285o8صيدله القاهرهسهام ماهر السيد هاشم
اداب القاهرهمـــنة هللا خالد محمد عبد الشــافى39773
141o19تربية عين شمسيسرا محمد متولى ابراهيم
طب بيطرى الزقازيقهند محمد سليمان الجمال641478
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدعاء عبد الحكيم فكري محمد63584
تربية نوعية فنية اسوانمصطفى عبد الحميد فهيم حسين824667
تربية المـــنياشيماء محمود عبدالعزيز محمد711159
تربية ابتدائي دمـــنهورهاجر حسن حامد محمد عطيان431424
7219o6طب بيطري المـــنيامروة خلف حسن سعيد
هندسة اسوانسمية أحمد عربى عبد الرحمـــن746243
15o441هندسة القاهرهمحمد عزت يوسف احمد الخطيب
23o768تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبدالمـــنعم محمد لطفى الحنفى
طب بيطرى بنى سويفايمـــن حسين عبد هللا حسين65733
اداب االسكندريهاسراء عبدالعال على سليم419856
تجاره طنطاأحمد عبد هللا أحمد حسن الزبيدى355516
اداب القاهرهمـــنة هللا محمود فهمى على مصطفى ماضى27762
1241o3هندسة المطريه جامعة حلواناحمد عادل عبد الحميد حسن مطاوع
السن عين شمسمارينا ايمـــن ابراهيم عبدالملك عوض299938
تربية اسكندريةأيه محمد عوض هللا أحمد عوض هللا422847
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595o88عالج طبيعى ج كفر الشيخشروق محمد شوقى احمد ابراهيم عبد الفتاح
رياض اطفال المـــنيا طالباتهناء سليم مهران سليم727419
تجاره الزقازيقمحمد احمد محمد السيد صالح522355
64987oتربية ابتدائي الزقازيقامـــنيه طلعت عبدالرؤف عبدالصمد
اثار الفيوموالء طارق عبدالعليم بيومي431427
هندسة اسيوطمصطفى خلف محمد احمد814226
هندسة االسكندريهابراهيم السيد عبد العظيم موسى علي345283
طب االسكندريههبة هللا حسن المرسى يوسف سيد احمد382894
كلية طب أسوانمرقس امجد عزت صديق823329
طب اسنان االسكندريهتقى محمد السيد محمد محمد داود432826
حاسبات ومعلومات القاهرههدير اشرف محمد النجار18892
3oo391تجاره بنهامحمود سعيد السيد حسن
تربية ابتدائي المـــنصورهزهراء عبد المجيد يوسف عبد المجيد582912
37oo2كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةفاطمه صالح عبد الرحمـــن عبد الحميد
كلية هندسة بنهااسالم جمال الدين حمدى سرحان517462
حقوق المـــنصورهمحمد ابراهيم احمد حرز595247
اداب انتساب موجه االسكندريهعزة احمد على احمد الوليلى419587
طب بيطرى المـــنصورهحنان محمود حسن متولى الحمامى492738
2962ooاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد احمد ابوالعينين جمعه احمد
اداب القاهرهمارفى عاطف عبد المسيح بخيت123635
تجاره بنهامـــنه هللا نبيل مصطفى الطنطاوى مصطفى277765
373o16تربية ابتدائي كفر الشيخليلى عبدالفتاح عبدالوهاب عيسى
5o7246صيدله المـــنصورهاميرة سمير احمد عبدالعال
اداب الزقازيقياسمين طارق حامد على642667
هندسة حلوانسلمى صالح حسن صالح رويشد144596
345o67تجاره انتساب موجه االسكندريهاحمد شحته احمد عبد الحي عبد السالم
نوعية بنهاهدير خالد خليفه محمد278432
فنون جميله عماره ج حلوانكارول الفونس كامل عزيز114135
اداب انتساب موجه بنهاابراهيم محمد احمد محمد276335
حقوق المـــنصورهمحمد جمعه احمد ابوغنيم565261
81451oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد السيد عبد الحميد جاد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهدى ناصر عبدالغنى التهامى229298
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانماري عاطف جرجس اندراوس821944
هندسة كفر الشيخعالء جمال طيمور توفيق573237
تربية طفوله طنطاهبه محمد يوسف محمد البطاوي495784
هندسة القاهرهمريم محسن محمد محمود116769
215o87اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمـــنى اشرف عبدالمجيد عبده
تربية بنى سويفاسراء عماد محمد عمر89542
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريم زياد على حلمى عثمان السويفي16257
2o4236اداب القاهرهزينب ايمـــن يوسف محمد هاشم
تجاره بنى سويفاحمد صالح السيد عبد العزيز718284
421o45تربية أساسي اسكندريةاحمد محمد احمد محمد حسن الشيخ
هندسة عين شمسبوال يوسف يعقوب العبد125411
تربية المـــنصورهاسراء زايد محمد على565282
اداب القاهرهعبد الرحمـــن غريب على حسين81676
2322o2اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةزينب كامل عبدهللا محمد سيد احمد
625o3هندسة الفيومنجوى احمد مصرى احمد
4281o6حقوق االسكندريهطه حسن عبد السالم حسن
193o58فنون جميله فنون حلوانميريت السيد محمد سعد باز
كلية التربية الفنية ج المـــنياصفاء ابوبكر عبدالسالم بكر721696
2o6764اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةبسنت طارق عبدالعظيم مصيلحى
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد معتز محمد العتريس136927
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722o44تربية ابتدائي المـــنياياسمين على سيد محمد
5o3122صيدله المـــنصورهمـــنه هللا محمد عبد المقصود عوض
66o74oتجاره بور سعيدمصطفى عادل سعد عبده
3o6682تجاره عين شمسمحمود عبدالناصر محمود دياب
حقوق القاهرهاسماء ممدوح جابر رياض35233
تربية اسكندريةاحمد ميسره محمد ابوالفتوح حوام344754
3611o7تربية ابتدائي طنطاايه السيد عبدهللا محمد
5o52ooصيدله المـــنصورهريهام كرم سعد عبدالحى البسنديلى
7318o1عالج طبيعى قنامكاريوس اميل فؤاد عزيز
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء هانى احمد قطب22972
صيدله القاهرهزياد فتح هللا احمد عبدالعزيز193566
اثار قنا جنوب الوادينهال عبدالحق على احمد743724
تربية ابتدائي كفر الشيخنهال خالد جميل مـــنصور378948
28o396اداب بنهافاطمه نبهان عبدالعزيز نبهان
تجاره انتساب موجه قاهرهنورهان ابراهيم كرم احمد27177
تربية بور سعيداشرقت عالء محمد ابراهيم الصاوي662651
228o55صيدله طنطامحمد خالد فرج شديد سويلم
تربية أساسي اسكندريةمحمود يسري محمود عبد الجليل337342
تربية اسيوطامينة حسن عبد المـــنعم جابر788743
117o14تجاره عين شمسمحمود عبد العال محمود السيد
6235oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسراء جمال ياسين عباس
6o118كلية البنات آداب عين شمسايمان صفاء عبد الجواد على
تجاره بنى سويفميرنا صليب فضل ثابت725646
تجاره جامعة دمياطاحمد عالء عبد الفتاح أبو الدهب499821
تجاره طنطابالجيه عادل حكيم مقار364586
هندسة االسكندريهعمر عبد هللا عباس عبد هللا زين الدين456128
طب االسماعيليه ج قناة السويسيوسف حسن عوض حسن رخا659411
صيدله طنطااسراء عبدالجواد الحسينى عبدالحليم278914
تربية ابتدائي المـــنصورهساره كمال عبد الجيد محمد572139
دار العلوم ج القاهرههدير فتحى فؤاد حجازى296122
كلية هندسة الطاقة بأسوانمصطفى محمود ابوالمجد محمد عبدهللا458819
تجاره المـــنصورهفاطمه محمد عثمان موسى عبد المجيد578172
هندسة عين شمسعبدالرحمـــن محمد حسنى احمد البكرى187173
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسراء نورالسيد مصطفى67269
طب القاهرهمحسن ممدوح محمد اسماعيل136799
36312oتربية طنطازينب محمود سعد زايد
صيدله القاهرهساره محمد مرغني عبد الواحد55542
6615o1تجاره بور سعيدبسمه محمود ابو زيد عبد الرحيم
117o43هندسة عين شمسمحمد عالء محى الدين ابوالنجا
تجاره المـــنصورهخالد سالم البيومى سالم565594
5o1866اداب جامعة دمياطمريم احمد عبد الحميد المـــنشى
تجاره انتساب موجه االسكندريهاحمد ربيع خليفه محمد حمد338988
4877o7تجاره المـــنصورهمحمد احمد ربيع الفيومى
طب اسنان المـــنصورهياسمين اشرف السيد احمد سليمان569865
9oo44صيدله بنى سويفرحاب غانم محمد امام
كلية األلسن ج أسوانبسنت محمد ابوالمعاطى قمر278465
هندسة القاهرهحسام الدين ايمـــن عزت اسماعيل156345
7632oهندسة الفيوممصطفى احمد جابر محمود
تمريض طنطا دعاء فوزى ابراهيم ابو العطا391274
216o73تربية شبين الكومايه محمد عبدالفتاح خطاب
فنون جميله فنون حلوانسامية حمدى عبد الوهاب على156383
كلية تجارة ج أسوانكريم محمد رضوان خضرى819487
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كليةاسمجلوس
5o4936تربية جامعة دمياطهبه رضا احمد عبد العزيز الهريجي
علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان سمير حامد محمد الحلموش236712
صيدله الزقازيقريهام محمد محمد قنديل646369
7o9o7تربية ابتدائي بنى سويفقسمه احمد عبد الحميد حميده
هندسة عين شمسحسام خالد كامل احمد125583
تربية العريشايه مدحت صباح حمدى665384
تجاره كفر الشيخعمر مصطفى عبدالغفار حامد على381255
نوعية الزقازيقنورا ابراهيم محمد عبدالبارى518537
52429oتربية طفوله الزقازيقايمان محمد مـــنصور السيد
تربية ابتدائي طنطاعطيات فؤاد محمد عبد الهادى485391
تجاره الزقازيقماهى مصطفى ابراهيم الدسوقى محمد عبد البارى584521
طب اسنان جنوب الوادىايمان على رمضان صالح821232
42oo97تجاره االسكندريهمـــنة سعد مسعد مسعد محمد
تربية قنا ج جنوب الوادىإيمان ثابت توفيق أحمد734586
طب كفر الشيخاسالم عمرو احمد المتولى شريف381353
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحسام جمال محمود محمد على139271
هندسة المـــنياعبد هللا محمد عبدهللا احمد754154
اثار الفيوممحمد خالد عبدالمقصود يوسف285797
تجاره بنى سويفاحمد محمود سعد ذكى722994
تربية ابتدائي قنا ج الواديايه فراج عبد الخير عبد القادر732774
تربية حلواناالء صالح احمد نور صالح197469
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايمان سعيد محمود مـــنصور الغزولى296279
تجاره القاهرههدير مصطفى محمد محمد39877
5o543oتربية جامعة دمياطياسمين عادل المتولى شــاهين
كلية هندسة الطاقة بأسواناسالم السيد لطفى السيد273553
طب طنطاهشــام محمد السعيد الحارتى497978
حقوق عين شمسدعاء حسن ابوالقاسم حفنى267753
72491oاداب المـــنيااسالم محمد فاروق محمد
تربية طنطادنيا عصام عبد المطلب غلوش363112
5747o9رياض اطفال المـــنصورهساره السيد عوض السيد
3o5984تجاره عين شمسعبدهللا احمد رفاعى حسن
حقوق الزقازيقابراهيم محمد ابراهيم عثمان على642151
277o91تجاره بنهامحمد السيد محمد الشحات حجازي
طب المـــنيامحمد عوني عبد الهادي احمد711622
تجاره القاهرهريم احمد محمد عبد القوى الزرقانى27121
661o68تجاره بور سعيدساره سامح ابو المعاطى السيد عيسى
صيدله المـــنصورهعبير احمد سيد احمد الشورى489951
صيدله المـــنصورهشيماء السعيد فتحى المتولي571811
5o394تجاره القاهرهفاطمه عاطف انور علي
41o841تجاره االسكندريهيوسف رجب محمد على مـــنصور
2693o1تجاره عين شمسفادى كامل ابوالفضل كامل
هندسة االسكندريهمحمد مجد الدين خميس محمد احمد453887
81o12oكلية األلسن سوهاجدعاء محمد على محمد
تجاره كفر الشيخسعيد عبد السالم عبد العزيز اسماعيل جناح373757
هندسة المـــنصورهاسامه عالءالدين احمد عبد هللا الرفاعى577961
هندسة المـــنصورهدعاء صادق سليمان محمود شريف569177
تربية ابتدائي طنطاندى مرضى فرج عياد صالح353844
كلية الطب بقنااسامه اسماعيل مرزوق مصطفى815865
اداب بنهااسالم عاصم رمضان حسن عليوه294296
تربية ابتدائي دمـــنهورايمان ابراهيم جالل محمد ابراهيم428689
هندسة الزقازيقمحمد عبد هللا السيد محمد513741
8158o6تجاره سوهاجخالد صابر الحاكمى ربيعى

Page 1659 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي شبين الكوممحمود محمد محمد على متولى212668
212o92تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبدالقادر زكى على حسين
تربية رياضيه بنين المـــنصورهخالد عبد الفتاح عيد عبد الفتاح564352
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىزينب محمود احمد محمد747772
34o326طب االسكندريهايمان عبدالحليم احمد عبدالحليم فواز
تربية المـــنصورهشهد وائل شكرى عبد اللطيف محمود572156
تربية ابتدائي بنى سويفايه ابراهيم محمد ربيع عبد العظيم94276
تجاره كفر الشيخمحمود عرفات شوقى عطا هللا369956
طب اسنان القاهرهمـــنة هللا احمد محمد عبد المجيد48272
22o915تربية ابتدائي الساداتلطيفه عيد زكى محمود
تربية الزقازيقايه سامى ابراهيم عبد الجليل زامل637865
اداب انتساب موجه االسكندريهمروة عادل محمد عبد العزيز رجب417832
2o987oاداب حلوانريهام محمد عبدالرحمـــن على
8oo538تجاره اسيوطرشــا سلطان عبد الرحمـــن على
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسعال عالء عبدالعظيم على خطاب271865
طب بيطرى المـــنصورهاياد جمعه سيد احمد محمد الحلوانى564185
3o3375هندسة شبرا بنهاميرنا ميشيل حنا جرجس حنا
22o918اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمـــنى نادر عبدالوهاب على جحا
57253oاداب المـــنصورهاميره محمد حسن حامد رجب
495oo6صيدله المـــنصورهحمدى محمد الدسوقى شعبان
79oo97تجاره اسيوطياسمين عبد الناصر مدبولى جاد الرب
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد محمود محمد حنفى233534
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره محمد على حسين264967
226o87تربية شبين الكومضحى مجدى احمد عبدالفتاح
56o444طب الزقازيقشيماء رضا ابراهيم على هالل
حقوق اسيوطعبد هللا محمد اسامه عبد هللا المأمون كامل791679
7364o5تربية ابتدائي قنا ج الواديأسماء على كمال على
71oo34طب المـــنياكيرلس سمير كمال فلتس
19564oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد محمد عنتر عبدهللا
5o3499تربية جامعة دمياطروان محمود محمود شمخ
23259oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشدا مـــنصور عبدالمقصود مـــنصور
تربية ابتدائي قنا ج الواديمصطفى ممدوح قناوى عبدالرحيم735549
734o91حقوق قنا جنوب الواديشريف عبد الفتاح احمد علوى
كلية البنات تربية عين شمسرنا ايمـــن السيد سليم سالم291189
اداب بنى سويفصافيناز محمد حسن محمد69177
هندسة المطريه جامعة حلوانباسل عصام عبد الفتاح عبد العال16875
3351o5تجاره االسكندريهيمـــنى أيمـــن عبد العزيز رضوان شريف
طب طنطارانيا خالد محمد الزق486716
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالمـــنعم احمد عبدالمـــنعم احمد261498
اداب حلوانحنان انور محمود جاد55469
حقوق بنى سويفحسام حسن عبد الشــافى حسن68592
صيدله القاهرهمـــنة هللا احمد عبد الصبور موسى149661
كلية حقوق المـــنيانسمه احمد شعبان ابو العال713473
تربية المـــنيااحمد ابراهيم مرعي ابراهيم721139
اداب حلوانهدير محمد محمود مرزبان143837
حقوق عين شمساحمد مصطفى على شديد عوده289127
دار العلوم ج القاهرهممدوح على محمدى على عارف286827
27832oاداب بنهااسراء عادل محمد محمد البيه
كلية الصيدلة ج الساداتندا عبدالفتاح عبدالهادى الشرقاوى219726
كلية هندسة الطاقة بأسوانحسام محمد فتحى سيد زيدان187821
52ooo9هندسة اسيوطعبد الحميد محسن عبد الحميد عوض محمود
اداب سوهاجفاطمه الزهراء فراج على محمود817528
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كليةاسمجلوس
هندسة المـــنصورهاحمد جمال عبد الرحمـــن احمد عبد الرحمـــن563559
نوعية المـــنياابتسام سعد رافعى توفيق729255
تربية رياضيه بنين شبين الكوماحمد جمال السيد عيسى212186
صيدلة المـــنياعبد الرحمـــن مختار حسن محمد751999
تجاره المـــنصورهمحمد عبدالهادى مصطفى العشرى494493
8o4156كلية األلسن سوهاجاسالم الشرقاوي عبد الظاهر عبد العزيز
اداب انتساب موجه عين شمسمى رضا محمد مـــندور غنايم295766
هندسة شبرا بنهامها عالءالدين مصطفى فهمى262252
37o844هندسة االسكندريهساره رفعت على البشبيشى
هندسة شبرا بنهامحمد عبدالمؤمـــن السيد عبدالمؤمـــن288793
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد ابراهيم رشــاد سعد189188
طب االسماعيليه ج قناة السويسضياء الدين محمد مصطفى يونس825178
2o9489السن عين شمسمحمود فوزى عبدالعظيم محمد
3495oاداب عين شمسمريم احمد عبد الفتاح محمد ابراهيم
81o68هندسة المـــنيامحمد شعبان احمد واعر
36o469اداب طنطاايمان رمضان احمد عطيه ماضى
صيدله طنطاياسمين جمال مصطفى محمد مـــنجد498361
3752o2تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد عزوز حسن ابو العال
12o911تجاره عين شمسروز اشرف فكري امين
612o1تربية بنى سويفمحمد جمال جمعه احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد يسرى عبدالرحمـــن حسن عرفه188945
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةدينا عبدهللا مصطفى ديشيش236673
46o936هندسة كفر الشيخنسمة أحمد عبد السالم العبد
تربية عين شمسساره كمال ابراهيم محمد النقيب292133
هندسة حلواناسماء عبد الكريم على نور35827
19oo37السن عين شمساسامه محمد كامل عبدالهادى
هندسة شبرا بنهازياد عبد الرازق مهران محمد44218
نوعية بنهاسهيله صبحى السباعى عبدالحفيظ279582
345o45تربية اسكندريةمحمد ابراهيم عبد الرازق احمد ابراهيم
تجاره بور سعيدياسمين اشرف محمد مختار661138
797o4تربية ابتدائي الفيومايه نور رجب محمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد جمال الدين على ابو عز231332
8o7686تربية سوهاججهاد ناصر على عبد الواحد
اداب الزقازيقاسماء محمد صالح غريب515742
اداب اسيوطخلود محيي رضوان على786463
5o1683تربية جامعة دمياطاسراء عاطف فكرى الحجرى
تربية كفر الشيخسماح محمد محمد محمد يوسف385131
اداب حلوانعال عز الدين عباس على46453
حقوق القاهرهعمر مصطفى بخيت على131471
136o11هندسة حلواناسراء كرم سيد مرسى
صيدله الزقازيقاسراء حسام محمد على516613
تربية حلوانالشيماء جمال عبد الحميد محمد51999
134o78طب اسنان عين شمسياسمينا عادل عزام محمود
صيدله بنى سويفعبد الرحمـــن سيد محرم جوده68989
52o554نوعية فنيه الزقازيقاحمد عزالدين عبدالسالم محمد شبانه
فنون جميله فنون ج االسكندريهندى سليمان محمود سليمان السمـــنى411257
3811o5تربية كفر الشيخحماده المغازى السيد المغازى
اداب عين شمسنورهان ممدوح عبد المجيد غريب27776
5o3182اداب جامعة دمياطمحمد صالح إبراهيم إبراهيم حبيب
اداب عين شمساحمد حسن النجار حسن263923
58935oتجاره المـــنصورهالسيد جمال لطفى عبد الوهاب
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورهان عاطف عبد الفتاح محمد عبد الواحد662122
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تجاره بنى سويفسليم سيد رشدى محمد71487
اداب حلوانريم خيرى السيد السيد22411
7929oاداب الفيومساره سيد هالل حميده
صيدلة اسيوطاحمد محمد احمد يوسف831732
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىهشــام ابراهيم السيد ابراهيم517339
49o553اداب طنطامحمد حسني عبد الجليل  عبدالحميد اسماعيل
74371oتربية ابتدائي قنا ج الواديمارتينا انور كامل سيفين
طب االسكندريهأروى سامى احمد عاشور448548
تربية المـــنيااسماء محى الدين محمد حسن713363
8o9925تربية ابتدائي سوهاجايمان احمد عبد اللطيف عبد الرحيم
5829oتجاره القاهرهاشرف محمد عاشور مبروك
اثار قنا جنوب الواديعمرو يوسف على عبدهللا197274
5o2756تربية جامعة دمياطرحمه محمد مسعد ابوموسي
7o46oتربية بنى سويفهند ابوكرم محمد عليان
اداب الزقازيقدينا حلمى عبدالمجيد عرابى سالم639921
36235oهندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد السيد محمد الزهيرى
574o84اداب المـــنصورههمسه جمال احمد الشربينى امام
8o615oاداب سوهاجندى سامح محمود جابر
146o31إعالم ج جنوب الوادىهبه عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن على يونس
طب طنطااحمد صفا عبدالحميد علي عرابي365789
صيدله القاهرهاسماء بهجت مـــنير محمد محمد146397
صيدلة اسيوطحكمت ابوزيد عبد السالم ابراهيم788685
56oo16تجاره المـــنصورهفؤاد طارق فؤاد على شعيب
58o175تجاره المـــنصورهاحمد محمد عبد النبى عبد هللا عوض هللا
74336oاداب قنا ج جنوب الوادىمحمد خالد مصطفي إبراهيم
تربية عين شمسنرمين اشرف محمد على عامر289793
اثار القاهرهمارينا جمال وليم ناشد298983
تجاره بنى سويفايهاب عرفه عيد ابراهيم68413
حقوق قنا جنوب الواديعمر أشرف عبد المبدي صالح743346
هندسة القاهرهيارا امجد عبد الحميد محمود18399
اداب دمـــنهوريوسف محمد حمدى حسين جاد عزوز427756
8262o5طب اسيوطاسراء ابو القاسم محمد عبد الناصر
تجاره الزقازيقهبه هللا مجدي عبد السالم عبد العزيز515172
تجاره الزقازيقمحمود عبد التواب عبد البديع عبد التواب637177
49oo3oصيدله طنطانادين جمال السيد السيد قدره
عالج طبيعى ج كفر الشيخمـــنار محمد السعيد عبد الفتاح591443
رياض اطفال بنى سويفندى طه اسماعيل ابراهيم62568
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرغده رمضان صادق محمد39365
تجاره عين شمسهاجر عادل محمود احمد حطب298155
اداب بنهامحمود محمود محمد دياب294111
37292oكلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورهند انور عبدالسميع محمد جادو
651o45سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسمحمد العسقالني شعيب السيد
تربية العريشعمرو موسى محمد السيد667454
تجاره القاهرهعباده الرحمـــن حمدى سعد سالم محمد145736
49225oرياض اطفال المـــنصورهايه المحمدى محمود محمد مرعى
8o496oحقوق سوهاجمحمد نورالدين محمود محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسماح حسن حفناوى محمد796294
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سعيد هاشم يونس224685
تجاره الزقازيقاحمد محمد حافظ إسماعيل645633
تربية عين شمسجوليانا سمير بولس جاب هللا132521
59o739طب اسنان المـــنصورهاسماء محمود محمد عبد الحميد مونس
تجاره عين شمساحمد على عبدالفتاح خليفه194539
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34834oتجاره االسكندريههدى خالد عيد احمد عبد السيد
435o44صيدله االسكندريهآمال انور مصطفى حماد سعيد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةياسمين ياسر محمد محمد احمد277832
حقوق سوهاجمدحت حليم وهيب تامر817749
719o76هندسة المـــنياصموئيل شكري وهبه ابراهيم
4677oحقوق القاهرهطلعت السيد محمود محمد
27613oهندسة شبرا بنهاخالد السيد نورالدين الشعراوى
5o1274تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتميرنا احمد محمد الحناوى
تربية دمـــنهورعبد الحميد محمد ربيع احمد الشرقاوى426748
نوعية الزقازيقنورهان رشــاد احمد محمد متولي649193
78957oاداب اسيوطاحمد محمد رضوان عطا هللا
37o144طب االسكندريهاحمد اشرف احمد محمود حبليزه
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةكارين رامي لويس عدلي121155
567o85حقوق المـــنصورهريم ياسر محمد عبد العظيم الشرقبالى
اداب عين شمسسمر تامر محمد محمود سعد144517
56o829تربية المـــنصورهنورا رضا محمد الدكرورى رزق
تربية ابتدائي بنى سويفمحمود عشرى محمد عبد الحميد63989
تربية ابتدائي بور سعيدعلى زكريا ابراهيم حسن عطعوط662589
اداب عين شمسهدى احمد مصطفى محمد264658
193o99حقوق القاهرهنانسى ياسر كرام صالح
2969o3طب عين شمساحمد عادل عطيه محمد بيومى
237o26تجاره اسيوطعمر محمد انور سيد حسين
تربية اسيوطشيماء ربيعى رشيد عبد الرحيم799729
طب اسنان القاهرههاجر محمد عبد الواحد ابو حامد35795
صيدله طنطاهند محمود محمود حشيش وهبة577462
صيدله االسكندريهصفاء فداء شعبان محمد467784
46o57oكلية هندسة الطاقة بأسوانمحمود رجب محمود محمد
عالج طبيعى القاهرهمحمد عصام الدين محمد محمد635843
2138o7كلية الصيدلة ج المـــنوفيةعمرو محمد عبد المقصود محمد عفيفى
تجاره بنى سويفمحمد طارق اسماعيل عبد الحميد713152
هندسة بني سويفوليد خالد حسين شــاكر65335
7133oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفايه عاطف شعبان عبد الوهاب
79654oتربية اسيوطعبد هللا نصر خليفة حسين
رياض اطفال الفيوم طالباتمى جمال على عزوز62323
59o273تجاره المـــنصورهعمرو وحيد ابو حالوه عبد العظيم
8o46o5اداب سوهاجاميمه اسماعيل احمد اسماعيل
اداب دمـــنهورروان ياسر حامد طرخان429717
دار العلوم ج القاهرهمحمود وجيه عبدالسالم السيد281923
صيدله المـــنصورهايمان مراد احمد الشربينى البربرى576474
تربية اسيوطمريم سامح رمزي ملك786272
تجاره المـــنصورهاحمد محمد السيد الخميسى فرج هللا591794
رياض اطفال بورسعيدرانا ممدوح شلبي شلبى حمود661524
27o163تجاره عين شمسشــادى مالك فهمى جرجس
اداب حلواناميره حامد حسن احمد134894
35o418تجاره االسكندريهتقي كمال احمد محمد مصطفي
29458oكلية البنات تربية عين شمسايمان مبروك محمد اسماعيل
8o6913طب سوهاجشــا ليمار محسوب احمد فرغلى
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتمـــنه هللا صالح الدين فؤاد حسانين239376
اداب عين شمسشيماء جمال احمد محمد264632
تجاره الزقازيقمحمد ايمـــن محمد السيد الكرارجى643277
تربية ابتدائي قنا ج الواديزينب محمد ابراهيم احمد747418
794o89حقوق اسيوطالهام فرج نجار فرج
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71o98oرياض اطفال المـــنيا طالباتهدي علي الرضا عالءالدين عيسي
تجاره اسيوطمحمد مصطفى محمد ابو زيد791941
3451oاداب انتساب موجه القاهرهنورهان ياسر على محمد
22o868تربية الساداتايمان محمد محروس القشالن 
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيوسف محمد عبدالمجيد شــاهين223868
طب بنهااالء محمد اسماعيل محمود قشوة277442
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخحسام الدين رجب اسماعيل محمد الفاضلى373585
هندسة المـــنصورهكريم محمد السيد الكنانى491445
8184o6تربية ابتدائي سوهاجبسمه محمد حلمى ابوالفضل
72215oاداب المـــنياانجى اشرف افرايم وديع
صيدله عين شمسمحمود صالح كامل محمد على194454
44o24اداب حلوانعبد الرحمـــن يحيى محمد مصيلحى
هندسة االسكندريهياسمين يسرى عباس احمد 457765
نوعية المـــنيااروى اشرف احمد حسنين712834
تربية فرع الوادى الجديدناريمان عادل سيد سليمان749648
64794oتجاره الزقازيقالسيد خالد السيد حسن
صيدله حلوانروان احمد حامد ابوالخير بدوى588181
تربية بنى سويفاحمد رمضان جميل على68884
اداب المـــنصورهابتسام شعبان محمد عيد ابراهيم581267
هندسة المـــنيامحمد عباس شحاته خضر شــاهين227414
تربية قنا ج جنوب الوادىمريم عبد اللطيف عبد الحميد عباس743714
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد جمال عبدالفتاح عبدالفتاح212617
تربية عين شمسهدى عادل حسن رزق192993
29o459تربية عين شمسندى محمد سيد عبدالرحمـــن
تربية ابتدائي كفر الشيخاالء احمد ابراهيم فضل372784
صيدلة اسيوطاحمد محمد احمد عبد العليم799532
اداب عين شمسهبه شعبان حنفى محمود282959
تجاره اسيوطاسماء محمد حسن احمد799673
اداب عين شمساحمد ماهر رزق محمود292982
4175ooاداب دمـــنهورمـــنه هللا محمد ابراهيم عبداللطيف
تجاره بنى سويفاسراء شحاتة محمد على729922
58o419اداب المـــنصورهايمـــن عصام احمد سليمان الغرباوى
هندسة اسيوطشــادي سعيد محمد امين ابو شــادي345371
5oo479تربية جامعة دمياطهاجر السيد محمد زراع
2o7449تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمان خالد برنس محمد علي
562o64طب الزقازيقاحمد عبد الحكيم محمود عامر
السن عين شمسحنان رمضان ابراهيم خليل293786
السن عين شمسليزا عزيز داود سليمان191126
هندسة عين شمساحمد امير حماده راغب54754
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد احمد محمد يوسف147198
5972o2طب المـــنصورهمعتز ابراهيم سليمان بدير
8o1o16تربية اسيوطريهام ممتاز على عثمان
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةابتسام حسانين سرحان ابو سيف226358
هندسة طنطامحمود نبيل صابر ابراهيم خليفه362159
تجاره القاهرهمحمد فرج سيد فرحان55239
صيدله االسكندريهاية عصام فتحى احمد خالف438512
تجاره المـــنصورهمحمود محمد احمد رجب زاهر564139
119o82اداب عين شمسوسام محمد مصطفى يوسف
اداب القاهرهامـــنيه عصام سيد احمد محمد47924
اداب بنهارغده محمد كمال محمود278486
طب اسنان كفر الشيخايهاب مهدى صابر الدسوقى البسطويسى375327
6447o4نوعية فنيه الزقازيقنرمين عصام عبد المعوض محمد
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68o43صيدله بنى سويفمرفت اشرف محمود احمد
تربية كفر الشيخاحمد محمد محمد حافظ وفا384714
هندسة حلواناحمد محمد زكى عبد الغنى147424
صيدلة سوهاجآيه طه احمد طه746653
هندسة عين شمسنوران خالد السيد عياد122228
8o525oتربية ابتدائي سوهاجريهام فتحي السيد عبد الواحد
حقوق سوهاجمصطفى محمد مقابل محمد816581
صيدله طنطاعبدالرحمـــن توفيق فتحى محمد رابح217361
اداب عين شمسسلسبيل ناصر محمد سعد الدين198248
تربية طنطااسراء حمدى شبل غرابه359111
تربية اسواناحمد مصطفى احمد ركابي822213
صيدلة بورسعيدساره عصام محمد محمود581915
81oo3oتربية ابتدائي سوهاجصالح محمود على محمد
نوعية اسيوطمـــنى عبد الجواد عبد الوهاب سيف794958
اداب اسيوطاحمد فتحى حسين غويل799366
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسامح بكر لطفى حسينى279449
46o216هندسة اسيوطأحمد فوزى حمدى عبد اللطيف عبيد
هندسة حلوانعبد الرحمـــن اسامه محمد غريب النمر125443
تجاره انتساب موجه االسكندريهالهام صالح كامل عطيتو محمد417226
السن عين شمسنجوى سعيد حسن معوض275265
طب كفر الشيخأميره عبدالحليم خليفة البسطويسى384327
2838o6اداب عين شمسساره عزالدين عطيه محمد
اداب عين شمسندى خالد شــاكر طه مبروك283851
هندسة االسكندريهمـــنة هللا مصطفى أحمد محمد صالح454427
السن عين شمسسلمى سامح صالح عبده15774
تجاره القاهرهفاطمه عبد الناصر عبد العزيز عبد الراضى34594
تربية ابتدائي اسيوطامـــنيه سمير محمد خليف797692
 تربية الساداتايه اشرف عيد السودانى222686
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى جمال على احمد26752
تربية الغردقة جنوب الواديعلى عابدين على حسين238548
81o543طب اسنان جنوب الوادىمحمود خلف احمد على
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد طارق محمد احمد اسماعيل217627
تربية عين شمساحمد عادل عبدالمرضى عبدالقادر281394
تجاره عين شمساحمد صبحى ابوزيد حسن194538
تجاره المـــنصورههدى حمدى جودة احمد النادى489474
هندسة الزقازيقنادر فاروق عبد القادر على643821
هندسة االسكندريهحسام الدين محمد احمد محمد الحيطي345342
تجاره بور سعيدمحمد عبد المجيد عبد البارى محمد حسن572997
تجاره القاهرهاحمد سعيد يوسف احمد مصطفى46827
تربية ابتدائي المـــنصورهحنان محمد محمد المتولي569695
58o676هندسة الزقازيقاحمد رضا عبد الجواد الحسيني
تجاره طنطامحمود سامي حامد السيد الجندي498155
هندسة الزقازيقحسنى محمد كمال عبد المـــنعم سالمه516143
76oo2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد رمضان محمد عبد السالم
78632oتجاره اسيوطحسن احمد محمد مصطفى
هندسة االسكندريهمازن محمود امام محمد345451
السن عين شمسايه محمد عبد الفتاح عبد العزيز153994
64o374تجاره عين شمسمحمد سامى توفيق مصطفى
اعالم القاهرههاجر عاطف محمد سعيد عبدالفتاح262585
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد موسى محمد زكى234848
هندسة المطريه جامعة حلوانطارق سيد صالح احمد مصطفى24296
568o86هندسة المـــنصورهدعاء ايمـــن عبد العليم عبد الجيد الطنطاوى
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3765o2كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعزة عادل السيد عبد الشفوق موسى
تربية ابتدائي سوهاجايه هشــام كامل محمد811368
6432o6تربية الزقازيقنورا عادل ابراهيم عبد الحميد الجالد
7o35oتربية بنى سويفابتسام محمد فتحي محمد
اداب حلوانندى محمد رفعت جمعه197565
5941o5تربية المـــنصورهندى على على البدرى السيد رضوان
49o642تربية ابتدائي طنطااحمد مصطفى الدسوقي على نجا
376o29تجاره كفر الشيخمحمد عبدالظاهر عبدهللا احمد محمد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةياسمين جمال محمد سالم مصطفى232334
اداب الزقازيقمريم محمد عبد العال محمد عيسى648796
56o165طب المـــنصورهعمرو ايمـــن محمد محمود سلطان
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء شعبان زين العابدين حسن128972
طب المـــنصورهأماني عبد الحميد محمد عبيد495433
358o29حقوق طنطااحمد عادل عبدهللا محمد حجازى
14o275السن عين شمساروى بكرالصديق محمد محمودالدهشــان
42o799اداب االسكندريهمحمد حسن عبد المـــنعم حسن ابراهيم عيد
تربية ابتدائي الزقازيقاحالم احمد ابراهيم خليل648133
37o674نوعية فنيه كفر الشيخفاطمه عبدالغنى محمود على الخضرى
هندسة الزقازيقاحمد رأفت الشحات ابو القمصان574882
هندسة المطريه جامعة حلوانعبدالرحمـــن محمد سامى طنطاوى السروى213274
اداب كفر الشيخمروان عصام سعد علي المدنى343211
تربية ابتدائي عين شمسزينب حسين عبدالحميد حسين عبد الهادي198297
طب اسنان االسكندريهياسمين كمال محمد عبدالجواد صقر448932
اعالم القاهرهعمرو عماد السيد محمود641722
28ooo4نوعية بنهانورهان رمضان محمد حسين
734o4تربية ابتدائي الفيوممى احمد محمد سيد
56o651صيدلة بورسعيدميريهان محمود محمود عبد اللطيف صقر
5o3o74تربية جامعة دمياطرحاب حلمى كامل محمود اسماعيل
تجاره دمـــنهورأحمد أحمد احمد محمد الغندور426141
2o4437تربية حلوانسيد مجدى محمود سعيد
7974o8صيدلة اسيوطاحمد سعد محمود محمد
19o825صيدله عين شمسوسيم مجدى نصيف يسى
صيدله طنطامحمد محسن محمد السيد حسن284319
41o55oفنون جميله فنون ج االسكندريهسلمى ابراهيم انور السعدنى
اداب عين شمسنيره احمد محمد خضر صالح117398
التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقيةغدير السيد عبد العظيم ابراهيم المصرى585289
هندسة الفيومهاجر سيد كمال عبد الغنى74924
2o2919اداب القاهرهايمان سامى عبدالباقى عبدالقادر
هندسة سوهاجاحمد سعد حسن اسماعيل829615
23o377صيدله الزقازيقمحمد سمير عبدالرازق عيسى
طب بيطرى دمـــنهورمحمود محمد فضل بربش441598
هندسة شبرا بنهامحمد شعبان هاللى عبد ربه294936
تجاره القاهرهماركو سليمان خليل خلة32179
طب بيطرى االسكندريهمحمد مجدى الدين ابوالفتوح زكى434835
طب كفر الشيخجالل عبده السيد عبده البزاوى375331
49o16oكلية هندسة الطاقة بأسوانمـــنار مجدى احمد محمد الضوى
تربية المـــنياشيماء عاشور محمد احمد723615
5o2964طب المـــنصورهاالء جمال مصطفى محمد خلف
طب بنهاعلى فتحى على عبدالنبى494358
52933oهندسة الزقازيقمحمد يسرى محمد مصطفى قطايا
78733oحقوق اسيوطعلى احمد عبد العظيم محمد
طب القاهرهسندس مصطفى رزق بدوى52436
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كليةاسمجلوس
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةمينا فوزى جاب هللا كويسة654793
5o433حقوق القاهرهياسمين ماهر نبيه كيالني عبد العال
اداب اسوانايه مراد ادريس عبد الرحمـــن785684
43853oطب اسنان كفر الشيخدعاء اسامه فتوح محمد مرسي
اداب انتساب موجه عين شمسياسمين كرم محمد محمد نوار292286
3837o1تربية كفر الشيخاسراء طارق عبدالحليم على عمر بدير
اداب سوهاجداليا محمد عبد هللا على815223
36o595تربية ابتدائي طنطاشيماء ابراهيم مصطفى ابراهيم عبده
تجاره المـــنصورهمعاذ محمد احمد اسماعيل574687
طب بيطرى القاهرهكاميليا عادل على على شــام123417
تربية رياضيه بنين جامعة دمياطكريم مصطفى مصطفى السالمونى527637
تربية المـــنصورهسلمى مصطفى حمزه احمد محمود576329
197o43حقوق القاهرهمارينا بهاء موريس عطا هللا عبد المسيح
هندسة اسيوطاندرو اشرف عزيز فهمى816739
اعالم القاهرهوليد عبد الرازق سليمان عباس23757
عالج طبيعى القاهرهندى خالد على محمد274958
هندسة شبرا بنهامياده محمد ابراهيم ابراهيم283366
طب كفر الشيخمحمد عادل محمد محمود زيادة371118
نوعية الزقازيقساره فتحى السيد عبد الرحمـــن648153
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسساره محمد محمد على محمد652486
تربية المـــنصورهمـــنة هللا ابراهيم الدسوقى ابراهيم توما576361
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو محمد الصالة على النبى محمد125155
صيدله بنى سويفعلياء االسيد قاسم السيد716347
15o295تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى عربى حسين سيد
3359o4تجاره االسكندريهمروة ممدوح ابراهيم على
تربية عين شمسياسمين ممدوح سيد احمد28365
تربية طنطاعبير على ابراهيم على النحاس496469
هندسة اسيوطاياد السيد محمد توفيق السيد262945
2o6284اداب القاهرهميار شعبان مصطفى على
هندسة حلوانعمر وائل محمد ابراهيم شحاته191837
تجاره الزقازيقاحمد ابراهيم محمد عبدالرحمـــن642153
طب بيطرى بنى سويفاحمد ابوهشيمه عبد الوهاب عبد هللا66378
35769oحقوق طنطاخالد عبد الجواد محمد عبد الجواد ابراهيم
طب اسنان جنوب الوادىكرم على احمد محمد738627
تربية دمـــنهوراسالم عبد العزيز محمود الحاطي426171
تجاره المـــنصورهمصطفى فهمى احمد محمد عيد581432
صيدله حلوانشيماء محمد احمد على721871
تربية الفيومفاديه صالح ابراهيم حسن78438
هندسة اسيوطايه محمد ثروت محمد احمد116729
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريهام خالد شحاته امام126541
36874oتربية ابتدائي كفر الشيخمحمد فتحي كامل العباسي
تجاره عين شمساحمد محمد على عويس267166
اثار القاهرهندى محفوظ محمد البيومى زين231915
تربية طفوله كفر الشيخنرمين محمد فتحى السيد العسكري372732
8146o8طب سوهاجعزالدين محمد عزالدين احمد
116o33تربية حلواننادين جمال باخوم بطرس
تربية عين شمسمحمد مرسي عبد المـــنعم سيد29893
صيدلة الفيومامجاد محمد السيد عبد السميع79387
356o1oتربية ابتدائي طنطاالشيماء محمد عبد الحميد محمد عيسى
تربية ابتدائي سوهاجمروه محمود نورالدين احمد812648
152o4oهندسة القاهرههاجر مجدى محمد البهى الجمل
37848oكلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاسمه حامد حامد الهياتمى
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كليةاسمجلوس
3596o1طب طنطامها السيد علي عطا
هندسة عين شمساحمد حسام الدين حسن لبيب133316
43o391تربية دمـــنهورنيرة احمد محمد احمد شــاهين
71o6ooالسن المـــنيانورهان محمد إسماعيل أحمد
تربية ابتدائي الساداتزينب هشــام عبدالغنى زايد214695
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتايه اشرف فتحى محمود السيد151177
اداب المـــنصورهالبراء محمد احمد السيد الموجى566491
طب بيطرى دمـــنهورمحمد مكرم حسين ابراهيم441188
654o71صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد على اسماعيل احمد
كلية علوم االرض ج بنى سويفهادى سراج الدين محمد عبد الحميد729837
هندسة المـــنياميرنا سمير رياض كامل عبد المالك229938
627o2الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفساره محمود مصطفى سيد
اثار الفيوممحمد سمير عباس عبد الخالق بلح357456
كلية البنات آداب عين شمسرحمه السيد امام يونس24836
تجاره المـــنصورهحسين محمود حامد سيد احمد575774
هندسة اسيوطاحمد صبحى مـــنصور عرابى حجازى581245
23372oاقتصاد مـــنزلى حلوانابتسام غباشى فتحى ابوالحسن
5o6593تربية جامعة دمياطايمان محمود محمود الهجرسى سريه
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى محمد عزت محمد154682
تجاره المـــنصورهكريم طارق محمد المغازى محمد572969
6536oتربية بنى سويفشيماء جمال سيد جودة
49o693اداب المـــنصورهخالد هشــام عماد عبد الغنى طربوش
هندسة االسماعيليةاحمد محمد احمد حميد636445
تربية ابتدائي طنطاندا السيد حسن حسين364688
طب بيطرى الزقازيقهاله محمد السيد عبدهللا احمد525594
علوم عين شمسعمر حمدى على عمر281981
تجاره بنهاساره محمد محمد محمود284937
طب المـــنصورهايه رمضان صقر فتوح سالم581833
فنون جميله فنون حلوانمـــنه هللا حسن كامل حسن192356
تربية اسكندريةشروق محمود انور امين محمد419684
اداب الزقازيقايمان محمد عبد الفتاح فرج518286
2796o1تربية بنهايارا عبدالغنى احمد جالل عبدالغنى
437o34معهد فني صحى االسكندريهباسم محمود مرضى السنوسى سلومه
57721oتجاره المـــنصورهسمير ابراهيم عبد الحكيم الشربينى داود
اداب سوهاجوسام اسماعيل دياب سليمان814794
هندسة طنطااحمد ابراهيم قمر الدولة القمري358517
تجاره عين شمسابراهيم ايمـــن ابراهيم عبد هللا141743
رياض اطفال المـــنصورهاميره ابراهيم الباز محمد566623
تجارة قنا ج جنوب الواديبيشوى جرجس نصيف جيد744547
صيدله بنى سويفاسراء عبدالصمد ذكى ابوالنور715944
نوعية بور سعيدمحمد السيد محمد عبده على الشرقاوى663946
تجاره الزقازيقمحمد حسن السيد محمد كريم648951
تربية الزقازيقمـــنال حسن عبد الرازق السيد649188
429o8تجاره القاهرهجمانه احمد محمد هاشم عبد القادر
هندسة شبرا بنهاحسام رضا بيومى اسماعيل عبدالرحيم284373
152o52هندسة عين شمسامانى عبد العزيز جالل محمد
127o2oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانكيرلس فيلبس فاخر لبس
تربية ابتدائي شبين الكوماحمد طارق السيد الشــافعى234845
تجاره المـــنصورهكيرلس اميل حبيب كامل حبيب577656
هندسة القاهرهناردين ابراهيم ايليا ابراهيم16856
35o537طب اسنان االسكندريهايمان عبد هللا محمد يوسف قاسم
تربية قنا ج جنوب الوادىعاطف احمد محمد عبد العال738955
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714o95طب بنى سويفسارة اسماعيل على اسماعيل
اداب بنى سويفلمياء سيد عبد العظيم عبد الجواد69193
صيدله المـــنصورهحسناء السيد مـــنصور محمد583534
715o68نوعية المـــنياعلياء عصام عبد القادر اسماعيل
271o99السن عين شمسمـــنه هللا عبداللطيف عبدالعزيز عبدالهادى
صيدله طنطاساره سامى حلمى الشبكه232463
صيدله عين شمسمريم محمد فرج محمد196271
تجاره القاهرهعمر محمد امين توفيق272426
صيدله االسكندريهدينا سعيد السيد مرجان349455
5214o5نوعية الزقازيقأمينة أحمد السيد محمد
6o833صيدله القاهرهاميره سعد احمد محمود حسن
طب بنى سويفهايدي اسامه سعد علي62916
كلية األلسن ج أسوانساره رجائى محمد عبد العظيم566694
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهاجر حسام الدين محمد الشيهى337766
اداب قنا ج جنوب الوادىهناء بسيونى محمد عبد الرحيم739399
43o988فنون جميله فنون االقصراالء محمد احمد مقرب
اثار الفيومعبدالرحمـــن مجدى عبدالستار محمد عبدالفتاح296639
56o61تربية حلواناسراء محمود عبد اللطيف محمد صالح
السن عين شمسسارة يوسف عبدالفتاح محمد النجار493978
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسهدير رمضان سيد احمد298177
21oo31صيدله القاهرهمرام سعيد احمد بيومى
هندسة المطريه جامعة حلوانحمدي عبدالعزيز عبدالفتاح سعد مـــنصور379819
عالج طبيعى القاهرهكارولين سامح عبد المالك تاوضروس115751
اثار القاهرهاسامه محمد سيف االسالم عبدالعزيز199332
5o3884حقوق المـــنصورهاحمد مصطفى أحمد أبو العز درغام
تربية اسيوطاسماء حمدى حامد عبد السالم795361
اداب بنهافاطمه مصطفى كامل عبدالمحسن278497
292o5اداب حلوانمـــنة هللا عادل محمد حسن
22537oتربية الساداترحاب ربيع توفيق الشعراوى 
تربية اسيوطسها ايمـــن عبد الحميد توفيق794854
14o45حقوق عين شمسعبد الرحمـــن عمرو فهمى عبد العال
5o5193طب المـــنصورهاالء محمد عبد الغنى ابراهيم شمة
طب اسيوطبسمه محروس محمد خليفة798956
6o967هندسة حلوانمحمد شباب حامد عبد المطلب
هندسة طنطاابواليزيد السيد ابواليزيد الكنيسى362171
اداب عين شمسايه خالد صالح حسن188153
4978o6كلية األلسن ج أسوانالسيد رأفت عبدالحميد سرحان
3o3974تجاره بنهاعبدالرحمـــن سامى صالح احمد
42993oتربية ابتدائي دمـــنهورميرنا احمد عبد الحميد  محمدالصيحى
79317oتربية ابتدائي اسيوطهايدى ياسر بكر محمد
2o2534اداب حلوانندى سامى ابراهيم عبدالحكيم
اداب حلوانمحمد سعيد محمد ابوبكر59372
رياض اطفال المـــنيا طالباتزينب سمير محمد سعيد721681
2743o9كلية البنات آداب عين شمسجهاد سعد رمضان حسن
13o588طب عين شمسانجى مالك راغب حنا
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمروان طارق عبدالعزيز فراج213658
141o23اداب انتساب موجه عين شمساسماء يوسف محمد السيد جابر
صيدله االسكندريهأيه سالمه محمد حسين مشكاح444711
اداب دمـــنهورعمرو سالمه عبد الحميد قطرى426214
حقوق القاهرهحسام حسن عبد العال حسن38588
نوعية اسيوطرحاب صالح عبد المعتمد حامد791257
تجاره القاهرهيحيى بكرى اسماعيل الليثى مصطفى17135
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5o1615اداب جامعة دمياطمحمد ايمـــن رضوان ابراهيم
هندسة المـــنصورهامجد عامر السادات علي593659
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةرويدا جمعة احمد السيد الخواجة636693
تربية سوهاجمـــنال على محمد السيد811987
4722o7هندسة االسكندريهاحمد مصطفى محمد احمد عالم
3795o9طب االسكندريهاحمد عالء الدين محمود كامل احمد لطفى بركه
اداب الزقازيقدينا احمد محمد احمد517762
71o156صيدلة المـــنيامرجريت اسعد ساروفيم يوحنا
اداب المـــنياعبد الرحمـــن حسنى سلطان على724262
144o52السن عين شمستسنيم اسامه علي عفيفي
215o82تربية طفوله شبين الكومساميه جابر عبدالمجيد احمد قاسم
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد طارق محمد على785326
49o915اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةحمدى محمد احمد حمدى جوده
19525oهندسة عين شمسياسمين ناصر محمد احمد عفيفى
214o57تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعلى ماهر جابر بدر
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتشيرى عادل عبدهللا كامل216654
هندسة الزقازيقيوسف سمير محمد عفيفى عامر519156
8o8354اداب سوهاجرشــا على هيكل احمد
345o44تربية أساسي اسكندريةمحمد ابراهيم السيد محمود جاد الحق
18879oتجاره القاهرهاالء امين محمد محمد ابراهيم
تجاره عين شمسغاده مصطفى احمد صالح298295
237o2oتجارة قنا ج جنوب الوادياحمد رمضان مبارك حامد
تجاره كفر الشيخحسين بهنسي جمال الدين عبدالحميد379668
طب بيطرى جامعة الساداتمريم غالى فريد غالى225264
سياحة وفنادق جامعة الساداتمى على جوده على الفيومى214713
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمحمود عبد العاطي محمد فليفل345642
هندسة اسيوطاحمد احمد عبده عبد العال592271
57o998اداب المـــنصورهكريم عابد محمد احمد اسماعيل
هندسة المـــنياعمر احمد محمود محمد غريب653257
حقوق جامعة الساداتهشــام كمال عبدالكريم الصاوى223883
هندسة المـــنصورهعال صالح محمد فرحات578472
266o46اداب عين شمسلندا وجيه حنا مينا
نوعية كفر الشيخهاجر محمد فوزي مأمون السايس377294
صيدله بنى سويفميرا وحيد صبحى حزقيال74699
73918oكلية الطب بقنامحمود ابوبكر محمود ابوبكر
السن عين شمسكامل صابر كامل طلب حافظ217618
563o57تربية ابتدائي المـــنصورهايه عبد الناصر محمد احمد عبده
كلية البنات آداب عين شمسمها رمضان انور برديسى138854
نوعية طنطاسلمى ايهاب عبد الحافظ ابراهيم سرحان364621
تجاره انتساب موجه قاهرهاميره احمد احمد غريب54485
5o1926تجاره جامعة دمياطيارا يوسف محمد محمد الشهابى
1392o4تجاره عين شمسمحمود حماده فتحى احمد
37475oتربية كفر الشيخايمان ابراهيم احمد راضى موسى
تجاره انتساب موجه حلوانحبيبه محمود هالل محمود159717
طب بنهاعبد الرحمـــن عماد الدين محمد ابراهيم عوض434898
8o7942كلية اآلثار سوهاجابتسام محمود فراج احمد
طب بيطرى اسيوطوليد محمد محمود عبد المقصود788538
صيدلة بورسعيدسهام محمد حبيب عبد الحميد محمد733635
45178oطب القاهرهسمية رزق يوسف رزق
تجاره انتساب موجه قاهرهفادى مجدى عدلى غبلایر41552
57814oهندسة اسيوطشيماء محمد العوضى ابراهيم
4921oهندسة حلوانفتحى محمد فتحى قطب السيد الجمل
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64611oتجاره الزقازيقاحمد اشرف رجب صالح عبدالعال
2o764oاداب حلواننسمه ناصر نمر مـــنسى
طب بيطرى الزقازيقمحمد عصام احمد محمود514395
58o225تربية المـــنصورهايه محمد على احمد سليمان
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه على ابوالحمد محمد655878
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمحمد محسن مصطفى على651846
تجاره االسكندريهاحمد مصطفى محمدى محمد مصطفى418562
صيدله الزقازيقامانى السيد محمود ابراهيم يوسف641658
صيدلة اسيوطعبد الرحمـــن محمود حسن ابو الحسن791486
نوعية الزقازيقرنا فوزي عبد المـــنعم على عامر516442
هندسة عين شمسبالل احمد محمود القرم114697
نوعية الزقازيقهاجر السيد مصطفى محمد الحماره637629
اداب الزقازيقايه جمال عبده شملول516397
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء عبد الرحمـــن احمد عبد الرحمـــن54851
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى احمد همام احمد653587
كلية البنات تربية عين شمسمادلين خلف مرجان عيسى274232
تجارة قنا ج جنوب الواديجوزيف بباوى عياد ابراهيم237666
تجاره بنى سويفنورهان سمير عيد امين716855
طب اسنان طنطاهبه مصطفى عاطف عبد السالم محمد231824
تجاره االسكندريهرحاب وليد مختار سالم محمد348852
تجاره بنهااحمد صالح السيد عبد الغفار حسين231287
639oo1تربية الزقازيقرانيا فؤاد مصطفى عبد الحميد سالم
اداب القاهرهاحمد محمود محمود عبد الرسول23477
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسسماء محمود عبدالعظيم عبدالرحمـــن653954
صيدله طنطامـــنه هللا خالد على حجازى277471
19619oالسن عين شمسدينا محسن عبدالمـــنعم حسن
295oo5تجاره عين شمسامـــنيه احمد سيد على السمادوني
تربية اسواناميره محمد احمد طه822266
42oo69تربية طفوله اإلسكندريةخلود عمرو محمود خيرى بيومى
طب اسنان طنطاابتسام صبحى محمد الطنانى447227
48534oاداب طنطااميرة خالد محمد عبد الوهاب المرادنى
58oo74اداب المـــنصورهحازم عطا محمد هالل
58o9o1اداب المـــنصورهمحمود مجدى رجب محمد مصطفى
23379oاثار القاهرههدير احمد عبدالعظيم شلبى
277o82نوعية بنهامصطفى احمد عبدالفتاح خضرى متولى
الفني لترميم اآلثار باالقصراحمد سعيد شعبان عبد التواب73337
2797o1تجاره بنهاشرين اشرف عز الرجال السيد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد على بدر218219
3o2957صيدله الزقازيقاسراء مسعد عبدالنبى حسن عبدالهادى
تربية االسماعيليهعبير العربى معبد محمد652161
هندسة االسكندريهمحمد مجدى سيداحمد محمد حماد456249
23o773تربية بنهامحمد مجدى عبدالعزيز حجاج
تربية قنا ج جنوب الوادىبيشــاي عبادي عبيد محروص745246
2o6344تربية عين شمسياسمين عالء حلمى محمد ابراهيم
8o7o49تجاره سوهاجطاهر جمال عبد الحفيظ حسن
42o867اداب دمـــنهورياسر جمال محمد مصيلحى محمد
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقعمر حسين طه حافظ714375
فنون جميله فنون حلوانساره انور سالمه حنفى199822
657o74تربية جامعة السويسشهاب الدين سعد حساني ابو زيد
36469oتربية ابتدائي طنطاندى احمد السعدى العوضي أبو طاحون
71923oصيدلة المـــنياآية مسعود لطفي عبدالستار
طب بيطرى االسكندريهدنيا محمد السيد بدوى أحمد412446
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طب بيطرى القاهرهامال محمود سعد احمد يوسف211357
صيدله الزقازيقمحمد لطفى محمد حمودة278859
هندسة بور سعيدطارق احمد عبد الرحمـــن محمد داود664471
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسايالف خالد محمود شحتة زعرب665362
تجاره القاهرهمصطفى محمد ابو الفتوح مصطفى23734
فنون جميله فنون المـــنيانرمين صالح عبد السالم مصطفي346221
8o6328تربية طفوله سوهاج طالباتساره ايهاب فرج احمد
صيدله الزقازيقعبد العظيم عبد المـــنعم الشحات عبد المـــنعم على587448
411o9oتجاره االسكندريهشيرين كمال يحيى علي شورى
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانهاجر عبدالقادر سليم عبدالعال645972
43o257اداب دمـــنهورابتهال محمد فهمى حسن خليفة الحلبى
حاسبات ومعلومات شبين الكوماحمد سعيد عزب الدماطى233589
37o1o3اداب االسكندريهزياد شوقى محمدى سيد كديره
51163oهندسة الزقازيقايه احمد سعيد حسن درويش
تجاره القاهرهمصطفى طارق عبدالحميد حسن263522
73o247صيدلة المـــنيايوستينا صالح اسكندر حنا
طب بيطرى االسكندريهمصطفي احمد محمود محمد حسان436383
14o341تجاره عين شمسمريم محمد رضوان محمد
2967o3تجاره بنهامحمد مصطفى فرج على
تجاره عين شمسصابرين حميده ابراهيم عبده ابراهيم282649
اداب حلواناميره سدره صابر سدرة264826
تربية ابتدائي االسماعيليهمروه احمد السيد عبد العال656319
19332oهندسة حلوانعمرو محمد احمد غزالن
فنون جميله فنون ج االسكندريهمحمد جابر خليل ابراهيم جوده416333
تجاره عين شمسنور اكرم محمود مقلد262837
4246o9اداب االسكندريهايه محمد سعد عماره حفنى
رياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحنيرة محمود رجب صالح336243
سياحه وفنادق االسكندريهميار ايمـــن محمود احمد351418
58o25oتربية ابتدائي المـــنصورهمريم رشيد طه راغب طوبار
تجاره كفر الشيخمحمد شعبان مهنا عبدالحميد384769
طب اسنان جنوب الوادىبيتر اشرف ابراهيم حبيب731679
تربية ابتدائي قنا ج الواديايمان رافت زكي محمد734296
تجاره الزقازيقنهى احمد عبد المـــنعم السباعى محمد521781
5o185oاداب جامعة دمياطشيماء جمال كمال عجوه
هندسة حلواناسامه نصرالدين عبد العليم خضر84559
2o4555اداب حلوانابانوب نشــات فوزى نصيف
تربية حلوانوالء عز عبد السالم محمد مـــناع42213
تجاره عين شمسبوسى احمد محمد عبدالسالم شعالن287898
73o7o9خدمه اجتماعيه الفيومأشرف قاسم فنجرى محمد
66469oتربية العريشعمرو محمود محمد مـــنصور
هندسة اسوانعباس عبدهللا ابوالعباس عبدهللا759926
سياحه وفنادق االسكندريهاحمد محمد سعد زغلول ذكى محمد344273
661o6oإعالم بنى سويفروان معتز احمد على حسنين
تربية ابتدائي الفيوممؤمـــن رمضان سلومه عبد الهادى75824
اداب االسكندريهسارة يسرى عباس محمد قناوى423937
اداب انتساب موجه القاهرهمـــنار فتحى محمد عبد العال25213
8178o8حقوق سوهاجمحمد بخيت احمد حسن
تربية المـــنصورهساره ناصر السيد ياقوت566697
عالج طبيعى القاهرهمحمد صالح سالم علي279867
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةرحاب احمد عبدالحميد نقير234382
56243oحاسبات ومعلومات المـــنصورهاحمد عمرو احمد عبد الغنى بدر
27o667اداب عين شمسمـــنه هللا سيد ابراهيم على شقر
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عالج طبيعى القاهرهاحمد سامح حسن رفعت عبدالقادر227719
35932oتجاره طنطاهدير محمد طارق عبد السميع الطيبى
رياض اطفال بنى سويفايمان محمد عبد الحليم شــاكر63743
3815o7هندسة كفر الشيخرجب محمد عبد العزيز محمد رجب
52o388اثار الفيومامينه سليم محمد عبدهللا
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةنجوى ابراهيم عبدالمجيد عبدالغنى219655
345o84تجاره انتساب موجه االسكندريهكريم عطيه محمد عطيه
اداب المـــنصورهعمرو عماد ذكى الغريب ابو االسعاد575833
3o14o6هندسة الفيومعمر جمال الحسينى طه المصرى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريم هشــام محمد صادق خالف148853
اداب انتساب موجه االسكندريهاية خليل محمود خليل صالح347579
هندسة حلوانعمر اسامه حامد صادق115166
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين رضا عاشور سليمان148597
5o79ooهندسة المـــنصورهاحمد حماده محمد محمود زواله
796oo6حقوق اسيوطايه محمد عبد الحميد على
3695o1تربية كفر الشيخعزه عبد الناصر محمد  عبد العظيم شرف الدين
5o1197حقوق المـــنصورهمحمد محمد فهمى سرور
هندسة الفيومخالد عبدالناصر مصطفى عبدالجواد362227
هندسة الفيوماحمد ابراهيم محمد حافظ متولى519815
8o9568حقوق سوهاجاشرف كمال محمد ابراهيم
تجاره الزقازيقباسم سعيد عيد السيد احمد643482
فنون جميله فنون حلوانسلمى على ايوب محمد عبد المجيد19373
5o8828صيدله الزقازيقمحمد اسامة السيد شــاهين
تربية طنطاهاجر جمال محمد ابو النصر رضوان353866
1543o6تربية عين شمسايه ابراهيم عبد الوهاب عبد الجواد
طب المـــنصورهاالء صبحى محمود على582561
814o26تربية سوهاجيارا ابوالحمد حسن عبد الكريم
12oo98طب القاهرهكريم تامر محمد سعيد محمد حفناوى
5o6913صيدله المـــنصورهمـــنى السيد محمد مجاهد
تجاره بنى سويفبدريه ناجح محمد احمد717254
اداب كفر الشيخشــاهيناز ناجى حسن ساطع طاهر411371
تجاره عين شمسمحمد محمود ناجى محمد194427
786o85تربية اسيوطرانيا شرابيم ميخائيل شرابيم
3o1o88حاسبات ومعلومات بنهامصطفى جمال عبدهللا محمد
اداب اسيوطشيماء محمد جمعه نجيب794175
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواننرمين سيد سيد محمد الفقى56117
12o722تجاره عين شمسنوران معتز نجيب عزت
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفكاترين انور فهمى كامل786697
7755oرياض اطفال الفيوم طالباتخديجه علي ربيع رمضان
هندسة عين شمسبيشوى فيكتور شكرى بندرى192665
تجاره انتساب موجه  عين شمسحسام الدين احمد محمد محمد مبروك267349
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمود ناصر على احمد سعيد594535
هندسة الفيومنورا سعيد مصطفي صادق65216
4311o2تربية ابتدائي دمـــنهورشيماء جبريل عبدالرحيم عيسى
تجاره المـــنصورهعماد محمد على ابراهيم الصباغ576977
اداب الزقازيقمحمد فارس صبرى عبد الحميد667893
28692oاداب بنهااسراء محمد عبدالجليل السيد
71439oتربية ابتدائي المـــنيامحمد رأفت علي عبد هللا
اداب دمـــنهورمحمد عمرو عبد الحميد السعدنى شحاته427276
646o69تربية الزقازيقهدير عالء نجم محمد
كلية البنات تربية عين شمسبسنت انور السيد ابوزيد264696
هندسة االسماعيليةمحمود ناصر محمود العتربى667221
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تجاره المـــنصورهاحمد محمد احمد الشربينى حسنين572912
1424o9تجاره عين شمسندى يسرى صالح محمد
6488o4اداب الزقازيقنورهان محمد محمد علي بنديرى
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةعبير محمد عبدالعزيز حسين شــامه356472
2388o4هندسة المـــنيارنا وائل محمد االنور عبدالفتاح
نوعية المـــنياتادرس ابراهيم كمال كامل725875
هندسة االسكندريهجالل على محمد جاب هللا459578
فنون جميله فنون االقصرالشيماء صديق هشــام محمد737666
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد على على السيد الجمل226964
495o75تجاره طنطاعالء محمد ابراهيم الشيخ
11777oالسن عين شمسمارى رأفت سمير هارون مجلع
4251o4اداب االسكندريهميرنا عمرو محمود عبدهللا عبدهللا
هندسة عين شمساحمد محمد عبد الخالق عبد السالم122854
اداب الزقازيقندا عالء عبد المـــنعم قاسم668836
4129oفنون تطبيقيه حلوانمروان خالد عبد الواحد محمد
رياض اطفال المـــنيا طالباتاية محمد عبد هللا محمد طه718698
56o877تربية المـــنصورهامـــنيه عبد العزيز محمد عبد العزيز الدقم
5o3619حاسبات ومعلومات المـــنصورهاحمد محمد محمد كامل ابوالرجال
هندسة المـــنياعادل مجدى محروس صالح721438
تجاره القاهرهديانا مصطفى يوسف محمد55471
8o1262هندسة اسيوطرفيدا فتحي احمد عبد الرحيم
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايه جمال حجاج على654862
44384oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمود طارق عبد المـــنعم الزرقا
5o4966صيدله طنطاإيمان محسن درويش الداجن
طب عين شمسريم خالد سعيد سيد عبداللطيف293658
742o13تربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء سيد خليفه احمد
8o6593تربية سوهاجهاجر ثابت محمود مدكور
7521o3صيدلة المـــنيامروه محروس على محمد
تجاره بنى سويفهدير محمد سيد مرسى74429
صيدلة سوهاجمحمد نشــات سعيد محمد747313
اداب انتساب موجه القاهرهسهام احمد خلف محمد34169
نوعية بنهارنا رجب ابراهيم محمد سليم285448
تربية ابتدائي عين شمسايرين وجيه ستير خليل195422
اعالم القاهرهدينا طه عبدالفتاح سليمان268134
35o118تجاره االسكندريهيسرا عبد العال صابر الشــال
72682oرياض اطفال المـــنيا طالباتهدير احمد بكر محمد
421o59اداب دمـــنهورحسام ايهاب محمد على فتح هللا
599o3كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمـــنة هللا نادى احمد محمد
اداب القاهرهمحمد عمار امام السيد عوض59376
تربية ابتدائي طنطامحمد عالء الدين جودة عباس شــاهين361599
كلية هندسة بنهاعمرو محمد عبدالرؤف محمد227889
5o4o2oكلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمحمد عزت وهبه السيد سالمه
5o8785هندسة الفيوممحمد احمد متولى محمد
56o344هندسة المـــنصورههادى ابراهيم وهبه محمد عبد الخالق
السن عين شمسسهر هشــام احمد زغلول145261
رياض اطفال بنى سويفرانيا عادل عيد حامد65656
تربية طفوله جامعة السويسشيماء محمود فوزي احمد659246
44646oطب االسكندريهاروى نصر سالم احمد ماضى
تجاره االسكندريهابراهيم محمد سعد محمود337379
طب بيطرى الزقازيقمى محمد لطفى حسين عرفه643245
صيدلة اسيوطساره محمد احمد مصطفى758471
3418oتجاره القاهرهفاطمه عبد الناصر على حسين
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كليةاسمجلوس
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمد شحاته مصطفى ابوهاشم525445
صيدله عين شمسنادين رمضان محمد عبد المـــنعم132179
تربية طفوله ج دمـــنهورندى محمد على متولى411815
تجاره بنهامصطفى غنيمى ابراهيم غنيمى227233
نوعية الزقازيقأنسام خالد عبدالحميد محمد قنديل644348
تجاره المـــنصورهمحمد صالح محمد عبد الغنى عبد الجليل565725
سياحة وفنادق جامعة الساداتعال خالد عبدالعظيم عياد215371
36o787تجاره طنطاوفاء محمد عيسى محمد عيسى
28oo18اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةياسمين الشحات محمد عبدالحميد
تجاره انتساب موجه قاهرهنرمين محمود عبد الحى عبد المطلب118878
2o5251هندسة القاهرهاحمد عبدهللا محمد احمد يوسف
صيدله القاهرهاحمد ممدوح احمد على احمد118122
193o77السن عين شمس/رياضةميار حاتم حسين علي صبور
6587o3اثار القاهرهيمـــنى خالد محمود محزم معوض
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد عبد الحليم خليل النقيب442273
تربية ابتدائي الزقازيقعلياء محمد عطيه ابراهيم تاج الدين517789
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد عبدالحليم حلوة224717
هندسة بور سعيداحمد ناصر السيد محمد664231
3oo748اداب بنهاايه سمير سالمه حسين غنيم
طب االسكندريهاحمد خطاب مطاوع ابو محمود392842
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكرستينا كامل نجيب فاخوري154253
صيدله القاهرهميرنا ماجد جبرائيل افرام31383
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد عبدالفتاح عبدالستار محمد ابراهيم529548
صيدله عين شمسسلمى صالح السيد محمد غانم192549
طب سوهاجهبه فوزى ابو الوفا رضوان812295
اداب حلوانريموندا مكارى زخارى عبد المسيح22271
154o14تجاره انتساب موجه قاهرهابتسام محمد ولد علي عبد الحميد
8o9423تجاره سوهاجاحمد طه بخيت حسانين
22218oتربية رياضيه بنين شبين الكومفتحى ابراهيم محمد فتحى عبدالجليل
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عصام عبدالغفار عبداللطيف221713
هندسة االسكندريهرؤية احمد محى الدين احمد عبد الرحمـــن346833
51o635هندسة الزقازيقساره محمد عدلى شــاذلى عدلى
تربية دمـــنهورسارة صبرى عبد العزيز عبد الغنى قاقا466484
تربية ابتدائي سوهاجمحمود جمال محمد على814734
السن عين شمسهدير نشــات السيد محمد شهاب الدين298182
تربية اسوانزينب عبد الفتاح على سعيد821771
تجاره انتساب موجه  عين شمسحسناء هاشم محمد حسين132367
57335oتجاره المـــنصورهاحمد شــاكر السيد على السيد
إعالم ج جنوب الوادىمحمود مرزوق ابوالنجا خليفه212669
اداب حلوانامـــنية جمال عمر محمد148536
1944ooتجاره عين شمساحمد محمد حسين محمد ابراهيم
طب بورسعيدهدير السيد حسن دالل567254
هندسة الزقازيقمحمد حسين محمد حسين االشقر563564
3o1659اداب انتساب موجه عين شمسنيره عباس السيد على عباس
19o788هندسة اسيوطياسمين امين محمد امين رحاب
تربية ابتدائي بنى سويفنهله حنفى عبد العزيز عبد الجواد67867
طب المـــنياهاني هشــام عزيز يوسف726238
2o3986عالج طبيعى القاهرهنورهان جمال فكرى صبح
48678oنوعية طنطانيره محمد هشــام  سيد عبدالباقى محمود
طب بيطرى االسكندريهكريم ايمـــن مصطفى عبد الجليل مصطفى436481
تجاره عين شمسعمر مسعد حماده عبدالعزيز295872
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخشيماء عبده محمود عبدة خطاب372969
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كليةاسمجلوس
صيدله بنى سويفمارينا يوسف شكرى بباوى67132
تربية حلوانمحمد ايمـــن محمد عبد الحميد محمد32792
اداب كفر الشيخمحمد على محمود احمد صالح416833
2o8319هندسة عين شمسايمان عبدالحميد فايق عبدالحميد صبره
اداب عين شمسحنين عصام احمد عطية268129
هندسة شبرا بنهااحمد فتحى نورالدين نورالدين276113
594o22طب بورسعيدميرنا عاطف عثمان عبده سالم
45o687كلية الصيدلة ج الساداتخلود عبد الحميد طلب مجاور
22o189عالج طبيعى ج كفر الشيخسلمى اشرف كمال ابو حسين
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن صبرى عبد الرحمـــن عبد القادر588548
تربية عين شمسمريم سامى عبد الظاهر شندى117587
72o348السن المـــنياغاده محمد فاروق محمد
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد ابراهيم محمد ابوالنصر حمد426754
اداب االسكندريهامـــنية عزت أحمد أحمد عشيبة417326
صيدله المـــنصورهصافى احمد راشد ابراهيم591975
هندسة المـــنصورهيوسف جمال الدين عبدالمعبود عطيه عطا488976
هندسة الزقازيقرنا خالد محمد على515573
34oo49صيدله االسكندريهسوميه السيد عسران محمد
السن المـــنياغاده رجب حسين محمد719977
تربية اسيوطمروه حامد فايز نص791616
23o786حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمصطفى صالح محمود خليفه
2o2363هندسة حلوانطارق احمد على محمد على
هندسة كفر الشيخعبد العزيز احمد عبد العزيز جمعه السيد573235
إعالم ج جنوب الوادىسارة صبري محمد الرفاعي سيد احمد417249
3731o5طب بيطرى كفر الشيخعبير محمد يوسف حجاج
سياحة وفنادق جامعة الساداتعبدالحميد حسين عبدالحميد سليمان217612
اداب طنطااالء على الحسينى النادى492215
63794oتربية ابتدائي الزقازيقمريم موسى مصطفى كمال
تجاره بنى سويفمـــنال مصطفى عبد العظيم محمد67859
هندسة كفر الشيخروفيدة سعد الضوى محمد عبد هللا457572
4999o1تجاره جامعة دمياطكريم السيد السيد ابو النور
تربية العريشاسماء عماد السيد السعيد666516
8o7175صيدلة اسيوطفام رفعت تامر حبيب
226oo8كلية الصيدلة ج المـــنوفيةسلمى اوسامه محمد مدكور
3o3124تجاره بنهامحمود محمد رشــاد عبدالحميد
طب اسنان االسكندريههند يسري محمود حسن محمود351231
اداب االسكندريهروان ياسر كمال عبد الجواد عبد الحميد424698
تجاره بور سعيداحمد محمد عمر السيد احمد الشربينى572918
تربية اسوانشيماء عبد العزيز محمد عطا821784
2728o4هندسة عين شمسمحمد على عبدالعظيم علي
385o74هندسة كفر الشيخمحمد مسعد عبد الجليل محمد الديبانى
41o27اداب القاهرهاحمد سمير فتحي عباس علي عبد القادر
صيدله االسكندريهمحمد جابر محمد عبدالمقصود عون336818
6967oاداب بنى سويفغاده محمد احمد زكى
هندسة الزقازيقجميل محمد احمد مصطفى درويش641335
11868oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو محمود عبد الخالق محمود
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم ابراهيم على عقيله221552
5o331تربية حلواناسراء شعبان محمد علي صالح
طب اسنان جنوب الوادىمحمد عبد التواب امين عبد الرحمـــن814636
18948oحاسبات ومعلومات القاهرهعمر عبدالفتاح عبداللطيف محمد
طب االسنان المـــنياساره محمود عبدالموجود مهران713561
2o7499اداب انتساب موجه عين شمسرحمه هشــام سعيد محمد العجوز
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هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد جمال عبدالحارث الشــافعى231374
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهند سعيد مـــنصور مـــنصور الحنتير214665
تربية ابتدائي الفيومامل كمال عبد هللا موسى79256
اداب المـــنصورههدى السيد عبد الهادى ابراهيم عيطه576867
طب بيطرى المـــنصورهعمرو فوده كيالنى سليمان البيومى582346
64424oهندسة الزقازيقمحمد ماهر عبد الصادق عبد المقصود
7964o6السن المـــنيامحمود محمد رمضان طوخى
7217o4نوعية المـــنيافاطمة الزهراء سيد أحمد محمد
هندسة القاهرهعمرو احمد عبد الباقى محمود14441
65o4o1تجاره الزقازيقاحمد صالح على ابراهيم
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةندى اشرف مصطفى عليوه229354
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاشرقت محمد فؤاد ابوسيداحمد222886
6145oتجاره بنى سويفاسالم محمد محمد محمود
5763o3تربية المـــنصورهدينا محمد عبد الفتاح على يوسف
اداب الزقازيقاالء سامى لبيب حسن638453
75913oحقوق قنا جنوب الوادياكرام شمروخ امين شمروخ
اداب انتساب موجه القاهرهاحمد ماهر عبد الرحمـــن احمد43684
نوعية بنهاالشيماء عماد عبدالفتاح محمد286223
51181oرياض اطفال المـــنصورهساره عادل السيد مرسى الغندور
هندسة االسكندريهعمر احمد شوقى صالح342696
اداب المـــنصورهاحمد عبد المحسن احمد محمد الموجى573352
نوعية بور سعيدندى اشرف مصطفى جبر حسانى661736
2283o9تخطيط عمرانى القاهرهاحمد عماد حمدى على سالم
14418oفنون جميله عماره ج حلواناوجينا اميل صابر شــاكر
تجاره المـــنصورهاحمد طارق صابر عطيه غزالة578495
طب كفر الشيخمعتز ابوالمكارم عبدالعال ابوالمكارم عبدالعال381447
15o675طب بيطرى القاهرهبراء عبد الجواد عبد الفتاح عبد الجواد
طب المـــنصورهندى محمد سعد حامد محمد عيد561486
اداب اسيوطميار محمد قطب فولى788838
57919oاداب المـــنصورهايمان على عبد المـــنعم على جويلي
7282o8هندسة المـــنيايوسف السيد محمد عبد العزيز محمد
صيدله الزقازيقماجده رضوان محمد فلفل638167
191o72هندسة القاهرهنانسى صالح الدين رشــاد عوض فرج
29o467التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهيام عمر مصطفى صوابى القطري
5oo323هندسة المـــنصورهمصطفى محمد يحيى مـــندور
تربية ابتدائي قنا ج الواديايات سعد طنطاوى البدرى759792
33561oاداب دمـــنهورهشــام محمد فوزي عبدالاله
8o7439تربية سوهاجعباس صبره ذكى ابوهانى
اداب بنى سويفمحمود طه سلطان عبد المولى61211
تربية اسوانخالد انور فراج محمد821371
2883oاداب القاهرهفاطمه ناصر ابراهيم عبد العزيز محجوب
81o38oتربية سوهاجمريم غالى مريد عبد الشهيد
فنون جميله فنون حلواننهال احمد عبد هللا محمد خليدي29171
27488oاثار القاهرهنهى احمد زكى الدين عامر
5187o3صيدله الزقازيقنهاد السيد محمد السيد سالم
تربية االسماعيليهاحمد عبدالرؤوف احمد سيد651582
23o585حقوق بنهامحمود محمد محمد محمد عبدالعزيز
64773oصيدله الزقازيقيمـــنى ربيع السيد احمد محمد
8o9861تربية ابتدائي سوهاجمصطفى احمد عبد اللطيف ايمام
29475oكلية األلسن ج أسوانعالءالدين رشدى سعد عبدالرازق
تربية الفيومنرمين ثابت مصطفى محمد73242
السن عين شمسعلياء عبد الرحمـــن عبد الرؤوف محمد146316
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تربية بور سعيدندى محمد الداودى ابراهيم ياسين661115
5o946اثار قنا جنوب الواديمختار حسين رمضان جاب هللا
تجاره طنطاهاجر ياسر السيد عياد364294
تجاره بنى سويفاسعد فايز خيرى اسعد726332
3721o4تربية كفر الشيخعبير ابراهيم جمعه ابراهيم غزال
طب بنى سويفساره قرنى محمد محمد63268
649o91تجاره الزقازيقمحمد محمد شريف احمد عبد الكريم
8oo649صيدلة اسيوطمادونا جمال فوزى صالح
11492oتجاره القاهرهاحمد هشــام غريب مصطفى
35o845تجاره االسكندريهندى إبراهيم محمد السيد
طب الزقازيقاسماء محمد ابراهيم السيد محمد يوسف637655
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد محمود هاشم موسى233432
34o881اداب االسكندريهمصطفى السيد مهدى مصطفى احمد صالح
5875oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانساره مهدى امام عبد الحليم
صيدله المـــنصورهكريم ايمـــن حامد ابراهيم المشد573114
اداب انتساب موجه االسكندريهدعاء حمدى عبد العزيز مصطفى423143
294o89تربية ابتدائي عين شمسصفوت شريف سالمه احمد
اداب طنطافاطمه محمد محمد شبل ابو النصر496472
4414o5علوم دمـــنهورمحمد احمد عبد الحميد عويضة
34275oهندسة االسكندريهمحمود فؤاد دسوقى سليمان الدسوقى
صيدله طنطاماجى ماهر عبد المسيح عبده489617
حقوق بنهااالء طه كامل محمد درويش654666
حقوق القاهرهدنيا سعيد محمد زيدان21344
8o6568هندسة قنامصطفى محمود عبد العزيز على
طب عين شمسمحمد ممدوح صبحى عبدالملك297428
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا اسماعيل عبد البديع ابراهيم145699
7635oاداب الفيومريم كليب عبد الكريم اسماعيل
اداب حلواناسالم عادل مسلم عمر23498
اداب انتساب موجه االسكندريهميرنا طارق فوزى عبد المتجلي عفيفى346418
317o3اداب القاهرهندا عبده جابر عبد النبى
31o49اداب حلوانامـــنيه مصطفى محمد مصطفى
اداب طنطااحمد عبد الفتاح احمد عالم355764
تجاره االسكندريههاجر سعيد السيدعلى موافى341256
2o379oاداب حلوانانجى مجدى سعيد سليم مراد
7342o4تجارة قنا ج جنوب الواديميرنا ايمـــن باسليوس ونس
3467o1تجاره االسكندريهميادة ممدوح جاد الكريم صادق
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاسماء عبد العظيم محمد عبد العال788774
تجاره القاهرهمـــنه سيد محمد عبد العزيز البنا115584
طب بيطرى المـــنصورهايمان السيد محمود ابوالسعود494174
7o746تربية ابتدائي بنى سويفادهم عبد الكريم على محمد
9913oكلية السياحة والفنادق بنى سويفسامح سعد بطرس جرجس
تجاره عين شمسمعتصم سامى جمال امين116251
3o1483تجاره عين شمسخلود خالد عبدهللا السيد
تجاره القاهرهمحمد صبحي صالح ابراهيم الدويك54653
41oo5oتجاره االسكندريهولى الدين ايهاب محمود عبده
هندسة شبرا بنهاسلمى حسام عبدالرحيم عبدالفتاح282544
57662oطب المـــنصورهمريم اسامه مصطفى احمد الوصيف
12519oتجاره القاهرهمحمود نشــات محفوظ بدر اسماعيل
8o9564تجاره سوهاجاسالم احمد هارون احمد
تجاره بنى سويفاحمد اسماعيل عالم مجلى76823
تجاره االسكندريهمحمد متولى ابوالفتوح عطية محمد416366
5845o5تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةسلمى محمد ابراهيم ابو المواهب نوح
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طب بورسعيدخليل عمرو خليل مؤمـــن499564
7179o8كلية حقوق المـــنيارياض بهاء الدين رياض خالف
هندسة القاهرهاسماعيل ياسر اسماعيل محمود احمد14227
36o8o7طب اسنان طنطااسراء اشرف اسماعيل حافظ اسماعيل
صيدلة الفيومندا عبد التواب محمد حسن74812
عالج طبيعى القاهرهالسيد هانى السيد عباس276966
5oo436تجاره جامعة دمياطمـــنه هللا محمد حسن محمد
49o597تربية ابتدائي طنطااحمد جمعه مصطفي الزقزوقي
تربية ابتدائي طنطاصموئيل سمير سعد فهيم361452
57oo7اداب حلوانيمـــنى احمد طه محمد مصطفى حماد
هندسة حلوانمحمد هانى حنفى حسن احمد13827
371o89تجاره كفر الشيخمحمود محمد على ابراهيم عمار
اداب دمـــنهورماجدة صقر صالح الدين عبد المجيد على424381
285o36تربية بنهاياسمين اشرف عمرى شحاته
36o488اداب طنطاسعديه مجدي محمد عبدالخالق مجيد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةسجداء جابر السيد ابوزيد232826
27592oتربية بنهامصطفى سرحان ذكى عبدالجواد
588o55رياض اطفال المـــنصورهنورهان على عبده سيد احمد شعبان
64695oطب الزقازيقمحمد زين عبدالعال عطا
14o636اداب عين شمسياسمين اسماعيل السيد اسماعيل
تربية ابتدائي طنطاعال خالد عبد الرحمـــن عزب492166
تجاره القاهرهمحمد سامى سيد يوسف136698
تخطيط عمرانى القاهرهعاطف صدقى ندها لوقا125691
335o85فنون جميله فنون المـــنيامريم عبد المـــنعم محمد لطفى عبد المـــنعم
كلية البنات آداب عين شمسدينا محمود امين المرصفاوى295489
تجاره المـــنصورهمحمود السعيد السيد فرج الشيخ577918
52o3o5تربية طفوله الزقازيقسحر عبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن مصطفى
2o2o48تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيحيى سيد على سالم
تجاره المـــنصورهمحمد مـــنصور المتولى السعيد المتولى592258
تربية االسماعيليههاله محمد محمد عبدالمعطى احمد655328
هندسة طنطااحمد عمادالدين السيد حوام495299
طب عين شمسمريم حاتم كمال الدين عبداللطيف292387
تربية رياضية /بنات قنانيره همام محمد على759683
59o832هندسة الزقازيقاحمد محمد المتولى ابراهيم السيد سالم
تجاره القاهرهمحمود عماد محمد على محمد54676
3oo372تربية ابتدائي بنهاحسام اسامه جوده احمد السيد
7o384رياض اطفال بنى سويفتقوى محمد رمضان توني
عالج طبيعى ج كفر الشيخعمر محمد رفعت عبد الهادى488693
11681oتجاره القاهرهمـــنة هللا وليد السيد سليمان
تربية ابتدائي الزقازيقتقى عبد هللا عبد المعبود محمد يوسف642589
فنون جميله فنون ج االسكندريههبه هللا احمد عادل احمد مصطفى346954
اداب االسكندريهمحمد شحاته ذكى عبد الرحمـــن337398
كلية رياض االطفال اسيوطسلوى على محمد حسن793384
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن محمد احمد سيد خليفة151113
رياض اطفال بنى سويفايريني ايمـــن لطفي غالي721535
هندسة حلوانعبد هللا السيد رجب محمد124165
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد عياد عيسي الشــاعر666836
طب عين شمسامل امام سعيد امام266298
3oo56اداب حلوانمحمد اشرف مصطفى على
صيدلة اسيوطهبه صابر ابراهيم خضر749632
هندسة الفيوماحمد سمير عيد محمود79668
السن عين شمسياسمين فاروق السيد سيف صالح31732
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23o378طب بنهامحمد شريف فؤاد نصار
صيدله المـــنصورهاحمد محمد احمد عبد الواحد الشيوى582241
تربية المـــنيامـــنة هللا محمود محمد مهران712441
364o94طب طنطامونيكا ايليا مليكه كيرلس مليكه
7959ooصيدلة اسيوطمارينا رومانى سعد عبد المسيح
66o7oكلية األلسن بنى سويفسلومه اكرام عريبى سلومه
2166o1طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمروه فهيم عبدالسميع فهيم يوسف
طب طنطااحمد ابراهيم نور الدين ابراهيم بدوى498232
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره هانى محمد عباس28814
تربية بنهارحمه السيد عبد  احمد277235
46o933هندسة االسكندريهزينات وجيه الصاوى جبر البشبيشى
تجاره عين شمساسراء عبده السيد محمد المعالوى287841
طب عين شمسمها صبرى عبدالنبى راغب عطيه445647
طب الفيومميرنا فكرى صبحى حنا79548
تربية المـــنصورهايمان عاطف محمد نعيم الشربينى589664
اداب االسكندريهمؤمـــن عصام سعد امين محمد343217
13o38حقوق القاهرهمحمد رجب عشرى عبد الجواد
43o678تربية ابتدائي دمـــنهورايمان جمعة احمد مبروك العو
اداب الزقازيقغاليه احمد سعيد احمد644695
461oooهندسة االسكندريههبة محمد إبراهيم محمد عمران
665o72هندسة بور سعيدمحمد هانى حامد شــاكرمحمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سعيد السيد عبد العزيز46826
اداب القاهرههانى سيد محمود محمد46922
43o761تربية الساداتعزيزه احمد على سالم البلكيمى 
8o9o26تربية سوهاجنرمين محمد الديب محمد
14o731طب عين شمسهدير عادل حسن عفيفي
تجاره جامعة السويسرانيا عادل راشد شــاذلى احمد657672
28o135كلية هندسة بنهارغده عبدالمحسن عبدالرؤف محمد
تجاره دمـــنهورعبد هللا عبد الغني هالل عبد الوهاب387589
72oo31التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاروى اشرف عمر جمعة
2677oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانهشــام عبد المـــنعم محمد شحاته
8o4382تربية سوهاجاحمد عبد الرحيم محمد طه
طب اسنان طنطامحمد سمير عبدالرؤوف يوسف اللبودى231334
231oo7كلية هندسة بنهامحمد السيد احمد الدماطى
5o5849سياحه وفنادق المـــنصورةعمر رفيق ناجح محمد مـــنتصر
725o51تربية ابتدائي المـــنياسالومه مـــنتصر عدلى كيرلس
اداب طنطامحمد حسن ابراهيم حسن محمد ابو قتيله353448
63556oكلية البنات آداب عين شمسمونيكا رأفت فتحى شفيق
1143o4السن عين شمسزينه اشرف محمد بهجت سعيد العنانى
72o48oاداب المـــنياوفاء عبد الباقي محمد محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد ناصر كارم محمد كارم58832
هندسة كفر الشيخهشــام عمادالدين رجب عبدالحميد المحالوي375688
79o23صيدله بنى سويفاحمد اسامه عشرى عبد التواب
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمود محمد جبر محمد غازى575598
طب بيطرى بنهااسماء سامى عيسى على محمد293634
طب كفر الشيخاحمد عابد محمد عبد العزيز381155
49o6o4اداب طنطااحمد زكريا السعيد الجوهرى المهدى
79881oحقوق اسيوطكمال محمود كمال حسن
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد مصطفى حسن عبد العزيز32367
اداب انتساب موجه القاهرهايمان خالد محمد محمد47473
هندسة المطريه جامعة حلوانعلى جمال على محمد عبد العزيز458885
23735oتجارة قنا ج جنوب الواديمحمود عبدالفتاح محمد سليمان
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71o185كلية الطب بقنافاطمه رافت حجاج عبد الرحمـــن
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الحميد علي عبد الحميد محمد ابراهيم345382
هندسة كفر الشيخاحمد سعيد محمد السيد النجار375488
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد صبرى عبدالبر زهران218173
تجاره بنهااسالم اسامه محمد محى الدين267341
574o85اداب المـــنصورههند السيد ابراهيم السيد زياده
3665o3صيدله طنطانبيل سعد عبد المعبود عبد العال
نوعية كفر الشيخايه عصام ابراهيم جوده369276
هندسة اسواناحمد مـــنصور عبد الحفيظ عطا هللا737965
طب عين شمسامانى صالح سليمان حامد132443
21915oكلية الصيدلة ج الساداتشيماء عبدالستار عبدالمعز مبروك
43o656تربية طفوله ج دمـــنهوردينا عبد هللا مصطفى جاد مطاوع
صيدله الزقازيقمحمد محمود احمد المتيم635723
12o98oهندسة المطريه جامعة حلوانستيفن اشرف كامل توفيق
33855oاداب االسكندريهاحمد عبد العزيز عبد العزيز حسن العشرى
صيدلة بورسعيدمريم مدحت هالل محمد عثمان574314
11613oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود جمال جابر حسين
274o21اداب عين شمسنورهان عالء كمال طه
23o336تربية الساداتاحمد محمد ابوالحديد خاطر 
8o9557تربية رياضية بنين سوهاجاحمد محمد احمد حسن
126o33هندسة القاهرهباسم عصام عريان فهيم
5o1628تربية جامعة دمياطاسماء عبد الحميد ابو الفتح البستاني
عالج طبيعى قنامتى سامى نصرى جميل829153
هندسة سوهاجمحمد عبد العال محمد عبد العال818221
تربية عين شمسكريمه محمد عبدالعظيم احمد267948
67o142رياض اطفال بورسعيدفاطمه حامد عوض محمد جعفر
422o83تجاره االسكندريهمحمد جمال سعد السيد على
تجاره عين شمسمحمد سيف النصر حسن ادريس117993
55oo9اداب انتساب موجه القاهرههاجر عطيه محمد عبد العظيم
2o7286طب بيطرى القاهرهامانى سمير لطفى عبدالغفار
تجاره القاهرهنادر ماهر فؤاد غالى29975
295o99اداب عين شمسمروه جمال شفيق عمر
635o1كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفيوسف ايمـــن كمال المهدى عبد النبى
تربية ابتدائي طنطادينا احمد طه احمد الشــافعى367141
طب المـــنصورهدنيا السيد السعيد على القاضى579446
8o995تربية ابتدائي الفيوماسالم عبد الواحد اسماعيل محمد
صيدله االسكندريهاسراء ابراهيم عبد الحميد عبد القادر احمد435134
5o822طب القاهرهمحمد سعيد صالح عيد
طب الزقازيقكامل مصطفى كامل الصاوى646926
1419o9تجاره القاهرهمحمد على عبد العاطى على
اثار قنا جنوب الواديشريف سيد عبد المـــنعم فهمى711411
صيدله الزقازيقعمرو محمد احمد علم الدين513239
تربية جامعة السويسميرنا وديع يوسف باسيلى657935
64183oتجاره الزقازيقمحمد مصطفى عبد اللطيف عواد
4293oحقوق القاهرهنهال طارق محمد محمد مصطفى
6666o9تربية العريشعماد عبد القادر سالم ناصر
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهبه هانى عبدالمـــنعم السيد224999
1536o4تجاره القاهرهعال احمد عبد الوهاب حسين
اداب انتساب موجه القاهرهاسماء رضا فضل امام153683
طب المـــنصورهمحمد السعيد نجم سعد583685
2o6o96تجاره القاهرهاسماء محمد محمود يوسف
5867oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد هادى عبده عبد العظيم
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72826oطب بيطري المـــنيازياد عصام الدين على رفعت
تجاره انتساب موجه االسكندريهايمـــن عبدالنعيم كامل عبدالنعيم344761
طب طنطاعمرو فريد محمد عبدالعاطى عبد الناصر358749
81o714تربية سوهاجايه عبد الباسط محمد رفاعي
اداب دمـــنهورمحمد عبدالعاطى عبدالقادر ابونار426248
اداب انتساب موجه حلوانراندا اشرف حمدى السيد189283
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد خالد محمد عبد المبدى124638
36o174تربية طنطامياده الليثى على ابراهيم ابوسعد
حقوق قنا جنوب الواديحربى محمود على عبد هللا817789
تربية عين شمسنورهان اشرف عبدهللا عبدالعزيز293114
تربية فرع الوادى الجديدرنا حسين أحمد نفد748421
64699oصيدله الزقازيقمصطفى ابراهيم محمد الهادى محمد
دار العلوم ج القاهرهفاطمه صالح محمد كامل محمود36327
طب اسنان المـــنصورهنهال يسرى عبد العزيز اسماعيل ابراهيم572612
تجاره االسكندريهمحمود احمد محمد ندا343317
تربية طنطاأسماء السعيد السيد قنديل485321
821o7oتربية اسوانجهاد صالح رياض احمد
7581oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسامه حمدى سالمه فتوح
56o523طب اسنان المـــنصورهخالد جمال كامل العبيدى
5o6495صيدله المـــنصورهغادة فتحى محمد احمد العبد
حاسبات ومعلومات شبين الكوماحمد وجدي السيد الزيات362532
رياض اطفال االسكندريه طالباتايه ايهاب صفوت محمد عبد هللا341394
اداب عين شمسباسم صالح يونس ابراهيم يونس121123
5o9952صيدله االسماعيليه ج قناة السويسآيه صالح سعيد محمد
تربية رياضيه بنات االسكندريهمريم محمد سيد حسين424183
طب عين شمسهبه شعبان عبدالرازق نور هللا271433
64281oطب الزقازيقندى احمد عبد الخالق احمد
2632o2اداب انتساب موجه عين شمساحمد جمال حسانين امين
هندسة الزقازيقمصطفى محمد ابراهيم عبدالوهاب شلبى516336
صيدله طنطاهدير هشــام فوزى محمد عماره232498
تجاره طنطاأنور محمود يحي محمود طوالن485229
طب عين شمسسمر سراج الدين مدبولى اسماعيل195153
28267oاداب انتساب موجه عين شمسندا رضا محمد اسماعيل
تربية ابتدائي المـــنصورهياسمين عزت السعيد محمد المصري594434
143o29طب عين شمسعبد الرحمـــن اسامه محمد حلمي
صيدله القاهرهاميره محمد سيد محمود15265
صيدله بنى سويفعالء عبد الوهاب سعيد لطيف91639
نوعية اشمونهبه جابر عبدالرحيم يونس219417
5o3897تجاره جامعة دمياطمحمد محمد محسوب محمد عوض عربان
5o1767اداب جامعة دمياطاسماء محمد شوقى محمد الجنيدى
58o4o5اداب المـــنصورهاحمد محمد مـــنصور حسن بطاح
هندسة المطريه جامعة حلوانشهاب محمد عبد الرحمـــن امام علي133325
585o21تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةدينا عبد هللا احمد محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم اسماعيل ابراهيم سعداوى153618
295o42كلية بنات شعبه طفوله عين شمسدنيا رضا حنفى محمود
35o795اداب االسكندريهروان شعبان محمد رشــاد
تربية عين شمسسميه مجدى عايد عايد39389
2322o1نوعية اشمونزينب سعيد محمد القاضي
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود وجدى محمود حسنى133338
تربية ابتدائي بنهاناديه صالح على صبيح279996
هندسة المـــنياابرام عادل سليمان عزب728136
822oo7تربية ابتدائي اسوانالشيماء علوان حامد محمد
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سياحة وفنادق المـــنياعبدالرحمـــن رفعت محمد عبدالرحمـــن722452
تجاره بور سعيدليلة وليد فهمى عبد الملك فارس664538
هندسة الزقازيقطارق محمد مـــنير توفيق السيد644893
2o3355حاسبات ومعلومات القاهرهايمان مجدى احمد محروس
السن عين شمساسراء صالح احمد عبد المـــنعم121523
صيدله االسكندريههبه سرى محمد محمد سرى386912
دار العلوم الفيومياسمين حسن مصطفى عبد هللا حسانين74989
1231o4تربية عين شمسجيالن ياسر احمد مـــندى ابراهيم
41984oنوعية االسكندريهميرنا زخارى عزيز بشــارة عبد المالك
56743oتجاره المـــنصورهسلوى محمد ابو بكر محمد سيد احمد
حاسبات ومعلومات شبين الكوماحمد عزت عمر حموده212121
تربية ابتدائي عين شمسايمان طارق سعد محمد خضر293131
512o82تجاره الزقازيقمحمد بهاء الدين محمود العزونى
554ooتربية حلوانرباب جالل محمد امام
اداب حلوانشــاهنده حمدى الشــاهد محمد ابوزيد49284
تربية عين شمسسمر سعيد نوح ابووردة293514
اداب االسكندريهمصطفى جمال محمد عبدالمحسن زيدان421598
6o476تجاره القاهرهمحمد عادل محمد رياض احمد
441o79كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد محمد فتحى الوسى
صيدلة الفيوميمـــنى عبد المقصود غانم عبد المقصود75445
تربية المـــنصورهندى السعيد خميس عوض571193
هندسة المـــنيامريم فايق عزيز يسى134166
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد طارق عبد اإللهى سعيد نصيرى487367
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرنا هشــام محمدابوذكرى دوابة191941
8o8487نوعية قنامحمد ايمـــن السيد على
اداب بنى سويففدوى محمد جابر حسن62727
طب بيطرى بنهانهال صبحى عبدالغفار محمد ضيف283982
تربية ابتدائي بنهااسراء طارق حسين محمد حسين277666
49o722تجاره طنطاعبد القادر السيد المرسى السيد المرسى
59o428معهد فني صحى رياضه المـــنصورةساره طه السيد احمد
تجاره القاهرهندى شريف بدر الدين سعيد149761
نوعية الزقازيقوالء بكرى محمد السيد نصر511694
584o18هندسة الزقازيقمحمد احمد احمد البرى شــاهين
2o6o43نوعية عباسيهاسراء عبدالفتاح محمود عبدالسالم
حقوق القاهرهعمر وائل فوقى صدقى152637
هندسة عين شمسبوال محب انور حبيب193626
تربية ابتدائي قنا ج الواديميار حسين شمـــندى حسين734332
652o25هندسة االسماعيليةمحمد فتحى حمدى باشــا محمد
35663oاداب طنطاعبير ابراهيم عبد اللطيف عبدالرحمـــن فايد
6442o6هندسة الزقازيقخيرى مؤمـــن عبد العزيز عبد هللا قابيل
تجاره بنى سويفعثمان بكري محمد ابراهيم81211
السن عين شمسمريم احمد محمد حافظ39946
2188ooعالج طبيعى ج كفر الشيخصبرين نصر عبدالفتاح نصر
صيدله المـــنصورهنشوه حسام محمد حسن عوض عامر577455
هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن محمد احمد محمد احمد414589
السن عين شمسنورهان مراد عبدالفتاح محمود محمد239386
 تربية الساداتامانى ميسر متولى دخان226525
44o637طب االسكندريههشــام محمد ابراهيم على اللقانى
تربية العريشامانى حميده عبد العزيز فتح هللا666114
34295oسياحه وفنادق االسكندريهاحمد يحيي احمد محمد حسين
هندسة قنااسالم محمد عبد النعيم سند734524
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمود خالد محمد عبدالحميد221827
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تربية االسماعيليهشيماء محمد على محمد654513
23o812اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمر السيد عبد السيد على شوبه
اداب بنهاشمس احمد فتحى محمد277252
82739oصيدلة اسيوطاحمد ماهر ابوالعال بكر
تجاره القاهرهتهانى حسام عبد السالم عتمان17262
72o34oسياحة وفنادق المـــنياايه عبدهللا ابراهيم محمد
14347oتجاره عين شمساحمد محمد ايهاب احمد
علوم العريشمحمد سمير فتحي عبد هللا حسن665197
35o464اداب انتساب موجه االسكندريهنيرمين جمال معوض عبد العزيز الزواوى
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسماء عادل توفيق حسن على451445
هندسة عين شمسفادى عويضه سامى عويضة269876
تربية المـــنصورهسلمى اسامه حسن حسن حكام569941
7362o5تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود عالء الدين حافظ فؤاد
2o5372هندسة المطريه جامعة حلوانعلى محمد على السيد
فنون جميله عماره ج االسكندريهكاترين محروس لويز اسطفانوس266513
تربية حلوانيوسف محمد يوسف احمد144954
3o561oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةغدير محمد عباس السيد
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمحمود احمد محمد عبد النعيم796719
35724oهندسة طنطااحمد عالء عبد المولى وهبه الشرقاوى
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةدينا ابراهيم مصطفى شحاته424222
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاالء احمد عبدالهادى السيد عطية236623
كلية هندسة بنهافتحى خالد فتحى عبد السالم عالم213172
2795o6هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد محمد عبدالقادر عبدالعزيز
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخسوزان عالء الدين السيد محمد حمادة377477
هندسة المـــنيامـــنة هللا احمد فايز عبد الرحمـــن128866
2135o8هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد اسامه موسى عطا هللا
2o7476اثار قنا جنوب الواديخلود محمد محمد محروس احمد
41o383هندسة االسكندريهمينا حنا عزب حنا عزب
442o21كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد حمدان احمد نعمه هللا
سياحة وفنادق المـــنيااشرقت احمد زهير احمد791815
هندسة طنطامحمد ممدوح محمد ابراهيم356953
صيدله بنى سويفمحمد راجح محمود فؤاد مصطفى75328
اداب المـــنصورههند الدسوقى الشربينى الدسوقى574528
فنون جميله فنون حلواناميره خالد مـــنصور زوام عمر148829
اداب عين شمسياسمين صابر محمد سيد مسعد289397
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد ايمـــن حسين مصطفى سليمان235245
3oo974نوعية بنهاهدير وجيه محمد درويش مصطفى
641o63تربية ابتدائي الزقازيقحنان عاشور عواد مهدى على
36698oطب بنهااسراء مـــنتصر عبد القادر مرعى
اداب انتساب موجه القاهرهاميره مـــنصور على على الهباب52271
تربية قنا ج جنوب الوادىايمان عادل امام شــاكر742454
7282o9هندسة المـــنيامعتز محسن عبدالصبور تونى
41o315هندسة االسكندريهاسامة احمد قدرى حسنى غنيم
449o21طب االسكندريهآيه صبحى عبدالمـــنعم محمد خفاجى
اداب بنهانداء زكريا محمود محمد293351
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةامانى ايمـــن سيد احمد جمعه283753
12123oتجاره بنهاعمرو صديق متولي محمود
اداب المـــنصورهاحمد رمضان احمد عبد الباقي565512
8o146oاداب اسيوطاحمد سعد حسانين محمد
تجاره المـــنصورهمحمد محمود محمد عبد السالم يسن579563
اداب طنطاخالد علي حسنين عبد الفضيل426951
57o946هندسة المـــنصورهمحمد مدحت فؤاد محمد سعفان
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تجاره المـــنصورهاحمد جمعه المتولى جمعه المتولى588269
تجاره الزقازيقاسماعيل طارق صالح عبد المعطى جاد هللا583829
تربية ابتدائي عين شمسنورهان جمال ابراهيم سيد134935
7o462تربية بنى سويفهويدا رمضان خميس عباس
67o42صيدله بنى سويفدعاء احمد محمد محفوظ
694o3تربية ابتدائي بنى سويفامير احمد قرني احمد
تربية أساسي اسكندريةياسمين صبرى يوسف عامر دسوقى415862
تربية ابتدائي الزقازيقايمان عبد الغنى ابراهيم عبد الفتاح519683
637o41تجاره الزقازيقاحمد ياسر عبد الحليم علوان حبيشى
فنون جميله فنون ج االسكندريهميرنا احمد رفعت احمد محمد الجزار346665
طب بيطرى بنى سويفساره رمضان سيد عطيه63947
288o18نوعية عباسيهياسمين محمد محمد السنباطى عطيه
هندسة طنطااحمد رأفت عبدالمحسن ابوالنجاه362131
هندسة المـــنصورهمحمد رضا عبد الجيد ابوطرابيه491467
هندسة اسيوطبيتر اكمل صموئيل عياد789715
5o9848نوعية الزقازيقرنا احمد محمود احمد
نوعية الزقازيقاسالم السيد شحاته محمد نجم645251
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةريم عادل محمد سيد69463
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحاحمد مجدى محسن على دياب336543
65735oتجاره جامعة السويسجهاد مصطفى محمد الخضرى
هندسة المـــنصورهعمرو يسرى الشربينى الشربيني588567
74o991تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىانور محمد وهب هللا محمد
21o699تجاره القاهرهمصطفى جالل سالم حسن بروش
صيدله القاهرهعبد هللا ابراهيم ربيع ابراهيم تركى57386
صيدله االسكندريهطارق عادل حسن الجندى413444
صيدله القاهرهاحمد محمد احمد رضوان23923
طب الزقازيقمحمد ابراهيم عبدالحافظ الباز518921
اثار القاهرهاسالم اسامه عبد الفتاح محمود38918
اداب االسكندريهعبد الرحمـــن محمد المـــنقعي احمد حسن فراج421639
8o1586اداب اسيوطساره عمر ريشــان مصبح
اداب طنطاميرنا اسامه محمد السيد الشواف363398
51oo82اداب الزقازيقاسراء محمد فرحات محمد احمد مشعل
727o71صيدلة المـــنياكريمة محمد ايهاب محمد مـــنير
نوعية اشمونايمان ناصر عبدالحميد عطيه226711
تربية ابتدائي بنهاايات عادل احمد احمد285551
اعالم القاهرهلبنى ايهاب محمد سيف الدين عمر124311
3776o6كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخياسمين السيد محمد كمال رجب الخامى
سياحه وفنادق االسكندريهميار عبد الوهاب محمد جمعة 423331
صيدله االسكندريههبه على ابوسبع عبد الحميد زهره351225
تجاره اسيوطمديحه عبد المـــنعم جمال محمد826469
طب االسكندريهعاطف خيرى سعيد شرف441876
صيدله طنطاأسماء على محمد حجاج498589
السن عين شمسايه اسامه احمد عبد المقصود151176
5o8772هندسة الزقازيقاسالم خالد عبدالحميد السيد البنا
تجاره القاهرهساره محمد خليل ابراهيم126745
36o491تربية ابتدائي طنطاسمر محمد سمسم مصطفى البرى
2116o6كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسماء مرزوق عبدالسالم اسماعيل
37o36oتربية ابتدائي كفر الشيخاميره محمد محمود ابوطالب
طب عين شمسمحمد صبحى عطيه عبدالحميد291453
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديداحمد محمد عبدهللا أحمد749369
59439oكلية األلسن سوهاجشيماء احمد احمد على حسن ابو العنين
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخنوران يحيى فتحى محمد زهران567233
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هندسة اسيوطاسامه صالح اسطفانوس شــاروبيم799621
تجاره القاهرهعبد الفتاح شحاته عيد محمود92583
طب االسكندريهيارا حسام الدين يونس دراز452212
صيدله االسكندريهعالء قطب على على غانم355842
اداب القاهرهايه محمد احمد محمد31617
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد امين فهمى عبدربه227192
8216o7علوم اسواناحمد كامل على مرزوق
اثار القاهرهاسماء سعيد ابراهيم سيد268558
كلية األلسن ج أسوانعبد الرحمـــن على السيد محمد رشدى565627
صيدله عين شمسمصطفى ايمـــن مصطفى عبدالفتاح مرسى292946
صيدله الزقازيقمحمد عبدالمـــنعم محمود عبدالعزيز515659
اداب المـــنصورهياسمين حسن الطنطاوى حسن567873
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد عبدالعزيز مهابه232888
اداب انتساب موجه القاهرهتسنيم هشــام مصطفى عبد الموجود رفاعى19116
197o66السن المـــنيانورهان ابراهيم نصر ابراهيم
798o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد المـــنعم صالح عبد المـــنعم عبد الباقى
تربية طنطامصطفى احمد الشحات يونس357469
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد محرز عبداللطيف غلوش362447
12o515تجاره عين شمسمحمد هشــام عبد العظيم النشوى
هندسة االسكندريهمـــنار شعبان عبده الطويل349942
335o24فنون جميله فنون ج االسكندريهميرنا محمد محي الدين يونس حلمى
حقوق عين شمسعالء فوزى فؤاد محمد محمدين263265
طب المـــنصورهيمـــنى محمد رشدى ابو عوف حسون568945
423o56تربية اسكندريةدعاء السيد عبدالعال محمد على
83o221صيدلة سوهاجاسالم دغش حنفى دغش
هندسة الزقازيقمحمد مصطفي محمود حمدي مصطفى النادي517157
هندسة اسيوطمحمود عادل الشربيني احمد119799
هندسة المـــنصورهمحمد عوض عبد القادر عوض احمد الجمال573288
نوعية المـــنيامصطفى محمد عبد الصبور محمد724927
هندسة بور سعيداحمد طارق محمد عوض الجيزى663723
35999oتربية طنطاايمان السيد مصطفى ابوالروس
تجاره االسكندريهغريب محمد غريب احمد عيسى342337
2o2483تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى حسام احمد حسن
اداب اسيوطعلى خالد على عبد الرحمـــن799378
45125oطب القاهرهميادة مبروك ابراهيم أحموده يعقوب
هندسة القاهرهمحمد السيد سيد احمد عبد الرؤوف127676
تربية بنهاعلى فرج على عبدالعزيز275857
77o94تربية الفيومنهاد علي محمد عبد الحكيم
7277o5اداب المـــنيامريم نصر سمير شفيق
2o4321حاسبات ومعلومات القاهرههبه هانى جمال حسن
297o3تجاره القاهرهطارق مرسي عبد المـــنعم سيد
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتاميره صالح رجب صادق59123
تجاره دمـــنهورمحمد حمدي السيد كامل المستكاوي426761
تربية ابتدائي بنهاايه عبدالهادى رفاعى عبدالوهاب حماده296282
238o15تربية الغردقة جنوب الواديايه سيد محمد سالم
اثار قنا جنوب الواديمحمد حسنى عوض عبدالرحمـــن275882
تربية اسكندريةاسراء محمد عزات موسى دياب417298
كلية طب االسنان ج بنى سويفشيرين محمد اسامه عبد الحميد عبد الحق16125
6542o4اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد ايهاب محمد اسماعيل
2755ooاداب انتساب موجه عين شمسدنيا فتحى عبدالعزيز احمد
5o339oتجاره جامعة دمياطايمان الشربيني قطب رجب عوض
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراميرة محمد عبدالمـــنعم محمود عبد الرحمـــن446531
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34oo21صيدله االسكندريهذكرى السيد عبد الخالق السيد
تربية الفيومخلود سيد فتحي محمد72313
2899o7تجاره عين شمساحمد رمضان فراج محمد
كلية تجارة ج أسواندينا فاروق ابراهيم الضوى745972
82o264تربية ابتدائي اسوانزينب جابر على محمد
تجاره دمـــنهورسندس محمد جودة عبد الحميد جودة419571
هندسة بني سويفمحمد عبده عبد هللا سالمان62168
39o62oهندسة كفر الشيخعمرو عادل عبد الحميد مرسى ماضى
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةهاجر السيد عبدالتواب احمد السيد214785
طب االسكندريهمى جمعة ادريس محمد القيسى448475
3662o4تجاره طنطامحمود حمدى صبحى مصطفى سبيلة
هندسة االسكندريهفبرونيا أشرف توفيق جميان351276
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد على احمد مـــنصور337482
تجاره عين شمسعمر محمد جمال محمد حسن الشــامى119533
اداب االسكندريهندي السيد محمد محمد شعبان419393
هندسة عين شمسسلوانه احمد حامد شــاهين114131
نوعية بنهااسماء احمد عبدالفتاح محمد عبد الحليم232164
56o718اداب المـــنصورهايمان اسامه ابو الفتوح احمد
تربية طنطامحمد خالد نصر هللا ابو العال493234
تجاره طنطافؤاد صبرى عبدالنبى محمد الجد496381
اداب المـــنصورهخلود سالمه جمعه اسماعيل جمعه571173
طب طنطااحمد عبد الرحمـــن على الشرقاوى488758
8o4731تربية ابتدائي سوهاجمريم نصري صبحى بخيت
تجاره بنى سويفمحمود جمال محمود محمد717959
414o63هندسة االسكندريهمحمد حسين احمد محمد سليمان الباشــا
صيدلة المـــنياريهام جرجس ذكى ايوب725775
594o8oتربية المـــنصورهدينا محمد زاهر محمد المصرى
225o25تربية ابتدائي الساداتايمان عبدالمـــنعم يوسف عرب
تربية بور سعيدداليا محمد عبد المـــنعم الشربيني محمد عريضه661756
23oo93عالج طبيعى القاهرهزينب وليد على السيد
584o84تجاره الزقازيقاحمد جابر عبد الهادى حسن هدهود
تربية رياضيه بنين الزقازيقمحمود نصرهللا سليمان نصرهللا644799
اداب االسكندريهيسرى عصام محمد ابو الغز369959
هندسة شبرا بنهامحمد ايمـــن محمد السعودي262953
42862oتربية ابتدائي دمـــنهورميرنا الشحات شحاته زكى عبد السيد
8227o8تربية اسوانفاطمه عصام محمد عثمان
66o449كلية أداب بورسعيدحسين محمد حسين على طرابيه
عالج طبيعى القاهرهنجوى حسنى نافع عبدالمعطى229537
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمـــنة هللا عبد العظيم احمد سعد احمد445633
نوعية الزقازيقهاله محمد مـــنصور محمد مـــنصور645352
295o65كلية البنات تربية عين شمسسلمى اشرف مصطفاوى اسماعيل
هندسة االسكندريهنهال مجدى السعيد مصطفى القطقاط457874
62o17تجاره بنى سويفمحمد جمال ابراهيم حسين همام
8o7o31تربية ابتدائي سوهاجاحمد عباس محمد سالمه
اداب طنطاهبه فتحى سعيد الدمرداش شيحه367151
اداب المـــنياكيرلس عطا عادل تقي725924
طب الزقازيقسهيلة ثروت على السيد523626
اداب بنهااحمد سعيد مصطفى عبدالمجيد276247
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةسلمى بدر امين عبد العزيز مسعود236888
تجاره كفر الشيخمحمد عليوة محمد عليوة383521
تربية طفوله طنطاشيماء احمد ابراهيم محمد ابو غنام359859
طب القاهرهمريم سعيد وجيه ميخائيل723111
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65o622تجاره الزقازيقسماء السيد عبدالسالم على مـــنيع
1438oكلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمصطفى احمد عبد الاله محمود محمد
345o54تربية أساسي اسكندريةمحمود ناصر عبد المجيد محمد طه
تربية ابتدائي بور سعيدعمرو جمال عبد الحميد محمود رشوان663929
عالج طبيعى ج كفر الشيخحكمت عبد العال احمد عبد العال341515
58534oصيدله الزقازيقابرار ياسر رفعت محمد محمد عبد الرحمـــن
2719oتجاره القاهرههاجر عصام فؤاد محمود فهمى
تربية قنا ج جنوب الوادىاسماء عبد المـــنعم ابراهيم اسماعيل735131
حقوق عين شمسيوسف اشرف محمد ابراهيم موسى188623
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسهيثم كامل محمد كامل719124
3o881السن عين شمسايهاب اشرف فتحى على النجيحى
تجاره طنطااسالم محمد احمد ماريه365331
28o231تربية ابتدائي بنهاايه سعيد محمد محمد
746o16كلية تجارة ج أسوانهيام عبد الباسط مكي احمد
هندسة االسكندريهيحيى السيد محمد محمد السيد455236
تربية اسكندريةسميره أحمد السيد هاشم السيد341446
تربية بنهامروة اسالم عبدالرءوف عبدالعظيم277757
اداب االسكندريهريموندا رياض عياد خليل423175
266o73تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادين اسامه فهمى احمد
تربية ابتدائي المـــنصورهايه مسعد صالح احمد حسن561618
24o79هندسة حلوانابراهيم انورالعربي محمد محمد
 تربية الساداتاسراء محمد محمد عبيد222538
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد جمال نياظ جاد المولى441256
3o1495السن عين شمسسهيله اسامه صالح عبدالسميع
2o997اداب حلواناحمد صبري فتحي عبد الحكيم
42436oاداب االسكندريهيارا عمرو محمد سيد العتريس
35425oطب بنهايارا سعيد محمد احمد العدل
دار العلوم ج القاهرهمحمود عبد العزيز مرسى محمد مرسى426546
هندسة بور سعيدمحمد كمال عباس عطيه ابو جمعه664355
36o156تربية ابتدائي طنطافاطمه عادل انور خليفه بلتاجى
حقوق عين شمسانجى عصام احمد محمد122345
5oo737تجاره جامعة دمياطليلى على على العربانى
اداب حلوانانجى محمد عبد الرحمـــن بخيت21918
7319o1تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد مبارك عبد هللا قناوى
58o898اداب المـــنصورهمحمود رمضان شفيق ابو الفضل محمد
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمود جمال حسين مبارك731596
كلية حقوق المـــنيامصطفى عبد المغنى محمد شريف717334
اداب الزقازيقنهال ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم584764
صيدله القاهرهايه اشرف محمد طلعت عبد الحليم127975
تربية شبين الكومرانيا صبحى عبدالعليم سالم رضوان236675
4352o3صيدله االسكندريهيمـــنى اسامة احمد السيد الجزيرى
رياض اطفال بنى سويفدعاء مصطفى عويس احمد67794
52o5oاداب القاهرهشروق سيد طة غزالة
7874o6طب اسيوطنور الدين على ثابت فرغلي
4o339هندسة المطريه جامعة حلوانايه وليد حسن علي هالل
اداب االسكندريهجابر احمد جابر السيد محمد421512
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ايهاب محمد عبدالمقصود188936
هندسة كفر الشيخمصطفى محمد سعد سيد احمد ابو غالى371937
8o9729تجاره سوهاجسوميه ايمـــن سعد الدين عبد القادر
تجاره الزقازيقاسالم اشرف فاروق مصطفى641859
تربية ابتدائي المـــنصورهايه هشــام صالح عبد الفتاح573428
تجاره انتساب موجه  عين شمساسراء احمد فاروق حسنين268361
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تجاره بنى سويفانس رمضان مصطفى احمد718536
اداب حلوانمـــنة هللا يوسف ثابت سيد28334
8o3819الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويففاطمه طه عبد الاله محمد
هندسة المطريه جامعة حلوانكريم السيد سالمة السيد سالمة459851
طب طنطااحمد محمد محمدى الشــافعى358878
تربية ابتدائي بنى سويفيوستينا رأفت فؤاد بسخيرون67898
اداب انتساب موجه القاهرهروان فوزى محمد صابر سليمان28217
تجاره القاهرهنوران اشرف محمود فرج142417
اداب الزقازيقاسماء محمد عبدالوهاب على دراز643325
تربية ابتدائي عين شمسناردين هاني عزيز فرج142395
تجاره المـــنصورهابراهيم ابراهيم محمد السيد العيسوى593718
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةفاطمه محتمد محمد عالم215742
595o7طب القاهرهمى حامد طه حامد
نوعية بور سعيدسلمى مدحت محمد محمد فراج663385
64898oهندسة اسيوطمحمد محمود السيد محمود هندى
صيدلة اسيوطاحمد محمد احمد ابوالسعود796836
تربية ابتدائي طنطاسماح محمد احمد حبيشى363126
43o228تربية دمـــنهورأميرة فوزى قاسم ايوب مصطفى
اداب المـــنيامريم مختار مرقس جيد728687
تجاره القاهرهعزه هاني يوسف توفيق المـــنشــاوي123452
تجاره انتساب موجه قاهرهدعاء مظهر صبحي عبد الخالق54386
66o498تجاره بور سعيدمحمود محمد فؤاد محمد على
هندسة المـــنصورهعبد العزيز السيد عبد العزيز محمد583471
23o993هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبدهللا محمد عبدهللا محمد احمد
كلية رياض االطفال اسيوطشيماء بهلول محمود سليم791832
تجاره عين شمسنور كمال عبد المـــنعم حسين139344
138o23تجاره انتساب موجه قاهرهساره حسين عبد المـــنعم عبد الحميد
هندسة االسكندريهمحمود رجب محمد البكرى السماحى459857
5o6687طب المـــنصورهياسمين محمد الدسوقي الدسوقى سليم
هندسة حلوانمؤمـــن محمد الشحات عبدالحميد272963
2813o6السن عين شمسماريو ممدوح عدلى بسطا
28o276اداب الزقازيقتهانى ايمـــن عطا عبدالخالق
49o416تربية طفوله طنطااسماء مرعى محمد ابوبكر
رياض اطفال المـــنصورهامانى بسيونى السيد بسيونى524286
كلية اآلثار سوهاجنجاه احمد ماهر محمد احمد567755
تربية حلوانعبد الرحمـــن جمال محمود محمد139289
6416o8هندسة الفيوماسالم خالد حامد شرباش
صيدله االسكندريهايمان رمضان صالح محمد عبد الجواد449439
اداب بنى سويفمحمود كمال عبد السيد ابوسريع65462
اداب حلوانهناء ايمـــن جمال عبد الحميد22172
59o845هندسة الزقازيقعمرو خالد حسين الشوربجى حسين
426oo3تربية دمـــنهورمحمد ياسر عبد الرحمـــن عبد العزيز قطب
طب بيطرى كفر الشيخلبنى الدسوقى شعبان عبده ابراهيم382475
5779oهندسة القاهرهعبد هللا محمد محمود شــافعي ابو الخير
59193oطب اسنان المـــنصورهاميره عطا محمود احمد زويته
617o2تجاره بنى سويفمحمد احمد محمد صالح الدين الشريف
26591oتجاره عين شمساسماء عادل عبدالخالق مصطفى
هندسة االسكندريهاحمد حسن عبد الحميد السيد طه345295
صيدلة المـــنياروفيدا عبد هللا محمد ابراهيم716331
طب بيطرى الزقازيقساره عاطف زغلول محمود مصطفى بدوي521933
اداب حلوانابراهيم كمال رجب مبروك55626
اداب االسكندريهدعاء محمود محمد محمد423147
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58414oتجاره الزقازيقكريم طارق محمد وفائى نصر عطية
طب الفيوممى عبد المـــنعم رزق السيد74696
تجاره عين شمسباسم كارم عبده عبدالمقصود291689
3o5223اداب انتساب موجه عين شمسنورهان محمد سيد محمد
15o298تجاره انتساب موجه قاهرهياسر حسن السيد السيد
تجاره عين شمسميريت ماجد صبرى صليب114165
تجاره دمـــنهورمحمد احمد جمال حافظ عبدالعزيز الشــايب426755
45797oهندسة االسكندريهعلياء ناصر عبد الغنى الشناوى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد شعبان عيد عبد العزيز26595
232o92عالج طبيعى القاهرههبه سعد عبدالجابر حشيش
11411oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايمي هاني مـــنير سعد تادرس
السن عين شمسعمر عادل محمود محمدرشــاد33191
3571o5اداب طنطاعبد الرحمـــن السيد احمد السيد
علوم القاهرهبسمه فتحى عمران محمود27438
66162oتربية ابتدائي بور سعيدندى السيد العربى ابراهيم الغريب
34o979هندسة االسكندريهمحمد احمد محمد احمد المـــناخلى
41o996تربية اسكندريةروان طارق مصطفى محمد عيد
فنون جميله فنون ج االسكندريهريم سعيد حسنين حسن419278
هندسة حلوانهادى محمد السيد احمد383416
تربية شبين الكومايه محمد محمد رزق سيد احمد236667
22o392هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةرحاب هشــام عصام ابراهيم السروى
تربية اسيوطمارينا مكرم فرج هللا شنوده799749
صيدله الزقازيقايمان السيد محمد مدحت السيد517945
طب الزقازيقوفاء ابراهيم ابراهيم العيسوى581187
1159ooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانابانوب سمير يوسف محير
4135o9طب بيطرى دمـــنهورنوران خالد الحصافى عمران
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان محمد ابراهيم السيد219212
هندسة المـــنصورهاحمد وائل خليل محمد591224
هندسة المـــنيايوسف مـــنير صداق اقالديوس728835
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةياسمين محمد احمد عامر228928
تربية أساسي اسكندريةهبه محمد دياب دياب423558
اداب كفر الشيخمحمد السعيد عبدالجواد حجازى371544
كلية األلسن ج أسوانمى محمود عبد العظيم عبد النبى785742
3oo469الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاميره زين العابدين عبدهللا محمد
طب طنطامحمد عصام عبد الرحمـــن الحوالة362846
369o3oطب القاهرهمصطفى عمر محمد ابوطويط
27o258اداب حلوانمحمد عبدالحفيظ حسين عثمان
تمريض المـــنصورة انجى محمد كمال سليمان عصفور578963
طب بيطرى دمـــنهوراحمد سعد مسعود سعد الصايم442284
حقوق قنا جنوب الواديبراء احمد عبدهللا محمد732463
صيدله المـــنصورهنهى السيد على عبده الحربى595126
43o5o8فنون جميله فنون المـــنياآالء اشرف السيد بسيونى ريه
تجاره المـــنصورهشروق محمد احمد احمد ابراهيم غازي566714
حقوق اسيوطياسمين محمد اسامه عبد البديع احمد788659
تجاره عين شمسمصطفى عدنان مصطفى النحال289172
رياض اطفال المـــنصورهاسراء حسن عبدالعظيم حسن محمد277665
29491oتخطيط عمرانى القاهرهسيد محمد السيد محمود على
اداب عين شمسنهال محمد حسن على144674
رياض اطفال المـــنصورهدعاء محمد ابراهيم حسن الساعى521422
السن عين شمسمصطفى عبدالعزيز عبدالنبى عبدالعزيز281371
5o118oتربية جامعة دمياطفتحي فايز عبد الفتاح بدر
تجاره القاهرهمحمد ايمـــن عبد العزيز محمد117935
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اداب طنطامحمد نبيل محمد احمد يونس352968
طب القاهرهاالء محمد عثمان عبدالحكم714875
هندسة عين شمسيسرا محمد ابراهيم السماحي188338
151o17هندسة القاهرهاحمد محمد ابراهيم سيد مـــندور
رياض اطفال المـــنصورهاالء احمد فؤاد محمد بكر581543
اداب سوهاجيارا وساف سيف النصر مصطفى814795
23741oهندسة المـــنيامعاذ سعد رجب حمزه
طب االسكندريههبة محمد أحمد أبو حالوة448916
اداب المـــنصورهندا نبيل على عبد الرحمـــن الشــاذلى569724
58o852تجاره المـــنصورهمحمود شوقى محمد عبد الواحد
تجاره طنطاعمر محمد السيد محمد سليمان352723
هندسة اسيوطاحمد حماده احمد عويس722781
5o7977حقوق المـــنصورهطاهر ماهر طاهر وهبه صالح
طب بيطرى بنهاساره عاطف بيومى سلطان231523
تجاره انتساب موجه قاهرهعمرو محمد عبد الكريم على32165
اداب عين شمسيوسف هانى محمود عبد المقصود127511
14o861هندسة عين شمسرضوى اشرف احمد مرسى
صيدله بنى سويفهناء فايز جابر جابر71216
هندسة اسيوططاهر مسعد سالم السيد227441
صيدلة بورسعيدعالء احمد عبد التواب عبده795233
5o1191اداب جامعة دمياطمحمد شعيب زين على
3ooo1تجاره القاهرهيوسف محمد حسنين ابو زيد
طب المـــنيامارينا نبيل مفيد ناثان727115
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانداليا على محمد ناجى138818
5o5358هندسة المـــنصورههيثم على محمد محمد نبهان
اداب اسيوطفاطمه الزهراء احمد معروف احمد788461
تربية ابتدائي طنطاطارق همام مصطفى الشــاذلى486476
8o1464تربية رياضيه بنين اسيوطاحمد محمود محمد عبد الاله
تربية أساسي اسكندريةعزيزة احمد احمد محمد الطويل428449
57o361صيدله المـــنصورهوفاء جمعه محمد الشــاطر حسين
19o529صيدله القاهرهسماح عبدالحميد انسى على  محمد
تربية الغردقة جنوب الواديامانى حربى احمد محمد حسانين238658
تجاره دمـــنهورفتح هللا احمد محمد سرور العبد425584
صيدله المـــنصورهساره محمد مصطفى المرسى الطيب578389
41o852تجاره االسكندريهمحمد حسين عبد الرزاق حسنين سليمان
56o734تجاره المـــنصورهبسنت محمد ابراهيم محمد النبوى
تجارة جامعة الساداتمصطفى طارق مصطفى عثمان الصعيدي427439
43o481تربية دمـــنهورامـــنيه محمد محمد محمد محمود
تربية حلواناسماء ابو بكر ابراهيم الفوال48687
42962oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمـــنار محمد انور محمدعبد الرازق
تربية ابتدائي كفر الشيخمى عادل محمد على سعد376645
تربية اسيوطاسالم قدرى احمد سيد791712
3o4462طب اسنان عين شمسانجى محمد عفيفى عفيفى على
74o819تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد مصطفى محمد عبد هللا
هندسة القاهرهمحمد طارق عفيفى محمد17471
3464o2رياض اطفال االسكندريه طالباترقية حسن شعبان احمد حسين
تربية ابتدائي سوهاجمصطفى محمد سمير عبد الرحيم816579
3591o5كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةندى محمد سليمان جسار
475o8اداب القاهرهفاطمه بدوع ابراهيم احمد عياد
اداب الزقازيقايمان عيد السيد على عبد السالم516392
طب بيطرى اسيوطمى ممدوح مسعود عبد هللا785136
تربية طفوله طنطاشيماء حمدي محمود عابدين ابراهيم354419
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2o5643حقوق عين شمسباسم احمد خليفه محمد
هندسة القاهرهشــاهر شــاه عبد هللا كمال مغازى123917
تربية عين شمسنورهان فتحي محمد رفاعي24637
تجاره عين شمسمعتز ابراهيم محمد محمد السيد عماشة294811
2377ooتجاره جامعة السويسمحمد محمد دردير محمد
طب الفيومايه خالد محمد مـــنير75482
طب االسماعيليه ج قناة السويسداليا جمال عبد الواحد غنيمي659828
2o2984السن عين شمسلبنى مدحت يوسف على الدين
تجاره سوهاجاحمد على عباس عبد الحميد815976
تجاره دمـــنهوراحمد خميس رجب خطيب426143
هندسة طنطاعمرو محمد عبد الوهاب ابراهيم491435
طب بيطرى المـــنصورهريم بيومى مغربى على شــاهين597156
2221o9تربية رياضيه بنين شبين الكومعبدهللا احمد عبدهللا احمد
67o939طب الزقازيقاحمد محمد احمد امين
هندسة المـــنياابراهيم طه عبد الكريم على751777
اداب طنطابالل محمد سالم احمد عبد هللا358382
تربية ابتدائي كفر الشيخريم عبد الوهاب عبد الرؤف محمد البرعي377731
663oo4تربية رياضيه بنين بور سعيدعبد الرحمـــن حافظ على على سليم
تربية ابتدائي الساداتروقيه على محمود درويش226548
2151o9تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةندى جمال عبدالستار الجندى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفرح مصطفى سعيد مصطفى عزام191947
516o81نوعية الزقازيقعائشه صابر محمد ابوزيد
56oo86تجاره المـــنصورهعمر اسامه محمد الغريب محمد
طب اسنان كفر الشيخرقيه معز حسن عبدالجليل سالم376815
تجاره عين شمسايه حسام الدين حلمى عبد المجيد48694
صيدله القاهرهمـــنى احمد سيد طه الخطيب149644
8218o1تربية ابتدائي اسوانفاطمه محمد عديسي محمود
صيدلة الفيوماسراء فتحى السيد ابراهيم72776
كلية طب االسنان جامعة أسيوطعالء الدين محمود محمد محمد787862
8o8o33تربية ابتدائي سوهاجاحمد بخيت مهران السيد
هندسة االسكندريهمحمد سامى فتحى مسعود413566
تربية عين شمسعمر طارق سعد ابوعجور51324
6618o2صيدلة بورسعيدايه ابراهيم المهدى السيد السيد حجازى
هندسة حلوانعبد الرحمـــن محمود عبد العال محمد41974
كلية تجارة ج أسوانمحمد محمود محمد احمد785637
اداب دمـــنهورعبيد محمد عبيد عبد الرزاق427961
28591oهندسة المـــنيامحمد عبدالرافع محمد محمد عجالن
تجاره بنى سويفزياد عصام الدين سيد عبد اللطيف64122
طب بيطرى بنى سويفمارى عيد عويضه فانوس69332
2oo273تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه خليل ابراهيم خليل ابراهيم
51o113اداب الزقازيقايمان سالمة بيومي الصادق
671o6oاداب الزقازيقمحمد احمد على احمد
اداب عين شمسمـــنار عبد السميع محمد الشحات عزب133832
2778oإعالم بنى سويفهاجر محمد عبد هللا عبد النبي سعيد
علوم كفر الشيخيارا عبد السالم عبد الرحمـــن دراز372777
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسفاطمه مدحت محمد عبد الخالق654976
اداب المـــنصورههند محمود عبد العزيز جاد يونس569539
كلية البنات آداب عين شمسيارا ابراهيم خليل ابراهيم299177
اداب انتساب موجه عين شمسمارينا صليب شحاته حزقيال147511
تربية ابتدائي طنطاشروق محمد مسعد عبيد486848
3493o4فنون جميله فنون المـــنياشــاهينور محمد احمد محمد عبد الرحيم
79475oاداب اسيوطاحمد كمال محمد على
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5278o3معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتمحمد صالح السيد محمد المسلمى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد عباس عثمان152921
3o589oحاسبات ومعلومات عين شمسايمـــن عادل مـــنير اسكندر
اداب حلواناحمد ابراهيم يوسف حسين118668
تربية ابتدائي شبين الكومهدى طارق سعد الدين عبد المعطى موسى215435
تربية طفوله طنطااسراء محمد العزب النمر366987
8oo8o8تربية ابتدائي اسيوطكيرلس عوني ابراهيم صالح
تجاره بنهامحمد خالد محمد عبدالجليل على281896
تربية ابتدائي جامعة السويسشيماء محمد محمد عبد الجليل657384
تجاره عين شمساحمد محمد حسين احمد ابو سنه292591
حقوق جامعة الساداتاسالم عماد جالل الدين عبدالعال البشبيشى427418
تجاره اسيوطاحمد مكرم كامل حسين799452
تجاره بنى سويفاحمد فاروق فرج عبد الحليم711372
38o397طب كفر الشيخشروق حمادة محمد عبد الجليل الحنفى
هندسة اسيوطحازم مصطفى  عبد العظيم  عبد الحافظ789981
3811o1سياحه وفنادق المـــنصورةجمعه وليد جمعه احمد السعيد حجاج
نوعية بور سعيدندى محمد حسين ابراهيم غنيم663426
تجاره عين شمسفاطمه عمادالدين حلمى خليل187975
4489o6طب االسكندريهنورهان عبد الرؤف محمد على العوجى
اداب بنهانورهان محمد عاطف مصطفى محمد ابوالنور277788
هندسة عين شمسعبد الحميد عماد سيد حسن145221
تجاره القاهرهمحمد احمد على السيد على موسى48993
37o219هندسة االسكندريهاحمد عالء الدين محسن المالحه
1918o8تجاره عين شمسشهاب سمير عبدالعزيز احمد بهجت
هندسة عين شمسيوسف محمد بدوى جنيدى136945
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديداحمد عبد المـــنعم جمعه دياب749571
تجاره القاهرهرضوى محمد حسن محمد الصادق192183
اثار قنا جنوب الواديوالء عادل امين احمد743734
هندسة اسيوطاحمد سمير محمد عبدالاله237795
8o4o85تربية ابتدائي سوهاجنسمه راجح صابر بخيت
316ooالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةالهام ابراهيم حسن حسين
7272o1حقوق اسيوطاحمد ناصر محمد محمد
اداب طنطاامين فؤاد امين شلبى366352
نوعية المـــنيامحمد جمعة عبد العزيز أبو العيد712257
78893oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفيوسف عبد الصبور صديق حسن
3o777هندسة حلوانمصطفى محمد فؤاد رضوان
اداب االسكندريهدنيا ابراهيم عبد الفتاح شحاته محمد348275
3o256صيدله القاهرهعمر عصام احمد البكل
تربية ابتدائي بنهامـــنار محمد عبدالرحمـــن بيومى286264
19o97oاداب حلوانسهيله عاطف فؤاد مراد
اداب عين شمسايه مراد عبدالحميد عبدالقادر194772
7582oاداب الفيومعبد الباقى خميس عبد هللا عبد النبى
طب كفر الشيخخلود عيد محمد على  المتولى378167
سياحة وفنادق جامعة الساداترضا انور زكريا كشك233665
تجاره بنهامحمد طلعت محمد عبدالرازق المعالوى287155
43o498تربية دمـــنهوراسراء مـــنيب محمد بدر
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةبسمه حسين عبدالمجيد المـــنوفى232566
3o3278اداب انتساب موجه بنهانهال محمد صالح عبدالحميد
5926o9تربية ابتدائي المـــنصورهمـــنى عادل الحجى عوض على
2o3o1تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد على قاسم فواز
اداب حلوانمحمد طارق محمد الغريب31994
تجاره عين شمسابراهيم عادل السيد ابراهيم غنيم266838
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197o71اداب حلوانهند هللا محمد احمد السعداوى
تجاره عين شمستقى محمد عبدالمجيد احمد188575
291o14هندسة شبرا بنهاعمرو محمد عبدهللا عبدالعزيز
صيدله الزقازيقأالء ناصر متولى على عبد العال521482
هندسة عين شمسعلى حسونة عبد السيد على133326
376o79تربية رياضيه بنين كفر الشيخاشرف فضل فايد شــاهين
صيدله الزقازيقاسراء محمد السيد عبدالحميد عتمان512812
نوعية الزقازيقريهام صابر عبدالخالق نصر668533
459o93هندسة االسكندريهمحمد عالء محمد الخراشى
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةرودينا سعيد مصطفى نصار232423
23oo23تربية شبين الكومساره عبدالرؤف صابر السيد
نوعية طنطامحمد عبدالناصر عطيه محمد سليم361596
اداب الزقازيقاسماء فتحى فتحى محمد محرم587196
حقوق االسكندريهسهيلة مدحت ممدوح الحناوي431418
574oo4تجاره كفر الشيخرنين الشوربجى على محمد غريب
صيدله االسكندريههدير أسامة عماد الدين السيد عبد الحليم438248
2o9478كلية األلسن سوهاجمحمد عزت عبدالرحمـــن محمود
2o93oهندسة القاهرهمينا عبد المالك دهايبى هندى
اداب االسكندريهعبدالرحمـــن محمود عبداللطيف فرج421915
81o12اداب الفيوممحمد خالد جمعه عرابى
72922oطب القاهرههيثم خالد صدقي عبد الحكيم
تربية اسيوطيسري محمد شحاته فرغلي796592
نوعية اسيوطايه عادل عبد المجيد سيد786215
هندسة عين شمسعمر خالد خيرى الدين محمود عبد الكريم191518
صيدله الزقازيقزينب مجدى محمود عبد الحميد642956
613o1اداب بنى سويفحسين محمود جابر محمد
طب كفر الشيخمصطفى اسماعيل محمد على الفيومي373855
تجاره المـــنصورهبسمه احمد عباس حسيب582857
هندسة االسكندريهروان احمد محمد محمود رمضان414991
8o472رياض اطفال الفيوم طالباتشروق محمد عبد السميع كامل
فنون جميله فنون المـــنيانورهان محمد حسن محمد القاضى348223
143o98طب بيطرى القاهرهمينا عماد صبحي وهبه
السن عين شمسيوسف عفيفى محمد عفيفى142819
رياض اطفال االسكندريه طالباتسهيله مصطفى عبد العزيز سليمان743965
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةهاجر تيسير حسني زكي الشــامى411274
هندسة حلوانيوسف حسين عبده جويلى151138
7515ooرياض اطفال المـــنيا طالباتاسراء حسين فاضل صادق
تجاره طنطاضحى عادل السيد محمد قاسم367764
تجاره القاهرهمحمود احمد جابر عبدالفضيل211184
هندسة المـــنصورهمحمد احمد حسين سبع491713
تجاره المـــنصورهعمرو عادل محمود محمد الخميسى588678
4612oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياسمين شرف عبد الماجد محمد نور
صيدله االسكندريهندى عبد الناصر عبد اللطيف عبد الباقي محمد438928
اداب سوهاجامل عاطف ضمرانى احمد812617
صيدله المـــنصورهنهال عاصم فتح هللا شبل االقرع492583
1213o1تجاره عين شمسجورج صبحى سمير ابراهيم
8o6795تربية طفوله سوهاج طالباتامال عبد العال عبد الرحمـــن عبد العال
57298oتجاره كفر الشيخمحمد اسامه على توفيق الغندور
19oo86صيدله القاهرهمحمد رمضان حسين محمد العوضى
تجاره عين شمساسراء احمد حسن محمد119591
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفرامي رأفت حكيم عطا هللا786633
27oo96تجاره عين شمساحمد عادل محمود محمد
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اداب بنى سويفاسراء محمد االمير عويس الجارحى94142
14925oفنون تطبيقيه حلواننسمه عادل شعبان ابراهيم حسن
83oo62طب بيطرى سوهاجدميانه موسى فخرى مرقس
57o913هندسة اسيوطعمرو محمد صالح العدوى محمد
تجاره القاهرهشيماء عبد اللطيف محمد عبد اللطيف25198
2984o9صيدله عين شمسايه جمال حسن صديق
49o373هندسة طنطااحمد هانى محمد ابراهيم حسن
8112ooصيدلة اسيوطاالء عبد الناصر محمد محمود
3o1916حقوق عين شمسمحمد محمود اسماعيل محمد
كلية البنات تربية عين شمسمى عمر عبدالغنى احمد268161
كلية البنات تربية عين شمسرنا محمد رجب فضل هللا شاللى149626
تجاره سوهاجايه على محمود على مبارك816743
اداب حلوانايه عبدالرحيم عبدالحميد رشوان275226
هندسة عين شمساحمد حاتم على لبيب عزيز191253
تربية طنطادينا صالح كمال مرسى غريب365132
تربية عين شمسنوران محمد عمر محمد123958
اداب المـــنصورهياسمين حسن محمد عاشور السيد571452
372o49اداب كفر الشيخبسنت ايمـــن رمضان احمد غراب
نوعية الزقازيقايه احمد ابراهيم احمد على519596
261o65تجاره عين شمسندى صادق حسن صادق
511o69طب بيطرى الزقازيقوسام مصطفي عادل السيد
تربية ابتدائي االسماعيليهريم محمد احمد حسنين656493
4o576اداب انتساب موجه القاهرهسهام محمود احمد عبد اللطيف
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سامح بسيونى احمد149831
تجاره المـــنصورهمحمد اسماعيل يوسف اسماعيل494977
هندسة اسيوطندا زين على على45195
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةياسمين عادل يسرى وفقى دكرورى18249
6573ooتجاره االسماعيليه ج قناة السويساسراء امين شعبان امين
تربية حلوانايه سامى مصطفى اسماعيل24564
441o85طب االسكندريهاحمد مصطفي شحاته عبد الوهاب المـــنوفي
22o971طب بيطرى جامعة الساداتاسماء عبدالحميد نايل محمود
42o731تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن عادل قبيصي عبد العزيز أحمد
336o39طب االسكندريهروان حسين عبد الغنى شعبان
23o943هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد صالح محمد صابر عبدالحميد
طب بيطرى االسكندريهفاطمه يوسف جمعه جبريل438792
3599o2طب بيطرى كفر الشيختقى مرسى عبد المـــنعم الشناوى
تربية طفوله ج دمـــنهورسهيلة محمد محمود عاشور429771
اداب القاهرهياسمين طارق رفعت حمودة153664
هندسة القاهرهاحمد والء احمد حسنين عمر15814
طب بيطرى دمـــنهوراسماء صبري طايل عبد العاطي النهر451114
461o14هندسة االسكندريهآية عيد شحاتة على عبد الخالق
هندسة االسكندريهمـــنه هللا محمد عبدالموجود محمد محمد346869
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبدالرحمـــن حسن جالل عباس296782
اداب االسكندريهعبد هللا مسعود حافظ الطباخ425451
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا الفونس وديع بشــاى35173
5o9677هندسة اسيوطابراهيم احمد ابراهيم محمد
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسهدى عمرو سعد عبد المـــنعم639961
41o7o4تجاره االسكندريهمحمد سامى سعيد محمد جميل
3469o1فنون جميله فنون ج االسكندريههنا الحسيني كامل أبو سمره
هندسة المـــنياحاتم عبد الرؤوف ربيع على41192
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد رمضان عبد الرحيم عبد الرحمـــن743362
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء محمد احمد محمود282583
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هندسة طنطااسالم مصطفى عبد المـــنعم النويهى358545
هندسة عين شمسيوسف محمد مـــنصور محمد118312
5758o2تجاره طنطاعادل عادل راغب راغب عمر
طب طنطامحمد مصطفى عبد هللا العقبى358835
56672oاداب المـــنصورهشيماء ياسر محمد مصطفى ابوخضره
هندسة اسيوطاحمد عبد الغتى على عبد الغنى مصطفى663724
6594oتربية بنى سويفمحمد جوده عبد السالم جوده
1915o1طب اسنان عين شمسعبدالرحمـــن محمد جابر قدرى محمد عبدالفضيل
تربية حلوانمـــنه هللا اشرف محمود على الصغير268987
اداب عين شمسسماح صبحى شعراوى محمد فودة291576
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد رضا محمد احمد284478
1156o6طب القاهرههبه محمد حسن عبد الفتاح
تربية ابتدائي قنا ج الواديشيماء رمضان السيد جاد759163
52o9o6تجاره الزقازيقمحمود محمد محمد أبوهاشم
اداب طنطاامانى سعد سعد محمد حماد359129
طب بنهامصطفى محمد عبدالصمد مصطفى الشــامى212969
تربية طفوله اإلسكندريةامـــنيه صالح علي محمد ابراهيم341374
صيدلة المـــنياريهام حسين عبد الحميد سيد725363
485o39هندسة طنطاحازم خالد مصطفى عبد الرحمـــن لبن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيمـــنى علي وجيه عباس محمد شتا189627
تجاره الزقازيقمحمد سعيد حسنى محمد عبد الحليم جميل637147
59oo35فنون جميله فنون االقصرنورا احمد عبد الحميد ابو الحسن
51o382طب الزقازيقتقى ايمـــن السيد على محمد دغباج
طب بيطرى المـــنصورهعمرو محمد عباس ابراهيم جعفر565844
هندسة الزقازيقمحمد ابو بكر محمد الحسينى قطب648391
19194oفنون جميله فنون حلوانرنا حسام احمد محمد على حسنين
هندسة اسيوطمحمد سليمان محمد سليمان63897
اداب الفيومهاله احمد عبد المحسن عبد الناصر75736
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةاسراء محمد يسرى محمد عبد الحليم مـــنصور638722
439o1تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد مشهور محمد مكاوى
1216o8هندسة حلوانمحمد احمد اسماعيل خضر
8o5355طب سوهاجعائشة احمد محمد احمد
56493oصيدله المـــنصورهنصحى صبرى كامل المتولى ابراهيم
صيدله االسكندريهمحمود محمد عباس محمد مصطفى434878
692o1تجاره بنى سويفمريم حسن عبد الخالق حسن
22oo9اداب حلوانسلمى جمال حسن علي
هندسة المـــنياعمر يحى اسماعيل صاوى711763
اثار القاهرهساره مجدى عبدالمعز فرج225837
685o5كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىداليا احمد على محمد
3oo224صيدله الزقازيقاسراء طارق محمود السيد
14487oاداب القاهرهنوران ياسر ماجد محمد
طب بيطرى بنى سويفهبة عويس احمد عويس65892
تربية ابتدائي الزقازيقريم عبد هللا محمد طنطاوى648447
24o459تربية ابتدائي الساداتوالء شعبان عبدالرحمـــن دومة
727ooتربية الفيومصفاء شعبان عبد الستار حمد
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفايمان ابراهيم محمد عبد هللا ابراهيم641142
تجاره االسكندريهمحمد عصام سعيد ذوالفقار حسن421577
تربية سوهاجفاطمه محمد عبد الشــافى محمد812644
اداب عين شمسمارينا رفعت توفيق جرجس283592
هندسة االسكندريهمحمود سعد محمد حسن فريج454152
هندسة المطريه جامعة حلوانخالد عمرو صالح الدين متولي33662
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم جمال موسى عفيفى227656
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طب الفيومنوران معتز على عبد الحفيظ77413
اداب اسيوطنعمان محمد الصغير شعبان مهران792963
األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم 6 اكتوبراسراء يحيى ابراهيم محمد متولى189357
تربية االسماعيليهمحمد خالد محمد عبدالجواد655842
صيدله الزقازيقاسراء محمد عبد المـــنعم السيد584561
تربية ابتدائي المـــنياياسمين حنفى عبد الرحيم محمد729328
كلية البنات تربية عين شمسفتحيه احمد محمود حسين سعودى288459
8o8816تربية سوهاجاسراء العارف عبد اللطيف ابراهيم
8o9695هندسة قنامحمود عاطف بخيت الربيعي
277o67تجاره بنهامحمد محمود متولى محمود
8o4739تربية ابتدائي سوهاجنهى عبد الناصر احمد محمد
طب بيطرى كفر الشيخزينب محمد عبد الال يوسف382319
اداب القاهرهشريف عادل حلمى قاسم43761
هندسة طنطامحمد محمود عبد السميع عبد العال497378
12951oتجاره انتساب موجه  عين شمسايمـــن سيد محمد خليل
38o584نوعية كفر الشيخصباح عادل محمود محمد مسعود
تجاره طنطاعمرو محمد محمد محمد تعيلب357861
49o869اداب طنطانجيب اشرف نجيب اسكندر
تربية ابتدائي قنا ج الوادياميرة احمد محمد السيد743657
هندسة اسوانمحمد احمد عرابى طلب741289
1956o9طب القاهرهمحمد احمد زكريا سمير احمد الزارع
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسهدير خالد عبدالحكيم صديق275417
صيدله القاهرهخالد عادل محمود ابراهيم17883
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالمـــنعم محمد عبدالمـــنعم راشد213373
41ooo4تجاره االسكندريهاحمد وائل محمد عبد العزيز
5o6754اداب جامعة دمياطآيه محمد محمد على غانم
اداب انتساب موجه عين شمسدعاء محمد شبل عمر عثمان283786
38oo15اداب كفر الشيخايمان محمد على اسماعيل حمادة
57o966هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى شكرى مصطفى شكرى السيد
رياض اطفال الفيوم طالباتايه احمد سيد ابراهيم72296
2o3961صيدله القاهرهبسنت ابراهيم محمود يوسف
تجاره عين شمسمحمد محمود فاروق علي294785
7267o3رياض اطفال الفيوم طالباترباب اشرف عبد الفتاح عبد الغنى
2113o3هندسة حلواناحمد محمد احمد محمد
هندسة شبرا بنهااحمد على محمد علي الشبكشي187256
طب الزقازيقفاطمه الزهراء محمد احمد عبده البهنسي579815
42o831السن عين شمسمحمود على محمد اسماعيل عبد الحافظ
65o749اثار القاهرهمياده صالح صدقي احمد
362o89صيدله االسكندريهمينا مجدى رزق هللا انيس رزق هللا
هندسة المـــنصورهمروان عادل محمود الداوودى ابراهيم488968
57114oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد احمد محمود السيد محمد
اداب عين شمسفاطمه محمد سيد محمد عبدالكريم292145
هندسة القاهرهمحمد سامى حسن سليمان189236
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفاطمه محمد بكر القطان226287
تربية ابتدائي طنطابسنت محمد فهمي محمد الخولي363331
21261oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةماركو ماهر شلبى زكى
هندسة طنطامصطفي امجد حماد غالي362557
6o813تربية حلوانمى محمد محمود عبد النبى
تربية ابتدائي دمـــنهوروفاء حموده عبد الفتاح السيد محمد428882
تربية طنطاعاصم جمال احمد  امين عامر366556
تجاره المـــنصورهبالل ابراهيم مصطفى احمد زمزم592217
عالج طبيعى القاهرهروان يحيى عبد المعطى ابو السعود مصطفى585397
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اداب عين شمسمارينا هانى فوزى القمص متى193671
تربية كفر الشيخرباب الحسينى محمود حسن377849
641o73نوعية الزقازيقزينب مجدى عبد المـــنعم مهدى عبد الواحد
صيدله االسكندريهنور الهدى احمد محمود عبده411954
678ooرياض اطفال بنى سويفرحاب سيد محمد عبد هللا
علوم القاهرههاجر شريف محمد مصطفى الفقى268888
تجاره كفر الشيخسعد خالد سعد السيد نور338587
كلية أداب بورسعيدندى اسامه محمود على احمد محمد662291
3849o2هندسة اسيوطعبدهللا محمود محمد ابواليزيد عطيه
5173o9تربية الزقازيقمحمد مصطفى شحاته محمد
49oo96صيدله المـــنصورههدى محمد عبد الحميد عالم عالم
5o4o48اداب جامعة دمياطندى زيدان زيدان محمد الحادق
15o183تجاره القاهرهعمر رضا عبد هللا حسن
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىمحمد سيد عباس موسى خليفه731763
3o349صيدله القاهرهيوسف فرج عبد الحليم موسي
8o8897تربية سوهاجهدى محمد السيد حسن
58o715هندسة الزقازيقحسن كامل حسن محمد الطنطاوي
495o53مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةمحمد خالد البسطويسى السيد البسيونى
تجاره الزقازيقمحمد عباس عبد العزيز اسماعيل522839
هندسة االسكندريهمحمود ابراهيم حامد محمد بدوى457245
هندسة المـــنياعبد هللا حسين محمد احمد726268
تجاره كفر الشيخمحمد السيد حسن محمود النادرى577911
تجاره انتساب موجه االسكندريهعفاف موسى خليل موسى423969
5o414كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسهاجر عيد عبد الباقي محمود
71497oتربية رياضيه بنين المـــنياوليد احمد ناجى راشد
517o8اداب عين شمسمـــنة هللا جمال عبد الفتاح محمد
اداب سوهاجام هاشم اليق حفنى ابوزيد812615
41319oطب االسكندريهمريم ميالد جاد الكريم سليمان
1445o1اداب عين شمسنيفين احمد يحى محمود محمد الحداد
تجاره بنهامحمود صبحى جوده محمد محمد صالح284234
8o3828تربية سوهاجوفاء محروص محمود عبد العال
طب بيطرى المـــنصورهامانى محمد عوض هللا احمد574138
29766oتجاره بنهاكريم نبيل احمد محمد
5467oتجاره انتساب موجه قاهرهمحمود جمال محمد ابراهيم ابراهيم
هندسة الزقازيقمروه محمد حلمى عبدالشــافى518249
طب طنطااسماء خالد على العجمى486558
5o7563تجاره بور سعيدمازن محمد فتحى نعمان المـــناوى
صيدله بنى سويفاسراء رجب محمد احمد68726
623o7رياض اطفال بنى سويفمرفت يحى السيد مؤمـــن
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمـــنصور فايز مـــنصور الفقي221776
حقوق طنطافاطمه مسعد محمد على عيسى367424
تجاره الزقازيقشريف شعبان موسى سليم داؤد516927
1535o9هندسة القاهرهيوسف جمال حسن محمد
تجاره بنى سويفحسين نجيب حسين عبد السالم724976
8o9964كلية الطب بقنااسراء محمد محمد احمد
81131oهندسة سوهاجاحمد حسين عبد الحميد محمد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسدينا احمد محمد محمد احمد خليل522183
787o83طب بيطرى اسيوطايه عالءالدين عبد القادر عبد الحافظ
طب المـــنيادينا عادل عبد المالك موسى726948
تربية ابتدائي شبين الكوممحمود شحاته محمود شحاتة بحيرى235464
طب القاهرهاسماء هشــام محمود محمود15273
اداب اسوانحسين عبد الرحيم عبد الرضى حسين823578
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كليةاسمجلوس
هندسة الفيومحسين عماد الدين حسين حسن18114
نوعية طنطاهناء رضا المرسي احمد اغا492419
هندسة االسكندريهياسين عبد الحليم محمد ياسين مـــنصور343881
تربية اسكندريةايه احمد فتحى احمد الفولى347223
57625oاداب المـــنصورهاالء رشدى محمد عبد المـــنعم السيد زينه
2977o2تجاره بنهاكيرلس سعيد جندى باسيلي
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى عبد الحسيب محمد محمد737651
كلية هندسة بنهااحمد جمال محمد حشيش231344
تجاره عين شمسنهى رياض حمدان جابر على282331
تربية العريشدينا اشرف محمد سليمان666742
هندسة المـــنصورهحسام عبدالمـــنعم عاطف عبد المـــنعم الحلوانى488912
عالج طبيعى القاهرهاالء عبدالمعز احمد مـــنصور نصار647445
377oo8طب كفر الشيخنورهان محمد  محمد عبد الرحمـــن عامر
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد احمد سعيد امام281667
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشهاب شبل عبدالحميد بدر224254
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى احمد محمد محمد عبد الفضيل18126
تربية طفوله طنطانسمه عبدالحميد عبدالحميد االشوح485427
585o35تربية ابتدائي الزقازيقفاطمه عبد الحميد الدسوقى عبد الحميد ابراهيم
صيدله عين شمسمريم حسام الدين رجاء عبدالسميع188269
السن عين شمسايه مجدى حسين بيومى جوده294394
15o173تجاره انتساب موجه قاهرهعبد العزيز سعيد عبد العزيز عبد الفتاح
552ooالسن عين شمسعبد الرحمـــن سيد قرنى سيد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرمضان سالمه رمضان السيد224433
تجاره بنى سويفعبد هللا محفوظ عبد هللا محمد89716
صيدلة اسيوطميريت عيد إبراهيم خليل738435
اداب القاهرههدى اشرف صالح دسوقى سيد239388
صيدله طنطاخالد صبحى محمد عمران221913
5919o7صيدله المـــنصورههادى عبد الفتاح عبد الوهاب عبد اللطيف حرز
81619oتربية طفوله سوهاج طالباتايه محمود عبد الباري محمد
586o14تجاره الزقازيقعمرو رضا حمدان احمد محمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمـــن محروس معوض مطاوع217434
79o285اداب اسيوطاحالم سلطان مصطفى حسن احمد
تربية االسماعيليهنهال عربى حسين حسين656494
هندسة اسيوطروان السيد فتحى عبد الجواد عبد الرؤف414273
148o61هندسة القاهرهمحمد ايمـــن محمد احمد خضر
524o12طب الزقازيقكريم السيد محمد احمد ابراهيم
424o81اداب االسكندريهاية محمد حسن عزازى محمد
8o8832تربية ابتدائي سوهاجايمان محمد محمود عبد الموجود
74382oطب بيطرى قنا ج جنوب الوادىكريمة حسن عبدالرازق احمد
411o69تجاره االسكندريهدينا محمد محمود علي الهنتاتى
266o94تجاره عين شمسنرمين عادل فوزى كامل
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسندى محمد على ابراهيم الشحرى291148
نوعية بنهااميره محمد سرور يونس سرور277681
تربية العريشامـــنيه ايهاب كمال السيد666517
صيدلة اسيوطعائشه حسن عماره عبد الفتاح354112
21253oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد مصطفى محمد الغمراوى
تربية رياضيه / بنات طنطاساره سعيد عبدالخالق سالم365528
هندسة كفر الشيخمحمود عادل عبد الحميد بدير العشرى375625
علوم رياضة االسكندريةميرنا ثروت سمير توفيق انطونيوس454313
هندسة عين شمسمارك مـــنير فكري جرجس115551
صيدله االسكندريهاالء صفا عبدالحميد علي عرابي368224
عالج طبيعى القاهرهاسماء سيد محمد احمد42658
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339o68تجاره االسكندريهمحمود تاج الدين احمد عرابى ادريس
طب الزقازيقعائشه ماهر محمد صبحي عبد الحليم فرحات641676
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء حسن عبدالمـــنعم حسانين228665
صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن مسعد السيد الالقط562127
تربية اسيوطدعاء فرغلى حسنى هارون793368
هندسة عين شمسمحمد حسن عبد الغفار دسوقى148282
طب االسكندريههدير مصطفى عبد المـــنعم احمد الفولى349644
2249o1اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةندا جمال محمد عبدالغنى على
كلية البنات آداب عين شمسايه احمد محمد عبدالرسول188677
تجاره طنطاعبدهللا عبدالغفور عبدهللا جاد497819
2o642oصيدله عين شمسرندولينا محمد عبدالحفيظ عبدالعزيز
تجاره عين شمسجهاد عصام زكريا حافظ196185
تجاره سوهاجمحمود اسماعيل يسين عبد الحميد829211
58556oاداب الزقازيقايه احمد قنديل السعيد حليقه
رياض اطفال الفيوم طالباتسناء محمد الناجى عبد المـــنعم حسن715917
821o97صيدلة سوهاجايات محمد محمود عبد هللا
اداب عين شمسابراهيم على عبدالحميد محمد194399
56o961اداب المـــنصورهليلى مجدى مـــنصور ابراهيم
64o766اداب عين شمسدينا وائل محمد رميس عالم
تجاره القاهرهنوران محمد تونى عبدالعزيز239337
796o19تجاره اسيوطشيماء عاصم احمد حسانين
41516oكلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخرحمة طارق عبد العاطى الجندى
6617o4تجاره بور سعيدحوريه حسن سعد حسن البالسى
تربية المـــنصورهساره طارق محمود محمد طاجن563632
كلية طب أسوانمريهان يوسف محمد احمد739693
35o868اداب االسكندريههدير فؤاد طلبه فؤاد االمام
تجاره بنى سويفاحمد خليفة كامل جالل721144
اداب القاهرهشيرين عزت حسب هللا محمود28888
صيدله الزقازيقسميره احمد محمود العكش514933
كلية البنات آداب عين شمساسراء على محمد شلبي39271
1178o2صيدله عين شمسمارينا رؤوف ابراهيم رياض
66472oسياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسمحمود عبد الناصر محمود على عرفات
اداب القاهرهاالء سيد محمدفتحى السيد عبد الكريم128219
666o38تربية العريشاسماء محمود صبرى المصرى
فنون جميله فنون حلواننادين جمال الدين حسنين يوسف118975
43763oطب بيطرى االسكندريهيمـــني عادل السيد محمود علي
كلية تجارة ج أسوانمحمد احمد حماد سالم745745
صيدلة بورسعيدمحمد احمد اسماعيل البدوى حامد574779
هندسة الفيومروان اشرف عبد المـــنعم السيد مقلد454398
صيدلة اسيوطمريم اليشع تادرس متى798998
193oooتجاره القاهرهنوران حسين محمد عبدالرحمـــن
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمريم سمير شــاكر خليل71143
اداب الفيومحسناء فتحى كامل احمد76643
تجاره القاهرهبسام سميح هارون وهبه118281
تجاره االسكندريهشــادى سعد مبارك محمود ابراهيم421526
تربية ابتدائي جامعة السويسداليا صفوت احمد عبد المجيد657354
هندسة االسكندريهمحمد سعيد السيد محمود مصطفى345477
طب االسكندريهكريم رجب محمود عبدالعليم جمعة443592
تربية المـــنصورهايه الخميسى الخميسى عبد الكريم محمد589936
15o2o2تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد جمال العزب محمد
8o5292طب سوهاجاميره احمد ابراهيم احمد
29377oحقوق عين شمسامـــنيه صبحي مسعد محمد محمود
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22o3o1تربية شبين الكومهاجر اشرف عبدالستار زهران
نوعية بور سعيداسامه جمال السادات المداح حسين662576
717o79طب االسنان المـــنياكارولين جوزيف موريس موسى
طب الزقازيقمحمد اساما على محمد السيد635719
طب بيطرى االسكندريهعلياء محمد محمود محمد احمد435171
22o848تربية الساداتابتسام صبرى فتحى بسيونى عبد المقصود 
حقوق القاهرهمونيكا صفوت حلمى دوس127897
تجاره بنى سويفهيثم عاطف محفوظ احمد احمد61512
تجاره الزقازيقمحمد ناصر عبدالموجود السيد641895
السن عين شمسايه محمد احمد محمد خليفة287755
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةدعاء جبر محمد جبر485363
3oo946تربية ابتدائي بنهاايمان عبدهللا احمد عبدهللا
صيدله القاهرهنورهان سيف محمد مبروك35468
تجاره القاهرهليليان رفيق مـــنير عزت14771
طب اسيوطمارلين وليم فايز عبد الشهيد791789
تجاره االسكندريهعمرو عبد الكريم سليمان سامى محمد342634
5o9777هندسة الزقازيقمصطفى غنيم السيد غنيم على
طب اسنان كفر الشيخاحمد محمود طه ابراهيم حسن378449
2366o2صيدله طنطاندى توفيق احمد توفيق الشبراوى
2o8o71هندسة القاهرهمروه محمود دسوقى محمود جامع
25o76هندسة القاهرهندا طارق محمد موسي
نوعية اشمونبسمه على ابراهيم دعبس225127
59o26صيدله القاهرهعبير عربي محمد حسن
صيدله المـــنصورهعهد محمود السيد ابراهيم بيبرس567137
تربية ابتدائي كفر الشيخوالء سمير عبد المعبود عبد الرازق374828
تربية ابتدائي شبين الكومايات شعبان محمد غريب234243
اداب بنهااسماء محمد نورالدين حسن285543
58o699كلية هندسة الطاقة بأسواناشرف احمد محمد اشرف محمد
هندسة عين شمسايه هشــام سامى حجى121185
صيدله االسكندريهمروة عبد الحميد امين مـــنصور السعدنى435458
كلية الطب بقنامحمد محمود سيد بدوى735588
رياض اطفال الفيوم طالباتشيماء طه محمد محمود751684
تربية الفيومندى سيد صوفى محمد جاد72388
58o342طب اسنان المـــنصورهنورا محمد السيد احمد زاهر
تربية ابتدائي بنهامصطفى ابراهيم يونس محمد279472
اداب حلوانانجى ناجي عبد المالك جيد149349
13392oتجاره عين شمسايات حسن محمد حسن
تجاره انتساب موجه قاهرهساره سعيد سيد امين مبروك44517
تجاره اسيوطعمرو محمد عبد المـــنعم احمد825884
اداب القاهرهمـــنة هللا محمود محمود حسين الحلوانى13637
طب االسكندريهاحمد حسن اسعد حسن345831
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسالم عمر ذكريا عبد النبي715343
41o614تجاره االسكندريهنانسى محمد مصطفى حسن حسنين
تجارة قنا ج جنوب الواديمصطفى احمد محمد احمد736558
اداب دمـــنهورهايدى عبدالمـــنعم عبدالغنى شحاتة شميس428277
صيدله االسكندريهعمرو محمد كامل محمد ابو النجا دحدوح376233
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرانيا عادل سعد جابر716733
تربية ابتدائي بنى سويفهشــام محمد محمود محمد61352
طب المـــنصورهاحمد خالد رأفت محمد حسن السيد575941
اداب المـــنياغاليه عبدالحميد عبدالعاطى احمد719891
تربية ابتدائي طنطاوفاء محمد عاطف مصطفى المشد497927
747o4صيدلة الفيومميرنا كامل عيسى رزق هللا حنين
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59o535حقوق المـــنصورهاسالم سعد على حسن السيد نجم
71o968هندسة المـــنياأفرايم يوسف وليم فهمي
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسميه غريب السيد عبد المـــنعم156168
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسساره عاطف عوض إمام عرفه515376
كلية الطب بقناأمال عبد الفتاح محمود محمد738766
7o187طب بنى سويفاياد عبد المـــنعم عبد العزيز صادق
تربية ابتدائي دمـــنهورصابرين ايمـــن محمدعبدالمـــنعم عبدالفتاح رفاعي429874
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسعيد السيد رزق عبد الجواد السواح213334
هندسة المـــنصورهمحمد احمد عبد هللا عبد هللا المتولى596846
6411o1تجاره الزقازيقندى ياسر محمد حبيشى
735o13حقوق قنا جنوب الوادياحمد عبدالستار ابوالوفا محمود
اداب القاهرهتقي محمد عبد الجليل عبد التواب151765
تربية رياضيه بنين كفر الشيخعلى عبد الحليم ذكى جاد383224
طب المـــنيااالء يحيى زكريا صالح713491
592o39هندسة المـــنصورهباسل خالد ابراهيم فرحات
تربية ابتدائي شبين الكوممحمد جمال محمد الكوع217242
حقوق االسكندريهحلمى محمد اسماعيل حلمى  حسون425389
46o491هندسة االسكندريهمصطفى صالح عبدالمقصود على عبدهللا
36873oتربية ابتدائي كفر الشيخعبده فريد عبدالحميد محمود الشــاذلى
تجاره انتساب موجه  عين شمسعمرو محمد مصطفى عطيه ابراهيم273316
815o7oتجاره سوهاجاسامه مجدى انيس حليم
35o52oعلوم االسكندريهاسماء محمود عبد العزيز محمد سيف الحصرى
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد حسن كامل محمد حسن52569
191o34تجاره عين شمسنادين ضياء الدين محمود طاهر على شرنوبى
طب الزقازيقايه مجاهد محمد مجاهد521339
2758o2تجاره بنهااحمد ابراهيم الدسوقى السيد محمد
5o7439تربية جامعة دمياطداليا محمد محمد مصطفى العشرى
593oo8كلية األلسن كفر الشيخهبة هللا هشــام محمد غانم
672o97علوم العريشعبد الرحمـــن يوسف محمد يوسف مراد
هندسة حلوانسماء خالد محمد همام35862
114o53هندسة القاهرهكرستينا ماجد عجايبى اسكندر
تجاره طنطاعبد الرحمـــن رمضان عبد الرحمـــن مصطفى352897
هندسة بور سعيداسالم محمد حسن محمود الصواف664237
75o7oطب الفيومرنا رأفت رمضان ماضى
344o59حقوق االسكندريهمحمود محمد عجمي عبده محمد نصار
تربية الزقازيقنورهان ثروت محمد السيد515161
3o4616كلية هندسة بنهامحمد هانى محمد عبدالحميد عامر
35o959تربية اسكندريةياسمين شعبان على محمود
هندسة االسكندريهزياد طه علي مكاوي سليمان345364
هندسة شبرا بنهااسراء عبدالقوى عثمان محمد رجب288661
هندسة االسكندريهمحمود فوزي محمد حسنين محمد413754
1546o6اداب انتساب موجه القاهرهاحمد صدقى سيد عثمان
تربية اسكندريةنورهان احمد حسن اسماعيل339535
تربية طفوله شبين الكومهاله السيد محمد الديب233788
29o96طب القاهرهاحمد صالح الدين محمد احمد
64o315هندسة عين شمسنيفين نبيل شكرى زكى
اداب بنهاهاجر احمد سيد احمد  عبدالحليم مبارك278193
هندسة االسكندريهاحمد حسام الدين محمود حسنى الشوباشى413989
هندسة القاهرهشهاب الدين عماد انور محمد155537
صيدله المـــنصورهايه اشرف عبد المجيد عز الرجال589758
اداب بنهامحمد سعيد لطفى عبدالعزيز276726
اداب القاهرهعبدالرحمـــن عزام عبدالناصر ابراهيم267358
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كليةاسمجلوس
تربية الزقازيقمرفت عالء الشحات الزنفلى ابراهيم587248
8oo553اداب اسيوطلبني سمير احمد عبد المجيد
اداب االسكندريهنوران يسرى سليمان محمد سليمان341495
تربية ابتدائي سوهاجمـــنار على عبد الجابر على812347
تربية ابتدائي المـــنصورهمـــنار مصطفى مصطفى الديك578849
تربية العريشايه محمد ماهر محمود البيك665382
طب بيطرى الزقازيقمى فوزى سالم محمد سالم642799
تربية ابتدائي المـــنياايمان جمال محمد مهنى716529
21723oتجارة جامعة الساداتعلى احمد اسامه شعيب
كلية هندسة الطاقة بأسوانعلى محمد على احمد هريدى663281
تجاره اسيوطسلمى محمود عبد الباقي فرغلي796455
صيدله االسكندريهنجوى مبروك عثمان القزعه219458
295o13اداب بنهاامينه ابراهيم محمد محمود
8691oتربية عين شمسمحمود عبد العليم عبد الفتاح كمال
اداب كفر الشيخنعمه عبد الهادى عبد المـــنعم القاضى385145
64476oتربية رياضيه بنين الزقازيقايمـــن مـــنصور فرج عساف
طب الزقازيقجهاد اشرف سليمان محمد محمد شورب641451
السن عين شمساالء هشــام الدين جمال صبح14778
تجاره بنهاعبدالرحمـــن محمد عبدهللا محمد بدر279147
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمد عاشور حسن سليم738815
تجاره دمـــنهورمجدى الطاهر محمد شلش427241
طب االسكندريهميار احمد على سليمان ابو دومه349612
6o384تربية حلوانخلود وفدى عبد المـــنعم احمد
طب بنهااسراء حسن السيد العفيفي277839
1776oصيدله القاهرهياسمين عصام عبد العزيز عبد العال
رياضيه بنات الزقازيقعبير محمود احمد احمد521437
تربية ابتدائي بنى سويفمـــنة هللا ابراهيم احمد ابراهيم62315
735o37تجارة قنا ج جنوب الواديفادى صالح محمد عبدالاله
4483o9كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورامل سعد حسن غازى الحلوانى
نوعية المـــنيارويدا خالد ابراهيم ابوزيد726594
4113o5فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم مهاب صفى الدين مصطفى محمد
79928oتربية اسيوطشيرين عبد التواب لطفى محمد
57o2o1صيدلة بورسعيدبسمه على السيد حامد
5o1829تربية جامعة دمياطرحمه عصام التابعى المتبولى
تجاره الزقازيقعبير عبدالحميد السيد متولى عيسى645535
هندسة بور سعيدمحمد طارق محمد العسيلى499668
136o94تربية حلوانامال حسن ابراهيم ثابت
طب المـــنصورهميار مسعد عديل مسعد جدارة499618
هندسة حلوانسماح فتحى احمد ضيف87585
اداب دمـــنهوراحمد رضا مصطفى الصباغ426146
نوعية الزقازيقاحمد محمد حسن محمد على648697
424o32اداب االسكندريهنهى محمد حسن محمد حسنين
تربية المـــنصورهعبير ابراهيم ابراهيم احمد عجوة594392
هندسة المـــنيااميمه مصطفى احمد محمد مـــنصور578734
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخياسمين احمد محمد نصر زغلول372461
2361oاداب القاهرهعمر مجدى ابوزيد عبد هللا
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد حسين جامع ابوزيد823244
638ooكلية طب االسنان ج بنى سويفسماح اسماعيل محمد محمد
296o16السن المـــنيامحمد يوسف جوده ابوالعال
طب بيطري المـــنياساره عادل عبد الرحمـــن محمد713558
تجارة جامعة الساداتايمان جالل عبدالفتاح على221196
صيدلة الفيوممصطفى حسين محمود عبد العزيز77721
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تجاره المـــنصورهنيفين محمد حمزه محمد على594973
5915o5هندسة المـــنصورهالسعيد عبد الغنى عبد السميع عبد الغنى
صيدله االسكندريهندا حسن عبد الرحمـــن عبد الشيخ444615
تربية المـــنصورهخطاب طلعت خطاب على خطاب576812
29o387العالي للغات بمصر جديدهايمان احمد رفاعى محمد ابراهيم
2959o2اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهانى ابراهيم احمد ابراهيم
 تربية الساداتساره عطيه عبدالرحمـــن عرفه234254
تربية رياضية بنين بنهايوسف ابراهيم يوسف محمد284494
7994o6اداب اسيوطرندا سمير ميخائيل حنا
4468oتربية عين شمسهبة فريد سيد يونس
صيدله المـــنصورهمحمد كمال رشــاد محمد جودة577348
تربية دمـــنهورمحمود احمد عبدالعزيز ابراهيم الخبيرى425897
صيدله الزقازيقاحمد سعد عبد الرازق عبد العزيز شحاته565895
تجاره اسيوطمحمد ابوالغيط احمد صديق786332
حقوق عين شمسمؤمـــن جمال السيد الزكيرى187464
تربية بنهاانتصار محمد حسن سالم مطير279946
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسمر ناجح احمد حسن727454
29728oاداب عين شمسمحمد رفعت عبدالمـــنعم عبدهللا
اداب الزقازيقامانى السيد عباس عطوه647372
هندسة عين شمسساره ايمـــن ابراهيم فهمى عازر114248
تربية العريشمغفرة بسيونى مصطفى مصطفى سرور666127
هندسة االسكندريهمحمد محمد سعد مهدى459224
هندسة القاهرهسمر ابراهيم عنتر عواد رمضان199752
اداب المـــنيابشرى عدلى بشرى اسلمان728552
صيدله القاهرهمحمد حسنى محمد معوض159462
هندسة كفر الشيخشهاب محمد محمود محمود شهاب564291
هندسة عين شمساالء محمد صالح الدين حسن116837
هندسة االسكندريهمازن احمد زكريا خاطر454253
هندسة االسكندريهمحمد نبيل محمد عبد ربه337584
اداب دمـــنهوربسنت محمود احمد فهمي428237
351o34طب بيطرى االسكندريهساره مجدى فريد أحمد
46o3o7هندسة االسكندريهمحمد احمد على احمد جاد
نوعية الزقازيقمياده ابراهيم مصطفى عبدالجليل638337
تربية اسيوطرانيا جابر وليم فلتاؤس798512
اداب انتساب موجه عين شمسامال هانى سيد محمد على144221
صيدله طنطافرح محمود ايمـــن عبدالبارى محمود ابوموسى354137
اداب القاهرهساره صابر فهيم اسماعيل محمد36263
حقوق الزقازيقاحمد سامى عبد هللا عوض محمد649657
اثار الفيومرجب احمد رجب شريف227929
6552ooتجاره االسماعيليه ج قناة السويسكريم خالد عطيه ابراهيم
هندسة االسكندريهنورهان حسن عيد حسن455384
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةبسنت رزق سعد عبد المعطى122584
3o791oطب عين شمسنوران طارق عبدالمـــنعم ابراهيم
5762oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفي ابو الغيط علي محمد
5o86o7حقوق الزقازيقنادين وائل احمد عبدهللا
1494o5التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمروه جمال حسين سالم بدوي
5237o2صيدله الزقازيقعالء ثروت على عبدالحميد
114oo8اداب حلوانساره جمال صموئيل تاوضروس
37o385تجاره االسكندريهدينا احمد جمال كرشه
تجاره بنى سويفهشــام محسن جابر محمد714414
5o5211صيدله المـــنصورهنورهان محمد محمد عرفة سالم شــاهين
طب االسكندريهانجى صالح محمد على الشيخ444379
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31o67دار العلوم ج القاهرهايه عبد الرحمـــن رشــاد حافظ
هندسة االسكندريهنور الدين حسين عبد العزيز محمد يوسف454199
صيدله المـــنصورهخلود السيد احمد احمد ابوزيد576512
28416oاداب بنهاسليمان احمد سليمان عيد سليمان
تجاره االسكندريهدنيا محمد عبد الحميد محمود سالمه346658
طب طنطامروه عبدهللا محمد سالمان222876
738o19تربية ابتدائي قنا ج الواديهدير على حسين دياب
421o39اداب االسكندريهاحمد عاطف عبد العزيز محمد عبده
121o11فنون جميله عماره ج حلوانباترشيا جمال سالم سمعان
اداب المـــنصورهفاطمه محمد ابو ناصر مسعد حزه593353
74o978تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىاحمد سليمان محمود مصطفى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماعيل سيد اسماعيل السيد116238
طب االسكندريهمحمد مصطفي كامل محمد قدح436514
8o37o2تربية ابتدائي سوهاجاسراء محمد عبد اللطيف محمد
اثار قنا جنوب الواديوفاء حميده يوسف عبد البصير78836
تربية شبين الكومناديه عماد حمدى األودن231628
5185o3تجاره الزقازيقعبدالمولى محمد عبدالمولى احمد عيسى
اداب عين شمسفاطمه حسين حموده مصطفى حسين حموده192524
تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن مصطفى مصطفى محمد على517248
226o96نوعية اشمونفاطمه عزت على ابوالنصر
صيدله عين شمسصفاء نبيل رياض عبدالمولي295259
8o6736تربية ابتدائي سوهاجحنان محمد على محمد
51475oصيدله الزقازيقفاطمه السيد محمد عبدالهادى
تربية ابتدائي الزقازيقحسناء عبد هللا حسين ابراهيم الجوهرى638457
هندسة االسكندريهمحمد طارق محمد طه335779
59o488صيدلة بورسعيدايمان احمد توفيق البدراوى
51o3o8تجاره الزقازيقسهيله سامى عبدالمـــنعم ابوزيد الشهابى
اداب الزقازيقغاده رضا فتحى محمد عبيد639442
هندسة حلواناميره ايمـــن عبد اللطيف محمد31966
نوعية االسكندريهنوران نورالدين عبد الرحمـــن همام424349
7445o9طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىروضه رمضان يسين عبيد
صيدلة سوهاجابانوب شهدى لبيب عازر831518
59o844هندسة الفيومعلى احمد رزق رزق سليمان
1486o9كلية البنات آداب عين شمساسماء جمال سيد على صالح
كلية البنات آداب عين شمسميار سعيد عبداللطيف على الشيمي298313
65o4o6تجاره الزقازيقاحمد محمود محمد الشبراوى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود محمد السيد الديب221929
اداب العريشخلود عبد الحميد سعد عمر665394
تربية كفر الشيخسلمى عبد الواحد عبد الحى عبد الواحد المسيرى374181
هندسة طنطامحمد مصطفي محمد ابو خضره362459
طب الزقازيقاحمد مجدى ابراهيم محمد سالم513294
حقوق اسيوطعبد الرحمـــن كمال كامل فرغلي787329
هندسة عين شمسلمياء مجدى عبد الفتاح السيد129178
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد عبيد نعيم عبدالبارى راشد425614
تجاره بنهامحمد عماد كمال عبد الحميد511539
تربية االسماعيليهمريم على عليان موسى على655879
نوعية الزقازيقجمال سعيد جودة حسن الصفتى641717
تجاره االسكندريهمحمد خيري السيد محمد الطويل344336
5o7178هندسة بور سعيديوسف عبد هللا عبد هللا عباس
حاسبات ومعلومات بنهاحسن عبدهللا محمود مدبولي297135
64o897هندسة اسوانهاجر سامى محمد فتحى محمد
تجاره القاهرهسلمى سمير عبد الرحمـــن عبد الماجد18336
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تربية طنطاهبه جالل طه بيصار363425
تربية حلوانحسن نايف حسن عبد الحميد32464
طب المـــنصورهايه ناجى محمد عبد الفتاح عامر564729
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد موسي احمد سيد761712
5o7864اثار قنا جنوب الواديعمرو كمال ابراهيم محمد السيد احمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسسلمى محمود عبد الحكم محمد636566
3493o6اداب االسكندريهضحى على عبد السالم حسن عثمان
هندسة طنطاحسن عمرو محي الدين احمد طه357687
8o2184اداب اسيوطنسمه عبد الرحمـــن احمد عبد الرحمـــن
تجاره الزقازيقوليد وحيد جمال تهامي643619
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه احمد ناجى عبد الحميد موسى149396
تربية العريشحنان محمد سالمان عيد666642
3o221صيدله حلوانعبد الرحمـــن ايمـــن وحيد الدين محمد
35o335هندسة االسكندريهأالء محمد على عبدهللا الراوى
هندسة المـــنيااحمد عالء احمد الحامولى217698
كلية طب أسوانوالء جمال حسانى عبد اللة744244
58o449تجاره المـــنصورهكريم عالءالدين محمد بكر على صالح
3o41o3هندسة عين شمسمصطفى عبدالرحمـــن محى الدين عبدالرحمـــن
52oo1اعالم القاهرهامل سالمه سعد ابو سنة
5o9572تربية ابتدائي الزقازيقمحمود محمد محفوض ابراهيم
4115o4تجاره كفر الشيخعبد الرحمـــن ممدوح محمد فوزى محمد يوسف
اداب االسكندريهسلمى عبدالحميد ابراهيم ابو العنين419286
تجاره القاهرهمريم سيد عبد الرحمـــن ايوب27888
هندسة الزقازيقعبد اللطيف جمال عبد اللطيف عزب شحاته637476
تجاره القاهرهرضوى سامى محمد احمد على13614
2o4995طب بيطرى القاهرهمحمد مجدى عبدالغنى عبدهللا
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةادهم على محمد مصطفى كرار731842
اداب حلوانعمر ممدوح حسين محمد136649
هندسة االسكندريههيثم صالح احمد محمد عبد المقصود456359
تربية حلوانساره ابراهيم سامى على39661
تجاره بنهامحمد طاهر احمد هنداوى294779
هندسة االسكندريهحسناء عادل احمد عبيد457779
تربية ابتدائي المـــنصورهاحمد ابراهيم رفعت رضوان حسن569625
5o6883طب المـــنصورهريم وائل محمد ربيع ابراهيم فوده
6o335هندسة حلواناسالم ياسر عرفه محمد
3399o2اداب االسكندريهرضوى عادل السيد ابو شــامه عبد الجليل
5o9212صيدله الزقازيقندى محمد اسماعيل الصاوى
 تربية الساداتنورا محمود محمد الشــافعى219684
41o966الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفنيره خالد عز الدين محمد مـــنجود
51o7ooاداب الزقازيقنبيل ايمـــن نبيل محمد على شكر
تربية ابتدائي طنطاأسماء مصطفي محمد السيد حسين495638
25oo9عالج طبيعى القاهرههناء احمد احمد حسين
حقوق االسكندريهاحمد حسين عبدالعليم مطاوع371156
تربية ابتدائي شبين الكومنورهان مصطفى عبدالمجيد الشــافعى السقا215423
تجاره عين شمسسمر محمد محمد مهدى119598
3o3o83تربية ابتدائي بنهااحمد محمد احمد عبده
تربية الزقازيقمحمد خالد ابراهيم اسماعيل646143
اداب سوهاجناديه نصر الدين عبد اللطيف محمد812882
4259o8تربية ابتدائي دمـــنهورحسام شعبان حميده محمود
السن المـــنياعبد الرحمـــن على محمود عبد الجيد714369
23ooo5تربية شبين الكوماسراء ايمـــن عبدالعاطى محمد
52526oصيدله الزقازيقمحمد عبدالنعيم باز احمد

Page 1706 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
3574o3اداب طنطاالسيد ياسر السيد احمد البحراوي
تربية ابتدائي شبين الكوماسالم مكرم محمد شهاب222672
هندسة المـــنصورهخالد احمد محمد حجازى رمضان592187
152o96فنون جميله فنون حلواناسراء خيرى احمد مهران
صيدله حلوانسارة حسن عباس عبد هللا726989
هندسة المـــنصورهاحمد محمد البدراوى شحاته محمد573198
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةيوسف خالد عبدالمحسن السنديونى233573
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةزينب عاطف عبد الرحيم بدوي786265
اداب بنى سويفايه صالح نعامه عبد الجواد66151
 تربية الساداتسمير حمودة كمال حجازى427319
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاحمد عاطف السيد يوسف ابراهيم636336
586o2oحقوق الزقازيقمحمد محمود عوض عبد النبى ابراهيم
37o294طب االسكندريهمحمد شعبان خيرى السودانى
كلية اآلثار سوهاجميرنا تامر فاروق سيد بدرالدين648499
2o3582صيدله القاهرههاله السيد اسماعيل السيد عبدالنبى
56oo8oتجاره طنطااحمد مـــنصور عبد اللطيف عبد الجواد زغبى
كلية فنون جميلة فنون اسيوطفاطمه خالد شوكت مصطفي122869
هندسة عين شمسامل ابراهيم معروف عبد الرحمـــن146124
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمـــنار العفيفى ابراهيم العفـيفى الخطيب223256
4282o9اداب االسكندريهاسراء كامل على حسن غطاس
اداب القاهرهسيد ممدوح السيد احمد19732
تربية ابتدائي اسوانجابر عباس موسى احمد821368
حقوق عين شمسمحمد ياسر مصطفى سليمان115198
تربية طفوله طنطابسنت يوسف عبد النبي خميس السيد  نوفل353735
علوم بنى سويفعبير عزت كمال عبد الجواد62422
هندسة المـــنصورهمحمد عبد اللطيف امين محمد582832
صيدله الزقازيقنرمين السيد محمود مسلم ابوسمك279395
7886o6طب االسماعيليه ج قناة السويسعبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن عمرو
صيدله بنى سويفماريهان حازم يوسف صديق74843
19oo35تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد على احمد الريس
رياض اطفال بنى سويفامانى عصام سيد عبد هللا63742
صيدله طنطارنا حامد يونس عبدالمجيد279355
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفنورهان محمد عبد السالم حسن715392
4554o3هندسة الفيوممـــنة هللا عادل انور حسن مـــنصور
64986oكلية اآلثار سوهاجاالء محمد سالم شــاهر بدران
488o82هندسة الفيوماشرف عبدهللا حسيب سعد
تربية رياضيه بنين الزقازيقأحمد جمال ابراهيم مصطفى517179
تربية المـــنصورهاسمر محسن محمد حامد فراج594466
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتايات هارون عبد الراضي عبده732373
طب طنطاريم عبدالفتاح محمود جاب هللا491656
معهد فني صحى رياضه بنى سويفاحمد محمد احمد محمود727235
طب اسنان طنطارانيا عبدالقادر محمد ابوالمعاطى485765
تربية اسيوطياسمين احمد نصر عبد النعيم795428
8o4289صيدلة اسيوطمحمود احمد عبد الجليل حافظ
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه سعيد احمد السيد عماره214744
تربية ابتدائي عين شمسمـــنه هللا نبيل عبدالنور يوسف274869
طب اسنان طنطاهند محمود عبد الحميد كفافى354246
8o671oاداب سوهاجاروى بخيت احمد بخيت
5oo64oهندسة بور سعيدهدى أسامه حافظ أمين الخضرى
52414oاداب الزقازيقاحمد محمد محمد شعبان
342o89كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندرية/رياضةمحمد احمد محمد عرابية
19o344السن عين شمسندى عمادالدين محمد على النظير
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كليةاسمجلوس
2234o3حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةيوسف عيد عمر شعبان
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسامه احمد مجاهد الننى227273
اداب الفيوممحمد مجدى عبدالحكيم محمد272431
7878o5صيدلة اسيوطامـــنيه معوض فرحات معوض
اداب حلوانساندرا اشرف جوزيف نصر 115299
64o6o4صيدله عين شمسايمان على محمد محمد
47o139كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأمـــنية احمد ابراهيم علوان برهام
طب بيطرى كفر الشيخاسماء رمضان محمد برزان364372
صيدله الزقازيقايمان ابراهيم محمد ابوالوفا السيد عمر641539
2946o9اثار الفيوموالء عماد خمار احمد
76187oهندسة اسوانعمر حسن احمد بكر
صيدله القاهرهعبد الرحمـــن محمد سيد احمد الخولي119772
حقوق بنى سويفعبد الرحمـــن حسني محمد محمد علي غالي72116
49o4o3هندسة كفر الشيخمحمود محمد محمود ابوالعنين طاحون
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد على محمود عبد العال148383
283o54اداب انتساب موجه عين شمسنرمين بركات خلف عزيز
هندسة حلوانمحمد حسام الدين حسن مبروك117285
تربية ابتدائي بنهاامينه جمال عبدالعظيم محمود286932
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد صالح عبدالباسط مصطفى دغيدى228245
22o884تربية الساداترحاب عمر عبدالحميد على 
597o8تربية حلوانمجدي عبد هللا امام سيد
هندسة االسكندريهيوسف شريف مكاوى حسين سليمان345549
295o38كلية البنات تربية عين شمسدعاء خالد شعبان ابراهيم
اداب االسكندريههاجر عزت محمد عبد الغنى339973
24o673اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورا فؤاد عبدالصادق مصطفى
423oo3رياض اطفال االسكندريه طالباتوفاء عبد العال محمد على عبد العال
صيدله المـــنصورهميرنا ايهاب ابراهيم عبده الشربينى591655
طب بنهاخالد مجدى شحاته عبدالحميد286431
34128oهندسة االسكندريهروان محمد محمود سالمه السكرى
29398oتجاره عين شمسامانى سمير حسانين علي
1422o1اداب القاهرهاميره على سليمان احمد
7884o3اداب اسيوطناهد حربى زاهى مهنى
8o3659تربية ابتدائي سوهاجاحمد على محمد ابوضيف
نوعية المـــنصورهبسنت جمال مرسى مرسى العاملى579362
تربية ابتدائي طنطاراوية على بسيونى هديله486147
دار العلوم ج القاهرهعبد الرحمـــن وليد محمود عبد العزيز663915
3742o5تربية كفر الشيخمروة ابراهيم حسن حسن الجندى
السن عين شمسرحمه احمد ابراهيم محمد27254
6544oهندسة المـــنيانهال فارس محمد على
تجاره المـــنصورهاحمد ابراهيم حامد احمد جندية588646
25o15صيدله القاهرهروان محمود محمد احمد
285o6oطب بنهااسراء عبدالاله على ابراهيم
تجاره االسكندريههالة حسن مفرح محمد عمران349357
طب اسيوطمريم ماهر سمير صادق798999
4593o2هندسة االسكندريهاشرف صبرى محمد الشهاوى
2o3853تجاره القاهرهندى جمال عثمان عبد السالم الصعيدى
411o37اداب االسكندريهدنيا طارق خلف فهيم ابراهيم
كلية حقوق المـــنيامحمد شلقامى سالم محمد716459
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهاجر على احمد المختار محمود59274
هندسة القاهرهعمر عبد العزيز ابراهيم سالم26385
5178o8نوعية الزقازيقندا عادل وهبه بكر
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد فرحات محمد23473
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد سعد محمود عبدالستار راضى379843
277o52اداب بنهامحمد الدسوقى ابراهيم دسوقى البسيونى
تربية رياضيه بنين االسكندريهنور الدين حسن محمد عباس شريف418544
هندسة بور سعيدباسم طه عايش محمود عبد هللا658125
2o4754تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد هانى عبدالفتاح كامل حسين
تربية بنى سويفايه محمد عبد الوهاب تمام68692
تجاره الزقازيقحسام شعبان جوده محمد641719
صيدله القاهرهنادين نادر عبد الجواد ابوبكر13681
طب الزقازيقعبد الخالق محمد عبد الخالق الصادق523996
طب بيطرى القاهرهوصفي نصيح وصفي شــاكر41158
تربية اسيوطشيماء مصطفى عبد الرحيم شــاكر791511
اثار القاهرهمروه طلب مختار بيومى سمحان291738
اثار القاهرهبسنت وليد مصطفى كامل135921
26284oتجاره عين شمسباسل عبدالرحمـــن السيد عبده
66269oكلية أداب بورسعيددنيا اشرف حسن ابوالغيط
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفعمر خالد جمال محمود799565
رياض اطفال االسكندريه طالباترنا أشرف عبد الوهاب عبد المقصود نصر الدين385397
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقرقية قطب محمود سليم725182
تجاره بنى سويفمحمود عبد التواب احمد محمد718563
اداب المـــنياوالء ناجى يحيى الدين محمد723512
إعالم بنى سويفدينا طارق احمد عبد الحليم محمد192343
تربية ابتدائي كفر الشيخدينا عبد الواحد عبد الواحد مصطفى الرشيدى369491
تجاره بنى سويفحسام احمد عثمان محمد721176
36oo21طب بنهااالء احمد احمد هالل
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةريم ابراهيم امين ابراهيم122585
اداب طنطامصطفى محمود محمد محمود حسين358131
15594oاداب القاهرهامـــنية اشرف قرنى انس
صيدله حلواننهاد محمد طه ابراهيم64269
5883oتجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمد ابو بكر عبد العال
56o727رياض اطفال المـــنصورهايه عادل محمد عبد العزيز صابون
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى بسام سعد عبد العال عصفور145591
2o3457تجاره القاهرههاميس صالح الدين عثمان حالوه
طب كفر الشيخمحمد عالء عبدالمـــنعم الجندى384863
صيدله الزقازيقمـــنه حسنى حسين عبد العزيز حسين مكاوى638489
تجاره بنى سويفمحمود محمد رمضان محمد716463
هندسة اسيوطسارة خالد محمد الجندى احمد457749
584o8oتجاره المـــنصورهابراهيم مصطفى محمد ابو الخير المـــنشــاوى
هندسة شبرا بنهامحمد موسى محمدى محمد139631
اداب انتساب موجه عين شمسايه سامى سليم احمد297945
5o7732تجاره بور سعيدامل حامد حسن على معوض
2973o8السن المـــنيامهنى السيد مهنى سليم
45oo96صيدله االسكندريهندى ابراهيم محمد عبد الجليل الصياد
81335oطب سوهاجمحمد محمود عمر احمد
تربية ابتدائي طنطااالء محمد على على العريان489262
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةنهى عادل محمد عبدالسالم سعد215414
اداب بنى سويفرانيا سليمان ابراهيم فرج71412
السن عين شمسندى هشــام محمد محمود299163
طب بيطري المـــنياسميه ربيعى محمد وهيدى725392
اداب قنا ج جنوب الوادىفاطمه اسماعيل احمد محمد733294
تجاره طنطامحمد يسرى عبدالعظيم محمود ابو شــادى499354
43o243تربية طفوله ج دمـــنهورسحر السعيد عبد الرؤف محمد عبد الرؤف نصار
تربية ابتدائي شبين الكومامـــنيه جمال عبد البديع على الجوهرى214444
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كليةاسمجلوس
71oo88طب المـــنيامى سالمه ربيع عبد الرحيم
تربية أساسي اسكندريةروزينا ياسر رشــاد عبد السالم موسى348627
طب اسيوطعدنان احمد عبد الهادى الكامل785175
اداب القاهرهياسمين على عبدالعال عبدالسيد196568
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحماده سليمان سعد سليمان194327
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمود صابر جمعه خميس حسن421292
رياض اطفال المـــنصورهايه احمد محمد احمد793359
اداب اسيوطجمعة مـــنصور خليفة محمود799373
فنون جميله فنون حلوانريم مجدى يس محمد194785
4283o1اداب االسكندريهرحمه صالح محمد  السيد أبو الفضل
حاسبات ومعلومات الفيوممحمود محمد محمد موسى السيد73195
82o292اداب اسوانندا كمال محمد ابراهيم
12o453طب اسنان عين شمسضحى حمدى عواد عباس
هندسة القاهرهساره رأفت إميل حنين114195
5o6o93هندسة بور سعيدحازم السيد محمود حسين الحلوانى
اداب دمـــنهوراية محمد حمد عيسى عيسى428688
هندسة طنطاعبد الرحمـــن مصطفى رمضان ابو ستيت493645
هندسة شبرا بنهامصطفى احمد عبدالفتاح احمد العطار289278
8167o2طب بيطرى سوهاجعبد الرحمـــن السيد محمد احمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد حسنى عبدالحميد عفان221449
تربية ابتدائي طنطارشــا محمد عبد الفتاح محمد شمس359171
اداب االسكندريهعبد الرحمـــن خليل عبد هللا خليل احمد421233
علوم القاهرهنهال السيد على محمد صقر46251
اداب كفر الشيخمرثا رمزى برسوم رزق سالمة376629
8o9445تربية سوهاجمحمد عاطف محمد عبد الموجود
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفدوالجى بهاء رضا بشــارة713885
6639o8تجاره بور سعيدعبد الرحمـــن محسن على ابو الحسن غنيم
صيدله االسكندريهاميره محمد حسن علي الفقي356225
اداب انتساب موجه القاهرهمحمد جمال الدين فتحى محمد155421
422o8تجاره عين شمسهديل احمد محمد محمد العزب
79oo31هندسة اسيوطروماريو باسم جاد السيد فام
كلية هندسة بنهاعالء خيرى محمد عبدالكريم285898
5o3487تربية جامعة دمياطآيه حامد عبد الرحمـــن شتيوى
8o28o5صيدلة اسيوطميار عبد الستار حسن على
4213oتجاره القاهرهخلود احمد محمد السيد
تربية أساسي اسكندريةياسمين السيد محمد يوسف اللوتى423549
تربية ابتدائي دمـــنهورايناس عادل مـــنجود اسماعيل قنصوة428695
759o2تربية ابتدائي الفيومشروق فتحى احمد مدبولى
5926o7تربية ابتدائي المـــنصورهمروه محمد عبد الحميد عبده احمد عبد البر
تجاره طنطاابراهيم على ابراهيم البطراوى362767
اداب عين شمسبسنت شكرى فراج الشــاذلي133922
8155o4تربية سوهاجسمر عصام محمد ابو زيد
طب طنطاعبد الرحمـــن ايمـــن فؤاد البابلي485479
8o14o5تربية ابتدائي اسيوطاميره عالء حسين مفضل
34o61oحقوق االسكندريهاسماء مـــنصور سالم القصار
تربية المـــنياهبةهللا محمد طه بكر726819
5o7341تربية جامعة دمياطدعاء محمد صابر صالح عبد اللطيف
79o683كلية رياض االطفال اسيوطسماح عاطف محمود عبد الرازق
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانكريم طارق سعيد محمد مـــنسى294312
اداب االسكندريهشريف مـــنير محمد الشرنوبى369934
543o8اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد جمعه عبد المجيد عبد الباقى
تجاره القاهرهمـــنة هللا ممدوح حامد رضوان123821
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كليةاسمجلوس
حاسبات ومعلومات عين شمسمحمد مؤمـــن محمد امام حشيش191291
2298o5طب بنهاسهيله ايمـــن عبد الحميد عبد الحميد يوسف
2oo91تربية حلوانبدر على بدر على حميده
طب اسنان عين شمسعمرو عاصم اشرف محمود مرسى187138
هندسة اسيوطكيرلس فاروق عطا جرجس827239
74o897تربية ابتدائي قنا ج الواديكريمه مصطفى احمد محمد
718o21صيدلة المـــنياطه عبدهللا محمد احمد
صيدله االسكندريهمى عبد السالم أحمد محمد طه كشك438222
63753oهندسة الزقازيقمحمد ضياء سعيد عبد العزيز عبد الجواد
2947o2اداب انتساب موجه عين شمسادهم ياسر عبده معالوي
28o793تجاره انتساب موجه  عين شمسعبدهللا احمد عواض رشوان
638o52طب الزقازيقامل مصطفى مصطفى حسنى مصطفى
هندسة المـــنصورهحجازى عبد الخالق محمد السيد ابراهيم569161
طب اسنان جنوب الوادىحازم على فاروق على816698
2632ooتجاره عين شمسابراهيم شريف محمود السيد
كلية البنات آداب عين شمسسناء محمد محمود جاويش287943
تربية فرع الوادى الجديدحازم احمد محمد شريعي748189
641oo1هندسة اسيوطمحمد عالء الدين طلعت عبد هللا سالم
5785o9تجاره المـــنصورهمحمد ربيع السيد محمد الشربينى
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمـــنصورة ماجد عبد هللا عطاهللا احمد رضوان569898
43o119تربية دمـــنهورندى صبحى أحمد ابراهيم شتيه
721o29رياض اطفال المـــنيا طالباتايه احمد عبدالحكيم السيد
5o12o7تربية جامعة دمياطهادي عصام فوزي زراع
حقوق القاهرهخلود السيد السيد احمد السالمونى27244
1393o3تجاره عين شمسعمر اشرف عبد الوهاب عبد البارى
8o5217صيدلة سوهاجاسحق مرزوق رزق هللا حلقه
56o1o2كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةيارا ايمـــن حسن محمد حجازى
اداب طنطاايمان خالد يوسف السيد عبد الشــافي391818
اداب المـــنصورهزينب شريف محمد راغب السيد االدهم594373
اداب المـــنصورهنرمين شبل شبل البربرى494521
حاسبات ومعلومات عين شمسيارا سمير ابراهيم سليمان حسن195249
كلية البنات تربية عين شمساسماء حسنى ابراهيم الخضري282977
5853o7تربية طفوله الزقازيقمـــنة هللا عبد العظيم عبد العظيم عبد الكريم عالم
هندسة اسوانحسن محمد سيد عبد الرحيم741846
نوعية المـــنيازينب عيد حسنى محمد725185
تجاره المـــنصورهبسنت جمال محمد رشــاد على566651
تجاره الزقازيقمحمد عصام عبدالعال ادريس محمود نويرة649457
44o152كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد عماد اسماعيل محمد بركات
5659o4طب المـــنصورهاحمد محمد ابراهيم على الكردي
اداب بنهامحمد حسن عفيفى محمد278835
716o1oطب اسيوطأحـمــد لـــطـفـــى محمود محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعالء فتحى سعد رحيم223517
8o961oتربية ابتدائي سوهاجمحمود عوض السيد عبد العال
صيدله الزقازيقايه عماد الدين محمد المصباح محمد المـــنير635747
51731oتجاره الزقازيقمحمد نصرالدين جودة السيد ياسين
6o1o8تربية حلوانازهار محمد فرج عبد الواحد
هندسة بور سعيداسالم رجب محمد اسماعيل السيد663265
79o915تربية اسيوطرومانى كميل مفدى جرجس
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيه/رياضةشــادى محمد عبدالرحيم قشطه217438
هندسة شبرا بنهاعبدالمـــنعم عبدالحسيب احمد شحاته279229
اعالم القاهرهساره احمد محمد عبدالرازق288827
2344oتجاره القاهرهاحمد ابراهيم احمد عبد الجليل
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السن عين شمسعمرو محمد عزوز محمد297265
تربية ابتدائي كفر الشيخمـــنار محمد مغازى حسن زبيده372119
تربية ابتدائي طنطاسماح محمد يوسف على شلبى356626
266o86اداب انتساب موجه عين شمسندى عماد محمود متولي
6475o4صيدله الزقازيقايه محمد السيد عبده صالح حجازي
هندسة القاهرهابراهيم محمد حمادة لبيب155789
57o849هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد محمود محمد احمد سالمه
268o79السن المـــنيافاطمه رضا احمد البكرى حامد
طب المـــنصورهمصطفى سامى ابراهيم شعيب493627
اداب بنهارحاب سمير عبدالعزيز محمد الديب277233
5o11oكلية البنات تربية عين شمساسراء كمال الضوي علي
هندسة اسيوطمحمود هانى عبد الرحمـــن العشماوى على497383
تربية طنطاحسين فتح هللا بركات حجازى366354
إعالم ج جنوب الوادىايمان محمد يوسف عبد الواحد على لطيف349267
هندسة االسكندريهاية شعبان محمود السيد مصطفى349913
تربية ابتدائي االسماعيليهندا على اسماعيل ابراهيم654277
8o2642تجاره اسيوطميرا يوسف جوهر بركات
تجاره عين شمسبسمه عمرو انورجمال الدين محمد جمال الدين سالم187982
14o14هندسة القاهرهمريم كمال جرجس جورجيوس
تجاره انتساب موجه قاهرهرضا ابراهيم عبد الرحمـــن ابوالعال57655
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه هللا ايمـــن محمد ناجي عثمان192298
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفنهال عبد النبي سرور محمد354612
طب بيطرى كفر الشيخياسمين مختار توفيق أحمد كشك354996
43o741تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتأسماء قطب زكريا متولى خاطر
46o482هندسة االسكندريهمحمد سعيد حلمى محمد عبد هللا
هندسة عين شمساسراء سيف الدين احمد حسن االمير16845
اداب حلوانانغام مجدى ابراهيم على145254
هندسة طنطامحمد سعيد عبدالحميد ابراهيم التراس353588
اداب االسكندريهراندا فتحى عبد المـــنعم محمد شعبان422857
51o326اداب الزقازيقمـــنار احمد احمد ابو زيد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاميره شحته محمد ابراهيم حسن644674
هندسة بور سعيدمحمد ربيع محمد طه عبد الرحيم664452
14811oهندسة عين شمسحسام رائد فراج سالمة
59o579طب الزقازيقمحمد محمود محمد متولى
29o269تجاره عين شمسمحمد اشرف حسن عبدالرازق محمد
585o18تربية الزقازيقخلود خالد عيد سيد احمد سيد احمد
58o558طب بيطرى المـــنصورهخالد عالء اسماعيل فاضل محمد
5o2o45طب المـــنصورهمى فوزى عوض شتا
تجاره االسكندريهمحمود خالد مدحت السيد العشري411526
51878oتجاره الزقازيقمحمد محمود سيد احمد عبدالغفار
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسامـــنيه محمد سليمان محمد سليمان مطاوع635935
كلية فنون جميلة فنون اسيوطهاجر خالد سليمان يوسف48677
طب اسنان كفر الشيخحياة زكى ممدوح زكى سراج الدين382853
تجاره بنى سويفسيد محمود سيد محمود61987
تربية قنا ج جنوب الوادىبركات أبو العدب محمد محمود739428
تجاره القاهرهمحمد على محمد احمد136712
اداب المـــنصورههند كمال الدين حسين محمد محمود582711
صيدله حلواننرمين عبدهللا احمد عبدالعال218592
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود صابر صابر ابراهيم56364
هندسة عين شمسمحمد عمرو السيد مصطفى البحراوى121956
اعالم القاهرهاالء وائل عبد هللا عبد الحميد15691
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةفرح محمد بسام احمد راتب محمد عمر النحالوى122142
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كليةاسمجلوس
معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتاحمد صبحى قرنى ابراهيم بدوى14736
59226oتجاره المـــنصورهمحمود احمد محمود سليمان
كلية االثار ج اسوانرضوى ناصر عبده محمدعثمان24591
كلية تجارة ج أسواناحمد محمد حسن محمد819724
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمريم محمد مصطفى أمبابى محمود347755
749oo1طب اسيوطاميرة احمد محمد سمعونى
تربية طفوله ج دمـــنهوررانيا محمد عبد السالم على نعيم429859
19115oفنون جميله فنون حلوانياسمين عصام صالح الدين حسن محمد
اداب اسيوطنعمه حسين محمد حسين796314
13o738تجاره عين شمسرانيا عادل سعيد محمد
فنون جميله فنون االقصرمروان محمد صفوت عبد المـــنعم785645
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفعبير محمد عبد المـــنعم محمد63298
5oo265هندسة المـــنصورهكريم مجدى ابراهيم الدقناوى
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسروان عثمان احمد مصري658179
اداب بنهاسندس ايهاب بكر عبدالحكيم282263
 تربية الساداتنصار على نصار ابو السعد231172
2o7o92تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره حسين عبدالمجيد محمد
حقوق اسيوطمحمد سرور يوسف حسب748747
23227oصيدله حلواناميره احمد عبدالحليم برين
تجارة جامعة الساداتالسيد ممدوح السيد عبد الحاكم427347
15o783هندسة المطريه جامعة حلواناحمد يسرى محمد مـــنصور
48541oاداب طنطامـــنار خالد حسن محمود بعرور
هندسة االسكندريهندى حسن احمد بسيوني الجمل349889
34398oتجاره االسكندريهمحمد خالد محمد عبد العال محمود
تربية شبين الكومدينا سعيد احمد الفخرانى232192
طب اسنان المـــنصورهندى خالد كمال عبد المجيد489656
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى محمد امين صابر58677
رياض اطفال المـــنيا طالباتسحر الوليد حسن عبدالغنى723994
1324o8تربية حلوانعنان عماد سيد سيد درويش
صيدله القاهرهبافلى اسامه حنا يوسف حنا192629
نوعية الزقازيقياسمين عادل محمد احمد على638537
تربية كفر الشيخنهال عبدالرحمـــن مصباح عبدالرحمـــن عوض هللا374215
149ooطب القاهرهاالء ابراهيم موسى محمد
تجاره بنهامحمد ناصر عبد ربه الديب287167
اداب بنى سويفاسالم شعبان هاشم سليمان68897
تربية ابتدائي طنطامريم فرج ابراهيم عيد صليب492355
227o97هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةحسين محمد حسين عبدهللا
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر رضا حسنين محمود حسنين456124
58566oطب اسنان المـــنصورهمـــنة هللا محسن سامى محمد
27o635كلية البنات تربية عين شمسدينا غريب يوسف حسن
العالي  سياحه وفنادق اسكندريهابراهيم محمد ابراهيم محمد عبدالخالق388221
اعالم القاهرهياسمين عالم عبد السيد جابر22962
تربية ابتدائي الزقازيقوسام السيد محمد على الشــاطر641112
تجاره القاهرهباسم جمال بشــاى ابراهيم116551
تجاره القاهرهكيرلس كمال كامل ملك124997
تربية ابتدائي طنطااميره سامح مصطفى احمد حسين486199
اداب الزقازيقملوك رضا سليمان احمد524332
اداب طنطاندا نصر مكاوى الحوشى364316
3473o2تجاره االسكندريهدنيا حسن محمد حسن محمد عبد العال
صيدله االسكندريهرحمة أدهم فتحى عبد المجيد الشرقاوى448656
فنون جميله فنون المـــنياأميمه عالء محمود عبد الفتاح الغنام428964
5o8778هندسة الزقازيقشريف اشرف غريب احمد محمد رضوان
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كليةاسمجلوس
227o3oطب بنهاابراهيم مجدى ابراهيم الجزار
6425o5تجاره الزقازيقمى ابراهيم السيد السيد عبد هللا
2885o8تربية عين شمسشيماء ياسر عبدالفتاح سعيد عمار
تربية ابتدائي المـــنصورهنهال كمال متولى كمال متولى572187
اداب االسكندريهكريم خالد محمود مرسى موسى االلفى343763
تجاره عين شمسمحمد عواض سالمه عواض292539
376o24تربية كفر الشيخعلى فتحى محمد البحراوى
صيدله الزقازيقمريم احمد رمضان محمد العشرى512881
34o272اداب كفر الشيخميار السيد أحمد أبو السعود
اداب انتساب موجه عين شمسفاطمه حسن السيد عبد المقصود142331
24o7o6اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء فرج توفيق فرج محمد
35o876فنون جميله فنون االقصرياسمين محمد احمد عبد العظيم
هندسة حلوانمحمود اشرف حسنين شعبان143343
6416ooصيدله الزقازيقمحمد ابراهيم زكى متبولى سالمه
2o1797تربية عين شمساحمد محمد حسن نورالدين
طب اسنان االسكندريهمحمود عصام محمود عبد الحميد محمود338335
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةرشــاد خالد رشــاد عبدالعظيم221427
هندسة المـــنصورهاحمد محمد عبد الحميد محمد مرسي563536
2666o9اداب حلواناحمد سيد عبدالرحمـــن ابوالعينين
تربية بنى سويفهبة عادل مصطفى ابو سريع67882
56o34oهندسة المـــنصورهمحمود يسرى سمير عبد الحكيم الجوهرى
35743oاداب طنطاعمر ابراهيم سعد محمد شبل
طب الزقازيقهدير ابراهيم المتولى فرج579823
تجاره كفر الشيخلبني رضا محمد ابراهيم جبر377233
صيدلة بورسعيدايثار احمد فرغلي ابراهيم مصطفى661157
تربية ابتدائي بنى سويفمريم محمد صالح محمد68324
هندسة سوهاجانطونيوس مكرم نجيب جوهر785536
37o6o7طب االسكندريهآالء حسن مصطفى أبو بكر
3o16o1كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمياده اشرف رمضان محمد
طب طنطاشيماء طلعت إبراهيم هجرس486114
تجاره القاهرهجان حليم زكي عازر126867
66o665تجاره بور سعيداحمد محمد حسين دهب داود
هندسة االسكندريهاحمد ابو المكارم محمد ابو العزم459115
41973oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةياسمين حازم شريف عبد الرحيم
طب بيطرى المـــنصورهمحمود السيد محمد نعيم487371
اداب القاهرهمحمود رأفت مغورى سيد54672
اداب كفر الشيخفتحي ابراهيم اسماعيل ابراهيم375792
14o489تربية ابتدائي عين شمسزينب محمود سيد طه
6254oتجاره بنى سويفسمر اسماعيل عمر اسماعيل
57o651تجاره المـــنصورهسامى المرسى محمد المرسى الحزين
اداب دمـــنهوراحمد خيرى كمال رزق426352
طب الفيومانفال محمود على عباس73272
58291oنوعية المـــنصورهايه محمد عبد العاطى عبد السالم
تجاره كفر الشيخاميرة عبد الرحمـــن أحمد اسماعيل التطاوي372713
تمريض دمـــنهورعمار صبحي فرج محمد غالب441385
238o28تربية الغردقة جنوب الواديدعاء سراج الدين عبدالمـــنعم احمد
هندسة االسكندريهاحمد محمد انور جابر الخولى343437
5o8789هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد هشــام محمد جالل جاويش
1892o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود حسام الدين محمود على
139o32تجاره عين شمساحمد اسماعيل فتحى حمدان
19o8o5حقوق القاهرهمروان عمرو ابراهيم حمروش
نوعية بنهامصطفى عيد رشــاد على286823
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اداب المـــنصورهنورهان مدحت عبد الفتاح عبد الغنى الجناينى585324
هندسة اسيوطاحمد على محمود خليل191752
56o574هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن احمد محمد شحاته ابراهيم
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآية محمود حنفى محمود السنهورى446991
2946ooاداب عين شمسساره سيد حسن عبدالعال
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسامانى محمد ربيع متولى جنيدى282595
تربية ابتدائي المـــنصورهوالء صالح فهمى ابراهيم خيرهللا574749
تجاره انتساب موجه  عين شمسزياد محمد عبدالفتاح على عبدالعزيز291895
71939oهندسة المـــنيارامز اشرف عبدمريم حنا
41o3o2هندسة االسكندريهابراهيم محمود ابراهيم عبد المطلب
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةجون وصفى القمص ميخائيل حنا125317
هندسة شبرا بنهاعبدهللا محمد سعد عبدالمجيد عبدهللا284759
344o33تربية رياضيه بنين االسكندريهعمر مجدى محمود محمد محمود
اداب انتساب موجه االسكندريهفاتن محمد عبد الفتاح السيد قابيل347742
صيدله القاهرهساره برسوم فايز مرقس192762
تربية ابتدائي بنى سويفاكرام محمد محمود احمد65527
اداب المـــنصورهمى عباس فتحى محمد الشحات594959
تجاره القاهرهمصطفى خليفه مصطفى صالح147843
373o74صيدله االسكندريهايناس محمد عبدالفتاح عيسى
583o28تربية المـــنصورهايمان السيد محمد عبد المعطى
7o764كلية األلسن بنى سويفعماد جمال عطيه احمد
644o16هندسة اسيوطمحمد عبد الحليم على محمد بدر
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسماء مصطفى عبدالصمد ناصف226174
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه خالد حسن حسنين151418
6433ooطب بنهامحمد كيالنى احمد محمد الكيالنى
رياض اطفال بنى سويفمـــنى سيد محمود عبد الفتاح69678
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشريف محمود احمد سيد احمد مطر235514
تجاره االسكندريهامل بشــارة بسادة بشــارة423874
153o86اداب القاهرهعمر عادل عباس جمعه
طب المـــنياتغريد عبدالباقى عبدالنعيم عثمان754894
هندسة قناعبد الرحمـــن محمود مهران فريج733951
طب اسنان طنطااحمد هاشم محمد ابو الخير218196
1247o7اداب حلواناميره محمد محمود عبد الفتاح
6168oتربية بنى سويفشهاب احمد عبد العظيم عبد المقصود
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمحمود عبد المحسن ابراهيم محمد عواد413632
3oo798طب بنهابسمه مجدى حماد عبدهللا سيد ابوالنصر
هندسة بور سعيدمصطفى محمد مصطفى محمد قهوه594714
13o65إعالم ج جنوب الوادىسماء حمدى احمد ابراهيم بركه
64847oرياض اطفال المـــنصورهمـــنى ابراهيم محمد احمد طنطاوى
41oo83تربية اسكندريةروان محمود خليل ابراهيم خليل
عالج طبيعى قنااسالم يحيا حسين محمود813256
اداب عين شمسمحمد احمد محمد حسن133612
هندسة االسكندريهاية محمد عبد الجواد ابوالفتوح العدوى346364
طب عين شمساحمد مهدى فتح الباب السيد عامر عبده289179
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةالشيماء محمد حسيب عامر226699
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورهبه عبد المجيد شحاتة عبد الحميد445782
8o358تربية الفيوممصطفي محمود كريم محمد
22268oتربية طفوله شبين الكومايمان السيد سعد ابوالنجا
188o4oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانكارين هشــام كمال على فرج
362o98هندسة طنطااحمد هشــام السيد عباس
كلية هندسة بنهااحمد طلعت محمد العفيفى233278
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسراء فضل احمد فضل716227
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تجاره عين شمسابانوب سمير سامي اسعد51248
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن محمود احمد على196864
اداب قنا ج جنوب الوادىايمان فتحى عبد الفتاح عبد الغنى734297
6379o5تربية الزقازيقساره عبد الحليم طلب النجدى رضوان
تربية الزقازيقميار السيد العزازى ابراهيم525295
تجاره المـــنصورهساره عماد كمال الحنفى احمد خيربك586774
صيدله القاهرهاسماء ناجي كامل سيد155264
طب المـــنيااسراء جمال الدين مطر بشير712926
27694oتجاره بنهاعبدهللا اشرف يونس عبدالحليم يونس
السن عين شمسهبه احمد زيد راشد تونى149326
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد هشــام حسين محمد139729
طب اسنان كفر الشيخنورهان محمد طارق محى الدين محمد438653
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد اسامه فايز عبدالحى213758
2832o7صيدله حلواننورا سيد حسن على
2679o4اداب القاهرهيارا هشــام عبدالمـــنعم سليمان
تجاره المـــنصورهداليا محمود ابراهيم فتوح الناغى489366
43279oعلوم االسكندريهأمينة حسين محمد حسن الشرقاوى
طب الزقازيقروفيدا جميل محمد عبدالجواد صالح647756
كلية السياسة واالقتصاد ج السويساحمد زكى زكى الزهار636135
هندسة القاهرهحبيبه عبد الحكيم على عبد الجيد28612
تجاره االسكندريهميرنا طارق محمد رضا عبد المجيد على الزينى411195
1172o4حقوق عين شمسيسرا عمرو عصام الدين على ريان
صيدله االسكندريهصافيناز فوزى محمد حسن ابوسعده446327
4971o6تجاره طنطامحمد محمود رشــاد صالح النقيب
تربية اسيوطايمان جمال عبد الجواد حسين792763
صيدله االسكندريهالحسناء احمد ابراهيم احمد حسين 438163
2o6254تربية عين شمسمريم سليمان رزق حنا
13115oصيدله عين شمسمحمد حسنى حسن احمد الليثى
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتغاده محمد مراد على732738
7588ooكلية الطب بقناعبدالرحمـــن على احمد عباس
نوعية موسيقيه قنامونيكا نروز كمال رزق745355
تجاره بنى سويفمكاريوس اشرف سعد دبشه722539
تربية ابتدائي طنطاتيسير حماده عبد الخالق على الدميرى488269
اداب الزقازيقامانى ايمـــن صابر عبدالغنى645955
اداب المـــنصورهاسعد سامح فايز شوقى561895
طب اسيوطمـــنى محمد أحمد محمد748332
اداب المـــنصورهتسنيم الديسطى حمزه عبد العاطى جادو571428
عالج طبيعى ج كفر الشيخايمان احمد على شبانة578967
2o3o31اداب القاهرهنسمه صبحى محمد احمد
8o6164فنون جميله فنون االقصرمارتين شحاته فخرى ميخائيل
374o6oتربية ابتدائي كفر الشيخمحمد صالح محمد احمد حشيش
64994oتربية طفوله الزقازيقوفاء عبدالعاطى محمد عبدالجليل
138oo2اداب القاهرههبة هللا توفيق محمد هدية هللا
116o32تجاره عين شمسميرنا عصام حلمي فهيم
35o783تربية اسكندريةدينا أنور بشيته زخارى
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن عصام ابو سريع احمد154638
667o84تجاره جامعة السويساحمد جمال عبد الخالق الحسينى
141o69تجاره انتساب موجه  عين شمسنورهان حسن جمعه رفيع
59oo37تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء عبد الحكيم عبد المحسن عطيه الشربينى
هندسة االسكندريهمحمود عطيه عيد عطيه عيد454154
اداب القاهرههدير وجدى الششتاوى عبد العال علي198258
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفطارق جمال محمد محمد ابووادى466194
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تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد نبيل سيد على سيد131726
طب المـــنصورهحامد الشحات حامد محمد حسن571521
تربية االسماعيليهاسراء صابر احمد محمد653926
اداب المـــنصورهنورهان حلمى فؤاد عبد المقصود494522
تجاره القاهرهاحمد فتحى عبد الظاهر حسن الخولى55817
حقوق القاهرهيوسف اشرف عبد الحكيم عبد الوهاب57673
اداب اسوانمختار حسين نوبي حسين833889
495o2oطب المـــنصورهمحمود خلف محمد خلف النجولى
7331o7هندسة قنااحمد وليد يحيى عبداللطيف
طب اسنان المـــنصورهمريم وجيه عوض زويته591989
8o4953حقوق سوهاجمحمد جمعة فوزي عبد الرسول
هندسة عين شمسداليا محمد حامد محمد116843
تجاره عين شمسمينا رفعت فوزى مـــنصور273146
تجاره االسكندريهاحمد مختار احمد مختار احمد411384
تربية ابتدائي كفر الشيخاميره ابراهيم اسماعيل السقا374627
هندسة االسكندريهبيتر يوسف حلمي بسادة يوسف458677
454oooهندسة االسكندريهاحمد مرسى ابراهيم مرسى سعد
كلية هندسة بنهاعبد هللا اشرف نجيب السيد علوان638935
طب القاهرهايه محمد فؤاد السيد عرفه37943
44oo5تجاره انتساب موجه قاهرهخليفه عادل خليفه ابوزيد
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن مدحت حمدى عبد الرحمـــن121494
طب االسكندريهامينه نصر الدين هاشم اللقانى346882
تربية اسيوطصفاء مرزوق درويش جادالرب799732
8o3723تربية ابتدائي سوهاجوفاء عبد الحليم حافظ محمد
56o296هندسة الزقازيقاحمد اكرم مـــنصور على مـــنصور
تجاره انتساب موجه قاهرهاسراء على مصطفى احمد21284
8o8517حقوق سوهاجيوسف اسامه سعد محمد
64o741هندسة عين شمسعمر مصطفى كمال عبد الرؤوف
كلية أداب بورسعيداسراء السيد عبد المـــنعم السيد سعيد661446
295o96تربية عين شمسفريده محمد كامل محمد
تربية اسوانمحمد عبد العزيز شوقى متولى821432
تربية رياضيه بنين الزقازيقاحمد عصام محمد محمد جميل639219
اداب طنطادينا محمد المغوري الصاوي497879
5o2449تجاره جامعة دمياطنادر العربي محمد الفار
هندسة سوهاجاسماء السيد ابراهيم السيد811212
تربية طفوله اإلسكندريةآية محمد صبحي علي423742
5o6124هندسة المـــنصورهمحمد مجدى محمد حمزه
8o2926 تربية اسيوطنجوى ناصر بخيت عطا
نوعية فنيه كفر الشيخاسماء محمد يوسف السعدني377897
5oo656تجاره جامعة دمياطامـــنيه وفيق محمد عسيلى
اداب عين شمسعلي محمد علي سعيد مصلوح273723
تربية ابتدائي االسماعيليهاحمد محمد عبد الحميد عبد الحميد احمد653594
58o251تجاره المـــنصورهمـــنى احمد عبد الفتاح بكر يونس
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسكريم احمد محمد محمد عبد الوهاب666292
تربية بنهاسلمى صابر ياسين البكرى ياسين496246
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورهان عبد الرازق على سالم791522
49o988صيدله المـــنصورهمعاذ بشرى العدلى محمد محمد
تربية ابتدائي دمـــنهورسحر رفاعى ابراهيم محمد خطاب428725
هندسة كفر الشيخمحمد صبرى كامل حامد عبد الجواد368799
طب بيطري المـــنيامحمد عادل ابو بكر محمد753779
432o88تربية طفوله ج دمـــنهورسلمى عبدالمـــنعم عبدالواحد عاشور
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود حامد عباس احمد656249
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هندسة عين شمساحمد جواد ابو الفتوح محمد حسين641999
هندسة عين شمسمـــنه هللا احمد على احمد اسماعيل196659
29o264تجاره انتساب موجه  عين شمسسيد اشرف السيد محمد سند
5745o2هندسة كفر الشيخهبه محمد السيد عمرو
تربية أساسي اسكندريةلبنى عبد الناصر محمد محمد عبد القوى خليفه423788
حقوق عين شمسندا باسم احمد مـــنصور عبد الفتاح194821
إعالم ج جنوب الوادىسميره ابراهيم سيد ابراهيم143827
هندسة اسيوطمحمد حسن محمد عبد الحكيم787439
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه عادل محمد يونس218889
43o641تربية دمـــنهورنرمين السيد اسماعيل البدرى
73o576هندسة المـــنيايوسف محمد عبد الحكيم جالل
نوعية االسكندريهمها ابراهيم عبدالقوي دسوقى ابو العطا428616
تجاره كفر الشيخسمير عادل علي مصطفي رجب375776
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عوض جابر االقرع233679
طب بنهاايمان ابوالحديد محمد ابوالعينين226466
رياض اطفال المـــنصورهانجى رمضان محمد مصلحى643542
5895o3صيدله المـــنصورهدينا حميدو على السيد الحصرى
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسكريم وائل محمد فتحى خليل العزازى517268
السن عين شمسفرح عادل على عبد الرحمـــن مصطفى114615
27o895تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميار صالح عبدالسميع بدر
تجاره بنى سويفشكري محمد شكري محمد61989
تربية طفوله طنطازهره فوزى عبد الرازق ابراهيم عيسى367755
طب بيطرى االسكندريهمصطفي محمود عفيفي أحمد يوسف السعدني412863
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامل محمود عبدهللا دسوقى723255
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد الشحات رجب السيد جمعه شحاته439784
صيدله المـــنصورهاسماء على احمد على اسالم571253
21538oحقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةفاطمه سعيد معوض دابى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسسلوى عيد موسي عيد666526
49o188هندسة طنطاجهاد عبد الكريم محمد محمد الخميسى
تجاره بنهاعبد الرحمـــن طارق امام جمعه45416
كلية البنات تربية عين شمسفاطمه امام ابوالمجد امام293529
3oo4oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن محمد سيد ابراهيم جمعه
19o434هندسة عين شمسندى حسان محمد حسان
63944oاثار القاهرهساره محمد محمد عبدالحميد عوض سالمه
3o3o23طب اسنان طنطاامـــنيه عطيه ابراهيم عطية
اعالم القاهرهنرمين نصرالدين سعد سالم شديد188894
28o17oطب بيطرى بنهااحمد خيرى فائز محمد خيرى محمد عرفه
تربية أساسي اسكندريةدنيا شريف احمد سعد حسن419538
حقوق بنى سويفاحمد سعودي محمد احمد718194
146o59اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايات سامى محمد مصطفى
صيدله طنطااسراء عاطف عبدالستار عبدالرسول زعير368211
حقوق عين شمسساميه عصام محمد محمد محمد سعيد39678
تجاره بنهامحمد اسامه عبدالرازق عبدالرحمـــن276299
السن عين شمس/رياضةياسمين عبدالعزيز محمد عبدالعزيز285296
اداب القاهرههشــام ابراهيم عبود عبد الحميد54692
كلية البنات آداب عين شمساسماء احمد عبد هللا محمد142126
344o6oتجاره االسكندريهمحمود مسعود عبدالحليم الصاوي عابدين
طب كفر الشيخهاجر مسعد عبد هللا المغازى غازى385594
2793ooاداب بنهاعلياء عز العرب كمال زهرة
3847o2تجاره كفر الشيخاحمد جمال محمد عبدالحميد تقى الدين سليمان
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسراء هاللى عبد السند عبد العليم729925
421o5oكلية األلسن كفر الشيخاحمد نصر فتحى عباس مصطفى
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طب طنطامحمد عبد المقصود عبد الحكيم سالم353123
43o87فنون جميله عماره ج حلوانمريم طارق عطيه محمود الرشيدى
تجاره بنهاجهاد شعبان ضيف هللا عبدهللا283581
اداب الفيومنورهان عادل ادهم محمد74411
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسروان اشرف محمد احمد134952
فنون جميله فنون حلواننيره محمد عبدالحميد حامد274244
52o581تربية رياضيه بنين الزقازيقمحمد حسن السيد محمد حسن
طب بيطرى القاهرهاسالم كيالني سعد شحات159932
هندسة الفيومعبد اللة مرعي عبد اللة طة عبدون414662
5o2644تجاره جامعة دمياطاميره وحيد مصطفى العفيفي
صيدله المـــنصورهايه السيد محمد احمد ابراهيم567961
22o617تخطيط عمرانى القاهرهعبدالرحمـــن مصطفى عبدالرءوف الطنبداوى
صيدله المـــنصورهالشيماء اسماعيل فرج اسماعيل عاشور574598
5213o4برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشيماء عابد فرحات محمد
8o752oتربية سوهاجاميره كمال محمد عبد الحليم
تربية بنى سويفهند على عبد الفتاح احمد66934
2787ooصيدله الزقازيقسميره عيد محمد عبدالحميد
اداب عين شمسحسين مهدى فايز محمد116147
طب طنطااحمد عبد الحليم عبد الحليم احمد صفية485511
كلية الطب بقناحسام محمد عبدالمـــنطلب حسان761517
هندسة المـــنصورهنورا شــاهين محمد كمال محمد583381
تربية الزقازيقمـــنى خالد محمد السيد643433
تربية الفيومياسمين على فتحي صالح75743
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاشرف صالح سعد مترى715173
كلية السياحة والفنادق بنى سويفمحمد محمد عبد المحسن محمد61337
تجاره القاهرهفاطمه عمرو الدين امام حافظ114489
35o935رياض اطفال االسكندريه طالباتعفاف محمد عيد حسين محمد
طب الزقازيقمصطفى السيد كمال عبدالجواد649812
66o2o5تربية ابتدائي بور سعيداحمد مجدى محمد حسنين قاسم
تجاره القاهرهمايكل ميشيل حكيم عيسى118428
صيدله طنطادعاء محمود أحمد طايل449783
كلية طب أسوانمحمد محمود احمد جالل821564
هندسة الفيوممحمد حسن عبد الفتاح علي74231
اداب بنهاهويدا مـــنصور عبدالرحمـــن مـــنصور229142
43o519كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةايمان أيمـــن حسن عبد الرحمـــن الفخرانى
إعالم بنى سويفهدير فتحى محمد احمد278911
42o624تجاره االسكندريهابراهيم طه علي طه احمد
تربية المـــنصورهايه سمير عطيه عبد العزيز السيد572115
اداب القاهرهاحمد محمد محمود سليمان137174
411oo2تربية موسيقيه حلوانسلمى مصطفى خميس مصطفى
اداب بنى سويفضحى مصطفى زكي محمد62716
5o1o1oصيدله المـــنصورهميار محسن المتولى الباز
تربية ابتدائي بنهاايه خالد عبدالمطلب عبداللطيف حسنين284882
حقوق بنى سويفمحمود محمد اسماعيل احمد75835
29o617هندسة شبرا بنهااسراء عماره حسن محمد امام فودة
هندسة القاهرهشهد عفت عبد الحميد الشربيني مـــنصور122126
3o3514صيدله طنطاانجى مدحت محمد فريد
5o4474اداب جامعة دمياطلمياء على ياسين مصباح علوان
تجاره الزقازيقرحمه عبده احمد عفيفى642467
7oo52تربية ابتدائي بنى سويفاسامه محمد سيد عبد الباقى
طب بيطري المـــنيااسماء احمد لطيف صبح721775
اداب طنطاعبد هللا صالح على سعد حسن357114
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كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةاسراء عزت صالح علي مـــنسي653927
تربية ابتدائي قنا ج الوادياحمد محمد صالح محمد738949
587o34تربية ابتدائي الزقازيقمحمد احمد زاهر محمد موسى
اداب عين شمسيوسف محمود عبد هللا السيد139232
27o997تربية موسيقيه حلوانايه حسن محمد ابراهيم عبدهللا
5668o9تربية المـــنصورهنورهان طارق صالح الدين محمد
تجاره الزقازيقنيفين طارق محمد النجدى638759
635ooتربية بنى سويفهشــام عبد الحميد ابوبكر خالد
صيدله طنطارانيا محمد محمد محمد غباشى278684
35116oطب االسكندريهرنا رفعت عبد المجيد عبد الكريم عليبة
8o7497صيدلة سوهاجيسى كمال سمير حنا
15196oصيدله القاهرهساره سعيد عبد الجليل شعبان
طب المـــنصورهمـــنار محمد عادل طة575527
28o442اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةبالل محمود مصطفى على العشري
3483o1تربية طفوله اإلسكندريةفاطمة احمد فتحى عبد العظيم حواش
تجاره دمـــنهوركرم جابر نعيم خطاب426752
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد عالءالدين عبد التواب جاد66343
اداب انتساب موجه االسكندريهآية احمد اسماعيل درويش مصطفى السرجاني349257
41735oاداب االسكندريهايمان محمود عبدالحميد محمد
35o58تجاره انتساب موجه قاهرهدعاء محمد علوان عبد الواحد
تربية شبين الكومتغريد احمد محمود سيد احمد225687
هندسة حلواننيللى طارق عشماوى سيد116789
تجاره كفر الشيخرمضان عامر امين رمضان عيد384935
اداب المـــنياأحمد سعيد عبد هللا عبد التواب729125
1894o1صيدله القاهرهمـــنه هللا ناصر احمد حامد
تجاره الزقازيقعز الدين ايمـــن عبد الحميد النحال517256
3772o5تجاره كفر الشيخساره ابراهيم بسيونى مرسى محمد السعيد
اثار القاهرهسمية محمد عبد القادر سالمة151794
نوعية المـــنياسمر مدحت حسنى محمد716762
تربية الزقازيقساره على محمد اسماعيل خليل646296
طب بنى سويفايمان عبد السالم كامل احمد68541
72o957تجاره بنى سويفمحمود سعيد مـــنشــاوي عبدالرحمـــن
حقوق القاهرهابراهيم اسماعيل اسماعيل عيد يوسف123888
طب االسكندريهسلمى محمد عوض محمد عيسى346573
اداب االسكندريهدينا صالح محمود ادم عثمان422856
5o4o12تجاره جامعة دمياطشريف محب مراد الزالقى
اداب القاهرهفاطمه محمد فتحى جودة الزهيرى27148
السن عين شمسهند حاتم عبدالعظيم حامد حليمه498553
213o73هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد يوسف محمد عماره
8oo586اداب اسيوطوفاء هريدى احمد محمد
81223oتربية ابتدائي سوهاجراندا اشرف حامد محمد
اداب اسيوطعلول احمد زكى مصطفى797625
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفريهام ابراهيم عطيه محمد275167
كلية األلسن ج أسوانرمضان عصام السيد احمد مصطفي343963
هندسة االسكندريهمروان خميس بدر ابراهيم الشرقاوي414885
تجاره عين شمسمـــنه هللا خالد الصادق حسان267854
71o213اداب المـــنيامحمد شحاته ظريف عبد الحفيظ
8ooo55طب بيطرى اسيوطايمان محمد عبد الحميد محمد
786o95تربية ابتدائي اسيوطندى هشــام احمد شكرى عبد السالم
صيدله طنطادعاء محمد فوزي الليثي367554
تجاره بنى سويفمصطفى عفيفى احمد عبد الواحد66365
592ooتربية حلوانسعيد بكر محمد عبد المـــنعم
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2996o8صيدله الزقازيقفادى فريد شوقى عزيز بغدادى
5668o5تجاره المـــنصورهنوران ابراهيم محمد عبد الرحمـــن
2o7o28اداب عين شمساسراء سيد محمود محمد القاضى
صيدله الزقازيقامل زكى احمد لطفى الجوهرى597176
طب القاهرهاندراوس نبيل بديع لبيب816315
هندسة الزقازيقمحمود محمد سليم دسوقى512581
6o248اداب انتساب موجه القاهرهحماده فوزى محمد عطيه
8o9828تربية سوهاجاحمد صابر عبد المعز حسن
تجاره الزقازيقريم اسماعيل محمد الشبراوى648446
هندسة الزقازيقمحمد ياسر حسين عبد السالم513757
8o632oتربية سوهاجصوفيا طلعت عطا جاد
طب االسكندريهمحمد احمد عيسى هاشم عثمان436489
صيدله القاهرهايه سيد محمد على149117
34o743هندسة االسكندريهمحمد صبري عبد الرؤوف ابو بكر عثمان
تربية ابتدائي اسيوطمارينا جمال شــاذلي ساويرس799746
4598o8هندسة االسكندريهعمر عبدالناصر عباس عباس عدوى
رياض اطفال المـــنصورهساره ايمـــن ماهر الدسوقى المتولى577994
59oooعالج طبيعى القاهرهداليا احمد عبد الستار السيد
8o9449تربية رياضية بنين سوهاجمحمد محمود عبد الحافظ عبد الغفار
كلية الفنون التطبيقية ببنهادينا محمد سعد ابراهيم292419
تربية اسيوطمحمود حسين محمد عبد الحافظ797881
451o22كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورداليا اشرف السيد اسماعيل
تربية اسكندريةمي يوسف عبدهللا فرج يوسف417511
كلية البنات تربية عين شمسنيره احمد صالح الدين عبدالوهاب295142
48797oصيدله الزقازيقسارة وليد علي الجندي
طب طنطاايه مجدى محمود السيد بدوى359441
اداب الزقازيقاسراء حمدى احمد مروان لويزه639884
صيدله االسكندريهندى ياسر يوسف محمد خضر438932
صيدله الزقازيقندا تامر هالل عبدالحميد رمضان639389
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد عاطف عبدالعزيز الحماقى الشيخ381284
42o83اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةعمر عالء الدين عزت زكي
52332oاداب الزقازيقرانيا السيد عطوه عطوه
طب اسنان عين شمسانجى حمدى على حسانين635591
45o382طب بيطرى جامعة الساداتايه عبدهللا معوض عبدهللا
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةزياد الدسوقى العزيزى السيد سليمان235271
4924o7اداب المـــنصورهنورهان وليد حسن على القبانى
72246oنوعية المـــنياعبدالقوى محمود عبدالقوى محمود
تربية الزقازيقريهام عربى السيد احمد عرفه643184
صيدله القاهرهاسماء نور عبداللطيف محمد199677
49o4o2هندسة المـــنصورهمحمود عادل احمد ابراهيم الحداد
هندسة حلوانعصام الدين كمال علي خلف51469
2o5565تجاره وإدارة أعمال ج حلوانصالح محمد صالح احمد الليثى
3oo95oنوعية بنهاايه حسن جوده السمباوى
73o216طب المـــنياندا عصام احمد على
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخجهاد احمد محمد عبد الحميد عجيله376781
هندسة حلواناحمد محمد احمد سيد النساج243293
هندسة بور سعيدمحمد طارق محمد احمد يس664338
تجاره انتساب موجه  عين شمستغريد عبدالمـــنعم محمد حسن268584
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمروه محمود على عبدهللا295268
كلية الطب بقناحامد عبد الجواد أحمد عبدهللا741138
72o627اداب المـــنياساره احمد احمد محمد
تربية حلوانامل حسن عبدالمـــنعم حسن239342
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22278oطب اسنان طنطادعاء مسعد فايد البناوى
تجاره عين شمسياسمين حسين حمدى محمود117965
6552o7تربية االسماعيليهمحمد عطيه الشحات حسن
34o862اداب االسكندريهمحمد أحمد فتحي احمد زايد
هندسة شبرا بنهاعبدهللا عمر فتوح مصطقى فتوح288993
تجاره القاهرهمحمد عبد الرحمـــن السيد محمد115157
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةخلود احمد خالد عبدالرحمـــن644961
هندسة المـــنصورهمحمد حمدى احمد محمد سمك576168
7967o1طب اسيوطمحمد شحاته محمد عثمان
صيدله المـــنصورهساره اشرف محمد طه العشرى592435
هندسة االسكندريهمارينا مجدى امريد لبيب عازر457862
81o841تربية طفوله سوهاج طالباتايه عبد الرحيم يوسف عبيدهللا
تربية ابتدائي شبين الكومافنان شوقى احمد العشماوى214821
تجاره بنهاعبدالعزيز عماد عبدالعزيز مرداشى الصباغ285787
3o6751التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنى عبدالرحمـــن راعى محمد رضا
79o8o1تجاره اسيوطاحمد محمد عمر احمد
37o826طب االسكندريهامانى صالح مصطفى محمد الديباوى
29o925تجاره عين شمسمصطفى سمير السيد حسن ناصر
تربية حلوانساره محمود ابراهيم سالم عويس55477
تجاره الزقازيقابانوب معوض جرجس معوض517177
طب المـــنصورهبسمه عالءالدين عثمان احمد ذكى563484
اداب الزقازيقمحمد صالح  الدين ابراهيم محمد639565
اداب االسكندريهنادين وليد فاروق شعبان احمد417864
58oo26طب المـــنصورهفاطمه عالء الدين عبد العظيم السيد محمود
1234o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيارا ياسر محمود يوسف
35ooo2اداب االسكندريهداليا رضا سعيد على
632o6طب بنى سويفايمان اشرف ابراهيم عبد السالم
هندسة شبرا بنهاعالءالدين عاطف توفيق محمد صادومه276622
اداب بنى سويفجهاد محمد مهدى سيد65351
طب بيطرى الزقازيقهناء حمدى على ابوالوفا محمد585675
نوعية كفر الشيخهدى عبد اللطيف محمد احمد384318
هندسة الزقازيقهاله عبد المعز محمود العوضي647819
44o18تجاره عين شمسطارق صفوت عبد الرحمـــن مـــنصور
تربية ابتدائي سوهاجشيماء رجب ابراهيم سليمان811968
تجاره عين شمسعبد الغفار مصطفى عبد الغفار الجندى146957
66o453تربية بور سعيدعبد الحميد السيد كمال الدين على السيد
144o39اداب عين شمساسراء محمد بدرى عبد الحليم
759o6تربية الفيومصابرين ابراهيم عبد الجليل رشوان
58774oالسن المـــنياايهاب السيد السيد احمد يوسف
813o9اداب الفيوماحمد رمضان لطفي عبد المقصود
هندسة عين شمسمحمد حسين محمود على115699
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسندى على السيد مصطفى653787
نوعية كفر الشيخهبه حسني بسيوني مصطفى الدسوقى372163
5o9454نوعية الزقازيقالعربى صالح محمد محمد عبدربه
طب طنطاايمان احمد السيد الفقى359889
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةحسن نبيل حسن محمد217496
127o65تربية عين شمسهادى هشــام عبد هللا سعيد
832oo3طب بيطرى سوهاجحسام عبد الحميد محمدين عبد الحميد
66o789هندسة بور سعيدايمـــن نبيل السيد احمد محمد ابو الهدى
222o93هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد كامل عبدالحميد الكمشيشى
صيدله طنطامحمود مصطفى بدير ابراهيم عبده488876
هندسة االسكندريهأحمد إبراهيم السيد على عزام459878
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فنون جميله فنون ج االسكندريهرنا السيد السيد مرسى القليوبى 423326
كلية الطب بقناهبه تياه بشير ادريس822593
اداب القاهرهبسنت محمد عبدالمجيد محمود خورشيد198549
66o441تربية بور سعيدالسيد عبد المـــنعم عوض الداودى
4965o5تربية طنطااسالم اسماعيل قاسم نبيه عبد السالم
نوعية الزقازيقسمر حسن يسرى حسن السيد غنيم648455
2o7497اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةرحاب خالد ربيع عبدالرازق
417o86تربية اسكندريةهاجر متولى حسين حمزة يوسف
صيدلة اسيوطامل عفت سعيد سيد748499
28oo94صيدله الزقازيقمـــنال على محمود على العناني
413o41طب االسكندريهمحمد حسن على حسن عكاشة
اثار القاهرهتقى حسام حسن محمد على27817
اداب عين شمسحسناء زينهم عثمان محمد ريحان134231
56o132طب المـــنصورهاحمد مجدى محمد محمود المتيم
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه شهاب هاشم صالح524915
تربية ابتدائي بنى سويفاميره طارق ممدوح محمد65345
اداب انتساب موجه القاهرهاحمد محمد احمد محمود حسين56729
2784o1اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةغرام مجدى مرزوق محمود
1486o7اداب القاهرهاسراء محمود عبد الفتاح حنفى محمد
586o92هندسة الزقازيقحمدى عبد الوهاب ابو بكر محمد خير هللا
رياض اطفال المـــنصورهساره السعيد احمد صابر على588869
تربية دمـــنهورتقى رمضان السعيد عمار429274
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد رأفت علي علي مقلد217597
حقوق االسكندريهعبد هللا انور بسيس سعد مـــنبى416823
72364oنوعية المـــنيانورهان محمد راسخ احمد
تجاره طنطاعماد محمود ربيع محمد ربيع352677
266o99اداب حلواننسمه محمد فوزى درويش
35o975صيدله االسكندريهاالء جمال احمد حسن الديك
724oo8تجاره بنى سويفمارينا جوزيف حبيب حنا
طب طنطاهند صبحي السيد عبدالفتاح المليجي363471
نوعية كفر الشيخذينب محمد محمد السعيد عالم381996
هندسة عين شمسعمر خالد سعد محمد السيد121944
721o71رياض اطفال المـــنيا طالباتميرنا بباوى حنا جرجس
اداب بنهامـــنار عبدالعاطى ابراهيم الغباشى277762
4113o2سياحه وفنادق االسكندريهمرام مصطفى محمد احمد صبره
صيدله طنطامحمود احمد محمد رمضان362851
كلية البنات تربية عين شمسامـــنيه رضا ميهوب عويس28198
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشروق رمضان على عبده234425
صيدله االسكندريهاميرة صالح على السيد433931
28867oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد صبيح عبدهللا صبيح
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسمريم سمير ابراهيم حسين671882
414o84هندسة االسكندريهمهند رماح محمد شعبان سلمان
تخطيط عمرانى القاهرهمحمد محمد فهمى الجوجرى357783
نوعية المـــنيامروان صبرى صالح عبد هللا725968
صيدله طنطامـــنى إبراهيم محمد شعبان كشك498337
144o84اداب عين شمسمريم عصام محمد عبد اللطيف
8o7895اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةرامز خيرى التعلب يعقوب
تجاره عين شمسفاطمه سيد محمد محمود موسي296493
49o49تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد احمد عبد العظيم احمد البحيرى
هندسة طنطااحمد مرسى عبد الفتاح حسن ابوحسين498652
41o378هندسة اسيوطمصطفى عادل عطية احمد عوض
144o41حقوق عين شمساالء حسن زين العابدين كفوري
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صيدله المـــنصورهعبير سالم ابو عتاب حافظ الحناط586576
4894oهندسة القاهرهمـــنة هللا مجدي سعد حسن
56287oتجاره المـــنصورهاحمد عاطف شوقى عبد الحميد نواره
طب القاهرهعلى عماد حمدى على724329
تربية المـــنياعلياء احمد اسماعيل مرسى716785
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىشريفة محمدين حامد محمد822131
هندسة القاهرهياسر طه محمد عبد الحميد سالمه53448
 تربية الساداتاسماء سالمه السيد ابوالعال225816
56437oتجاره جامعة دمياطمحمود احمد ابراهيم محمد عبد العزيز
12o741فنون جميله عماره ج االسكندريههند عماد الدين سمير سيد
44826oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورهاجر سعد محمد جاد حسين
هندسة بور سعيداحمد سيد رمضان عبد الجابر656926
نوعية كفر الشيخعفاف طلعت ابراهيم ابودنيا369453
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء احمد محمد عبد الحليم الجندى446463
748o6oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةندى سعيد ايوب حسين
3496o4صيدله االسكندريهمـــنة هللا حسن احمد شحاته
اداب انتساب موجه القاهرهاسراء كامل سعيد كامل52262
9o748هندسة المـــنيامحمود كارم عبد الحميد عبد المقصود
اعالم القاهرهرضوى ناصر محمود سعد عبد العزيز34341
797o8تجاره بنى سويفرانيا محمود محمد عبد الرحمـــن
طب اسنان طنطامروه رفيق عبدالحميد البيلى447464
صيدلة سوهاجايه عبدالمـــنصف شوقى فهمى735745
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره سامح عبدالهادى ابو سكينه221168
36o6o4تربية ابتدائي طنطامـــنة هللا عادل عبد الستار عبد السالم مرسى
صيدلة اسيوطبقطر حنا عبد المالك بخيت786621
17o61اداب حلوانمحمود محمد سعد الدين محمد
تجاره المـــنصورهعمرو يسرى رجب عبد العال محمود578812
فنون جميله فنون حلوانمـــنة هللا محمد عبد الجواد سيد عايد13636
5378oطب القاهرهعمر سالمه عبد العزيز الطيار
8o87ooطب سوهاجديفيد مجدي بديع راغب
71226oتربية رياضيه بنين المـــنيامحمد سعداوى ابوالعيون عبدالحميد
طب بيطرى بنهارحاب صفوت احمد محمد279729
كلية هندسة بنهامحمود احمد سعيد عبدالحميد279546
تربية بنى سويفشيماء احمد خفاجى احمد66845
27o681اداب حلواننورهان سعيد فوزى محمد السيد
رياض اطفال االسكندريه طالباتياسمين احمد محمود مرسى89251
3o3337صيدله طنطامروه دسوقى عليوه خضر
رياض اطفال المـــنصورهامـــنية على عبد الفتاح حسن عامر498169
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد طه طه علي الزهيرى426996
33998oتربية طفوله اإلسكندريةياسمين السيد محمود السيد
نوعية الزقازيقمروة جمال احمد راضى512399
اداب القاهرهاحمد اسماعيل عبد الفتاح محمد حجازى124922
43o632تربية دمـــنهورعلياء عبد الغنى عبد الرحمـــن القصبى
485o85هندسة طنطاراجي جون شوقي جرجس
السن عين شمسغاده عبدالحميد عبدالمولى زقلوطة222634
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف احمد حسن عبد النبى18796
1546o1تجاره بنهااحمد ابراهيم محمد ابراهيم
369o52هندسة االسكندريهحسام سيد أحمد سيد أحمد نافع
حقوق القاهرهغاده احمد سعيد صالح55418
12o856هندسة المطريه جامعة حلوانرجاء يحيى نبيه المرغنى الوند
صيدله الزقازيقنادين محمد شطا محمدين بدوى563529
73o755اداب المـــنياصفاء صياح علي محمد
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تربية/رياضه االسكندريةعلياء عاصم محمد عبد الحكيم ابراهيم341286
صيدله الزقازيقدينا اشرف عبدهللا محمد سيد احمد278682
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا حنفى كمال الدين حسن138642
هندسة االسكندريهخالد محمد عبد اللطيف كمال الرومي459418
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد جمعه محمد شريف السيد43861
طب اسنان طنطارغد ابراهيم احمد الشعراوى359493
تجارة قنا ج جنوب الواديأميرة عادل ابو الوفا الصادق733256
هندسة حلوانابراهيم فتحى مفتاح واعر99133
2772o7نوعية بنهاايمان مجدى حسين محمد
7o292هندسة بني سويفاحمد محمد محمود سالم
646o16تجاره الزقازيقمحمد طلعت محمد عبدالسالم
هندسة الزقازيقمحمد عبده احمد دسوقى524112
72o112فنون جميله فنون المـــنيامى عماد على محمد
رياض اطفال المـــنصورهمـــنة هللا احمد اسماعيل السيد احمد563654
طب بنى سويفعبد هللا يونس عياد يونس64752
تربية الزقازيقجمال عبده عبدهللا شحاته الغمرى512323
تربية بنهااسماء محمود محمد محمد حجاج289657
هندسة االسكندريهمروان حسن محمد حسن على455281
تجاره االسكندريهاحمد خالد محمد رفعت يوسف السيد344676
8o6975تجاره سوهاجنورهان اشرف عبد الفتاح عبد الحميد
8o6684كلية الطب بقناايمان مجدى خلف هللا رفاعى عبد المجيد
265o41اداب القاهرهفتات اشرف احمد محمد
اداب بنى سويفشيماء بدر فهمى حسن62296
صيدله المـــنصورهالسيد السعيد البشير مـــنصور احمد596678
3o6579كلية البنات تربية عين شمساسراء رجب محمد عيد سالمه
حقوق عين شمسمؤمـــن اشرف السيد حافظ ابو النور287135
اداب االسكندريهنجالء حسن أحمد محمد جمعة411121
طب اسنان القاهرهمريم مدحت عبد السميع عبد الحميد123419
اداب الزقازيقحمدى محمد محمد ابو الخير عبدالغنى511932
8o811تربية الفيومرضا رجب جمعه عبد الهادى
كلية البنات تربية عين شمسايه مصطفى ابراهيم على ابراهيم274213
طب الزقازيقمحمود ماهر محمد السيد642258
صيدله طنطامى سعيد عبدالجواد مصطفى موسى214289
58o2o8تربية المـــنصورهمحمود مسعد المرسى المرسى الشتيوى
تجاره عين شمسسلمى صالح احمد محمد عبد العال127853
79696oتربية اسيوطمريم ثروت عزيز جرجس
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسعبد هللا غيث السيد دياب641816
52o287صيدله االسماعيليه ج قناة السويسامانى صالح مصطفى امين
صيدله االسكندريهمحمد شريف محمود عبد الحميد أبوشريف368769
63934oاداب الزقازيقمـــنه هللا طارق السيد عبدالعال
8162o1تربية ابتدائي سوهاجزينب قدري عبد الظاهر عبد اللطيف
تربية ابتدائي الفيوممحمود جمعه حسن المصرى78742
تجاره بنهابسنت حسين عبد الحميد حسين محمد516416
اداب الزقازيقامانى جمعه فؤاد محمد على646274
تربية كفر الشيخمحمد مصطفي محمد ابراهيم درغام384783
488o77هندسة طنطاأحمد صابر الدسوقى الدسوقى
131o23تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمـــن جمال صادق وهمان
هندسة طنطاعالء عصام محمد عبد العزيز571899
36oo92اداب طنطاأميره مصطفى محمد يحيى محمد قمر الدوله
هندسة االسكندريهخالد رمضان فوزى محمد على جاب هللا414579
اداب طنطاشيماء حسنى ابراهيم سيد احمد نوفل359214
رياض اطفال الفيوم طالباتايمان صالح محمود عبد الحفيظ79828
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145o42حقوق عين شمسمحمد عفيفى فوزى عفيفى
تربية المـــنصورهاسماء محمد محمد كامل عبد الفتاح564673
3444o2اداب انتساب موجه االسكندريهمحمد محمد عبدالحميد عبدالسالم عبدالرحمـــن
تربية طفوله طنطاخلود احمد محمد عبد العاطى سلطان485361
79984oعلوم اسيوطدينا حسن صالح صديق
حقوق القاهرهمحمد عالءالدين عبد المقصود احمد53543
هندسة اسيوطعادل رضا عادل المغازى الخواجه381515
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفآيه اسماعيل خليفه محمد729246
6497o3اداب الزقازيقمحمد ثروت توفيق سالم
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانميرنا محمد محمود عبد الحليم مـــنصور133898
هندسة الزقازيقيوسف عصام الدين ابو السعود سيد احمد519157
كلية هندسة بنهامحمود حمدى عبدالهادى محمد279547
تجاره الزقازيقاسالم عزت عبدالعزيز محمد مرسى643947
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسشيماء عاطف فتحى ابراهيم519791
طب اسيوطعبد الرحمـــن مصطفى ابراهيم هاشم787692
كلية حقوق المـــنياهيثم رمضان عبدالباقى حسونه727644
7o116تجاره بنى سويفمحمد علي عبد العظيم عامر
64419oهندسة الزقازيقاحمد حمدى محمد خليل محمد البدوى
74o615تجارة قنا ج جنوب الواديشهاب سعيد عقيل الصغير
17o55صيدله القاهرهنوران مدحت احمد ابراهيم مجاهد
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىطاهر محمد رمضان علي78977
14o27oكلية البنات آداب عين شمسهبه حمدى عبد اللطيف يوسف عثمان
6461o9تجاره الزقازيقاحمد ابراهيم عطيه محمد اسماعيل
اداب عين شمسمحمود محمد شعبان السيد273741
21o818تربية حلوانمحمد ضياء حفنى عبدالفتاح
63o18صيدله بنى سويفايه سامى عبد الرحمـــن امام
2183o7هندسة المـــنيافتحى عبدالرؤف علوى الشنشورى
تربية اسوانشفوقة شريف حسين محمد822938
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد خميس عبد الجواد عبد العزيز416653
223o69طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء احمد ابراهيم جاب هللا
5618o4تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد حمدى عبد المطلب محمد
صيدلة بورسعيدمحمد محمود عطيه صدقه589729
رياض اطفال المـــنصورهزينب العزب على مصطفى573438
اداب انتساب موجه القاهرهمحمد ايهاب محمد طلعت ابوبكر48479
طب االسنان المـــنيااالء احمد عبد المعتمد محمد713989
5o892oصيدله الزقازيقسلمى قدرى ابراهيم محمد سليمان
2o7451تجاره عين شمسايمان صبحى سعيد ابراهيم
دار العلوم ج القاهرهدارين سيد محمد محمد114756
644o32تربية ابتدائي الزقازيقامل سعد زين العابدين ابراهيم
تجاره القاهرهممدوح عبد الكريم احمد حسن118627
تربية فرع الوادى الجديدمحمد عصمت حسنين حسين748939
تربية عين شمساميره عاطف صديق حسين22211
485o2oطب طنطاساره المغازى محمد المغازى الدسوقى
تربية الفيوماسراء ربيع محمد ابوزيد78374
48697oصيدله المـــنصورهندى طارق محمد رفعت محمودالشرمبخومى
اداب الزقازيقدنيا عبد الوهاب عبد العال ابراهيم646289
364o2oصيدله طنطادينا احمد فؤاد عبدالعزيز ابراهيم
تجاره جامعة السويسشهاب محمد صالح الدين طايع237672
5o2232تربية جامعة دمياطمحمد ابراهيم حسن ابو السعود
479o1كلية األلسن ج أسوانسحر محمود رسالن محمد
اداب المـــنيافاطمة بدرى عبدالفضيل محمود724562
447o84كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوروالء ماهر السيد عطيه عبد ربه
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26855oاداب حلوانياسمين خالد سيد عبدالرحمـــن
8o68o2تربية طفوله سوهاج طالباتماجى مدحت فوزى بسطا
431o18تربية ابتدائي دمـــنهورآية مجاهد فوزي احمد مـــناع
7224o1تربية رياضيه بنين المـــنيااسالم حمدى يوسف محمود
تربية بنهاحنان جابر جالل محمود عبدالغنى279277
12o689كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانخالد مختار محمد احمد الجيزاوى
تربية ابتدائي قنا ج الواديسحر عبدالناصر عبدالحميد شحات739546
48775oتربية طنطاسمر محمد محمود ابوالعنين الجمل
497o74حقوق الزقازيقزكريا مـــنصور عبد العظيم مـــنصور عبد الحليم
طب القاهرههدى محمود علي عبد هللا124843
حقوق بنى سويفشــاهنده محمد شــاهين خلف هللا عبد الرحيم75562
اداب كفر الشيخمحمد صبري ابراهيم سعد حمد375193
3588o6تربية ابتدائي طنطاالسيد محمد السيد قنديل
سياحه وفنادق االسكندريهمحمود احمد محمود الفقى421589
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةدعاء محمد حسن فارس659344
طب القاهرهمحمد عبد الحميد على ابوصالح54351
اداب حلواندنيا كرم محمد عبد الرحمـــن21967
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتإيمان أحمد السيد أحمد737676
تربية ابتدائي سوهاجاالء على حمدى السيد815212
اداب المـــنصورههاله ابراهيم سعد جبر سعد579399
23542oهندسة طنطااحمد عبدالوهاب السيد احمد محمد حسب النبى
نوعية كفر الشيخشيماء عبده محمد عاشور الجزار372896
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحمدى محمود يوسف احمد231354
تجاره المـــنصورهامينه عبد الحميد امين عبد الحميد سالمه569934
كلية طب االسنان جامعة أسيوطجورج نشــات بسطوروس زكريا792994
اداب انتساب موجه بنهافاطمه مغربى عبدالسالم عرفات277753
28916oتجاره بنهامحمد ماضى محمود محمد شوشة
اعالم القاهرههمسه حمدي الرفاعي الرفاعي119817
 تربية الساداتساره جمال فتحى حسينى عالم236435
تربية اسكندريةمحمد السيد محمد بسيونى محمد421266
تجاره القاهرهمصطفى محمود محمد سيد25968
72o125تجاره بنى سويفنورهان خطاب محمد محمد
7982o4صيدلة اسيوطاسراء مهران على حسن
السن عين شمسعبير عبد العزيز انور محمد57932
5o4878هندسة بور سعيدعمار ياسر محمود محمد البقري
كلية البنات تربية عين شمسايه احمد حسن محمد حماد295749
372o1oنوعية فنيه كفر الشيخاالء جمال كامل يوسف كشك
2o3835تجاره القاهرهفاطمه الزهراء ماهر حسان خليفه
تجاره االسكندريهاحمد عطيه على اسماعيل التمتامى411485
تربية عين شمسمحمد ناصر توفيق سليمان ابراهيم53392
صيدلة المـــنيارغده مصطفى فاروق عثمان754751
تربية طفوله ج دمـــنهورصفاء عوض سليمان فرج سليمان428943
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسدنيا فؤاد السعدى احمد658611
568oo5صيدله المـــنصورهشروق عادل محمد احمد على
السن المـــنيامريم خالد محمد عبد الاله34953
19o643هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد وهب محمد ابوالعينين
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعال عماد الدين حامد محمد هارون653771
نوعية طنطاابتسام ابراهيم محمود شلبايه494646
كلية البنات آداب عين شمسبسنت بدوى عبد العال بدوى56897
8o98o8طب سوهاجنيفين محمود ابو النور احمد
تربية المـــنصورههناء رمضان شعبان احمد حسن591724
فنون جميله فنون االقصرشيرين حسن محمد صبحى حسن193834
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اداب اسيوطاحمد محى الدين محمد عبد العزيز792891
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدير طارق احمد حسانين151867
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتسنيم محمد عبد المـــنعم السيد118866
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابراهيم احمد عوده مصطفى273681
8o2145تجاره اسيوطمحمود مصطفى خليفه هاشم
5111o3هندسة اسيوطيوسف كمال عبد الرحمـــن يوسف
2o3884كلية البنات تربية عين شمسامـــنيه عبدالنبى اسماعيل محمد
81266oتربية سوهاجوداد االمير راجح عثمان
74o822حقوق قنا جنوب الواديمحمود محمد عبد الوهاب محمد
8o3641كلية طب أسوانياسر حسين راغب مرسى
تربية ابتدائي شبين الكومشريف يحى محمد العزب شعبان235611
صيدلة سوهاجمكاريوس مؤمـــن راشد سيف831545
3847o8حقوق االسكندريهاحمد صابر عبدهللا احمد رحيم
صيدلة اسيوطشهاب احمد رمضان سلمان813293
4565o2هندسة االسكندريهمحمد تهامي محمد رزق الشــامى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةامـــنيه محمد طارق ابراهيم عيد احمد39544
اعالم القاهرهمارى عماد الياس رشيد193435
هندسة بور سعيديسرا السيد عيد سالم666674
76o499تربية ابتدائي قنا ج الواديحسن عبد الفتاح حسين احمد
اداب اسيوطفاطمه عثمان محمد محمود787758
معهد فني صحى بنهااميره حسنى ابراهيم السيد العيسوى236465
طب عين شمساحمد عبدهللا ابوالوفا عبدالاله194614
1562ooتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء حمدى محمود عبد ربه
تجاره الزقازيقمصطفى السيد محمد ابراهيم ابو الوفا642222
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامـــنيه عالء عبدالعال البكل217125
345o99طب االسكندريهاحمد ابراهيم مرسي ابو العباس حسن ابو خريبه
تجاره عين شمسبسنت عماد غالب مـــنصور133864
تجاره عين شمساسراء كمال عطاهللا حمادى142166
صيدله االسكندريهاسماء السيد شحات حسنين447253
485o96طب المـــنصورهعمرو هشــام محمد المـــنير
تربية رياضيه بنات شبين الكومايه احمد محمد الدمـــنهوري218663
هندسة المطريه جامعة حلواننادر ايمـــن عبد الرحيم محمود محمد115688
اداب القاهرهرامى نادى نصيف رومان83532
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاسماء مـــنصور محمود احمد745492
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود محمد على زغلوله571938
تجاره القاهرهنورهان محسن مصطفى عبده193188
صيدلة سوهاجايمان احمد كمال على811441
طب بيطرى المـــنصورهبوال وهيب كامل رفله568291
صيدله االسكندريهجهاد عالء الدين ابراهيم شعبان نصار411924
11919oتجاره عين شمسياسمينا وليد على غازى
2o3481اعالم القاهرهريهام عادل محمد على
716o99كلية حقوق المـــنيامحمد عادل سيد عبد القادر
817o82طب سوهاجاحمد عاصم عبد الحميد عبد النعيم
تربية اسكندريةمحمد شفيق يحيى ابومـــندور422136
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود يوسف عجمى مصطفى77472
5o958oحقوق الزقازيقمصطفى مـــنير عطيه على
643o63طب بنهاهدى محمد محمود محمود النجار
تربية كفر الشيخهشــام جابر على الشــاعر368967
3431o7تجاره االسكندريهحازم محمد علي سعد عبد المـــنعم
15126oاعالم القاهرهمريم محمود محمد رمضان
4389ooصيدله االسكندريهغادة سعيد احمد سيد أحمد حماد
5o2469تجاره جامعة دمياطرحاب عبد الرزاق إبراهيم خليل
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طب اسنان االسكندريهماريا فرج عبده اسكاروس اندراوس347961
كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةمحمد أمين محمد أمين حسنين487661
اداب الزقازيقايه حسام الدين اسماعيل نبهان523314
صيدله طنطامحمد السيد عبدالستار السيد227628
حاسبات ومعلومات القاهرهعمرو نبيل على عبد الكريم33913
اداب الفيوممحمود جمال امين عبد الجواد75831
تربية بنهادعاء محمد بركات عابد286236
هندسة عين شمسمحمد عمرو احمد طه مـــنسى187541
تربية كفر الشيخمحمد عماد محروس محمد مصطفى373779
645o35اداب الزقازيقهدير صالح محمد محمد
حقوق بنى سويفاحمد عيد صديق حامد725854
تجاره القاهرهمـــنة هللا عالء عبد الخالق زكى24755
تربية طفوله االسماعيليهاسراء مصطفى محمد عبدالجواد656293
5184o4تجاره الزقازيقاحمد جمال لطفى عبد الحليم
طب اسنان المـــنصورهشيماء حامد احمد االمام على592668
648o98تجاره انتساب موجه الزقازيقمحمود نصر ابراهيم سالم
5oo871طب بيطرى المـــنصورهايه طارق مـــنصور العوادلى
65o14oتربية الزقازيقفؤاد محمد فؤاد محمد
8oo959تربية اسيوطاميره عمر حسن محمد
تجاره طنطامحمود يسرى عبد العزيز احمد عبد الرحمـــن357175
79417oتربية اسيوطشرين مصطفى محمد عبد الحميد
طب بيطرى المـــنصورهياسمينا احمد ابو الفتوح محمود محمد عبد الحليم576729
كلية التربية الفنية ج المـــنيامريان جورج شــاكر مسعود725211
اداب الزقازيقمارينا عبد المسيح نخله عبد المسيح642621
23oo4oاداب بنهاهاله رزق عبدالستار محمد رجب
569o4oتربية ابتدائي المـــنصورهسحر احمد محمد عبد القادر هله
37778oتربية كفر الشيختهانى صبرى عبدالحميد السيد محمد
تربية طفوله ج دمـــنهورنادين محمد عبداللطيف النجار428755
طب بيطرى المـــنصورهاسراء رمضان محمود المليح492621
2o3863تجاره القاهرهنورهان عزالدين امين صالح حسين
هندسة الفيوماحمد احمد سيد احمد على526699
تربية العريشهاله محمود سليمان محمد666745
2o4243اداب حلوانشرين على مصطفى على احمد
217o19طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنورهان بهجت سعد عبده
اعالم القاهرهامل سامى صبرى مرسى15825
اداب االسكندريهمازن فتحى السيد عطية فرغلى338979
صيدله طنطاايمان محمد عبد المـــنصف حبيشى367175
تربية طفوله ج دمـــنهورياسمين مسعد عبد السالم الحداد429526
هندسة طنطامحمود المحمدى عباس النحاس491994
4851o9صيدله حلوانندى فايز مصطفى يونس
5o3571طب اسنان المـــنصورهايمان القطب القطب عتمان
السن عين شمسنوران حمدى عبد الرشيد عبد البارى115316
تجاره اسيوطايه ناجى محمد عبد الجليل797566
اداب المـــنصورهامانى السيد مصطفى الدنوشرى495375
كلية أداب بورسعيدالحسن عبده محمد الدسوقى ابو العز636748
7o887الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفامانى يوسف عيد عبد العظيم
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمونيكا مجدى عشم بشــاى117776
هندسة عين شمساالمير جالل زكريا عبد الرحمـــن122447
كلية اآلثار سوهاجرهف احمد عبد العليم محمد عبد الرحمـــن585825
15377oاداب القاهرهمـــنه هللا سمير اسماعيل على
تجاره دمـــنهورمحمد ادريس احمد ادريس الشيمى464986
81233oتربية سوهاجسحر خيري حسن عبد الرحيم
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تجاره الزقازيقمحمد السيد فتحى السعدونى525677
18847oهندسة عين شمسمـــنه هللا مصطفى محمود مصطفى حجاج
424o77تربية طفوله اإلسكندريةالشيماء مجدى عبد الحفيظ محمود الحمامصي
66o214تربية بور سعيدعوض محمد محمد عثمان عبد المـــنعم
 تربية الساداتياسمين وحيد عبدالخالق متولى225855
تربية عين شمسايه محمد هاشم اسماعيل287892
2699o4هندسة القاهرهمحمود سامى عبدالحميد زهران
35oo38اداب االسكندريهسلمى عبد الرحمـــن عمر احمد المصرى
رياض اطفال المـــنصورههايدى محمود على البيومى العز576394
5ooo31عالج طبيعى ج كفر الشيخعمار ياسين إبراهيم مقلد
تربية دمـــنهوراسماء محمد عبد هللا ابو اسماعيل429548
طب بيطرى اسيوطرنا اشرف امين محمد788692
اداب عين شمسمياده زكريا فؤاد محمد151837
639o37تربية طفوله الزقازيقمها حمدى عبد العزيز محمد سالم
تجاره الزقازيقعادل احمد عبد المعطي محمد احمد649147
74o362تربية ابتدائي قنا ج الواديندى فتحى محمود احمد
1172o6السن عين شمسساره هاني محمد محمد هاشم
صيدله القاهرهحسين سامى حسين زوين233454
صيدلة الفيومندا عادل سيد امين علي74717
65813oهندسة المـــنياعبد هللا خالد ابراهيم محمد
اداب حلوانهاجر عيد محمد ابراهيم شــافعى197585
اداب بنى سويفايه هللا سيد طه سيداحمد68276
هندسة الفيومرنا محسن على احمد74871
5196o2نوعية فنيه الزقازيقندا عبد الناصر ابراهيم سليمان
طب المـــنياعبد الرحمـــن علي حنفي عبد العال722942
2841o2اداب بنهاابراهيم سمير محمد حسن محمد
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد زكى عبد الرازق السيد576824
تجاره القاهرهعالء على عبدهللا علي عيد211159
35oo16تربية اسكندريةرغدة سمير الغريب محمد دويدار
تجاره القاهرههند محمود على محمد نصر غراب49413
تجاره بنى سويفعلى محمد حسن محمد717926
733o89صيدلة بورسعيدعبد هللا سعد شرقاوى محمد
اداب طنطايوسف مدحت يوسف حسن358649
3792o3تربية طفوله كفر الشيخهاجر صالح كمال عبدالسالم
58o429تجاره المـــنصورهحسين محمد عبد الوهاب محمد
65432oطب االسماعيليه ج قناة السويساحمد حسن نجيب محمد
عالج طبيعى قنامصطفى طلعت عبد الحفيظ محمد821587
38o523نوعية كفر الشيخمـــنى زكى عبدهللا زكى مبروك
طب طنطاساندى ايمـــن خيرى عطا زخاريوس364899
هندسة اسيوطباسل محمود هاشم على121819
السن عين شمسعمر وليد محمد الدسوقى محمد خليل122239
اداب عين شمسايمان شركان عبدالعزيز عبدالرحيم267923
طب بيطرى المـــنصورهرومانى جوزيف سامى ابراهيم ميخائيل488791
44983oطب طنطاشروق حافظ عبدالسالم حافظ ايوب
هندسة اسوانمحمد احمد محمد محمود822347
صيدلة اسيوطمريم سعيد شوقي عوض785217
صيدله حلوانايه عبد العظيم محمود عبد الرحمـــن79853
تربية طفوله سوهاج طالباتهاجر فراج محمد مصطفى812654
طب المـــنيامصطفى على فتحى كامل726199
65o116تربية الزقازيقهدى السيد احمد عباس
29o455اداب انتساب موجه عين شمسميار محمود مصلح محمود بدوى
طب المـــنصورهامال عبد الرحمـــن عبد المجيد االعرج491628
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كليةاسمجلوس
تجاره عين شمسدعاء محمد مصطفى محمد توفيق273931
58912oرياض اطفال المـــنصورهنيره فتحى ابراهيم عبد الحليم ابو الوفا
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفاطمه صبرى عبدالخالق على شلبى229822
نوعية اشمونمعاذ اسامه صبرى عبد الحميد البنا213894
كلية البنات آداب عين شمسمـــنة هللا احمد محمد احمد42179
46o9ooهندسة االسكندريهدعاء خميس حسين النجار
تربية كفر الشيخاحمد يحيى عبدالرؤف على مـــنيسى373512
نوعية المـــنياعلى محمد عبد الصبور عبد الوهاب729711
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانتقى جمال عبدالعزيز اسماعيل264877
تربية حلواندينا عبد المـــنعم محمد سليمان سليمان54912
2626o7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى طارق حسين جمعة
اثار القاهرهطارق محمود مهدي عبده58299
تربية ابتدائي طنطاهبه على مصطفى الجزار363426
اداب القاهرهاسماء اسامه رجب شــافعى198221
سياحه وفنادق المـــنصورةاياد ابراهيم محمد الفقى499847
5794o5الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهناء المتولى محمد محمد الشوربجى
نوعية بنهامحمدى احمد محمدى سالم عزب275898
تربية طفوله ج دمـــنهورنورهان ايمـــن راضي عباس عبد هللا431117
57o33oطب المـــنصورهنورهان عالء عاشور عبد هللا
هندسة حلوانمينا مكرم وليم مهنى119346
3762o6طب كفر الشيخخالد عادل عبد الحميد طلبة
اداب انتساب موجه االسكندريهريهام احمد جابر زيد محمد عثمان419675
هندسة عين شمسعادل السيد محمد ابوالمعاطي263673
3398o8اداب االسكندريهندى ابراهيم السيد ابراهيم عبد العال
64ooo6تجاره الزقازيقدينا هاشم طلبه محمد عطا هللا
49o55oتجاره طنطاكريم احمد جابر دويدار
عالج طبيعى القاهرهابتهال سمير محمود متولى518676
كلية الطب بقنااحمد اسامه محمد رشــاد816596
779o9هندسة الفيومعلي محمد محمد عبد العليم
24o724تربية ابتدائي شبين الكومعبير سالمه عبده بيومى
586o21اداب الزقازيقمحمود السعيد محمد الزناتى محمد الشــاهد
نوعية المـــنيااحمد محمد عبدالرازق اسماعيل711235
تجاره طنطاابراهيم محمود ابراهيم الصاوى366165
5o9o11كلية هندسة بنهااحمد عبد الحميد احمد محمد الشــايب
2946o1كلية البنات تربية عين شمسشيماء جمال حسن عبدالغنى
كلية طب أسوانفاطمه الزهراء جمال فارس محمود819324
93o43تجاره القاهرهكريم خالد درويش الخليل
اداب عين شمسوفاء ايهاب عبد الخالق بكر42576
اداب حلوانساره سامح مرزق سليمان25312
كلية هندسة بنهااحمد محمد السيد السيد يوسف276596
36732oتربية ابتدائي طنطادنيا خير هللا عبد العاطي عبد الجليل
اداب انتساب موجه عين شمسهاله خالد امين رفعت محمود كامل283868
تجاره عين شمساسالم محمد ابوالنصر عابدين139751
طب المـــنياشيماء عبد الوهاب حسنى عبدالوهاب715964
اعالم القاهرهمريم هشــام محمد حسن شمس الدين197444
574o53تربية المـــنصورهمـــنة هللا صبحى محمد محمود المحالوى
492o36طب المـــنصورهصالح مصطفى شمس الدين الغريب
3o1943اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمر احمد محمد سيد
3o1o28طب بنهامها متولى محمد الطنطاوى متولى
هندسة حلواناحمد هشــام محمد محمد الشيشتي48573
تجاره عين شمسايه مصطفى عبدالمـــنعم عسكر192181
تربية المـــنصورهايه محمود ابراهيم العربانى صقر593497
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4889o7هندسة المـــنصورهاحمد هشــام احمد يوسف عمارة
صيدله المـــنصورهسماء سامح القطب احمد المشد577427
هندسة اسيوطمحمود عبد الكريم كريم خميس792244
29995oتجاره بنهاندى محمد عبدالعزيز نجاحى
هندسة الفيوماحمد محسن جمال عوض هللا74139
12986oتجاره عين شمسجهاد احمد سيد عيد
21o223تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان عيد نصرالدين صالح
كلية الطب بقنامصطفى على دردير ابراهيم785343
اداب الزقازيقداليا عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن حفنى عبد الرحمـــن585258
35328oهندسة طنطامحمود ابراهيم السيد محمد قطب
35444oنوعية طنطاهالة محمود امين مصطفى على الناعم
طب اسنان االسكندريهمصطفى محمود السيد اسماعيل احمد436382
اداب القاهرهدعاء احمد فوزى احمد احمد مشرفة24578
طب االسكندريهداليا أشرف عبد هللا عبد العاطي سليم446583
هندسة المـــنصورهمحمود متولى محمد خالد582629
تربية طنطاندا مصطفى عبدالمجيد محمد عمار496547
اداب االسكندريهأميرة فوزى محمود محمد سارى347346
65771oتربية جامعة السويسعبير رضا محمد احمد ابراهيم
593o34هندسة المـــنصورهمريم محمد الخضر الجمل
هندسة القاهرهمازن حسن محمد حسن الحيوان192935
صيدله عين شمسسهيله سمير على احمد283153
كلية طب االسنان جامعة أسيوطمياده محمد صالح عبد الجواد798771
طب بنهانعمات ناصر محروس ابراهيم277479
طب بيطرى القاهرهمريم ايمـــن احمد محمد حبيب16593
نوعية الزقازيقدعاء محمد السيد محمد دياب642456
51325oطب الزقازيقمحمد محمود محمدى محمد عجوه
تجاره كفر الشيخعلى على نصر البيومى المحالوي384745
تجاره المـــنصورهمحمد ممدوح محمد سليمان سمره588338
هندسة الزقازيقمحمد حسام الدين محمد العوضى ابراهيم577853
3643o6اداب طنطافاطمه سعد زكى عويس
نوعية طنطامحمد كامل حمودة حمودة366764
تجاره طنطاايه محمد عبد الخالق محمد عطيه492143
هندسة طنطااسماء زين العابدين على على جعيطر487178
3854o3تربية ابتدائي كفر الشيخسبأ عبدالناصر ابراهيم مدبولى عطيه
اداب الفيومفاطمه عبد الناصر عبد التواب حسن75972
اداب المـــنصورهيمـــنى احمد عبد المولى عبد هللا الغريب591884
حقوق اسيوطمحمد أحمد إسماعيل أحمد748735
طب بيطرى بنهاامينه دياب حسين سعيد285625
تجاره طنطااحمد يوسف محمد سعيد ابوالعزم الحداد366174
هندسة حلوانخالد عقيل نعمان صالح على33842
4935o5تجاره المـــنصورهمحمد محمد حمدان الجمال
اداب االسكندريهانجى محمد عبد المـــنعم محمد السمان424516
كلية الطب بقنااسماء محمود خليل محمد745374
اداب اسيوطاحمد محمد عيون فهمى793849
اداب دمـــنهورمحمود حسن محمد زيتون425628
37oo14هندسة كفر الشيخاسالم رضا كامل الصعيدى
طب طنطااحمد جابر حسين نصار366462
265o99السن عين شمسمـــنى محمد عبد ربه عيد
تربية المـــنصورهامانى محمد ابراهيم محمد ابراهيم579351
تجاره الزقازيقاسالم عماد السعيد عبده حسن668298
83o194تربية ابتدائي سوهاجمصطفى حمدى محمد سعيد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخياسمين عاطف احمد ابراهيم377829
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تربية ابتدائي كفر الشيخاحمد مجدي السيد الطنوبي375759
تربية ابتدائي قنا ج الواديساره رمضان محمود عطايه737237
تربية ابتدائي المـــنياحماده ماهر فتحى فريد722429
35265oصيدله طنطامحمد مصطفي محمود سيف الزمراني
49o226هندسة المـــنصورههبه يوسف محمد احمد الصواف
تجاره بور سعيدمحمد مصطفى جالل عبد الغنى الجيار663977
طب بيطرى الزقازيقيارا عطيه راضى محفوظ645421
تجاره القاهرهساندرا فاروق نبيل إقالديوس123213
طب كفر الشيخحسناء عصام محمد ابراهيم على الوهيدى376785
2411o2اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةدعاء ماهر عبداللطيف محروس
تجاره المـــنصورهاحمد مجدى عوض مجاهد572911
14o238كلية البنات آداب عين شمسرحمه حسن عبد الرحمـــن محمد
نوعية فنيه طنطاميريت مينا ابراهيم فام حبيب489447
تجاره طنطامحمود حسن فتح هللا سليمان وافى356748
3146oاداب انتساب موجه القاهرهساره ياسر محمد رشــاد
تربية المـــنصورهمحمد محمود شعبان المتولى دنون563854
اداب انتساب موجه عين شمسفيبى فكرى ابراهيم عبده129881
تجاره بنى سويفدخيل جمعه عبد هللا عبد العاطى77136
8o77o4تربية ابتدائي سوهاجهدير سراج مصطفى السيد
هندسة عين شمسباسل هشــام كمال بيومي16876
تجاره المـــنصورهمحمود محمد محمود محمد فايد588349
تربية ابتدائي الزقازيقمـــنار محمد السيد محمد ابراهيم646545
2959ooتجاره انتساب موجه  عين شمسمحمود محمد نصر حسانين
سياحة وفنادق جامعة الساداتعلى محمد عبد العال عبد الحليم427398
58oo46هندسة بور سعيدمحمد صابر احمد محمد العيوطى
تربية ابتدائي الفيومتهانى حربي علي عبد الغفار77544
اداب طنطاعبدهللا عصام عبدالتواب ابوبكرزياده361471
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا وحيد سعيد مـــنصور224728
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبد الرحمـــن شعبان نوفل شعبان124972
161o3هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد محمد يوسف عبد هللا
34636oهندسة االسكندريهروان على احمد محمد حسن
اداب القاهرهايه محمد محمود احمد حسن37334
8o9o22تربية سوهاجميار خالد احمد جاب هللا
43715oطب اسنان االسكندريهفادي عبد الحميد محمد محمود الشــاهد
تجاره عين شمسمها وائل احمد رافت صالح188312
صيدله المـــنصورهمحمود محمد جاد محمد583693
8198ooكلية تجارة ج أسوانمصطفى عادل احمد عبد هللا
طب االسكندريهخالد عبد النبي علي ابو يوسف441857
اداب دمـــنهورمحمد حمدي محمد عبد المـــنعم عبد العزيز427258
تربية اسكندريةمصطفى ابراهيم اسماعيل فيصل ابراهيم416393
عالج طبيعى قناباتركس عبيد رياض مرقس732196
هندسة طنطاعادل توفيق ابراهيم شعبان232954
تربية فرع الوادى الجديدأسماء ابراهيم سيد أمين749868
هندسة شبرا بنهامحمد عادل محمد سالم276566
صيدله القاهرهرضوه فرج احمد محمد265434
2o2226هندسة القاهرهحسن سيد رمضان محمد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد نبوى عبدهللا ابوهاشم214199
898o8تربية بنى سويفابراهيم عاشور ابراهيم تمام
تربية رياضية بنين بنهامحمد رافت محمد شحاته حسن276399
اداب المـــنصورهاسماء جاسم علوان الجندى487722
66o76اداب بنى سويفمحمد صابر محمد عبد الحميد
3955o5عالج طبيعى ج كفر الشيخهند محمد سالم سالم عبده
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411o88كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسهيلة محمد أحمد عبدالمجيد
12o192فنون جميله فنون حلوانضحى مجدى يحيى امين سالم
تربية اسوانبسمه يوسف احمد محمد822357
هندسة طنطاعبدالرحمـــن محمد اسماعيل سالم362265
هندسة عين شمسايه احمد اسماعيل محمد268788
طب طنطاخلود خالد عبدالواحد قطب226629
هندسة اسيوطمصطفى اشرف عبد الحليم رمضان146982
هندسة شبرا بنهاعبدهللا عماد عطيه الزهيري284394
كلية األلسن كفر الشيخاحمد رأفت سعد عيسى358713
35693oهندسة طنطاماجد جميل عبد الرؤف حنفى الشريف
تجاره القاهرهنورهان سعيد محمد عبد الحميد138677
طب بيطرى سوهاجميرا جرجس سناده فهمى815399
فنون جميله فنون المـــنياهمس احمد عبد العاطى حاوى15591
نوعية الزقازيقايمـــن السيد محمود السيد على البرماوى642168
تربية بنى سويفاميره رمضان طه نورالدين65344
2o8853االكاديمية الدولية للهندسة وعلوم االعالم (شعبة ادارة االعمال)نورالهدى رشيد عبدالرازق محمد رشيد
6573o5تربية ابتدائي جامعة السويساسماء خالد عطيه احمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء لطفى محمود حسين إبراهيم229444
إعالم ج جنوب الوادىدعاء محمد محى سيد احمد299919
423o71اداب انتساب موجه االسكندريهميار رجب السيد محمد عبد النبى
نوعية فنيه طنطامريم عاطف ذكرى راشد سدراك353815
طب بيطرى المـــنصورهنشوى محمود السيد الششتاوى489242
هندسة عين شمسكريم هشــام محمد كمال الدين عقل189587
تربية اسوانعبد هللا حامد محمد عبدربه823384
اداب االسكندريهأمانى فوزى محمود احمد422836
2o5741اداب عين شمسمحمود مصطفى محمد احمد الصياد
صيدله عين شمسنادين عمادالدين سعد زغلول محمد بركات46248
طب االسماعيليه ج قناة السويسنادين محمد السيد عادل عبدالقادر636188
صيدله عين شمسمصطفى خالد مصطفى عبد الوهاب133214
اداب الزقازيقهبه السعيد متولي عطيه518429
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمى سعيد شبل الفقى222716
هندسة القاهرهايمان فوزى مصطفى بدوى46366
صيدله الزقازيقاسماء حسين عبد الفتاح حسين عبد المعطى646559
3248oتجاره وإدارة أعمال ج حلواندانيال ابراهيم شنوده عطيه
فنون جميله عماره ج حلوانعبد الرحمـــن صالح عبد الحميد محمد17591
تجاره انتساب موجه قاهرهعلى هشــام على محمود51322
42366oاداب االسكندريهلمياء محمود محمد أحمد محمد شتيوى
6421o8هندسة الزقازيقعمر خالد عبد المجيد عفيفى
تربية ابتدائي طنطامـــنه هللا السيد سعد احمد احمد كسبر486866
صيدلة اسيوطيوسف محمد فتحى احمد745872
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشيماء محمد ابراهيم سالم219251
تربية ابتدائي اسيوطتغريد عزت على عبد الحفيظ794125
هندسة االسكندريهعمر محمود محمد اسماعيل458734
هندسة شبرا بنهانورهان احمد عبدالحميد ابراهيم262529
نوعية المـــنياامال فاروق ابو المجد عباس727684
عالج طبيعى القاهرهمحمد عادل عبد الغنى السيد االبزارى522525
طب اسنان المـــنصورههشــام اشرف السيد محمود احمد563474
5o24o7تجاره جامعة دمياطابراهيم ممدوح محمد مخلوف
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةريم محمود طه محمد ابو ليلة653675
طب كفر الشيخالشيماء عبد السالم عبد هللا سلمان376722
571o46طب المـــنصورهمحمد عبد النعيم عبد الغنى محمد عمر
اداب القاهرهاحمد ماجد محمد زاهر صالح غنيم135396
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هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالعال ذكى عبدالعال ذكي فاطمه235517
45397oهندسة الفيوممهاب عالء الدين مرسى السيد محمد
هندسة القاهرهاحمد صالح حسان حسن49727
كلية الصيدلة ج الساداتايه محمد طه محمود عبد الدايم229174
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمروه مصطفى شعبان يوسف222982
طب االسكندريهايمان خالد السيد شيبه447322
82378oتربية اسوانايه ابراهيم محمود يونس
81185oطب بيطرى سوهاججاد الرومانى جاد داود
36oo73حاسبات ومعلومات المـــنصورهياسمين عبدالناصر امين سالمان
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراية محمد حامد حافظ448116
4965o3حقوق طنطاياسمين عبدهللا المحمدى على شرف الدين
طب االسكندريهعبدالمـــنصف حسن عبدالمـــنصف ابراهيم حسن النكالوى442164
نوعية بنهامرام مجدى عبده ابراهيم المالح296297
78o62هندسة المـــنياعلي ابراهيم غانم كريم
33o19اداب القاهرهمصطفى مجدى عبد اللطيف السيد احمد
نوعية طنطاآالء عبدالمـــنعم محمد موسى رحاب354399
طب بيطرى بنهااميره فارس محمد شــاهين293643
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخفاطمة جميل فتح هللا احمد377753
كلية البنات تربية عين شمسياسمين حمدى ابراهيم الدسوقى خطاب195416
طب عين شمسهاله اشرف حلمى السيد132457
نوعية المـــنياهدى رضا محروس احمد723648
664oo8تجاره بور سعيداحمد عاطف فؤاد السيد زرمبه
اداب اسيوطدينا عبد الباقى عبد القادر محمد795385
2o114تجاره عين شمسسيف الدين عبد المجيد مصطفى عبد المجيد
طب االسكندريهنادر أحمد محارب السعيد مرعى443865
382o78تربية طفوله كفر الشيخياسمين محمد عبد الاله عبد العظيم
59384oطب بورسعيدايمان السيد السيد على الفحل
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانيوسف محمد اسماعيل محمد57639
هندسة حلوانسلمى سيد محمد ابراهيم اسماعيل35939
29222oكلية البنات آداب عين شمسرحاب رمضان جاد الرب حسن
تجاره طنطامحمد الخشن محمد احمد الخشن497826
كلية هندسة بنهايوسف محمد يوسف الشــافعى226948
22o9o6السن المـــنياعواطف عثمان عطيه عبدالحميد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد هاني محمود محمد147822
صيدلة سوهاجريم جابر محمد على785745
هندسة طنطاطارق طارق عبد الحميد المتولى عطية566125
طب بيطري المـــنيامحمد ضاحى كامل محمود712354
5o2138تربية رياضيه بنين جامعة دمياطاحمد محمد رزق بخيت
تجارة قنا ج جنوب الواديعبد الوارث جاد عبد الوارث جاد الرب738958
تجاره القاهرهسيف الدين سيد عبدالعزيز جمعه198731
طب المـــنياجهاد محمد مهنى عبدالرحيم756175
اداب المـــنصورهايه السيد ابراهيم الزعفرانى566635
تربية ابتدائي الزقازيقامانى احمد عبد الفتاح محمد زرد643165
كلية البنات آداب عين شمسفاطمه احمد محمد محمد شــادى291132
2912o9التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى محمد احمد ابراهيم سالم
35o22تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمان مدحت محمد مصطفى حسن
5oo413تربية جامعة دمياطشيماء سامى محمد سليمان
5733o3هندسة المـــنصورهمحمود انور محمود على
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخسارة حسن يوسف محمد زيدان382325
اداب طنطاروضه ابو اليزيد على الدقرنى364324
378o88كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخشروق مصطفى حامد عبد العاطى
تجاره المـــنصورههاجر فرج االله ابراهيم فرج مرسى585327
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رياض اطفال الفيوم طالباتشيماء محمد صالح عبد اللطيف67828
7953o2هندسة اسيوطمحمد حسنى ريان مـــناع
29o612هندسة شبرا بنهامريم عماد عبدالحميد حسن مرسه
5255o2طب الزقازيقاسراء عبدالعال عطا محمد طه قالوون
4497o7طب اسنان طنطانوران محمد عبد الجواد جوهر
82o1o2هندسة اسوانمحمد احمد محمد صالح عبد الرحيم
تربية الغردقة جنوب الواديرانيا اسماعيل احمد حسين237423
287o52كلية هندسة بنهااسراء نجاح حسنى عبدالمعطي
كلية البنات تربية عين شمسدعاء حسين حنفى محمد44478
طب اسنان القاهرهكالرا سمير فؤاد جرس116977
57o11oتربية ابتدائي المـــنصورهناديه السعيد محمد الشربينى
اداب اسيوطشيماء محمد حمدى محمد حسن793142
اداب حلواناحمد محمود عطا الكريم محمد19663
اداب طنطامحمد نبيل سعد محمد  عبد الحميد357163
58529oاداب المـــنصورهفاتن ايهاب محمد ابراهيم عثمان
تربية عين شمسياسمين شعراوى عبدالرحيم مهران271165
42o8o6تربية أساسي اسكندريةمحمد عاشور عبد العزيز حسين
277o41اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحعمار احمد محمد عبدالعال
6637o4صيدله االسماعيليه ج قناة السويسزياد حامد السيد سعيد عمر
36o321صيدله االسكندريهسهيله السيد محمد ابراهيم حماد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد غريب السيد رزق383313
هندسة الزقازيقعمر صديق عمر سيد احمد الشهابى597263
223o3oتربية شعبه طفوله م. السادات طالباتشيماء فكيه محمود عريان
تجاره عين شمسماريا هانى لويس عدلى114154
إعالم ج جنوب الوادىروان عمرو سليمان شــاذلى748422
تربية شبين الكومراجيا محمد احمد ابو العنين زيدان235853
طب المـــنصورهسماء رزق عطيه ابوالمعاطى596827
طب االسكندريههدير محمد علي بندق336995
هندسة المـــنصورهمحمد السيد ابراهيم فرج خليل582828
اداب طنطااحمد عبدالمجيد محروس عبدالمجيد المهدى361355
2763o3تجاره بنهامحمد السيد حامد ابراهيم
298o87كلية البنات تربية عين شمسماريان كمال عبدالسيد ارساليوس
52o538عالج طبيعى القاهرهياسمين احمد عبدالحميد حسين
61o53طب القاهرهمروه محمود زغلول بيومى
81941oكلية الطب البيطرى جامعة أسوانيارا خالد حسن محمد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةمحمد هشــام عثمان ابو المجد119588
تجاره القاهرهدعاء مجدى حمدى احمد حمدي239354
1442o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت وحيد عبد ربه مصيلحى
تربية ابتدائي بنهامصطفى سيد احمد السيد سيد احمد275921
64o72تربية بنى سويفناديه رمضان عبد اللطيف عبد السالم
3oo137تربية ابتدائي بنهااهله نزيه محمود على الغرباوى
581o41تربية ابتدائي المـــنصورهيمـــنى محمد مصطفى ابراهيم ابراهيم سليم
تجاره المـــنصورهطارق محمد بكر محمد عامر577641
1892o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى مجدى حسين كامل يوسف
تربية كفر الشيخيارا محمد طة عبد الصمد طه377798
هندسة اسيوطمحمد سمير محمد ابراهيم الشرقاوى381555
طب طنطااميرة يحيى محمد عبدالمقصود العرباوى491635
44o571كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورطارق عبدالحميد عبدالمطلب عبدالجليل عجوة
صيدله المـــنصورههناء ايمـــن فتحى محمود الكاشورى578128
صيدله الزقازيقاميره احمد مصطفى محمود524422
21o293تربية حلوانهناء جمال السيد عبدالهادى
2o5143هندسة المـــنياشريف ايهاب السيد عبدالمطلب
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تجاره بنى سويفارميا لطفى لويس جبرائيل719324
تربية كفر الشيخماهر محمود شكرى محمود شهاب الدين عميره384757
5916o3كلية األلسن ج أسوانحنان مسعد المتولى عبد المقصود
اداب عين شمسيوسف احمد دسوقى ابراهيم294814
6883oهندسة بني سويفاحمد جمعه محمد محمد
41o983اداب دمـــنهورندى طارق مهدى احمد بندق
طب بيطري المـــنياانطون عماد فوزي شحاتة712686
72121oكلية االثار ج اسوانمايكل شريف فرح متى
اداب بنهاناديه سليمان عامر سليمان احمد277774
66o872اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايه عادل محمود محمد خليل
هندسة عين شمسعمر احمد محمد طاهر احمد الليثى121941
8o173oتجاره اسيوطسعد محمد صدقي عمر
طب الزقازيقسمر سالم ابراهيم عطيه647759
142o12هندسة عين شمسهشــام حسين محمد سويلم محمد
تربية ابتدائي االسماعيليهالزهراء فوزى حسن سليمان654483
تربية ابتدائي طنطاياسين هاشم عبد الستار أبو حطب355553
تجاره بنهاكيرلس واصف فريد واصف سعد287134
22o987طب طنطااميره حامد مبروك حسب النبى
كلية طب االسنان ج بنى سويفاالء طه محمود محمد62798
8o5469تربية طفوله سوهاج طالباتاميره محمود هريدى محمود
269o84صيدله عين شمسمصطفى محمد عصام عبدالمـــنعم عزال
 تربية الساداتاميره محمد على حرب226529
تجاره المـــنصورهنورهان مصطفى محمد الحارتى493995
6o96oهندسة حلوانعلي اشرف علي محمود
56o4ooعلوم رياضة المـــنصورةمحمود خالد محمود ابراهيم شرف
اداب القاهرهمحمد سليمان محمود احمد55844
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد السيد عز الدين على651811
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسالم محمد رجب السيد518499
اداب المـــنيااحمد رجب طه احمد711983
تربية ابتدائي بور سعيدامـــنيه جمال احمد ابراهيم يونس662238
 تربية الساداتهدير عبدالكريم عبدالرحمـــن شــادى219242
2238o1طب بيطرى جامعة الساداتاحمد ماهر كامل محمد
786o75تربية اسيوطخالد محمد ضيف صديق
57291oتربية ابتدائي المـــنصورهاحمد على عبد ربه ابراهيم
حاسبات ومعلومات عين شمسزياد خالد رمضان حسن117925
طب طنطاأحمد إسماعيل حواش محمد أبو العال353614
721o27رياض اطفال الفيوم طالباتايناس عبدالنبى شعراوى احمد
صيدله حلوانمريم كمال فهمي كامل156263
كلية البنات آداب عين شمسمـــنة هللا رمضان ابراهيم حسن34456
هندسة القاهرهبيتر عاطف جرجس حنا192663
حقوق القاهرهعبد هللا محمد حمدى محمود العراقى43395
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمى مدحت عبد العظيم جبريل659263
كلية هندسة بنهامحمود طه عبدالعزبز عبدالبر231268
طب بيطرى دمـــنهوراالء جابر محمد جابر الحلوانى448297
23335oتربية ابتدائي شبين الكومعمر عصام محروس جلبط
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن محمد خميس احمد24311
76o625طب اسنان جنوب الوادىمحمد عمر يوسف محمود
تربية الزقازيقدعاء سليمان مـــنصور سليمان648647
تربية طفوله ج دمـــنهورسارة حسام صالح احمد علي429666
تربية عين شمسندى ايمـــن عبدالمـــنعم حافظ282319
تربية ابتدائي عين شمساحمد محمد سيد عبدالصمد نوح294693
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسراء صابر عبد الهادى عبد السالم726634
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تربية المـــنياسمر نبيل كامل عبد الرحمـــن724759
73834oاداب قنا ج جنوب الوادىشروق االسالم هانى اسالم مخيمر
2639ooهندسة المطريه جامعة حلوانيوسف نصر صابر احمد
اداب طنطامحمود فتحي فوزي سيد احمد الحو358645
44111oطب االسكندريهخالد عماد ابراهيم محمد جودة
هندسة شبرا بنهامـــنة هللا رأفت بشير عبدون18367
تربية ابتدائي قنا ج الواديايمان عبد الموجود الضوى صالح743661
اداب المـــنيااسماء احمد على عليوه725151
طب القاهرهرنا جمال صالح احمد787634
64181oتجاره الزقازيقاسالم احمد محمد مصطفى شرف
اداب سوهاجعبير ثابت على محمود818239
663o33تجاره بور سعيدمحمد احمد عوض سيد احمد زرمبة
تربية الزقازيقابراهيم احمد ابراهيم عفيفي نصر644112
حقوق القاهرهاحمد محمد مصطفى انور عبد المجيد136483
4967oتجاره القاهرهمحمد ناجى محمود محمد حسن
3657o2كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقابراهيم حمدي ابراهيم الدسوقي خفاجي
44o954طب بيطرى دمـــنهورمحمود صالح ابوالمجد مرسى سعيد
3559oصيدله القاهرهسلمى مؤمـــن محمود حسنين
حقوق اسيوطمحمد عمرو عبد السميع على793919
هندسة بور سعيدمؤمـــن السيد محمد احمد الشبكى663141
35o687هندسة اسيوطاماني جمال يونس عبد المقصود محمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسماريو إيهاب حلمى ابراهيم651126
السن المـــنياسامح عبدالناصر عبدالرحمـــن محمد294729
نوعية عباسيهاسماء شعبان احمد عمر سالم283746
435o5oطب االسكندريهآية ناجح محمد أحمد
هندسة شبرا بنهامينا ثروت لطفى صليب عوض277181
هندسة اسيوطكيرلس جرجس رشدى قسطندى789956
اداب االسكندريهنهى نادر صالح محمد الصادق346285
41737oتربية أساسي اسكندريةخلود حمدى محمود محمد حسن
تجارة جامعة الساداتاسامه جمال محمد حسن الفقى427415
21686oتربية ابتدائي الساداتاسماء محمد حمدى متولى محمد عجرمه
71589oنوعية المـــنياامانى محمديحى محمد عبدالجواد
تربية عين شمسياسر محمد محمود فاضل139227
عالج طبيعى القاهرهعمرو سيد محمد حسن92876
291oo6هندسة شبرا بنهاامام على امام محمد باطه
تربية كفر الشيخمحمد ثروت السيد عبد القادر384763
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم محمود سعيد حسن14319
طب بنهاعبد الرحمـــن السيد عبد العزيز على ابراهيم512761
5o6589اداب جامعة دمياطاشراقه عبد العزيز عبد الرحمـــن السعيد الحداد
تربية االسماعيليهمصطفى الشبراوى عبد هللا ابراهيم654419
238o5اداب القاهرهعمر خالد رمضان محبوب
اداب اسيوطايه بكر جابر بكر788389
6471oتربية بنى سويفعمرو محمد سيد عبد الوهاب
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمها محمد حمزه السيد العدوى587251
صيدله الزقازيقحسناء حامد عبد الغنى حسن حامد644386
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد محمود عز الدين الراوى761711
اداب حلواننورهان مدحت نبوى فرج118934
هندسة اسيوطايه جمال محمد حسانين737326
22o17تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانسمر محمد السيد عبد العزيز
271oooاداب القاهرهبسمه فتحى جالل الدين سليمان
447o9oطب بنهاياره احمد ابراهيم محمد جمعه
تربية موسيقيه حلوانروزمارى ماهر سليمان ابراهيم115974
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كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد جمال حسين محمد ابراهيم191564
تربية رياضيه / بنات المـــنياسارة جمال ماهر على713899
تربية ابتدائي طنطاساره محمد ابراهيم  يوسف الزواوى355982
تربية ابتدائي المـــنصورهنورهان اشرف محمود محمد هاللى592833
اداب دمـــنهورعبد هللا عبد الرازق عبد اللطيف حسن427321
41622oاداب االسكندريهرمضان حسن خميس محمود حسين
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىكريم عزت عمر محمد644479
هندسة القاهرهايه حسن محمود العزب الصحابى124387
21317oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمرو عزت محمد محمد البسطويسى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانروان بدر رضا محمود126539
27o974تجاره عين شمساسماء جمال محمد امين السيد
تربية بنى سويفنعمة عطيه حبيب حسين68718
صيدلة اسيوطمى ضياء طه احمد795942
طب بنهاشيماء عطيه محمد محمد مصطفي224939
طب المـــنصورهاحمد محمد محمد ابو النجا578874
11841oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سامح عبد العزيز محمد السيد
2o7o16هندسة عين شمسكريستين ناجى عبده ابراهيم
81o596تربية ابتدائي سوهاجميار محي الدين فتح هللا محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد جابر محمد عبدالرحيم263275
تربية رياضيه بنين طنطااحمد السيد الجبالى االدشيهى361337
صيدلة المـــنياريهام رضا محمد كامل725364
تربية المـــنصورهاسماء الحسينى على محمد592571
215o74تربية ابتدائي شبين الكومتقى عادل محمد سليمان ابو سيف
تربية ابتدائي طنطااميره سعيد محمد حافظ حسين359134
تربية المـــنصورهمحمد عاطف العدل السيد العدل564825
449o67صيدله االسكندريهدعاء عبد المـــنصف محمود محمد عيسى
صيدله المـــنصورهمـــنار يسرى محمد يوسف علوان493838
حقوق قنا جنوب الواديدينا عدنان فنجرى ابو جبل732389
كلية هندسة بنهاايمان كمال محمد احمد الكالوى229242
41577oرياض اطفال االسكندريه طالباتعال محمد محمد شعبان السيد
تربية كفر الشيخاسماء الطنطاوى عبدالحميد الطنطاوى ماضى377123
تجاره طنطامحمد مصطفي محمود متولي486641
3699o9نوعية كفر الشيخاحمد صالح ابراهيم مدكور
تربية ابتدائي دمـــنهورهناء جابر فرج السيد431248
اداب اسيوطمرفت اشرف نيازى عبد الرحيم799291
تربية ابتدائي سوهاجمينا نظير ميخائيل باسليوس817236
7967o7كلية طب االسنان جامعة أسيوطمحمد عالء الدين على حسن
هندسة حلواناحمد عادل محمود على كشك588462
131o43السن عين شمسطارق محمود بليغ عرفة
6442o7هندسة الزقازيقسعد اشرف عبد الرحمـــن عبد هللا فرج
2o5892هندسة عين شمسعلى عبدهللا على عبدهللا
تربية الفيومتغريد محمد يحيى محمدابراهيم76931
64o9o8تربية الزقازيقالسيد احمد السيد على عفيفى الفار
اداب طنطااحمد محمد عبدالخالق محمد  زيدان357296
اداب االسكندريهريهام فراج شعبان احمد336877
صيدله بنى سويفراما عبد الغنى سالمه عبد الحميد63246
5o4183اداب جامعة دمياطرانيا عاطف على عمر السيد
8o5239اداب سوهاجايه محمد صالح فولى محمد
صيدله حلوانرحاب محمود كمال محمود725768
طب بنهااميره حسن عبدالعظيم الكومى231979
7548o2طب المـــنياصموئيل ميالد شوقى عياد
8o8847تربية ابتدائي سوهاجرجاء احمد محمد محمد
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اداب سوهاجنعمه حسين حمدون عبد الصمد817547
11484oهندسة اسيوطنور عباس رمزى حسن
3767o1كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخأسماء عونى غريب شعبان السيد
14o4o6تجاره عين شمسامانى خالد حسين على حسن
تجاره االسكندريههيالنا مجدى إبراهيم شحاته عبدالمالك348234
5o8692هندسة الزقازيقسهر احمد محمد فرج  زيان
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفخلود جادهللا حسن جادهللا739949
59o119كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورهند محمد حسن محمد
21272oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد السيد احمد سراج
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد مصطفى حلمى مصطفى هالل234931
269o86هندسة عين شمساحمد احمد عبدالودود عبدالرحمـــن
تربية طفوله شبين الكوماسراء عبدهللا محمود عبدهللا231388
تجاره بنهاكريم سيد حسن سيد عبدالمـــنعم293919
علوم القاهرهمونيكا عماد قسطندى ميخائيل115754
81o455صيدلة بورسعيدنجوى ابراهيم محمد محمد
صيدله القاهرهايه خالد ابو زيد محمد121427
59o687تربية ابتدائي المـــنصورهنهال السيد محمود احمد حسنين
41571oتجاره االسكندريهدينا توفيق مصطفى محمد حافظ
339oo8السن عين شمسباسم عاطف عبد الحكيم عبد الوهاب
علوم القاهرهمحمد حسين محمد احمد54114
36o238صيدله طنطااالء محمد احمد الجالد
اداب اسوانمـــنصور محمد يوسف ابو الحجاج743386
58415oتجاره المـــنصورهمحمد السيد مسعد العمرى
تجاره القاهرهشهاب عالء الدين عبد العزيز كامل29698
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىاحمد نوبى ابو زيد جيالنى743424
تربية قنا ج جنوب الوادىندا حمدى فكرى اسماعيل237193
صيدلة اسيوطجهاد مختار يوسف احمد812418
حقوق بنى سويفاحمد عادل حسن محمد71468
3o4458التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهدير احمد مصطفى بيومى
هندسة عين شمسمارينا نادر فؤاد كيرلس129963
تجاره القاهرهجورج رسمى نعيم مسعود158152
2o3514اداب حلوانزينب مجدى عبدالمجيد عبدالرحمـــن
اداب طنطامحمد محفوظ شبانه الخطيب366399
29o684كلية البنات تربية عين شمسنداء سعيد احمد السيد ابراهيم
هندسة اسيوطروان حمدى السيد الغريب محمد341284
345o47فنون جميله فنون ج االسكندريهمحمد سمير رأفت محمد محمود الحناوي
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةتقى عبدهللا ابراهيم رزق233793
كلية اآلثار سوهاجساره محمد السيد جميل الشريف287786
5666oهندسة القاهرهمحمد احمد ابراهيم عبد العزيز
اداب دمـــنهورمحمود محمد علي اسماعيل خليفة427296
دار العلوم ج القاهرهايه هللا مـــندور عبدالكريم مـــندور268868
5oo653اداب جامعة دمياطامل السيد توفيق جاد
2974o7صيدله عين شمساحمد عبدالباقى محمد عبدالباقي
43o154تجاره دمـــنهورجهاد يحيي رجب أبوعجور
422o38اداب االسكندريهاحمد سعد على محمد حواش
تجاره المـــنصورهمحمد عبد الحليم احمد عبد السالم573692
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعاليه محمد محمد عبد المـــنعم137989
411o78اداب االسكندريهروان محمد عباس مرتضى عبد الحميد
3oo216نوعية بنهاياسمين بهى الدين عبدالعزيز متولي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين هشــام محمد على حسين123489
3o4237اعالم القاهرهرانيا طارق عبدالرحمـــن مصطفي
تجاره بنى سويفعلى جمعه قرنى طة69765
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5o4761تربية جامعة دمياطنانسى السيد السعيد حامد
اداب القاهرهشيماء سيد حسين مرسي51679
عالج طبيعى ج كفر الشيخرضوه محمود ابراهيم سالم احمد438189
4242o5تربية اسكندريةيارا صبرى السيد توفيق محمد
اداب دمـــنهوراحمد محمد عبدالصادق هويدي426159
41361oهندسة االسكندريهمحمد فوزى غيطانى محمد عوض
652o77تربيه شعبة تربية فنيه االسماعيليةامـــنه سيد محمد عبد هللا
583o31تربية المـــنصورهايه احمد محمود محمد المتولى
37891oاداب كفر الشيخرنا محمد محمد هنداوى كشك
3o3552صيدله حلوانزينب احمد ابوالعزم احمد
فنون جميله فنون ج االسكندريهاميرة عبده عبد المـــنعم أحمد عطيه428538
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد على الطويل233596
تجاره انتساب موجه قاهرهاسالم ايمـــن علوي احمد على197923
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمـــنار ماجد محمد كامل62311
تجاره بنى سويفاحمد سيد عبد المـــنعم قرنى69397
498o23صيدله طنطارانيا عبدالمهيمـــن عبدالمهيمـــن الديب
تربية اسكندريةمحمود محمد ابراهيم القطب الجبالى344356
51145oهندسة الزقازيقسارة حسن عبد الشكور محمد عبد الهادى
صيدله االسكندريهمى اكرم شعبان ربيع محمد339677
هندسة اسوانمصطفى محمد احمد يوسف819957
485o72صيدله المـــنصورهكارولين عاطف بولس رمسيس
هندسة سوهاجاندرو اشرف ماهر عزيز816371
تجاره القاهرهاسراء سيد فهمى سيد مصطفى25249
طب كفر الشيخمحمد حسنى عباس عبده عبد هللا381754
رياض اطفال بنى سويفرشــا رفعت متولى عبد اللطيف65356
515o29اداب الزقازيقايمان محمد عبد هللا نجم
هندسة االسماعيليةحازم احمد محمد السيد محمد الغمري635882
حقوق طنطانور محمود شحاته خليل363847
65o626اداب الزقازيقعزه على احمد ابراهيم سالم
2222ooتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةفهد محمود ابوالعزم الشــامى
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد قاياتى محمود عبد العظيم63493
هندسة الزقازيقمحمد سامى محمد كمال محمد ابو الفتوح577856
6557o9كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةندى سليم محمود محمد
71894oطب بيطري المـــنياعبد الرحمـــن أحمد سرى محمد حسن
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويساسراء محمد فتحى السيد658853
طب االسكندريهايمان محمد عبد الحميد عبد الحافظ435147
49o643تجاره المـــنصورهاحمد مصطفى يوسف علوان
اداب القاهرهفرح وجيه عطيه اسماعيل العزالي137545
36o414كلية الطب البيطرى المـــنوفيةهاله عبدالمـــنعم ابواليزيد عبدالعزيز عيد
تجاره اسيوطميالد سعيد عطا سعيد792357
صيدله الزقازيقاسراء ابراهيم عبد الجليل احمد572255
اداب المـــنياكيرلس حنا وليم صديق725922
45o887طب بيطرى جامعة الساداتحسناء حسنى سعد مصطفى
3682o5كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةيارا ابراهيم ابراهيم سالم العكل
1311o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد نبيل فهمي حسن
هندسة عين شمسمعتز احمد عبدالغنى احمد فل195722
71519oحقوق بنى سويفبالل محمد رجب عبد الرحمـــن
192o43هندسة عين شمسانجى عماد محمد شــاهين
57917oكلية االثار ج اسوانعالء خليل عبد القادر محمد خليل
كلية البنات آداب عين شمسمارينا دنيان جابر دانيال283833
232o67كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمى عصام رشــاد حسان
28o575كلية هندسة بنهامحمد وحيد محمد ناصف
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كليةاسمجلوس
صيدلة سوهاجساره صالح شفيق عازر785557
كلية أداب بورسعيدشيماء عصام محمدالقابوطي ابراهيم الطنطاوي662712
4281o1تجاره دمـــنهوراحمد شوقي عبد الحميد مرسي عبد النبى
435o59طب االسكندريهدنيا ابراهيم زكريا ابراهيم
7o845طب بيطرى بنى سويفيحى محمد عبد هللا سعد
اداب االسكندريهفاطمة عبده على على النجار419455
429o87تربية دمـــنهوراسماء مصباح حسن دسوقى
هندسة طنطامحمد حسين متولى عوض محمد485979
5o9o4oطب الزقازيقمصطفى عصام عبد المـــنعم السعيد على
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره محمد زكى السيد49836
طب بنهاامـــنيه احمد السيد مغاورى سالمه279722
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد حمدى عبده السيد227427
5o9455اداب الزقازيقامجد مجدى عباس ابراهيم قطب
637o36تجاره الزقازيقاحمد مرسى عبد الحكيم مصطفى المحالوى
تربية ابتدائي كفر الشيخهبه حسني عبد العزيز عيسى384174
2988o4هندسة شبرا بنهاندا مصطفى محمد عبدالمعطي
2o3935اداب انتساب موجه القاهرههاجر السيد عبدالعال عطيه
اداب الزقازيقدينا امين السيد متولى على512695
73o952نوعية المـــنياصفاء رمضان عبدالعظيم مهني
7oo98تجاره بنى سويففرج طه عبد هللا فرج
592o29هندسة المـــنصورهاحمد عبده عبد الدايم محمد مصطفى
اداب االسكندريهمعتز احمد ادم مدنى حميد421374
طب اسنان طنطاروان محمد رشــاد مراد عبد الحليم412358
صيدله االسكندريهأمـــنيه ابراهيم محمد محمد ابو عصر444688
تربية ابتدائي بنى سويفرحاب جنيدي محمد جنيدي69154
5o9o59هندسة الزقازيقسلمى محمد عبد السميع محمد العقاد
5o9oo6صيدله الزقازيقنادين على ابو الفتوح سليمان
اثار القاهرهكارين وجدى صليب ابراهيم28831
هندسة كفر الشيخمى باهر مصطفى عوض عبد هللا457717
تربية كفر الشيخأسماء محمد حامد احمد عياد384285
28554oتربية بنهااسماء سالمه عبدالمطلب عبدالباقى
79o352تجاره اسيوطميرام احمد عبد المعطى احمد
نوعية فنيه طنطاايه حمدى ابراهيم محمد حسنين353729
74o147هندسة قنامحمد عادل محمد على
5124o2اداب الزقازيقنداء محمد على مصطفى
صيدله االسكندريهحسن الدسوقى السيد حسن عيد381361
فنون جميله فنون ج االسكندريهميار بهاء الدين محمود فتحي محمد حسين346896
هندسة المطريه جامعة حلوانمينا اشرف موريس حنا636232
63998oاداب الزقازيقاسيل فتحى احمد محمد فضل هللا
تجاره بور سعيدعمر على محمد رسمى محمد663924
هندسة عين شمسداليا صالح الدين زكريا محمد سالم195225
تجارة قنا ج جنوب الواديخلود محمد مبارك محمود237143
56o869تربية المـــنصورهاسراء جمعه فرج محمد خليل
طب الزقازيقايات عادل حسيب محمد583423
كلية الصيدلة ج الساداتنرمين عبدالفتاح صالح السيد صالح234589
57882oتجاره المـــنصورهمحمد عبد الفتاح عبد المـــنعم الجندي
41oo46اداب انتساب موجه االسكندريهاحمد محمود محمد محمود الشريف
721o15تربية ابتدائي المـــنيااحالم مـــنير بركات سايح
طب بيطرى الزقازيقاسامه صالح على عبد المجيد637386
19o4o3تجاره عين شمسدعاء يسرى عبدهللا عبدالعزيز
اداب االسكندريههانيا رضا عبد الحى جمعه عبد الحى424353
هندسة حلوانابراهيم صابر ابراهيم عامر54469
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كليةاسمجلوس
صيدله طنطانسرين جمعه يسن مرعى222663
تربية أساسي اسكندريةنسمة محمد جابر عبدالحليم احمد415914
تجاره انتساب موجه قاهرهضحى طه محمد طه محمد197525
3665ooطب بيطرى المـــنصورهمحمد مصطفى معوض ابو شــادى
تجاره جامعة السويسساره سيد سليم محمود659755
3o4553فنون تطبيقيه حلواندنيا محمد ابراهيم عبدالعال
اداب حلواننبيله تيسير يسرى احمد36399
تربية اسيوطاميره محمد موسى عبد الحافظ791817
3769o5كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخفاطمه سمير رزق غازى
اداب بنى سويفاالء رجب سالم احمد62244
56oo21حقوق المـــنصورهمـــنة هللا السيد محمد صالح الحديدى
22691oصيدله طنطامحمود السيد السيد العيسوى
282oo3صيدله عين شمسكريم مـــنصور عبدالحميد مـــنصور
12489oالسن عين شمسماريو سامى وهيب مرقص
تربية اسكندريةسامح سمير سعد عبد العاطى على415598
اداب الزقازيقابو بكر مصطفى عبد المـــنعم مصطفى644113
هندسة المـــنيامصطفى محمد مصطفى احمد شــامه289281
تربية دمـــنهورناهد سعيد فؤاد محمد ابوزامل429172
طب بيطرى بنهارانيا عماد محمد ابراهيم احمد278237
48955oصيدله الزقازيقبسنت اسامه رشدى الدسوقى نصر الدين
صيدله االسكندريهايمان طالل عبد الحليم عبد العاطي369346
صيدله الزقازيقالسيد محمد فتحي محمد649744
هندسة الفيومكريم احمد السيد احمد فرج455861
3o3621طب بنهاتيسير وهيب شحاته يوسف وهيب
445o5oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسراء صبحي عبد المحسن عرفة غنيم
صيدله االسكندريهاسراء حسام الدين عادل السيد الجزيرى413165
السن عين شمسنورهان احمد عبد القادر يوسف احمد45746
تربية طفوله ج دمـــنهورنورهان حلمى محمد مكى431358
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى امام محمد مرسى زايد217828
تربية المـــنصورهفريده محمد عثمان على عقل566733
1552o2التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره ربيع رجب على
نوعية الزقازيقايه خالد محمد سليمان638528
579o14طب طنطاشروق الحسين الحنفى ابو العنين
اداب سوهاجنجالء فتحى عبد القادر سالم831322
42o73oتربية أساسي اسكندريةعبد الرحمـــن عادل عبدالقادر على احمد
تجاره االسكندريهمحي الدين محمد فؤاد ابراهيم عوض411544
2999o7كلية االثار ج اسوانايه احمد فؤاد محمد الصلب
طب الفيوماسالم السيد على رزق77884
تجاره بور سعيدرحمه عادل صابر عبد الوهاب الشربتلي661757
تجاره طنطاخالد جمال سعد فرج366572
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةدينا سامى عبدالفتاح على الرخ236735
36222oهندسة طنطاحسام صابر فتحي فهمي
42983oتربية ابتدائي دمـــنهورأسماء على عبدالمحسن عبدالرحيم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاالء امجد هالل محمود صيام229945
45o172طب عين شمسآية مدحت سليمان الجارحى ابوطالب
تجاره القاهرهشهد مـــنتصر علي عبد القادر 18176
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عادل محمد توفيق كرشه456514
تجاره المـــنصورهاحمد محمد فوزى عبد السالم مصطفى565539
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمى سعيد على ابراهيم ابوشلبى296299
6651o6تخطيط عمرانى القاهرهوسام عالء درويش مصطفى
4o6o3اداب انتساب موجه القاهرههبة توفيق سيد توفيق
5o6576العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات اإلدارية الزرقا دمياطمحمد حسين محمد توفيق جويلى
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كليةاسمجلوس
المعهد الكندى العالى لالدارة  6 اكتوبرمحمود خالد محمد احمد29916
اداب بنى سويفامل حمدان توفيق محمد69867
195o7oالسن عين شمسدنيا خالد محمد عبدالرحيم
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةمحمد جاسر جودت جالل122339
تجاره عين شمسعبد الفتاح طاهر عبد الفتاح هديه ابو زيد26679
3o4o78طب عين شمسعمران نصر عمران نصر
33o99السن المـــنيارمضان خالد رمضان ابراهيم
هندسة الزقازيقمعتز محمد محمد احمد اسماعيل عطيه648131
تربية بنى سويفاسالم احمد حسن عبد اللطيف66267
658o3الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسماء جمال عبد الفتاح عبد المقصود
2o5622تجاره عين شمساحمد جمال فرج موسى
5o1694تجاره جامعة دمياطساره فتحى فتحى الشــافعى
15316oاداب حلوانمصطفى جمعه محمد احمد
43o65oتربية طفوله ج دمـــنهورامانى السيد كامل احمد مصطفى
43o768اداب دمـــنهورنورهان عبدالحميد ابراهيم محمد الشــاذلى
تربية االسماعيليهيوستينا عماد فايز ابراهيم656681
اداب القاهرهندى حامد عبده عبد الحليم37392
هندسة الفيوماحمد يونس يسن عبد الواحد76166
تربية طنطاندا احمد محمد بدوى النعناعى486292
تجاره جامعة دمياطاسراء محمد محمود البساطى499719
592o24هندسة بور سعيداحمد السيد محمود فهمى الحفنى
طب المـــنصورهريم نبيل فتوح احمد السيد591959
تربية أساسي اسكندريةاالء شريف كمال عبد اللطيف على341364
2177o3هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد يحى فؤاد النبوى سالم
4412o6طب االسكندريهمصطفى ابراهيم ابراهيم عوض هليل
اداب بنهاوسام مجدى مصطفى سيد احمد جبر298187
طب الفيومروان ممدوح محمد عبد الرحمـــن74599
3514o8فنون جميله فنون االقصرصفية جمال محمد السيد يحيي
23o1o8طب اسنان طنطافاطمه خالد محمد السيد البهواش
تجاره المـــنصورهمحمد فريد شوكت القناوى البهلول577674
تجاره سوهاجحسين ابراهيم عبد الحميد احمد813874
تجاره المـــنصورهجالل عبد الناصر جالل الشربينى مريوح588286
33531oتربية ابتدائي فرع مرسى مطروحوفاء عصام يونس السيد
اداب القاهرهوالء عبدالعظيم محمد احمد هيكل197456
صيدله الزقازيقمحمد مصطفى حافظ مصطفى السنجلفى637356
اداب المـــنصورهاحمد عبد العزيز مصطفى عبد العزيز عمر493889
6396o3تجاره عين شمسكريم عبدالمعين عواد رضوان
262o4oكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسديانا احمد السيد عفيفى
تربية رياضيه / بنات طنطاسهام محمد ابوالمحاسن عطيه359758
اداب انتساب موجه عين شمسايه شعبان محمد رمضان34142
كلية هندسة الطاقة بأسوانشروق قدرى أحمد الحمرة364523
تربية الزقازيقرحمه ايهاب فتحى محمد محرم587224
تربية ابتدائي دمـــنهورنورهان مصطفى حافظ ابومـــندور428817
اداب بنهامحمد ابراهيم عبدالرحمـــن محمد ابراهيم279792
تربية ابتدائي المـــنصورهصفاء السعيد محمد محمد عبد هللا الخولى593782
تجاره القاهرهمحمد جمال محمد عبد الوهاب155463
273o89تربية حلواناحمد محمود محمود رشوان
اداب حلوانشيماء محمود محمد حنفى على13847
7115o6طب المـــنياابرام جان فوزى جريس
تجاره القاهرهطارق ايهاب على محمد19741
8o417هندسة الفيوممحمد مصطفى رجب ابراهيم
72o131رياض اطفال االسكندريه طالباتهاجر محمود فؤاد عبد المجيدبدوى
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2211o6علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةيارا صبحى حامد خضر
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدعاء حمدى محمد حسن225863
كلية البنات تربية عين شمسنهال صبرى غريب عبد السالم154993
اداب طنطاوسام اسامه عبدالعزيز سيداحمد شلبي368163
تجاره الزقازيقجمال مجدى صابر قنديل641718
تربية بنى سويفمحمود حسن محمد عثمان67249
5917oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسراء ياسين زكى برعى
223oo7اثار الفيومحنان يسن عبدالغفار ابوطالب
2o7157إعالم بنى سويفحوريه عبدالعزيز عبدالعزيز محمود غريب
طب كفر الشيخمهند بسيوني عبد القادر هليل394617
هندسة اسيوطبيشوى يوثام عبدالسيد بشــارة657146
756o61هندسة المـــنيامحمد نبيل عبد الرحيم جابر
739o29كلية الصيدلة ج جنوب الوادىاسراء حسنى فؤاد محمود
5238o8نوعية الزقازيقاميره جمال عبد اللطيف النبوى
645o36نوعية الزقازيقهنوه صبحى على على
26197oحقوق بنهامريم نصر محمد محمد برغوت
هندسة عين شمسزينب محسن حسين عبد الرسول134779
اداب بنهاسمر محمد محمد مـــنجى احمد277245
تجاره المـــنصورهاسالم محمد السيد عبد المعطي565566
تجاره بنى سويفشريف ممدوح السيد احمد78974
نوعية المـــنياايمان عيد عطوه احمد727686
اداب عين شمسحسن هشــام رشــاد عبدالمجيد294721
تجاره عين شمساميره رمضان حسن عيد298882
تجاره الزقازيقدنيا عبدالحميد أحمد محمد ابراهيم522123
طب اسنان طنطارانيا جمال محمود محمد صقر448653
هندسة حلواناحمد محمد احمد عبدالفتاح187314
2679o3تجاره عين شمسيارا محمود حسين احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتسنيم صبحى فؤاد السيد264876
كلية الطب بقناآالء السيد عبدالباقى محمود732165
8o8664طب سوهاجمختار محمد المعتصم صديق سيد
اداب االسكندريهمريم محمد محمود عبيد مبروك419487
اداب طنطاشــاهند ه عبد الجواد أحمد حماد حسن495657
اداب حلوانايه عزالدين حماد فرج267732
تجاره المـــنصورهمحمود محمد عبد الغفار ابراهيم القرش588348
4o995تجاره القاهرهمحمد مـــنصور علي يونس
19111oحقوق عين شمسرضوى عمرو عبدالرازق مصطفى
66167oنوعية بور سعيداريج ابراهيم الدسوقى ابراهيم محمد البربرى
طب الزقازيقامـــنيه ابراهيم محمد ابراهيم محمد647461
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسكريم عليوه محمد محمد حسين حبشى651624
حقوق بنى سويفعالء صالح إبراهيم سلطان721477
2o833oهندسة حلوانليديه رفعت فرج نجيب
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةحنان احمد يوسف حسن654497
384o69طب بيطرى كفر الشيخنيره مصطفى محمد مصطفى
هندسة اسيوطكيرلس شحاته فهيم ساويرس795299
تجاره المـــنصورهيارا مصطفي محمود محمد المصري492427
43o559تربية طفوله ج دمـــنهورزهراء عبد الهادى عبد الصمد حسن خير هللا
كلية األلسن كفر الشيخعفاف ايهاب رزق رزق شرف567527
معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتمصطفى احمد السيد محمد وهدان635518
هندسة الفيومنسمه امين احمد امين137718
نوعية بنهااسماء عبدهللا معوض احمد حسين278442
448o79عالج طبيعى ج كفر الشيخكريستين نبيل حليم غالى
489o35هندسة طنطاشبل عبد الرحمـــن جابر محمد صيام
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تربية ابتدائي طنطاسماح عبد الفتاح قطب مـــنشــاوي353774
نوعية الزقازيقايمان عبدالغفار سليمان محمد سليمان649239
283o47كلية اآلثار سوهاجمى ابراهيم حامد محمد
821o84تربية ابتدائي اسوانهاجر احمد جاد سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر سعيد على احمد274891
646o48تربية ابتدائي الزقازيقتسنيم خالد مهدي عبدالرحمـــن
74o7o8تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمه ضاحى جادالرب عبدهللا
2o37o4هندسة القاهرهمريم هشــام محمد محمودهيبه
44298oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمود ماهر محمود ابراهيم يحيى
7115o1اداب المـــنيايوسف ابو بكرالصديق على محمد
تربية اسيوطساره خديوى عمر عبد النصير792452
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكيرلس سامى لبيب يعقوب131668
5ooo45صيدلة بورسعيدعمرو محمد حسن األلفي
كلية اآلثار باالقصرسلمى سالم حسن ابراهيم وتد122753
هندسة الزقازيقحاتم ابراهيم محمد محمود عابد564538
43o816تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاسراء حمدي محمد نعيم اسماعيل
علوم االسكندريهفادى عاطف فيليب اسحق433352
2o4149اداب القاهرهمـــنه هللا هانى حمدى يوسف محمد
4663oطب القاهرهبسنت مصطفى محمد ابراهيم طه
56o982تجاره طنطاندى اسامه عبد الفتاح عبد هللا عالم
335o78كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةفريدة عالء الدين محمد على الدخس
تربية اسيوطاحمد سعد عبد الموجود خالف792883
نوعية طنطاايمان محمود ابراهيم  محمود ابوتركيه486391
71o892اداب المـــنيالمياء صالح رمضان عبد العظيم
تجاره القاهرهعلى كمال احمد على154643
6o911تربية عين شمسعلى احمد سيد عبد هللا
اداب المـــنصورهايه عبد الحميد محمد عبده عبد هللا591839
طب اسنان طنطارانيا محمد عبدالعزيز عطيه215631
صيدله الزقازيقاحمد جالل عبدالعال احمد284549
34425oهندسة االسكندريهمحمود عادل محمد مرسي رفاعى
تجاره اسيوطامـــنية فكرى مصطفى شعبان713872
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم كرم توفيق ونيس126562
تجاره بنهانهى محمد رضا عبدالمـــنعم دسوقى285587
تجاره كفر الشيخهشــام كمال احمد برى ابو زيد416427
199o69هندسة القاهرهمصطفى ناصر زكى محمود
تربية ابتدائي بنهاايه الشحات ابراهيم محمود صالح279685
تربية المـــنصورهورده يسرى عبد العليم بدرعمر574746
5165o1اداب الزقازيقمارينا نجيب عطية يوسف
64o1o2صيدله عين شمسزينب احمد عبد المـــنعم احمد شهوان
تربية ابتدائي عين شمسنسمه احمد حسن حسين262641
طب بنهاشيماء مسعد الشحات سيداحمد278935
تربية طفوله طنطارنا مهدى ابراهيم برغوت495387
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمـــنى السيد على محمد اسماعيل656361
هندسة اسيوطايهاب سامى عبد الحميد سيد797463
7o467تربية ابتدائي بنى سويفياسمين زينهم صالح محمد
تربية ابتدائي بنهاياسمين السيد محمد محمد286285
اداب الزقازيقمروه حمدى محمد عطيه642498
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخريهام محمد محمد احمد أبو عطية372311
صيدله الزقازيقمحمد راشد احمد رمضان ابو العز571712
اعالم القاهرهاسماء محمد عبد السالم عبد الوهاب58467
صيدله االسكندريهمازن عمرو محمد بيومى امين محمد342513
حقوق القاهرهمحمد عمر محمد ابراهيم58341
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طب القاهرهمـــنة هللا نبيل محمد السيد سرج49469
1879o4حاسبات ومعلومات عين شمسكريم محمد ابراهيم عبد الجواد الغزولى
5oo674تربية جامعة دمياطايه يحيي محمد فوزى الدرس
اداب القاهرهضحى محمد سعيد محمد عقل194744
5779o9إعالم ج جنوب الوادىمؤمـــن عبد الباسط محمد عبد الباسط عوض
272oo8اعالم القاهرهبسنت محمد رؤوف شحاته
5o5187تربية جامعة دمياطياسمين محمد عبده الشربينى
3oo8o9طب بنهاساره جمال جوده هالل العزب
هندسة المـــنيااحمد نورالدين محمد احمد زوين221642
8o6671تربية طفوله سوهاج طالباتمرفت بخيت احمد محمد
صيدلة سوهاجخالد محمد احمد ابوالمجد746555
222o2تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء خالد سعيد السيد
4378oاداب القاهرهعبد الرحمـــن طارق عبد الحميد عبد السالم
كلية تجارة ج أسواننجوى زكريا على اسماعيل821188
طب االسكندريهاحمد رفعت هليل عبده هليل439796
3o1525كلية البنات آداب عين شمسياسمين محمد السيد عبدالعزيز
اداب عين شمسسميه بدرى عطيتو عبدالحليم271648
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسامه نبيل سعيد عبد التواب75625
طب سوهاجفادى ايمـــن يسرى رزق816648
تجاره بنى سويفاسماء حسنى حسين محمد63571
7855o3طب سوهاجاحمد على مسعود بدوى
8o5479تربية ابتدائي سوهاجايه ناصر رمضان احمد
صيدله عين شمسمديحه محمد مصطفى محمد266195
456o6oهندسة االسكندريهعبد الرحمـــن جمال احمد محمد حسن
تجاره كفر الشيخميرفت محمود احمد محمد حميده417858
41o96oتجاره االسكندريهنرمين طارق عبد الرازق حسنين احمد
نوعية فنيه قنامحمد عبدالحميد محمد احمد745258
3857o7تجاره كفر الشيخحازم عبدالمولى توفيق على عنوس
57661oصيدله المـــنصورهفاطمه نصر ذكى فؤاد عيسي
طب القاهرهفاطمه محمد محمد رزيق146673
عالج طبيعى القاهرهبوال جرجس حلمى عوض115663
49o273عالج طبيعى ج كفر الشيخباسم ابراهيم عبدالغنى محمود الزكي
2o1717تجاره القاهرهفرج مـــنصور حسب النبى مصطفى
السن عين شمسفاطمه احمد عبد العظيم سالم على ندا21575
2126o5تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةكريم صبحى عطيه القاضي
7134o2اداب المـــنياسحر على زين العابدين احمد
تربية طنطانداء ابراهيم عبدالمطلب النجار486677
طب بنى سويفمروة شعبان محمد احمد724599
723o4oنوعية المـــنيااسراء جمال محمد معروف
589o72تجاره المـــنصورهاروى جمال الهوارى محمد حسن
اداب انتساب موجه حلوانخلود محمد شوقى عبدالرحيم197736
اداب بنهامحمود ابراهيم محمد خليل227714
طب الزقازيقاميره مدحت عبد الرازق ابراهيم سالمه587295
تربية ابتدائي سوهاجمروه محمد عبد الحكيم مجاهد817542
721o17التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاالء جمعه طه محمد
السن عين شمسسندس اسامه محمد محمد146516
43o86oاداب دمـــنهورعلياء عالءالدين السيد رمضان سالم
64o384اثار قنا جنوب الواديحسام الدين نبيل ابراهيم السيد المـــنصورى
نوعية فنيه طنطااحمد محمد حسن الغايش358372
22o796تخطيط عمرانى القاهرهمحمد سمير عبدالسالم السيد بريك
29o325كلية البنات آداب عين شمسايه عاطف خلف عمر عالم
1354o8تجاره القاهرهعز الدين محسن محمد مراد عثمان
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كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشريف سامح جرجس ناشد139882
نوعية الزقازيقساره سمير حبيب بقطر525468
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى حسين عبد الحميد عبد الغنى153786
8o3538صيدلة اسيوطهبه عبد الناصر محمد محمد
اداب طنطاميار فتحى السيد ابوزينه359266
صيدله عين شمسمـــنةهللا كارم سيد حسين272278
اداب عين شمسابرار اسامه محمد عباس144217
45o247علوم دمـــنهورفيروز اشرف كمال الدين قطب الرامى
اداب انتساب موجه القاهرهمريم خالد سعد محمد198318
723oo9تجاره بنى سويفعماد ناجح سعد شخلول
اداب القاهرهماركو مجدى عزت سعيد14816
اداب عين شمسفيرينا خالد بشرى قلينى128339
صيدله االسكندريهابراهيم رضا ابراهيم ابراهيم335616
السن عين شمسيمـــنى ايمـــن محمود رشدى عبدالغفار188516
صيدله االسكندريهمحمود نصر جميل دربك441198
3o1436هندسة شبرا بنهامحمد طه احمد فاروق عيسى
تجاره القاهرهاحمد اشرف شرقاوي ابوطالب58278
طب القاهرهمصطفى عالء عبد العليم محمد ابراهيم384877
تربية جامعة السويسهند سالمة محمد عودة667283
اداب بنى سويفكيرلس عماد محروس صادق68161
تجاره القاهرهسيد عبد النبى فتحى سيد55194
هندسة اسيوطعبد الوهاب حمدي عبد الوهاب احمد ميرا459615
تجاره اسيوطهنداوى كمال هنداوى سيد794927
تربية الفيومشروق طارق حسين على74361
هندسة حلواناميره محمد عبد الرحمـــن يونس121777
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسماء ايمـــن حسن ابوعالم369192
نوعية فنيه طنطازكى محمد زكى خيرى الجزار366643
تربية ابتدائي المـــنصورهندى محمد المتولى ابراهيم المتولى591873
519o83هندسة الزقازيقعمرو محمود عبد الشــافى موسى موسى
طب اسنان طنطارحاب رفعت سعيد محمد231782
هندسة عين شمسابراهيم رمضان ابراهيم محمد133724
2992o8طب عين شمساميره اشرف سالمه الصادق
58o939طب بيطرى المـــنصورهمحمد عزت محمد ابراهيم
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسحسن احمد شوقى فكري651598
2775o8كلية هندسة بنهامريم ايمـــن صبرجميل محمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةلؤى احمد جابر سليمان213175
اثار قنا جنوب الواديساره على فتحى عمر155875
صيدله طنطاشروق احمد محمد عبدالحميد262386
458o35هندسة االسكندريهمؤمـــن صالح محمد على محمد
اداب الزقازيقمحمود اسماعيل حسين عبد العزيز517316
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد حامد عبدالنبى كشك217623
74537oكلية تجارة ج أسوانيارا محمد عبدالعاطي عبدالحكيم
اداب االسكندريهآالء صبحى السيد محمد347273
14o552تجاره عين شمسمـــنة هللا حسين محمود محمد
تجاره اسيوطمحمد جمعة ثابت عبد الموجود796562
تجاره القاهرهمحمد عبد السالم حسين شويل58339
طب بيطرى دمـــنهوراسماء محمد كمال مبروك مصوره449368
تجاره بنهامصطفى محمود شحات الدسوقى299776
رياض اطفال المـــنصورهالشيماء صالح محمود عوض الصعيدي576254
276o6oصيدله الزقازيقرامى محمد عبدالعظيم السيد
تجاره جامعة دمياطاحمد اسماعيل ابراهيم العربانى499811
2o8425تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى نبيل السيد محرم العنانى
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كليةاسمجلوس
تجاره بنى سويفمينا مالك حنا سعد721262
تربية طفوله ج دمـــنهورجورجينا سمير عادل جرجس عويضة428569
تربية طفوله طنطامى ابراهيم السيد ابراهيم الجيار364313
تربية رياضيه بنين طنطاطارق يحيى عبد القادر كامل حسانين487258
تجاره اسيوطكيرلس اسعد شنوده بباوى725919
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد احمد بدوى227267
19o893تجاره القاهرهادهم خالد حسن الشرقاوى
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن اسعد محمد حسن342955
584o6صيدله القاهرهناجى محمد ماهر محمود
طب االسكندريهشريف محمد حسين حسين443412
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةحازم كامل الوصيفى شبل الوصيفى644628
اداب المـــنياوليد عثمان عبد الحميد حافظ729169
حقوق عين شمسمارينا عادل عوض مسعود129841
2189oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء محمد خليل حامد
72o4ooهندسة المـــنياهبه يحيى مصطفى اسماعيل
2641o9تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد خالد عادل عبدالفتاح
نوعية بنهانهى ايمـــن حسن محمد على عاشور278422
اداب قنا ج جنوب الوادىهبة هللا محمد سعد هللا مراد732458
صيدله حلوانخلود حسن ابراهيم عطيه752247
2919o5تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد اسماعيل عزت اسماعيل الخواص
صيدله طنطاايه فهيم مسعود محمد العصامى367543
هندسة الزقازيقحسام احمد رشــاد السيد احمد517476
صيدلة اسيوطمادونا وجدى لمعى يسى732263
2o3762تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسندس يحيى زكريا حسن
هندسة الفيوممـــنة هللا سعد ابراهيم محمد ابراهيم457788
تجاره بنى سويفريهام ابراهيم رضوان بباوى716536
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندا اسامه علي ابراهيم152176
555o3حقوق القاهرهيمـــنى عبد الباسط محمود ابراهيم
43o882تربية طفوله ج دمـــنهورهدير احمد احمد ابراهيم
تربية دمـــنهورشروق خالد عبدالرازق عطيه431337
صيدله طنطااسراء فؤاد حسن البركه229258
طب االسكندريهندى خميس عبد الرءوف عبد اللطيف438354
تجاره بنى سويفمحمد صبحى جالل هاشم718556
هندسة عين شمسعبدالرحمـــن احمد عبدالعزيز شلبى191834
اداب القاهرهدينا فتحي فتح هللا عبد المقصود39344
5o2631تربية جامعة دمياطمحمد عماد الدين محمد سحلول
3729o5تربية كفر الشيخمها محمد ابراهيم محمد القفاص
تمريض الزقازيق نرمين ابراهيم السيد احمد رمضان585667
تجارة قنا ج جنوب الواديليلى نشــات محمد رشــاد محمد يوسف238382
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره كامل قرنى بيومى211687
هندسة االسكندريهمحمد ياسر نوح محمد335785
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد ماهر السيد حسين سالمه378681
49o532اداب المـــنصورهاحمد عصام الرفاعى البسطويسى
طب طنطاايه ماجد يونس رزق526158
675o5تجاره بنى سويفعبد الغفار محمد احمد عبيد
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاحمد رمضان خليفه توفيق سيد68614
كلية البنات تربية عين شمساسماء مجدى محمد احمد شعالن128153
41o686اداب االسكندريهبالل ناصر احمد حسن عبد العاطى
2o9368هندسة القاهرهمحمد عادل فتحى عبدالعزيز
تجاره الزقازيقامجد عماد عطيه صبرى محمد516914
747o52هندسة اسوانفراج جمال عبده عبد النعيم
اداب القاهرهمى محمود عبد القادر طلبه الغندور42973
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كليةاسمجلوس
صيدله االسكندريهمها على فتح هللا على غانم372378
اداب اسيوطيوستينا قنديل مكسى مترى798552
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةياسمين جمال محمد الشنوانى216678
تجارة جامعة الساداتهيام عبدالمرضى حسنين الشــاعر219244
حقوق سوهاجنورهان احمد محمد محمد812913
22o15تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانسلمى ياسر حامد ابو الفرح
22o779صيدله حلوانسامح مصطفى محمد مصطفى سعد الدين
تجاره القاهرهمحمد صالح عطيه محمد145126
73768oتربية قنا ج جنوب الوادىدينا هشــام احمد حسن
تجارة قنا ج جنوب الواديعبد الرحمـــن محمد على سعد731551
طب القاهرهكيرلس مدحت جرجس عبد الملك713286
تربية ابتدائي شبين الكوممى محمد عبداللطيف سليمان عارف225155
حاسبات ومعلومات شبين الكومشهاب طارق احمد احمد سالم227277
طب اسنان طنطانهى سيد مـــنصور نصر219498
تربية الفيومنسمه روبى كامل محمد79721
3o3263نوعية بنهافاطمه حسين صادق مشرف الحور
اداب عين شمساسامه محمد الشحات كليب263343
هندسة حلوانمصطفى صبرى مرسى اسماعيل189499
1286o5صيدله القاهرهساره ناجح لوندي رياض
تربية طفوله كفر الشيخإسراء أحمد عبد المـــنعم حسن382413
طب بيطرى الزقازيقمحمد هشــام محمود السيد متولى583926
رياض اطفال المـــنصورهياسمين جوده عيسى جوده النادى586969
هندسة االسكندريهخالد فتحى حسن المـــنياوى459592
8o9o45تربية طفوله سوهاج طالباتندى احمد قاعود قاسم
إعالم بنى سويفاسماء هشــام حسين احمد121536
793o91تربية اسيوطاسراء صابر محمد محمد
هندسة طنطاعيد السيد محمد خفاجى493324
هندسة المـــنصورهمحمد صبرى عبد الغنى جاد الشهاوى568977
حقوق بنهامحمد رضا محمد عبدالفتاح286123
2974ooطب عين شمسمعاذ محمود فضل محمود
تجاره بنى سويفيوسف محمد نجيب فتحى عبد اللطيف68967
اداب حلوانهبة سيد عبد العزيز ال سعود سيد15489
السن عين شمساالء احمد جاد امام يوسف285941
549o4اداب انتساب موجه القاهرهحنان عادل سعد على
اداب القاهرهدعاء حمدان حسن بكرى28884
اداب بنى سويفدعاء سيد على ابراهيم66155
صيدله حلوانايمان عبد اللطيف حسين سالم معوض588169
تجاره كفر الشيخمحمود رمضان زكريا محمد ابراهيم376151
هندسة الفيومكريم هشــام محمد حسن75474
السن عين شمسايه ماهر صباحى رمضان297956
طب بنهاهاجر السيد ابراهيم عبدربه228867
6539oتربية بنى سويفياسمين هاشم جودة قرنى
7172oتربية بنى سويفعفاف رمضان على ابو الليل
28925oهندسة المـــنيامحمد احمد عبدهللا احمد عقل
65o887نوعية الزقازيقزينب السيد السيد محمد خميس
تجاره انتساب موجه قاهرهاسامه عز جمعه ابراهيم55169
6589o8تربية جامعة السويسسلمى خالد متولي احمد
36o85كلية البنات آداب عين شمسهاجر محمد امين ابراهيم
51167oتجاره الزقازيقاسماء احمد عبدالرازق عبدالفتاح
تجاره الزقازيقمؤمـــن محمد محى محمد على637115
56o74oتربية المـــنصورهحنان محمد الدسوقى سليم
هندسة عين شمسسالى هانى كمال حسن الروبى262717
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كليةاسمجلوس
هندسة المـــنصورهاحمد على محمد السيد البيلى572859
اداب القاهرهاسامه دياب سليمان عواد غياض147693
كلية األلسن ج أسواندينا ماهر عبد العال درويش363113
81o123تربية ابتدائي سوهاجسمر بكر محمد عرابى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه جمال سيد عبد الفتاح153544
7218o8صيدله حلوانايرين ميالد بشرى عبد المالك
اثار قنا جنوب الواديكريم سعد زغلول سعد191219
هندسة االسكندريهعبد هللا سعد باشه عبد الونيس محمد342495
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالحميد احمد عبدالحميد قنصوة العراقى226924
66o85oاثار القاهرهاالء مسعد محمد مسعد ابو الرجال
تجاره عين شمسمحمود سيد محمدى عبدالحميد292557
اداب بنى سويفمصطفى عبد الستار بكرى على61346
صيدلة اسيوطدميانا شحاته وديع تومه825423
6542ooحقوق الزقازيقكريم حسن حسن عبد هللا
2857o2صيدله الزقازيقيمـــنى صابر محمد ابوالفتوح
كلية البنات تربية عين شمسرضوى رمضان احمد محمود طه195434
صيدله الزقازيقاحمد على السيد حافظ645687
52oo1oكلية هندسة بنهاكريم محمد محمد جاد
كلية البنات تربية عين شمسايمان عزت محمد احمد288863
تربية شبين الكومريهام فهيم عبدالعظيم بالل234483
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد اسامه محمد سيد عارف159191
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا حلمى عبد هللا احمد31684
42o678اداب االسكندريهأحمد يوسف السيد احمد عبده
تجاره طنطاهشــام محمود محمد الطناحى491756
8o9741تربية سوهاجمـــنى حسين عبد اللطيف حسانين
5o19o7تجاره جامعة دمياطنوران السيد محمد كمالو
189o47عالج طبيعى القاهرهسلفيا جاد حليم سمعان
36oo79اداب طنطااسماء محمد ضيف عوض الشرقاوى
7145o5هندسة المـــنياافرايم نبيل حنا حبيب
هندسة المـــنصورهباسم عباده احمد عباده الخولي583941
اداب حلواننسمه سيد سعيد عبد الحميد44861
نوعية الزقازيقنورا عبد هللا عبدالبصير ابراهيم642521
6o994تربية عين شمسرحاب عادل عبد الحميد محمد
سياحه وفنادق االسكندريهآية هشــام احمد على محمد411326
2o9o8oتجاره انتساب موجه  عين شمسمحمود محمد عبدالرازق عبدالرحيم
تربية ابتدائي بور سعيدياسمين سعد عبد الحافظ محمود663441
هندسة الزقازيقعبد الشفيع ماهر عبد الشفيع عواد على644657
576o27صيدله المـــنصورهمحمد احمد مسعد احمد الشين
تجاره عين شمسسايمون سامر سعد عطيه116554
28o593تربية بنهاصفا السيد محمد محمد
154o35اقتصاد مـــنزلى حلوانساندى طارق محمد سيد عبيد
5o9812اداب الزقازيقأمانى حسام محمد حسن رجب
تجاره بنى سويفمرفانا نبيل عقوب مسعود74375
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسيف الدين خالد مختار طه57555
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةالزهراء ابراهيم على محمد على648413
نوعية المـــنيااحمد محمد فتحي صالح حسن718763
تجاره االسكندريهمعتز خميس محمود احمد عوض الطيار344366
اداب المـــنصورهخلود خالد حسن بدير574576
22o133طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاالء محمد عبد الباسط محمد الشــافعى
5o33o8تجاره بور سعيدعبد الرحمـــن طارق خليل خليل ميره
عالج طبيعى القاهرهبسمه محمد سيد محمد السيد299246
كلية البنات آداب عين شمسماريان اشرف فريد ابراهيم18649
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كليةاسمجلوس
1174o9طب عين شمسهدير هانئ عادل عبد الحميد
تجاره سوهاجارسانى جميل نصحى ساويرس816436
27o981تجاره عين شمسامـــنيه روبى حامد خليفه
نوعية الزقازيقمروه محمد الشناوى يوسف على647319
23o855صيدله طنطاالسيد خيرى السيد عماره
هندسة القاهرهمحمد اسامه محمد عجمى125738
صيدله بنى سويفايه محمد معبد حفنى62828
373o15نوعية كفر الشيخفاطمه الزهراء محمد ابوالفتوح على الصالحى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةوفاء جمال محمود علم الدين بدوى498555
5o6695هندسة بترول وتعدين جامعة السويسخالد عادل عبد الفتاح احمد بحيلق
81o15تربية ابتدائي الفيوممحمد رجب شحاته حسين
هندسة عين شمسندى ابراهيم السيد ابوالسعود265627
هندسة االسكندريهمحمود محمد الطنطاوي محمد الطنطاوى388756
576o1oعالج طبيعى ج كفر الشيخعمر محمد المرسى احمد علم الدين
1486o4تجاره القاهرهاسراء عادل عبد العظيم سيد على البربرى
نوعية بور سعيداسماء مراد مراد مراد سالم662429
5o6753تجاره جامعة دمياطآيه محمد رضا العدوىمحمد نجيد
صيدله الزقازيقاحمد سامى ابراهيم عرفات الحسينى 571679
تربية االسماعيليهندا جمال عبدالفتاح صالح655317
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالعزيز عبدالسالم السعدنى221844
1489o5كلية األلسن بنى سويفندى خالد بشير مصطفى
3o343صيدله القاهرهيوسف امام محمد عرفان
2o7634تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى عبدالرحمـــن فتوح العراقى
تجاره بنهااحمد عيد معبد احمد296587
تجاره القاهرهشروق صبح عبدالفتاح على محمد189691
تربية ابتدائي كفر الشيخعلى محمد على عوض اسماعيل381117
اداب المـــنصورهميرنا ممدوح عبد الوهاب شــاهين566776
23oo82طب بنهاجميله عبدالستار عبدالعزيز محمد الجمال
صيدله القاهرهعبد الرحمـــن صالح الدين عزت محمد54717
اداب اسيوططارق جمال خليفه على789577
79967oتربية ابتدائي اسيوطاسماء احمد عبد الرحيم احمد
تجاره انتساب موجه االسكندريهادهم رشدى عبد الحليم محمد الصعيدى411452
8o6669تربية طفوله سوهاج طالباتعبير احمد حسين اسماعيل
8o66o5تمريض سوهاج حسناء مصطفى محمد عبد الكريم
19862oتجاره انتساب موجه قاهرهحمزه عبدالعظيم حسن محمد
صيدله طنطادولت يواقيم رزق هللا ابراهيم496976
تربية طفوله طنطابسمة السيد نجاح الشرقاوى354689
هندسة عين شمساحمد عمر ابراهيم محمد125565
هندسة اسيوطايهاب على احمد خليل748959
4525ooطب بيطرى جامعة الساداتزينب عبد العزيز سليمان على
49o632تربية ابتدائي طنطاأحمد محمد عبد الحليم محمد كيالنى
71286oكلية حقوق المـــنياداليا رضا محمد محجوب
73ooo6رياض اطفال المـــنيا طالباتمريم جمال شوقى مسعد
43o365تربية طفوله ج دمـــنهورعايده عوض عبد السالم عبد الغفار
كلية التربية الفنية ج المـــنياسارة حبيب انور حبيب712873
513o4oتجاره الزقازيقاحمد محمد ابو هاشم عقل
تجاره انتساب موجه  عين شمسامانى ابراهيم سيد احمد274792
4894o6اداب طنطاعهد مجدى فتوح محجوب رضوان
هندسة قنابيتر كامل جاب هللا نصر هللا736739
نوعية عباسيهبسمة باسم محمود عبد الحكم147376
طب المـــنصورههاجر مجيب عبد السالم غنيم576918
طب القاهرهصفاء محمود يحى احمد كيالنى58128
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6579ooتربية جامعة السويسزينب عبدالمجيد عبدالحميد عبدالمجيد
تجاره بنى سويفنيفين فايز فؤاد مرقص66917
اداب عين شمسانجى يوسف اسحق عوض فرج283762
35494oطب اسنان طنطاآيه مصطفى احمد عبد السالم العبد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةعبدهللا سليمان عبدالخالق الشناوى213458
225oo3تربية ابتدائي شبين الكومايمان فتحى على ابو الغيط
27o982تجاره عين شمسامـــنيه محمد عبدالرازق عبداللطيف
تربية العريشمـــنار محمد الصادق عطيه666533
تربية الزقازيقاسماء لطفى ابوالمجد حافظ الغندور585225
تجاره االسكندريهمحمد احمد عبد العليم عطية الهلباوى418529
هندسة االسكندريهاحمد النادى احمد عبد هللا طاحون457351
تربية طفوله ج دمـــنهورآية سامى محمد سويسه429261
4o9o3تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد يحى محمد سعد
هندسة شبرا بنهاهادى اشرف حسين محمد286216
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتنادين عابدين همام عفيفى228987
3o3574تجاره بنهامحمد على احمد على ناجى
هندسة شبرا بنهامى محمود عبدالحليم محمد283365
اداب المـــنياعجايبي مالك ذكي اسكندر751871
اداب االسكندريهمحمد عبد الهادي بيومي محمد عبيدالحليم421121
28598oتربية ابتدائي بنهامـــنه هللا محمد احمد محمد مرزوق
طب طنطااسراء محمد مصطفى سعفان359874
5732o4هندسة المـــنصورهاحمد نعمان عبد هللا صالح الشربينى
19o238صيدله عين شمسساره هانى فكرى عبدالعزيز
طب المـــنيامصطفى محمد محمد حسين714486
تجاره القاهرهرانا سيد علي سيد44491
59o233صيدله المـــنصورهوئام مجدى محمد مصطفى علي
طب االسكندريهاحمد مصطفى اسماعيل محمد عطوه439864
تربية رياضية بنين بنهانور محمد ربيع عبدالعزيز مرسى284492
2o8485تجاره عين شمسمروان احمد جمال الدين عبدالرحمـــن
تجاره بنهاابانوب موسى مـــنصور موسى43964
7178o2تجاره بنى سويفعبد العزيز علي محمد علي
14899oطب القاهرهاسراء عبد هللا صالح نبوى
صيدله االسكندريهياسمين يوسف أحمد على بدير347136
8o96ooتربية ابتدائي سوهاجمحمد خلف محمد احمد
434o11كلية األلسن كفر الشيخرنا قاسم عبد الحميد قاسم جاد
تجاره طنطامحمد محمود محمد احمد سالمه361612
صيدله حلوانمحمد عصام احمد عبد النبى749331
كلية البنات آداب عين شمسايه عبد المـــنعم احمد عبد المـــنعم59284
15o174اداب انتساب موجه القاهرهعبد هللا شعبان محمد عبد الرازق
389o5تجاره القاهرهاحمد حسن احمد مـــنير
2461oتجاره القاهرهشــاهنده عاطف سعد محمد امين
هندسة عين شمسريهام صبري شلبي محمد143989
عالج طبيعى ج كفر الشيخنبيل ابراهيم عبدالرازق ابراهيم هاشم379722
14o952حاسبات ومعلومات عين شمسفاطمة الزهراء صابر طه ابراهيم عبد العال
42855oتربية ابتدائي دمـــنهوراية ماهر عبد الوهاب عبد الحليم ابو جنينه
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمي السيد احمد على653779
طب القاهرهمحمد محمود سالمه رسالن273534
659o23صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمريم اسالم احمد مصطفى
تربية ابتدائي بنهااحمد خالد السيد محمد برقوقى زيدان278953
4165o9تجاره االسكندريهاحمد حسين على حسين محمد
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفعبد الفتاح خالد عبد الفتاح احمد714557
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفسماء رمضان السيد الضوى746615
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هندسة شبرا بنهاتوفيق ابراهيم سعد توفيق227399
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابراهيم محمد ابراهيم خطاب55876
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه محمد سعد حسن127817
637o14حقوق الزقازيقاحمد سالمة سالم جاب هللا بكيرة
اداب االسكندريهداليا خالد عبد الحميد دياب369488
صيدله القاهرهزياد سيد مصلح العطاري145422
2814o7اداب عين شمساسالم حربى سعد عبدالحميد
اداب كفر الشيخايه جمال عبد العزيز على عاصى381978
36232oهندسة طنطافوزى اشرف فوزى عفيفى شديد
49o6o1اداب طنطااحمد حمدى محمد احمد حسن
3o332صيدله القاهرهمصطفى محمد عبد الغنى محمد
تربية ابتدائي شبين الكومميرنا ابراهيم شفيق ابرهيم جرجس234372
هندسة شبرا بنهامارينا رافت زخارى الياس282768
569o34تجاره المـــنصورهبسمه ابراهيم محمد مصطفى شعيشع
تجاره عين شمسايمان حمادة احمد محمود ضوة294214
كلية الطب بقناعبير ابوالحجاج عبدالعزيز عبدالمجيد739681
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانبالل عبد هللا شحاتة احمد59216
43o752تربية ابتدائي دمـــنهورايمان محمد فيصل ابراهيم ناصف
28666oهندسة اسيوطمصطفى محمد سعد ابراهيم
3816o6اداب كفر الشيخخالد محمد محمد مجاهد محمد
تجاره انتساب موجه  عين شمسداليا محمود قاسم عبدهللا268132
هندسة حلوانايه حمدى محمد محمد احمد195236
335o74كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةروجينا ماجد حلمى فرج
تجاره عين شمسشيماء فتحى ابراهيم احمد274847
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محمود عبد الحميد حسن137241
1314o9تربية عين شمسابراهيم محمد عبد العظيم ابراهيم صيام
22652oتربية شبين الكوماسراء جمال يوسف عيسى
8o9o2oحقوق سوهاجمـــنه هللا اسعد عاطف مراد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد رمضان حافظ احمد267387
29o26oتجاره بنهاامير محمد عبدالنبى السيد حسن
37o733صيدله االسكندريهحسناء على محمد فؤاد حسن قمرة
584o56هندسة المـــنصورهمحمود شريف صبرى السيد
34469oاداب دمـــنهورحازم محمد محمد احمد محمد
13211oكلية بنات شعبه طفوله عين شمسنرمين جمال عبد العزيز محمد
تجاره كفر الشيخمحمد عبد العظيم عبد الشــافى عطيه582471
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمود سعودى سليم محمود737884
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنوران هانى عبد الحميد محمود636236
تربية ابتدائي طنطاغادة رجب يوسف احمد طاهر485395
5o998oطب بيطرى الزقازيقسارة عبدالحميد السيد حسن عبدالحميد
419o15تجاره االسكندريهفؤاد هشــام فؤاد حافظ نور الدين
هندسة القاهرهمريم محمد فريد عبد المقصود149686
485o66طب بيطرى المـــنصورهمريم محمود فؤاد محمود الشيخ
هندسة المـــنيامحمود جمال عبدالحارس عيد السيد343629
تربية طفوله الزقازيقفاطمه محمد احمد ماهر عبد الخالق644558
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفميرنا احمد عباس احمد19385
64o859طب اسنان عين شمسمحمد على يوسف على عامر
اداب المـــنيامصطفى حسن عبد الوهاب محمد718569
تجاره عين شمسمحمد ممدوح علي حسن58345
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفساره احمد رشدى محمد34579
هندسة القاهرهاحمد اشرف محمد محمد ناصر123347
هندسة عين شمسجرجس ممدوح ميالد عياد117545
رياض اطفال المـــنيا طالباتايمان كريم محمد حسن716693
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صيدله طنطاياسمين حسين عبد الحكيم يوسف سالم229899
تجاره بنى سويفمحمد سيد على طه68943
71455oتجاره بنى سويفهادي خلف محمد خلف
تربية فرع الوادى الجديدشيماء أحمد فؤاد محمد748437
تربية بنى سويفاميره حسين عبد الرحمـــن ابراهيم69124
 تربية الساداتاسراء محمد مصطفى محمد مصطفى221191
هندسة القاهرهمحمود ابراهيم السيد حسن155841
42o824اداب االسكندريهمحمد وحيد جابر شحاته مرسى
صيدله طنطاآالء جالل عثمان المزين498591
42o871تربية اسكندريةيوسف شعبان عبد الرحيم عبد هللا
4298o2تربية طفوله ج دمـــنهورياسمين محمد فهمي ابو الحسن مصطفى
51o824طب اسنان المـــنصورهمحمد محفوظ محمد حسن الشهيدى
8o171تجاره بنى سويفشيماء مصطفى رجب عبد الحليم
تجارة جامعة الساداتمحمد عبد الحكيم محمد سالمان427362
3o3119تجاره بنهامحمود جمعان عبدالعال بدر
تربية ابتدائي المـــنصورهمى لبيب هارون مصطفى عوف579997
26723oاعالم القاهرهعمار ياسر محمد مـــنتصر
7142o5طب االسنان المـــنياميرنا امجد اكرام عبد الملك
تربية ابتدائي الساداتنيره سامح ابوالصفا عمار232617
234o42عالج طبيعى ج كفر الشيخندا احمد زكريا عيسى
هندسة طنطااحمد صالح عبدهللا الغباشي358526
43o124اداب دمـــنهورهبه وجيه محمد جاد الجنزورى
2o5648السن عين شمسحاتم رياض الحسينى عبدالقادر
1213o5اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم
اثار قنا جنوب الواديمحمود رجب حسن عبدالرحيم733564
7875ooطب بيطرى اسيوطمرام على حسين محمد
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد مـــنصور محمد احمد733659
64o1oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفخديجه رمضان عبد الحسيب رمضان
هندسة اسيوططارق طارق سيد ابراهيم125688
هندسة اسيوطوالء مـــنصور ربيع عبد الغنى715423
تجاره انتساب موجه  عين شمسماريان عاطف مـــنير رياض129886
هندسة شبرا بنهامونيكا نبيل عبد المسيح رزق هللا115374
تربية حلوانايمان محمد سيد رجب سليم57871
تجاره المـــنصورهنصر محمد مصطفى الشورى498967
كلية البنات تربية عين شمسنهى هشــام فوزي عبد المقصود51733
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندي طارق فهمي ابراهيم22424
هندسة االسكندريهالزهراء حسام محمد عمارة414312
22229oتربية ابتدائي شبين الكوموسام محمود حسن الشيخ
صيدله طنطاوسام ناجي عبد الحميد السيد محمد363473
تجاره عين شمسمروان رأفت احمد لطفى محمد عثمان188628
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبدران نجاح محمد عبد الرحيم93643
412o56طب بيطرى االسكندريهبيشوى ناجى كامل جندى
اداب انتساب موجه القاهرهسلمى محمد على عبد الحليم39384
43o723تربية ابتدائي الساداتسمر فتحى عبدالعزيز البسومى
فنون جميله فنون ج االسكندريهرضوي خالد السيد احمد عبدهللا339441
تربية ابتدائي شبين الكومنهله سامى شحاته جعفر231917
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد نادر رشدى ابو زيد653438
السن عين شمسمها محمد سعد خليفه126567
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخبسمه أيمـــن سيد أحمد شرف الدين379221
هندسة القاهرهمريم مصطفى محمود شريف18768
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه رشــاد محمد سيد37192
تربية ابتدائي الزقازيقربيع سالمة ربيع سليمان جمعه512612
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كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد عبد هللا عبد الحميد على المسري573139
44o285كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد محمود اسماعيل يوسف غزالة
7168o7اداب المـــنيامارينا هانى حنا وهبه معوض
كلية البنات تربية عين شمساسراء صادق عبدالفتاح احمد عوض289292
تجاره بنى سويفديفيد هندى موريس هندى711998
56o78oتربية ابتدائي المـــنصورهغاليه محمد على مصطفي
طب عين شمسمهجه لؤى عبدهللا عرفه288274
كلية البنات تربية عين شمسنيفين محمد السيد احمد292271
كلية األلسن ج أسوانفاطمه جبرهللا عبد الودود جبرهللا785694
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى محمد خميس محمود196995
تربية شبين الكوماسراء ابراهيم ابوالنصر يوسف216618
5o965تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سمير فضل لملوم
34o8o2فنون جميله فنون االقصرفيصل ايمـــن احمد امين مرسى
حاسبات ومعلومات القاهرهاحمد اسامه محمد محمد33635
طب حلوانماريا القس سام غالى داود67127
2936o6تجاره بنهاشروق عبدالرحمـــن سالم زكى
تجاره انتساب موجه الزقازيقأحمد السيد غانم سالمه523791
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن اسماعيل كساب عبد الحفيظ719521
63649oإعالم بنى سويفغاده ايمـــن محمد ابراهيم
2o99o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميار احمد زغلول توفيق جمعه
4114ooاداب االسكندريهمحمد أشرف محمد إبراهيم أحمد
58oo72تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةاحمد هشــام على ابوزيد
2133o3كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاحمد لطفى عبدالعزيز حميد
5o8791هندسة الزقازيقمحيى الدين محسن محمد الهادى السيد
8o355تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى احمد احمد اسماعيل
هندسة الزقازيقمحمد ابراهيم عبد الحميد عبد الحميد562551
13o287تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود سعيد صابر عبد المؤمـــن
736o11تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتامل محمود ابراهيم ابو القاسم
66o445معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيدباسم احمد محمد عبد هللا حسان
اداب انتساب موجه القاهرهايه خالد عبد ربه عبد الواحد44443
428o11اداب دمـــنهورمحمد عبدالسالم عبدالعزيز خليفه شهاوى
هندسة الزقازيقحازم حافظ النبوى حافظ احمد573219
اداب دمـــنهورشيماء أحمد غنيم سالم429438
تربية المـــنصورهرائد السعيد السعيد احمد الطنطاوى592221
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن رزق591296
السن عين شمسروان محمود احمد ابراهيم المغربى423391
28581oتجاره بنهامحمود فوزى عبدالرحمـــن حسنين خليل
341o94هندسة كفر الشيخرامى ابراهيم السيد احمد عطيه
تربية حلوانيوسف وليد مـــنصور رضوان135428
7574oاداب الفيومهند عطيه حويمد كيالنى
اداب انتساب موجه االسكندريهعبدهللا محمد ابراهيم حسن النقيب425222
تربية ابتدائي سوهاجدينا حماد مرسى قناوى816197
تجاره بنهاالسيد عبدالرحمـــن السيد عبدالرحمـــن286393
تجاره عين شمساحمد ناصر محمود احمد الدهشورى292463
تربية ابتدائي طنطاايه محمد يوسف شهاوى498755
تربية عين شمسهبة هللا جمال محمود ابراهيم115468
729o72نوعية المـــنياساره عيد تونى عبد النبى
27331oتجاره عين شمسعمرو جمال عبدهللا محمد محسن
تربية المـــنصورهخلود عبد الحافظ السيد عبد الحافظ سالم571429
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعبدالرحمـــن كمال محمد عطيه651831
طب اسنان المـــنصورهايه عادل صالح محمد محمد يوسف574179
5oo182هندسة بور سعيداسامة اشرف ابراهيم عفصة
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447o11طب اسنان االسكندريهآيه عبدالمعطى على فراج
26763oهندسة عين شمساحمد محمد امام محمد
2264o4صيدله القاهرههدى اشرف محمد عبدالحميد
تربية ابتدائي دمـــنهورايه طلعت احمد الروينى411813
356o69نوعية طنطاضحى حسين محمد المصرى
3692o4تربية كفر الشيخمـــنار محمد مختار العجمى
2ooo76حقوق القاهرهمها عيسى شنوده جرجس
السن عين شمسندى حسن محمد عثمان188327
754o64طب االسنان المـــنياميرنا القس مترى يوحنا دانيال
63799oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهدير حسين الشحات محمد سالمه
432o81اداب دمـــنهوراصاله شحاته السباعى سعد
تجاره طنطااحمد محمد عبد هللا البطاوي357369
صيدله الزقازيقامانى شريف عبدهللا خليل286989
طب االسنان المـــنياهدير محمد عبد هللا أحمد729414
4163o2اداب االسكندريهكريم محمد السيد قبيصى
تربية ابتدائي دمـــنهورايمان ابراهيم عكوش ابراهيم الجبيلى429111
طب سوهاجريهام محمد شقيرى محمد829275
اداب انتساب موجه االسكندريهانجى السيد محمد على339863
تجاره بنهاشــاديه سعيد محمد محمود277248
تربية المـــنصورهاحمد ابراهيم يس محمد ابراهيم591785
اداب طنطامحمد أحمد على محمد المشــالى361543
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةزينه مجدى محمود احمد636233
فنون جميله فنون المـــنياتقى ابراهيم محمد حسن غنيم428565
فنون جميله فنون ج االسكندريهمـــنار محمد بطل كامل على347319
58o557طب بيطرى المـــنصورهخالد صالح الدين احمد نوفل
235o45هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود محمد عبدالفتاح ابواليزيد ابوغبيط
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه مجدى عبدالستارالسيد جويلي214223
تربية كفر الشيخايمان ياسر ابراهيم عبدالحفيظ السيد377161
تجاره المـــنصورهاسامه ابراهيم احمد احمد الخميسى564349
كلية البنات آداب عين شمسناهد سعيد فتحى سعيد درويش211725
تجاره جامعة دمياطاحمد عالء على الشهاوى499822
السن عين شمسنورهان جمال محمد الفقى265155
اداب اسيوطدعاء رمضان محمد رمضان795649
42o87oتجاره االسكندريهيوسف خالد خلف محمد عباس
19o53السن عين شمسسلمى محمد محمود زكى
كلية رياض االطفال اسيوطراندا خالد حسن جالل791255
صيدله بنى سويفوالء صالح الدين محمد عبد المعبود752289
صيدله عين شمسشروق عبدالحافظ على عبدالحافظ عبدالحليم289472
تربية ابتدائي دمـــنهورأميمة زكريا أحمد حسن السقيلى428298
اداب انتساب موجه عين شمسايمان عبد العزيز يوسف طلبه143772
64637oعالج طبيعى القاهرهزهراء محمد عبدالرحمـــن خليل
5816o2تجاره انتساب موجه المـــنصورهحنان ابراهيم عبد العزيز اسماعيل السيد
5o9169صيدله الزقازيقندى محمود محمد شوقى الخولى
تربية طنطااسراء ابراهيم محمد سيد احمد367224
6442o4هندسة الزقازيقباهى احمد محمد السعيد عبد هللا بدوى
اداب انتساب موجه االسكندريهفادية عادل طه عبد العزيز الزعويلى423213
تجاره بور سعيدمحمد ناجى محمد العشرى499937
تجاره بنى سويفاحمد حسين عبد الحميد احمد63461
تجاره الزقازيقالسيد جمال السيد يوسف خليل641574
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانيوستينا فايق بطرس مجلع جيد271988
طب القاهرهرحاب نصر عبد الفتاح اسماعيل35566
429o16تربية دمـــنهوراية محمد على ابراهيم طايع
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23oo77طب اسنان طنطابريهان ابراهيم محمد عبد العليم الجعفراوي
اداب انتساب موجه االسكندريهماجد اشرف فهيم شنودة418991
27o248اداب الفيوممحمد خالد محمود محمد
تجاره الزقازيقاسراء محمد محمود محمد الخشنية638721
تربية جامعة السويساسراء حربى عربى السيد657642
هندسة الزقازيقايه عامر احمد على عامر523285
اداب عين شمساسراء محمد عبد هللا السيد34996
تجاره القاهرهخالد محمد صادق ابوالمكارم57549
5oo469تربية جامعة دمياطنورهان زكى زكى حموده
83o341صيدلة سوهاجمحمد احمد محمد شلقامي
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمود عبدالجواد عبدالفتاح العرابى426786
33624oاداب االسكندريهميرنا مـــنيع محمد مصطفى كريم
5o3o33صيدله المـــنصورهاحمد محمد السعيد السعيد التوابتى
12o176هندسة عين شمسمصطفى احمد على بشير
2o627oفنون جميله فنون المـــنيامـــنى مصطفى حسنين عبدالمجيد
صيدلة الفيومحسين محمد مشرف محمود76863
رياض اطفال المـــنيا طالباتفاطمه سراج عوض راشد715389
طب الزقازيقاحمد حجازى عبد الحميد حجازى637213
1338o1التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدينا عمر سلطان يونس
طب بيطرى القاهرهاحمد اسماعيل صبري محمد14958
حقوق االسكندريهمحمد فاروق احمد عامر424798
177o1تجاره القاهرهمـــنة هللا يسرى محمود على الخياط
792o53تربية ابتدائي اسيوطعزه امين عبد الجواد حسن
8o9616تجاره سوهاجمصطفى حسين على محمد
تربية ابتدائي قنا ج الواديايه محمد الدندراوى مدنى735666
هندسة القاهرهرنا محمود السيد محمد85218
طب اسيوطمروه عماري محمد عبد الخالق797838
صيدله بنى سويفايات عطيه عبد الوهاب متولي72795
هندسة حلواناحمد عبدالصمد مهدى عبدالصمد سليمان284351
اداب سوهاجصابرين رجب السيد حسن817161
طب عين شمساالء ابراهيم على احمد745663
حقوق عين شمسمازن ايهاب عبدالمطلب محمد شحاتة289924
هندسة المـــنياعلى جابر احمد محمد718392
هندسة بني سويفاحمد طه اسماعيل احمد61843
طب بيطرى القاهرهساره طارق رجب مصطفى56232
449o66كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورداليا فوزى السعيد عبد الحميد سعيد
تجاره عين شمسعمر حسام الدين فؤاد احمد ابوجبه262842
7o757تربية بنى سويفعبد الرحمـــن عبد هللا عبد الرحمـــن عبد هللا
38o199تربية كفر الشيخداليا محمود محمد علي محمد كسر
199o46هندسة القاهرهمحمد حسين عبدالعال محمد
طب االسكندريهمحمد خالد عوض عبدالقوى عقل443453
488o17صيدله طنطامى محمد عبد الرءوف محمد النجولي
اداب القاهرهشروق فوزى عطا محمد34586
34627oرياض اطفال االسكندريه طالباتيارا عمرو السيد عسل
هندسة االسكندريهمحمد صالح محمود عثمان محمد454123
12965oتجاره القاهرهمحمد محمود محمد عبد الفتاح
عالج طبيعى القاهرهاالء حسن عربى حسن خليل56255
هندسة حلوانمحمد عبد المقصود بدير عبد المقصود البقرى493652
هندسة القاهرهمحمد عادل جوده حسين دعبس137374
5oo395كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةرنا محمد محمد االمام
7995o6اداب اسيوطمحمود زيدان خالد احمد
اثار الفيوممحمود احمد ابراهيم المرزوقى275899
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تربية كفر الشيخامانى بدير رضا بدير نعمة هللا376565
714o75صيدلة المـــنيارنا وائل على قطب
155o56صيدله القاهرهايناس ايمـــن محمد ابراهيم
تربية دمـــنهورسوزان محمود ابو زيد محمد ابو زيد سالم431471
3642o4طب بيطرى كفر الشيخياسمين احمد محمود الشــافعى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةوالء ايمـــن عبدالرشيد محمد المـــنياوى231828
748o17تربية فرع الوادى الجديداميرة حسين محمد احمد
طب االسكندريهمصطفى كمال على عبد السالم   الفاضلى439731
5678o6 اداب المـــنصورهسلمى احمد سعد الدين محمد
28o659تجاره بنهااحمد سمير احمد جمعه
عالج طبيعى القاهرهامانى عادل عبد المـــنعم عفيفى السيد46267
اداب عين شمسكريم محمد جابر محمد297658
تجاره المـــنصورهفتحى محمود فتحى محمد ابراهيم االمشــاطى565674
صيدله االسكندريهفيلوباتير فكتور كامل رفله تادرس412943
7357ooتربية ابتدائي قنا ج الواديميار عادل جرجس محارب
تجاره االسكندريهمحمد اسامه السيد عبد الحميد محمد على418682
7946o2تجاره اسيوطاحمد ناجح عبد الاله خليفة
3o3394حقوق بنهاعبدهللا فيصل فرج عبدالصمد مطر
14486oالسن عين شمسمريم احمد عبد الجليل محمد
27o87تربية عين شمساسراء احمد حسين امير
نوعية المـــنياحسين هدية حرب حسن724977
تربية اسيوطعمرو عصام فتحى عبد الصبور791919
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان رضا سيد متولي297935
تربية اسيوطجهاد شعبان كامل احمد797699
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةابراهيم محمد نبوى محمد البرنس على العشماوى243673
رياض اطفال بورسعيدمروه حسا م الدين عبد المـــنعم على حسان662275
27o773تجاره عين شمسدينا ماهر شحاته عاشور
1618oطب حلواناسراء محمود محمد محمود
اداب كفر الشيخايه سمير عبد الغفار عالم384375
تربية ابتدائي قنا ج الوادينهال جمال محمد احمد733823
152o63هندسة حلواندينا محمود فوزى ابراهيم
296o2oتجاره بنهامحمود هشــام عبدالحليم عبدالعليم
طب طنطالينه فكرى السيد المرسى ابراهيم563499
22o718اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سعيد عبدالحميد جاد مرزة
اداب المـــنيامينا مجدى شفيق كامل725981
هندسة المـــنيامصطفى عالء الدين محمد احمد61947
تربية طفوله شبين الكوماسراء ابراهيم حسن الفار222618
كلية طب االسنان جامعة أسيوطابراهيم احمد عبد السالم احمد796246
52o958تجاره الزقازيقاحمد السيد امان هللا مصطفى كمال مصطفى المرعشلى
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفجهاد صالح محمد نافع725742
اداب اسيوطمحمد جمعه على محمد795322
اداب المـــنياماجد محمود ماجد محمود755358
تجاره بنهامحمد مصطفى سالم ابراهيم275971
73o526اداب المـــنيامصطفى محمود فرغلى عبد الستار
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفجهاد شكري محمود امين77765
56o887تربية المـــنصورهايمان على امام محمد شلبي
طب اسنان االسكندريهنرمين محمود سعد حنفى حبليزة448256
3696o4تربية ابتدائي كفر الشيخدينا عبد القادر رشــاد العباسى
تربية ابتدائي المـــنصورهغاده ابراهيم عباس محمد المـــنسى591861
56976oطب المـــنصورههشــام مـــنصور حلمى السيد الغنيمى
2648oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانحامد عادل حامد طه
5oo489حقوق المـــنصورههدايا أسعد عبده رجب الجالد
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14475oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف محمد محمود محمد سليمان
اداب االسكندريهيمـــنى عصام محمد عبدالرحمـــن349362
هندسة الفيوميمـــنى نصر عبد الغفار عبد السالم19334
2o2181هندسة القاهرهمصطفى كامل احمد حسن عثمان
طب طنطاجهاد جمعه عبدالعظيم خليل225428
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاية السيد ابراهيم ابو المتولى378162
طب بيطرى المـــنصورهنبيله عادل سمير محمد فرج571486
تربية ابتدائي شبين الكومهاله محمد حسين شحاته  فرج214722
اداب انتساب موجه عين شمسمـــنه هللا فارس محمود هاشم293611
5o9689هندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمد احمد مصطفى احمد
اداب الزقازيقمها عالء عز الدين محمد شرف637947
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتحسناء شبل عبدالرحمـــن هالل233749
15627oصيدله القاهرهنهال ايهاب صالح عبده
تجاره القاهرهتسنيم صالح محمد على السكرى27232
5914o1صيدله المـــنصورهايمان سمير السيد احمد شمس الدين
طب بيطرى بنى سويفمريم احمد عبد الموجود محمود74674
هندسة طنطامحمد شريف صالح محمودعلى362373
تربية ابتدائي الفيومهبة حلمى صالح عويضة76971
64o947طب بيطرى الزقازيقاحمد ياسر محمد حافظ محمد السيد
تجاره القاهرهاحمد عزت سليم اسماعيل زهران137171
8o1993تربية اسيوطسحر ممدوح عزت عبد المـــنعم
تربية ابتدائي كفر الشيخايه رضا محمد ابوقايد369596
267o88هندسة القاهرهحسين على مهنى على
819o56اداب اسواناشرقت عادل عليوه محمد
هندسة الفيومندى محمد عبد العزيز عبد النعيم75458
تربية المـــنيافاطمة نبيل عبد الجابر أبو الليل714597
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن خالد محمد ابراهيم جاد هللا287123
تربية طفوله كفر الشيخايمان عبدالرحمـــن عبدالعزيز زعقوق374152
266o51التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم خالد محمد حسين
تربية اسوانعنان يحيى حسن محمد819115
158o54هندسة المـــنيامحمد جمال حنفى السيد محمد
هندسة االسكندريهاسحق ادوار اسحق ماكن345573
5o3195تربية جامعة دمياطأميرة بهاءالدين إبراهيم شرف الدين
طب بيطرى االسكندريهاسماء رجب احمد على الشنديدى341559
تجاره الزقازيقاسماعيل وليد صدقى مصطفى عثمان522795
هندسة المـــنصورهاسالم ايمـــن احمد حسن محمدين566256
3647o6السن عين شمسهبه عمر ابراهيم الوردانى حمروش
صيدله االسكندريهياسمين مصطفى محمد السيد محمد التونى347887
14772oتجاره انتساب موجه قاهرهخالد اسامه فاروق محمد
تربية ابتدائي دمـــنهوربهاء جميل عوض مـــنصور427899
تربية العريشمحمود حمدان محمود محمد664718
اداب اسيوطمصطفى صبحى محمود احمد792139
5o3378هندسة الفيومأمل مجدى عبدالباقى حمد
442o65عالج طبيعى ج كفر الشيخعصام محمد رشــاد محمد هبيله
رياض اطفال الفيوم طالباتمـــنار راضى حسن احمد719211
كلية تجارة ج أسوانمحمد حمدى عربى محمد743359
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةصفاء محمود عبدالعال السيد اسماعيل نصر647383
7259o5حقوق بنى سويفعلى ناصر على محمد
2941o7تجاره عين شمسمحمود ابوالنصر حامد ابوالنصر اسماعيل
هندسة حلوانهاجر محمد حامد احمد27656
2o9638تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود مبروك عبدالفتاح فهيم
8o68o1تربية طفوله سوهاج طالباتكلير مدحت ويصا بدروس
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كليةاسمجلوس
صيدله عين شمسماريا اسامه رزق القمص عبد المالك116698
تربية ابتدائي الزقازيقنبيل حماده عبدالرحمـــن عبدالحليم باشــا514841
صيدلة بورسعيدايه محمد رضوان حسن احمد662139
49997oطب بيطرى المـــنصورهاحمد احمد محمد ياسين عبده
64493oهندسة الزقازيقمحمود ياسر نصر السيد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسدينا حازم عبد الرازق محمد636368
صيدلة بورسعيدحمزة حسن حمزة صالح499559
هندسة االسكندريهريهام محمد نجيب متولى على  بدران347498
2252o8طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء كمال الدين شديد سلطان
تربية ابتدائي شبين الكومساره سعيد احمد نيبر215343
35o662صيدله االسكندريهمـــنه هللا سمير جابر احمد بلتاجى
717o68طب بيطري المـــنيافاطمه فراج محمد عبد العزيز
كلية البنات آداب عين شمسفاطمه عبدالناصر جمال محمد298969
271o39كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسساره شريف محمود امام حسن
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتياسمين رمضان محمود سعيد739585
نوعية الزقازيقاسراء على يوسف ابوالفتوح518516
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ايمـــن احمد الدسوقى213183
78o3oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمـــن شــافعى جيالنى جاد
حاسبات ومعلومات القاهرهاسالم مصطفى السعيد محمد17588
رياض اطفال المـــنصورهنبويه محمد محمد السيد عطيه الحوت525484
اثار قنا جنوب الوادينبيله حاتم صالح الدين عبد هللا غازى568284
56436oتجاره المـــنصورهماجد عبد الفتاح عيد عبد الفتاح
تجاره الزقازيقبيشوى مجدى جورجى جرجس517221
تربية قنا ج جنوب الوادىسمية احمد عبدالقوى ابوالحمد733991
38o237تربية كفر الشيخمروة أحمد أبو الفتوح ابراهيم
اثار قنا جنوب الواديمصطفى محمد عبد الجواد محمد641732
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةرنا مجدى عبد هللا محمد خليفه585271
اداب المـــنصورهريهام على عطيه عبد العاطى فودة579198
تجاره بنى سويفعبدهللا شعبان عويس حسن722464
تجاره دمـــنهورعبدالرحمـــن محمود مغازي على الجمل466169
طب المـــنصورهياسمين محمد عبد العزيز البسطويسى571871
طب اسنان طنطااسراء عبد العزيز احمد عبد العزيز سعيد485664
21169oاداب حلوانايمان محمد رمضان عبدالمحسن
هندسة االسكندريهداليا ناجي عبد الحليم محمد ابراهيم414419
13o4o8كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسامـــنية محمد نور عبد الحليم
صيدلة اسيوطكيرلس كمال يعقوب اسحاق798436
اداب االسكندريهاسراء مبروك شــامخ الشويخ335827
تجاره كفر الشيخمحمد برهامي علي رزق الحاج371215
هندسة الزقازيقمحمد سالمه عمر عبد السالم الطوانسى637528
حقوق المـــنصورهماجد على يوسف محمد المدابغى584144
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد فؤاد كمال حسن ابو طاحون352748
طب اسنان عين شمسمريم محمد صالح باشرى114832
صيدله عين شمساحمد باشير عبدالحسيب محمدعلى639621
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساالء حمدى عبد النبى عبد هللا636281
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةابراهيم عبدالعال عبدالصادق متولي علي227763
كلية األلسن سوهاجايه جمال احمد محمد816754
5696ooصيدله المـــنصورهمريم محمد سعيد السيد عرفات
35o4o8كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةاية ابراهيم محمد صديق
45o963صيدله االسكندريهنادية محمد محجوب سليمان
رياض اطفال بنى سويفحنان صفوت عبد الستار عبد المجيد729279
السن عين شمسعبد هللا احمد فتحى احمد154835
صيدلة بورسعيدبسنت السيد عبد اللطيف صادق561368
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كليةاسمجلوس
3oo754نوعية بنهاشيماء عبدالحميد مجاهد عبدالحميد
صيدلة سوهاجدعاء على محمد احمد746668
فنون جميله فنون حلوانرحمه محمد بشير حسن135913
تربية سوهاجامل ابوالمكارم عبد الرحيم محمود812616
19o877تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر جمال محمد محمود
تجاره عين شمسجهاد سعيد فرحات طلبة293598
2o4351هندسة حلوانطارق ابوالعال محمدى ابوالعال
1912o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن محمد صالح محمد
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانيمـــنى اشرف رضا العقاد128462
تجاره كفر الشيخادهم نبيل احمد محمد عوض344756
هندسة المطريه جامعة حلوانرمضان مـــنصور عبد الرحيم مسعود453785
33567oصيدله االسكندريهعز الدين عيد سعيد أحمد محمد
تجاره طنطاأسامه الحسيني محمد البيومي358716
31o75التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةبثينه ماهر اسماعيل عبد الواحد رضوان
تجاره طنطاسامى وجيه لبيب  عوض عالم496888
تجاره عين شمسميرنا محمد محمود محمد مرزوق187977
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجميله خالد مصطفى فؤاد حافظ198242
صيدله عين شمسمينا سمير عزت عزيز281585
علوم المـــنصورهفايزه اشرف السيد طة575524
اثار القاهرهايه سمير حسن على42444
35697oهندسة طنطااحمد محمد فكري احمد مـــنصور
صيدلة اسيوطسمر احمد مـــنصور محمد799858
تجاره المـــنصورهمجدى وليد احمد محمود على شــاهين588314
تربية ابتدائي الفيومايات ممدوح على هاشم77761
8o6143تربية طفوله سوهاج طالباتمـــنه هللا محمود احمد احمد
تربية أساسي اسكندريةمحمد احمد حسين يوسف حجازى418768
تربية ابتدائي الساداتجهاد سعد ابراهيم عمار234248
اداب القاهرهريم مبروك محمد الشيمى54919
طب بنهاايناس عبدهللا السيد عبدهللا285114
تجاره بنهامصطفى طارق محمد احمد حسين279819
طب الفيومنوران علي محمد علي74736
طب االسكندريههدير زكريا محمد كحلة447224
اداب طنطايوسف اشرف سعيد السقا357192
7913o3علوم اسيوطايه زيدان احمد زيدان
2355o1هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد حمدى محمد محمد ابوشكر
صيدله حلواناسالم فارس عطا هللا هاشم88697
طب بنهانرمين سالم مهدى الجزولى277645
تربية اسوانمـــنى جمعة زغلول سيد821813
نوعية االسكندريهنورالهدى عبد الوهاب عبد الصمد محمد محمد419625
اداب الزقازيقايناس محمد عبد الصادق سالم643173
5o61o7هندسة المـــنصورهعمر غريب حمزه محمد خضر
تربية العريشاريج اشرف فوزى فرج احمد665788
نوعية كفر الشيخندى مغازى محمد اللقانى372731
2324ooاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةليلى خالد كامل علي اسماعيل
صيدلة بورسعيدروفيده طارق عبد المـــنعم الشربيني غنيم662812
8o6735تربية طفوله سوهاج طالباتجهاد طلعت عبد المـــنعم محمد
21617oتربية طفوله شبين الكومهايدى سامى كامل الحسيني شتات
8o5247تربية سوهاجريم ابراهيم يونس محمود
2299o1صيدله طنطاياسمينا رمزى محمد احمد
هندسة الزقازيقعبدالكريم احمد محمد عثمان521253
7129o3نوعية المـــنياندا عيد شعبان محمد
19o34oكلية البنات تربية عين شمسشيرين حسن عباس حسن
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4383oاداب القاهرهعمر ياسر حسني ابراهيم
7192o1الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويففاطمة محمد محمد احمد
حقوق االسكندريهأيتن اسامة السيد مرسى ايوب419656
تجاره بنى سويفنرمين فاروق سعد محمد73535
كلية هندسة بنهامحمد عطا ابراهيم عبدالفتاح خليل279918
2o6o76اداب عين شمسهاجر ممدوح محمد فاروق مهنى
تربية بنى سويفايه محمد زكريا عبد القوى67276
صيدلة المـــنياابرام زكريا فؤاد ينى714972
65o611اداب الزقازيقتغريد احمد محمد عبدالعال محمد ابوالنجا
448o8كلية البنات آداب عين شمسعزيزه ناصر هندى على
هندسة عين شمسنرمين محسن عرفه محمود16739
تجاره الزقازيقمحمد عبدالسالم ابراهيم احمد522377
416o86اداب االسكندريهحمزة محمد عبد الهادى احمد عنبر
هندسة القاهرهايه محمد ابراهيم احمد115186
تربية ابتدائي الساداتامل رجب سعيد عبدالحفيظ231693
هندسة المطريه جامعة حلوانرحاب خالد محمد عبد الحليم22733
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةضحى ابوالنصر محمد حفنى محمد652497
381o18اداب كفر الشيخعبد الرحمـــن ممدوح جمعة علي المغازي
تربية سوهاجايه محمد عبد العال على812225
هندسة كفر الشيخمحمد وليد مصطفى ابراهيم خليل414542
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين هشــام مصطفى كامل132155
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد ايهاب السيد اسماعيل224668
724o85طب االسنان المـــنيامحمد ناصر محمد عبد الغنى
43o259تربية طفوله ج دمـــنهورآالء محمد محمد محمد بدوى
كلية رياض االطفال اسيوطايمان جمال محمد حسين795629
35o1o2تجاره االسكندريهنورهان محمد عبد الوهاب احمد عبد الجليل
هندسة المطريه جامعة حلوانبيشوى ماهر يوسف ابراهيم حنا192731
علوم عين شمسسلمى جمال عبدربه السيد عبدربه635575
2o7528تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتسلمى عالءالدين هاشم محمود
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ابراهيم عبدالعال سليمان224193
9oo11صيدله بنى سويفمصطفى محمود عبد العزيز ابو خضرة
صيدله طنطااهداء بسيونى عبدالحميد بسيونى الششتاوى236337
82o149حقوق اسواناحمد محمد احمد سليم
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسسهيله عبد المـــنعم على على658913
تربية قنا ج جنوب الوادىملك على احمد عبادى741891
تربية ابتدائي المـــنصورهاالء محمد السيد عبد الوهاب المصلى576251
تربية بنى سويفلبنى عبد التواب حسن ابو زيد66877
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد احمد محمود احمد مصطفى ابو طالب الجندي586395
7o975حقوق بنى سويفعادل طارق عبد البديع حسن
تربية بنى سويفصفاء محمدالبطل صادق محمد66858
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن عوض مراد راشد العدوى564664
6413oحقوق بنى سويفمصطفى جابر عيد ابراهيم
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةنسرين زغلول حسن مـــنشــاوى232849
454o86هندسة االسكندريهعمر فخرى محمود عبد هللا شحاته
46o254هندسة االسكندريهعلي مصطفى محمد على الفقي
طب اسنان المـــنصورهمحمد عبدالرؤف احمد سليمان الطوخى488174
كلية رياض االطفال اسيوطدعاء عبد الباسط مختار محمود798147
تجاره المـــنصورهنورا السيد ذكى السيد رمضان585584
تجارة قنا ج جنوب الواديعبدهللا احمد مصطفى احمد238547
2o6o36تجاره وإدارة أعمال ج حلواننوران مصطفى محمد الشــافعى ابراهيم عمر باز
8o8484تربية رياضية بنين سوهاجمحمد احمد كمال محمد سالمان
28141oالسن عين شمساسالم سيد محمد احمد
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513o92تجاره بنهاعبد هللا احمد عبد العال عيسى حشيش
تجاره انتساب موجه  عين شمسملهم جالل سيد احمد143575
كلية هندسة بنهامحمود صبحى شوقى مسلم عزام233718
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود اشرف السيد محمد عبد الدايم586471
تجاره اسيوطاسراء ممدوح غيطى عيد799669
تربية الزقازيقساره عبد هللا محمد عطوة512387
3748o7طب كفر الشيخهدير حلمى عبدالغنى ابراهيم شــاهين
هندسة القاهرهساندى طلعت عبد المالك تكال31949
طب بنهاحذيفه محمود محمد السقا213927
3o1624كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاسراء محمد السعيد محمد
2879oاداب القاهرهايه ابراهيم محمد السيد على
2877o2هندسة شبرا بنهاخالد سعيد ابراهيم محمود الوكيل
3oo156اداب الزقازيقدعاء عادل محمد فهمي
45o254عالج طبيعى القاهرهمريم زكريا محمد زكريا اللمعى
كلية البنات تربية عين شمسايه سلمى ابراهيم خليل264691
5o6286طب المـــنصورهعمرو محمد محمد مصطفى محمد
5o63o5صيدله المـــنصورهايمان اشرف كمال عبده ريه
19o27oطب عين شمسسلمى اشرف محمد ابو الفتوح محمد
تجاره المـــنصورهانعام محمد محمود السباعى585555
تجاره سوهاجسماح صابر محمد فرغل817925
تجاره بنى سويفماريان ماجد سمير فهيم69194
125o82اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود خالد مصطفى خليل سالم
8o9982صيدلة اسيوطحنان احمد حسن سالمة
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنادين عمر مصطفى السيد بيومى18252
294o8oتجاره بنهااحمد عاشور محمد عبدالرحمـــن
37o756طب االسكندريهسعاد محمد جابر على الرسول
طب اسنان طنطاكريم عمرو محمود محمد صقر217375
تربية ابتدائي بنهاايمان مجدى نجيب السيد228683
تجاره عين شمسصالح اشرف صالح احمد133642
تجاره انتساب موجه قاهرهمـــنة هللا هانى محمد حسين35161
57762oتجاره المـــنصورهاحمد ابراهيم محمد العوضى ابو الفتوح االلفى
تربية رياضيه بنين كفر الشيخمحمد فايز ابراهيم السيد إبراهيم381137
عالج طبيعى ج كفر الشيخمي محمد محمود بدر الدين492918
صيدله بنى سويفايه محمد سالم صالح67958
594o89تربية المـــنصورهشروق المرسى امين المرسى الوصيف
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد اكرم عبدالحميد داود279431
6o291تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود محمد محمد خليفه
1978o5السن عين شمسسلمى محمود حسين محمود حسين
اداب القاهرهضحى على فؤاد صابر ابراهيم148561
اداب حلواننورهان وجيه حامد حامد148779
كلية األلسن كفر الشيخديانا محمد محمد حتاته385276
هندسة االسكندريهمصطفى محمد محمود حسين فراج455868
262o85هندسة شبرا بنهامهند احمد احمد حشيش
صيدلة اسيوطفاطمه احمد محمد عبد الحافظ793487
اثار القاهرهعمرو عصام عبدالعزيز عبدالسالم344788
طب المـــنصورهمحمد السيد حامد محمد ابراهيم589725
طب بيطرى المـــنصورهامانى ابراهيم السيد ابراهيم محمد صالح 582956
143oooتمريض القاهرة ابراهيم اكرم ابراهيم حسنين
هندسة االسكندريهمحمد عماد على حسن على الحلو454135
طب الزقازيقندى اسماعيل محمد محمد هالل639185
8o6769تربية ابتدائي سوهاجعلياء عطيه عبد العال عطيه
نوعية فنيه طنطامريم امير زكى قسطنطين عوض353814
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صيدله االسكندريهمينا فايز خليل سليمان412898
1192o9حاسبات ومعلومات عين شمسنهال هشــام رجب السيد
578o91صيدله المـــنصورهساره سامى ابواليزيد احمد سالمة
اداب انتساب موجه عين شمساحمد مصطفى محمود احمد155394
اداب القاهرهرفيده اشرف كامل محمد يوسف21543
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن احمد ربيع مصطفى الغزالى637467
1284o9السن عين شمسنهاد شعبان ياقوت عبد الونيس
هندسة اسيوطمحمود احمد عبد المـــنعم محمد41218
43o475تربية طفوله ج دمـــنهورنجوي ابراهيم فتح هللا السايس
8o23o2تربية رياضيه بنين اسيوطعبد الرحمـــن عادل عبد الرحمـــن احمد
342o94تجاره االسكندريهمحمد علي عبد العظيم علي مهنا
هندسة اسيوطسناء ممدوح سيد محمد827488
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانفردوس مجدى على حسن35122
طب بيطرى بنى سويفاسالم ربيع عطيه طه77183
اداب حلواناميره اشرف متولى شعيب265922
71747oتجاره بنى سويفاحمد عبد التواب حسن احمد
تربية طفوله الزقازيقاسراء طارق حسين محمد هنداوى514989
45637oهندسة االسكندريهيوسف حماده يوسف محمد الصغير
تجاره بنهاكرمه عمر عبدالعزيز محمد البنان192592
تجاره عين شمسنادين هشــام حسين كراره119717
23224oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورا حسام الدين فتح الباب ابو العز
5o2615حقوق المـــنصورهاحمد سعد وهبه سليم
43o658تربية شعبه طفوله م. السادات طالباترقيه رجب محمد عامر
71672oرياض اطفال المـــنيا طالباتخلود علم الدين السيد محمد
صيدله بنى سويفايمان احمد بهي الدين كامل عبد العزيز65577
تربية ابتدائي طنطاندى جالل زهير السيد العدوى486885
هندسة عين شمسمحمد شريف محمود عبد الحميد وهيب13837
8o2o66تربية ابتدائي اسيوطعبد الناصر احمد على فرغلى
5871o5هندسة الزقازيقامجد عبد هللا عطوه عبد الحليم عطوه هيكل
صيدله المـــنصورهاسماء اسماعيل محمد اسماعيل564442
تربية كفر الشيخالسيد علي يوسف عبدالجواد الصياد375768
2635o9إعالم ج جنوب الوادىمحمود زكريا ابراهيم موسى
طب بيطرى دمـــنهورالحسينى ماهر حسينى سعد443918
طب اسيوطاحمد حسام الدين خضر محمد748789
45548oهندسة حلوانماريان جرجس جابر جرجس يوسف
5o9554تجاره الزقازيقمحمد مصطفى سعيد مصطفى
تجارة قنا ج جنوب الواديعبدهللا جمال على احمد744562
562o23تجاره المـــنصورهمحمود محمد رجب عطيه الربيعى
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىيارا عالء الدين يحيى شعبان732661
تجاره القاهرهاحمد شحاته شحاته زكى ابوزايده53363
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسلبنى جمال صابر محمد666744
السن عين شمسشيماء محمد عبدالباقى عبدالحافظ231615
41125oتجاره االسكندريهمها عادل السيد عبد المـــنعم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عالءالدين شــاكر البكل224747
نوعية موسيقيه طنطامرفت جمال زكي محمود عبد المـــنعم353811
3588o8اداب طنطاحسام نادر احمد محمد  المكاوي
734o66تربية ابتدائي قنا ج الوادياحمد محمود احمد محمد
تجاره عين شمسهانى ياسر محمد عبد القادر118117
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمريم االمير احمد ابوزيد636182
طب الزقازيقخلود محمد عبد الحليم عبد الحميد515332
هندسة الزقازيقصبحى محمود السيد سليمان641339
هندسة اسيوطمحمد على هاشم محمود791228
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كليةاسمجلوس
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانساره رمضان محمد علي راضي37159
تربية بور سعيدريم ناجي ابراهيم خليفه سباق662779
493o1كلية البنات آداب عين شمسفريده عبد هللا محمد حسنين
هندسة اسيوطايمان مصطفى عوض عبد الجابر791648
تجاره الزقازيقهناء عبد الشكور عبد الحميد محمد حامد643211
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن محمد مهدى امام637473
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفتقي سراج الدين صالح علي65677
38139oطب بيطرى كفر الشيخعمرو عادل احمد الصعيدى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه سيد زكى سيد127718
طب كفر الشيخمروة شوكت محمد رمضان الفار372361
283o38تربية ابتدائي عين شمسمايوريكا رافت سامى سليمان
تربية جامعة السويسعمر يوسف محمد ابو الحسن659967
هندسة شبرا بنهااحمد على بحيرى احمد الفخرانى294353
السن عين شمسمى محمد عبد القادر محمود132412
تربية ابتدائي بنى سويفمى محمد عبد الفتاح على69474
تربية ابتدائي المـــنيامريم خلف فوزى عياد724131
3591o3تربية ابتدائي طنطامريم عبد الرحيم نجاح محمد أبو السعود
هندسة عين شمساحمد حسن خليل محمد136948
اداب القاهرهسوزان عبد الرازق دياب عبد الرازق21561
تربية حلوانبوسي عشم حلمي عبد المحسن149357
اداب انتساب موجه القاهرهاحمد رمضان عبد هللا بدر54273
41o7oتجاره انتساب موجه قاهرهعمر صابر عبد النبى السيد
5754o6حاسبات ومعلومات المـــنصورهايه عبد العزيز نبيل محمد ابراهيم
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىهاله مكرم يوسف مصطفي عبد ربه363744
تربية االسماعيليهدنيا مصطفى احمد محمد الصياد655664
3o34o8تجاره بنهااسالم محمد محمد عبدالهادي
اداب المـــنيامحمد فتحى محمود عبد الحسيب752797
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاحمد حميدو النجار مصطفى654189
نوعية الزقازيقزينب محمد محمد ابراهيم521427
اداب االسكندريهايه سعيد رضوان سعد على422845
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمـــنه ابراهيم عبدالعليم الشــايب225266
اداب طنطامصطفى حسانين مصطفى حسانين شهاب361659
13381oتجاره عين شمسسلمى محمد عالء عبد العزيز
6651o9هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةياسر عبد الحميد حمزة على
هندسة اسيوطنادية بسيونى حمدى ابراهيم بدر374529
حقوق القاهرهميرنا مـــنير مصطفى اسماعيل48778
صيدلة اسيوطميرا سامح وجيه اسكندر786719
هندسة طنطامؤمـــن اسماعيل عبدالهادى اسماعيل غنيم356955
تجاره عين شمسايه محمدهشــام محمود احمدنافع146468
كلية اآلثار سوهاجمى شريف توفيق احمد299155
اداب طنطااسالم محسن عباس عمر هيبه427117
طب المـــنصورهندا محمود محمود النجومى االمام579277
5o5165تربية جامعة دمياطفاطمه السيد محمد مصطفى شتيوى
اداب الزقازيقهاجر سعيد مرسى عبد الفتاح محمد515165
هندسة عين شمسمارينا بشير شفيق ميخائيل128848
اداب انتساب موجه االسكندريهمحمود ابراهيم محمود عبدالحميد نوار421989
طب بيطرى الزقازيقبسمه ايمـــن السيد محمد عمر519563
277o89تربية بنهامصعب اشرف على عبدهللا موسى
58o718هندسة المـــنصورهخالد عبد الرحيم المرسى عبد الرحيم ابو النجا
78539oتجاره سوهاجبدر محمد فتحى محمد
تجاره االسكندريهأحمد سمير بيومى موسى الشرقاوى421196
28291oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنه هللا بن بيال عبدالفضيل احمد
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كليةاسمجلوس
45963oكلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخعمرو حسام الدين على  محمود كامل
15475oهندسة حلواناحمد موسي زكريا موسي
اعالم القاهرهمريم نادر ناشد سعد192351
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتامل عبد الباسط سيف علي739378
3449o7هندسة اسوانعبدهللا صبحى محمد عبد الرحمـــن كحال
تربية عين شمسانجى عزت مهنى حنا283761
817o27تربية ابتدائي سوهاجسامح يوسف عبد الحافظ شيبه الحمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخمـــنار عالء فتحى السيد219594
586o47صيدله المـــنصورهطارق محمود احمد احمد ابو رجيلة
اداب الزقازيقياسمين محمد المتولى عطيه519362
نوعية الزقازيقهدير ابراهيم محمد مصطفى637634
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةدينا طارق سعد عبدالقادر232289
تجاره بنى سويفربيع السيد عبد الوهاب على78723
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفريده حسن جالل عبد السالم114235
تجارة قنا ج جنوب الواديمـــنار ايهاب محمد احمد737694
7876o3طب اسيوطنوران مصطفى كامل احمد
اداب طنطانورهان حمدي محمد السباعي حجازي364699
تربية ابتدائي المـــنصورهمـــنى محمد لطفى عبد الفتاح السيد حسن583285
564o15حقوق المـــنصورهاحمد خالد عباس الحسينى جعفر
تربية ابتدائي الفيوممحمد سعد محمد معبد73354
7984oتربية ابتدائي الفيوممـــنى محروس عبد الحميد مراد
1566o9كلية البنات آداب عين شمسرحاب سمير سعدى مصطفى
حقوق عين شمساسراء احمد محمد جمال الدين احمد ناصف115435
طب اسيوطفاطمة اسماعيل حسن محمود721878
تربية أساسي اسكندريةعلياء عباس حسين عباس محمود423975
صيدله عين شمساسراء احمد ابراهيم سيدعمر127962
طب بيطرى القاهرهاسامه محمد نجيب محمود محمد عطوه124665
تربية ابتدائي جامعة السويساسراء عبدالرازق على عبدالرازق657645
5743o4طب بيطرى المـــنصورهمارينا جورج جرجس غالى رزق
طب المـــنصورهرحاب السعيد عبد المـــنعم السعيد ياقوت586834
36234oهندسة طنطامحمد اشرف السيد محمد البدراوى
اداب القاهرهتقى اشرف محمد ابراهيم199961
طب االسكندريهامـــنية بدر محمد ابو حمودة447283
تجاره القاهرهاحمد جمال نعمان عبد المقصود41665
3o2363كلية البنات تربية عين شمساسراء ياسر محمد احمد
65o734اداب الزقازيقامـــنيه احمد السيد ابراهيم
كلية هندسة الطاقة بأسوانايه السعيد على عطيه518221
796o11حقوق اسيوطرشــا عمر عبد الحميد محمد
تجاره انتساب موجه  عين شمسمصطفى سمير بيومى عطيه139215
عالج طبيعى القاهرهفداء السعيد أحمد السيد519394
82363oتربية طفولة أسوانهاله السيد حسين داود
72449oكلية حقوق المـــنياجرجس انطونيوس عياد ذخارى
تربية ابتدائي المـــنصورهليندا عادل ماهر محمود محمد563652
تجاره الزقازيقفاطمه ناصر عبد العزيز محمد سالمه643196
هندسة القاهرهاحمد يحيى زين العابدين يوسف37846
كلية البنات آداب عين شمسنورهان عبد العظيم محمد عبد العظيم ابراهيم114319
اداب االسكندريهمصطفى محمد محمد محمد المهدى351959
28133oاداب انتساب موجه بنهامحمد رمضان عبدهللا محمد ابراهيم
تربية أساسي اسكندريةعلياء علي حسن علي حسن كنون341455
41o8o6حقوق االسكندريهأنور حسام الدين فؤاد محمد رشــاد
تربية طفوله الزقازيقمـــنى احمد عبدالفتاح عثمان518534
تجاره بنى سويفعبدالرحمـــن إيهاب إبراهيم مصطفى725893
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التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء احمد سيد سليم درويش221258
كلية األلسن كفر الشيخمحمد عبد الناصر سعيد عبد المجيد373544
3o4682حاسبات ومعلومات بنهامحمد محمود شحاته عبدالغفار ابراهيم
114o24حقوق عين شمسنيره نبيل حسن عبد المجيد
تربية ابتدائي المـــنصورهايه ياسر شعبان السيد563859
تربية حلوانايمان علي جالل علي58954
طب طنطاعبد الرحمـــن اشرف اسامه محمد قاسم358469
طب اسيوطعمر مصطفى احمد ممدوح عبد اللطيف786637
تجاره كفر الشيخسالم المحمدى اسماعيل سرور السودانى572948
هندسة القاهرهمحمد المعتصم محمد كردغلي15564
تجاره عين شمساميره جابر ابراهيم محمود السروجى292197
تربية طنطامـــنى ابراهيم عبد القادر الميدانى359257
7345o8تجارة قنا ج جنوب الوادييحيى احمد جاد سالمة
تجاره دمـــنهورمحمود حسين حسن بسيوني سيد احمد425629
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىعمرو رمضان عبدالغفار الدسوقى418898
5624o1كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد السيد بدير راشد العربى
هندسة حلواناحمد محمد مسلم محمد17896
اداب طنطاعادل مصطفى مصطفى شتا366388
52oo34تربية طفوله الزقازيقنيرة محمد محمد ابراهيم حسانين
41oo38تجاره االسكندريهمروان هانى عمر امين يس
تربية الزقازيقعلياء ابراهيم عبد الفتاح الشحات الكحله638531
هندسة المـــنياانطون ابراهيم عطيه وهبه228166
276o89طب بنهامحمود محمد محمد الهادي
نوعية الزقازيقاحمد فاضل احمد وفا642158
46o474هندسة االسكندريهمحمد احمد سعد محمد الفيومى
5o3889تجاره بور سعيدأمير بهجت محمد عامر مصطفى
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفسلمى محمد احمد محمد785693
8o5727اداب سوهاجهدير احمد محمد حسان
6434o1هندسة الزقازيقاحمد طه جاد عبد الحميد جاد
هندسة اسيوطاحمد عزت سنوسى ابو يوسف222158
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسشيماء جمال عيد ابوسريع295962
2o3366هندسة القاهرهرحاب حمدى متولى عبدالمحسن
هندسة المـــنصورهمحمد عبد الحكيم عبد السالم غازى الجعيدى573282
تجاره كفر الشيخعمر الحسيني حامد الهاروني375163
3o7oo4تجاره عين شمسمحمود عصام محمد السيد
3726ooطب كفر الشيخوفاء زكريا سعد محمد الحاج
28o347تجاره بنهااحمد هالل محمد ابراهيم
كلية األلسن ج أسواناالء حاتم عبد القادر احمد824529
صيدله القاهرهرضوى عصام عطا الشحات135186
تربية سوهاجاميره محمود جابر محمود812213
صيدله القاهرهايه عشرى سعيد خير هللا234167
هندسة اسواناسراء صالح الدين عبد اللطيف حسن822929
71933oتجاره بنى سويفرضا علي محمود كامل
4146o2هندسة المـــنيامحمد سليم عبدالعزيز سليم محمد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخزهراء محمد عادل زكريا السيد382947
486o53تربية طنطاندا فرج أبو اليزيد فرج الفخراني
تجاره بنى سويفمصطفى عبد ربه مسلم احمد719643
44o37اداب انتساب موجه القاهرهعمرو محمود احمد علي
56o714اداب المـــنصورهان احمد ابراهيم خليل رزق
طب االسماعيليه ج قناة السويسسارة جمال مـــنصور صالح ابو قدير 438198
فنون جميله فنون ج االسكندريهأسماء ذكى عبد السالم عبد العزيز346525
طب بيطرى المـــنصورهندى نزيه السيد سيد احمد574869
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اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةخلود حسن محمد الهادي أحمد فالح518421
5o8916صيدله الزقازيقريهام ممدوح محمد سليم حسن المسلمى
نوعية الزقازيقنادر السيد السيد مرسي مباشر512651
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمر محمود يونس ابو ضيف29313
2o6224تجاره عين شمسفاطمه مختار ابراهيم عبد الروؤف
تجاره انتساب موجه  عين شمسندى نجاح عزالدين اسماعيل292161
8o8o72حقوق سوهاجمحمد احمد لطفى احمد
338o34تربية أساسي اسكندريةمريم عمران فتحى أحمد حسن
449o63طب عين شمسحنان محمد اسماعيل عبدهللا ابو غزالة
تجاره القاهرهاحمد محمد شعبان فرج هللا154614
5o2436تجاره جامعة دمياطمحمد المغربي رجب أبو حجازي
517o96كلية هندسة بنهااحمد عطية محمد احمد
تربية بنى سويفاسراء ابراهيم عبد العزيز حسن63736
21o82oتجاره القاهرهمحمد عيد رمضان محمد ابوزيد
43o686تربية الساداتزينب سعيد زكى سعد 
36o594اداب طنطاشروق شــاكر عبد الرازق ابراهيم العيسوى
هندسة طنطامحمد اشرف شوقى ابراهيم مصطفى362341
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمى محسن محمود الليثى يونس225847
اداب الزقازيقرانيا ماهر محمود عبدالعليم521692
صيدله االسكندريهنوران سعيد السيد ابراهيم438448
تجاره بور سعيدهبه هللا عطا حسين عبد الجابر  عبد الرحيم662125
هندسة عين شمسرويدا محيى الدين صادق عدلى ابراهيم114632
تجاره بنى سويفعال محمد حسين على716272
تربية عين شمسهند محمد عبد العزيز احمد142455
33o96اداب القاهرهاحمد عصام سيد عبد العال
حقوق القاهرهعمر عماد محمد عبد المـــنعم محمود191215
صيدله طنطامحمود عبدالفتاح عبدالمقصود العزب حسين235223
كلية طب أسوانشيماء احمد محمد مصطفى746957
تجاره االسكندريهعمرو السيد عبدالمقصود حبيب344786
3oo43تجاره القاهرهعالء محمود محمد محمود
هندسة القاهرهمحمد عصام ابو الفتوح مرسي133423
227o61طب بنهامحمود زغلول محمد عبدالرازق
2o5427هندسة عين شمسمحمد حسام الدين السيد عبدالرحمـــن غانم
تربية طفوله طنطاهرمين هانى شوقى حنا مرقص364711
13o469تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق سعيد عبدربه اسماعيل
تربية بنى سويففاطمه طه حسن طه62546
3o7958التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم الشحات ابوشعيشع محمد
358o97تجاره طنطامحمد السيد ابوطالب محمد
صيدله القاهرهاحمد محمود محمد سالمه51415
هندسة حلوانكريم محمد احمد عبدالحميد339245
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشيماء هالل محمد هالل261627
6349oتجاره بنى سويفمحمد خالد محمد احمد
تربية طفوله االسماعيليهاسراء جمال عبد المطلب سليم653729
2o3558كلية البنات تربية عين شمسزينب محمد بشير مصطفى
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد اسماعيل حسين مصطفى145116
27o373طب بيطرى القاهرهاحمد محمد فؤاد السيد
اداب عين شمسسجود محمد عبدالحكم ابراهيم299123
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعادل ابراهيم سليمان محمود266881
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمحمود السيد هاشم السيد641834
اداب بنى سويفروان مجدى توفيق محمد62284
2651o9تربية ابتدائي عين شمسمى محمد رجب موسى
طب اسنان المـــنصورهساره انيس سعد زغلول محمد اسماعيل563494
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8o9222صيدلة اسيوطنوران مصطفى حسنى احمد
اداب انتساب موجه القاهرهاسراء يوسف احمد يوسف39273
اداب حلوانشروق نشــات طلبه محمد155963
طب القاهرهان مارى نادر نبيه عطا هللا سعد116668
هندسة القاهرهسادن اشرف عبد المعطى حسن الحبيبى16434
41o518تجاره االسكندريهشهاب السيد محمد عبدالحليم على
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةيارا محمد جابر السيد ابو العال347557
78976oسياحة وفنادق المـــنيامارك ماجدى موسى سعد
2892o3اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمصطفى محمود مصطفى امام شريف
تجاره الزقازيقمصطفى خالد مصطفى مصطفى السيد النجار638499
السن عين شمسمـــنة هللا حلمى محمود الصابر35155
64o38تجاره بنى سويفمحمود محمد طه احمد
571o45طب الزقازيقمحمد عبد النبى سعد عبد النبى
213o6كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىايمان سامى محمد عبد الباقى
354o3oطب طنطاجيالن عبدالمـــنعم محمد عبدالمـــنعم مطر
نوعية كفر الشيخمحمود جمال وهمان ناصف وهمان381299
8o6771تربية سوهاجفاطمه الزهراء فتحي عبد القادر
هندسة عين شمساحمد محمد حسن عبد القادر وهدان191753
فنون جميله عماره ج حلوانليديا زكريا رمسيس فريد اسعد19182
2247o9صيدله القاهرهمحمود حسنى محمود محمد
هندسة القاهرهايه هاشم محمد رزق22726
طب اسيوطميخائيل رزق عبد المالك مصائيل797454
هندسة المـــنصورهماجد السيد محمود على محمد569166
67oo58هندسة بور سعيدمحمد الرفاعى على متولى الغيطانى
362oo4صيدله طنطامحمد هشــام فتحى عبد هللا ايوب
صيدله الزقازيقايمان جمال سليمان المرسى589751
تربية عين شمسمحمود نشــات عبد النعيم على125966
263o86كلية هندسة بنهاساره ابوبكر حسن سنوسى
42o851تربية اسكندريةمعتز عادل ابراهيم عبد الفتاح
طب اسنان المـــنصورهزياد رمضان السيد احمد شــاهين564197
6o355تربية حلواناسراء سيد محروس مـــنصور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدةعلى محمد يوسف يوسف العلمى664442
49o476اداب طنطامحمد رضا شعبان ابراهيم
4979o6تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةلمياء عالء السيد محمد خميس
هندسة طنطااسماعيل رأفت اسماعيل الديب362534
تجاره بنهااحمد ماهر احمد حجاج227452
تجاره المـــنصورهاحمد ناصر محمد على فوده577628
حقوق عين شمسنوران ايمـــن محمد صابر144711
6537oتربية بنى سويفمروه محمد يوسف محمد
اداب حلوانهاجر ايهاب محمد عبد العزيز29215
هندسة حلوانتقى احمد عبد المـــنعم سلطان42821
حقوق بنهاايه محمد اسماعيل محمد على زايد277693
تربية ابتدائي قنا ج الواديوائل مـــنصور عابدين احمد736554
48554oطب بيطرى كفر الشيخخالد إبراهيم على سليمان
تربية رياضيه بنين بور سعيدالسعيد يسرى السعيد عوض محمد663879
تربية طفولة أسوانشيماء احمد اسماعيل حسين823622
طب اسيوطكرستينا شحات ايوب خليل798616
اداب الزقازيقسمر عاطف عبد الظاهر ابراهيم511814
تربية اسكندريةشيماء محمد عبدالفتاح الشحات عبد الفتاح424234
هندسة االسماعيليةحسام عادل محمد محمود651976
2922o9كلية بنات شعبه طفوله عين شمسبسنت خالد نادى محمد
656o61تجاره االسماعيليه ج قناة السويستوفيق جمال توفيق همام
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57947oطب المـــنصورهعبير محمد عبد الحميد محمد رزق
هندسة عين شمساحمد عبدالحليم فريد عبدالحليم احمد187815
235o84تربية شبين الكومعبدالصبور عبدالظاهر عبد الصبور عبدالمقصود عيسى
28o389تربية بنهاايمان ايمـــن محمود محمد شنن
4596o2هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن الليثى محمد سليمان غانم
5o8621طب الزقازيقفرح هشــام السيد على
8o3715اداب سوهاجصفاء النعمان احمد احمد
سياحه وفنادق االسكندريهيارا ياسر محمود محمد مراد347382
26844oتربية ابتدائي عين شمسرضوى محمد عبدالمطلب الشهابى
5oo833صيدله المـــنصورهاسماء محمد السعيد عبد الرحمـــن
تربية ابتدائي دمـــنهوربسملة محمد ابراهيم محمد كساب429126
8o5321طب بيطرى سوهاججليانا صبحى ثابت حبيب
64328oتجاره الزقازيقمحمد عالء محمد شــاهين عبد الكريم
طب اسيوطهشــام ممدوح قطب محمد787374
14477oهندسة عين شمسالمصطفى محمد جابر محمد احمد
تجاره عين شمسهاجر شــاكر ابراهيم احمد265884
تربية ابتدائي المـــنصورهنهله عزت العوضى يوسف قنديل578289
1185o4اداب القاهرهنوران محسن حيدر جمعه
طب بيطرى كفر الشيخهدى مدحت جمال عبدالفتاح فودة485879
اداب دمـــنهورعبد الرحمـــن عادل محمد احمد رجب421236
اداب كفر الشيخمحمود اسامة محمد عبد المبدى سالمة375218
هندسة بور سعيدياسمين حسن عباس زغلول موسى661418
اداب الفيوممـــنة هللا محمد احمد محمد77948
اداب المـــنياكريم عبد الرشيد محمد احمد724922
56543oتجاره المـــنصورهاحمد مصطفى عارف محمد الزكى
صيدله عين شمسميرنا اشرف الفونس جرجس فرج117856
تربية ابتدائي بور سعيدندى محمد احمد عبد الرحمـــن حسين661114
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسمها ممدوح عبد الاله صديق652225
هندسة بور سعيدعبد هللا وفيق سعد عبد المعطى665238
1962o3السن عين شمسعزه محمود بدرالدين محمد
144oo4هندسة عين شمسايه يحيى حسين صالح النمر
2o2442تجاره القاهرهاميره ابراهيم محمد طه عبد الحليم
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسياسمين سمير عبد السالم على59923
49o787تجاره المـــنصورهمحمد عادل مصطفى عبد هللا بكر
4419ooطب االسكندريهعماد ثروت عبدالمجيد عبدالجواد شــاهين
261o41هندسة عين شمسسيف محمد السيد النادى
طب بيطرى جامعة الساداتهايدى طارق سعيد الخشن225463
صيدلة اسيوطبوال مجدى عبد المسيح رزيق813271
نوعية اسيوطنعمة حسين دياب حسين786275
اداب المـــنصورهامير ايمـــن محمد سمير سالم سالم487212
8243o8كلية تجارة ج أسوانميار حسين فؤاد صالح
1474o3تجاره عين شمسفادى خالد رمضان محمد راغب
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفيوستينا عادل خلف جيد726828
213o67كلية هندسة بنهااحمد ممدوح بدر جنديه
49o633نوعية طنطااحمد محمد عبدهللا مصطفي نوفل
49o924طب المـــنصورهعصام مجدى مصطفى زيدان
طب القاهرهنرمين يحيى السيد محمد146539
2o2842تربية حلوانهاجر عبدالحميد على عبد الحميد حسنين
هندسة شبرا بنهازياد عماد ابراهيم عبدالحميد187525
تجاره اسيوطاسراء اشرف محمد احمد796437
اداب اسيوطحسن فتحي عبد الرحمـــن حسن798799
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتمروه على محمد السيد153763
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58o873هندسة المـــنصورهمحمد يسرى محمد متولى عطيه العوضى
صيدله القاهرهمـــنة هللا جمال الدين مصطفى محمد31888
كلية البنات آداب عين شمسفاطمه محمد عبدالحليم عبدالرحمـــن198251
طب االسكندريهمحمد عارف عبد الرحيم عبد الحميد على441169
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىاسراء عمرو محمد ابراهيم819229
تجاره انتساب موجه االسكندريهابوبكر رابح ضى سالم336541
824o54طب اسنان جنوب الوادىكيرلس رفعت اسحق عطا هللا
2619o8برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانرانيا فتحى محمد سليمان مصطفى
8232o7تربية اسوانابوالحسن عبد القادر محمد عبد المـــنعم
طب الزقازيقاميره سعيد السيد الدسوقى642894
35o134اداب االسكندريهدينا محمود محمد محمود يحى
طب بيطرى كفر الشيخاسماء فرج السيد وهدان391838
525o13طب اسنان المـــنصورهاحمد السيد عبدالمـــنعم حسن يوسف
64292oعالج طبيعى القاهرهبسنت ربيع محمد عبدالرازق
12956oإعالم بنى سويفاحمد خالد امين ابراهيم بدوى
تجاره القاهرهوعد عادل لطفى الشحات27411
2o6871طب القاهرهايمان سيد عبدهللا نورالدين
اداب حلوانمحمود احمد حنفي محمود25951
طب بيطرى بنهامـــنه هللا محمد السيد صوابى صقر261853
3o3526طب بنهاشروق عبدالعزيز حسن المالح
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقوالء اشرف مجاهد عجمى417213
هندسة حلواناحمد ممدوح محمد احمد مـــنير191612
تربية ابتدائى فرع وادى جديدأسماء احمد صديق إبراهيم748964
تربية رياضيه بنين جامعة الساداتعبد الرحمـــن سمير محمد عبد اللطيف حماده427225
121o61طب اسنان عين شمسبسنت احمد محمد الدمرداش احمد
حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويساالء محمد محمد حسن657579
تربية حلوانرانا مصطفى محمد عبد الرحيم127727
366o66طب طنطامحمد زاهر عبد الحكم الجرج
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاحمد محمد عبدالعزيز ابراهيم الصباغ427684
38438oاداب كفر الشيخزهيره وليد عبد العزيز عبد الحميد
523o29تجاره الزقازيقمحمد جابر ابراهيم السيد محمد
تربية ابتدائي المـــنصورهشيماء على عبد المطلب على566718
421o44اداب االسكندريهاحمد كمال محمد عبد الحفيظ
8o9193صيدلة اسيوطمـــنار محمود محمد هاللى
651o88تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد نبيل محمد احمد
تجاره سوهاجمحمد جمال على يوسف814951
طب االسكندريههاجر صالح محمد محمد351223
كلية األلسن ج أسوانشيرين كرم على عبد العاطى54185
صيدله بنى سويفمحمد سيد جمعه محمد64766
8191o1تربية ابتدائي اسوانزينب عبد اللطيف زكى حسون
1243o8تجاره القاهرهشروق سعيد احمد عبد الحافظ
اداب كفر الشيخاحمد انس عبدالعزيز محمد375752
تربية العريشاحمد خيرى جمعة محمد664643
57o451طب بيطرى المـــنصورهمروه جبر ابراهيم السعيد على جبر
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاسماء عبدالحليم محمد حجازى215257
تربية أساسي اسكندريةمحمد جمال عبدالعدل عفيفى421566
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه يوسف عزالدين يوسف268148
2o8477هندسة عين شمسمصطفى محمد مأمون حسينى صقر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرقيه يحيى دسوقى عبدالحميد265988
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم مصطفي محمود عبد العظيم122397
تربية طفوله شبين الكومريهام رفعت عبدالوهاب فرج عفصة236299
نوعية الزقازيقمحمد سعيد احمد محمد517286
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كليةاسمجلوس
584o4صيدله القاهرهمصطفى سعيد محمد عيسى
طب االسكندريهمينا جرجس أدوار زكى جرجس443863
تربية رياضيه بنين المـــنياعبدهللا سيد ربيع عبدالحليم711216
2o8291صيدله القاهرهندى كرم محمد عبدالحميد
19o322هندسة عين شمسمى هشــام على عبد الحميد الرسنا
تربية الفيوماحمد رمضان السيد صميدة78551
تربية أساسي اسكندريةاسراء محمود مرسى محمد عبد الكريم339854
تجاره بنهامصطفى كامل مصطفى على276955
اداب عين شمساحمد محمود احمد محمود292459
إعالم ج جنوب الوادىمحمد امين جمعه امين سلطان357868
اداب حلوانمها على امام محمد123822
4213ooتجاره انتساب موجه االسكندريهمروان محمد محمود حسن
22o52كلية البنات آداب عين شمسلمياء عاطف محمود سرور
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء محمد محمد حسن116369
اداب دمـــنهورفتحى سماحه ابراهيم محمد حسن343975
هندسة حلوانمحمد مصطفى محمد مصطفى143337
هندسة اسيوطمحمد خيرى عبد الصادق عبد هللا موسى13522
اداب طنطانهى عادل عبد السميع محمد نسيم363846
تجاره القاهرهعبد هللا ابراهيم ابوالنجا عبد الخالق54297
كلية البنات آداب عين شمسابتهاج محمد مصطفى محمد خالد49334
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد سعد على محمد68127
4291o1تربية دمـــنهورامـــنيه اسامه صالح عبد هللا كريم
نوعية بنهاالسيد محمد السيد الشحات مـــنصور279768
13o969تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد مصطفى حسين عبد القادر
اداب انتساب موجه القاهرهعبد هللا مصطفى عبد الكريم فرج صالح145746
اثار الفيومحسناء حسن محمد حبيب محمد582911
42611oتجاره دمـــنهورعبدالرحمـــن طلعت محمد عبدالحميد عبدالجواد
اداب القاهرهايمان فوزى محمد احمد24678
طب الفيوممارتينا سالمه حنا جرجس75493
13o261اداب عين شمسعمر وجدان محمد عبد الغفار
31o98تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانرحاب عاطف فتحي عباس
288o7اداب القاهرهرنا وائل محمد عبد العظيم
73o599اداب المـــنياعفاف عياط عبدالوهاب عبدالرحيم
14o927هندسة حلواناميره محمد داعز كامل
65o721هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةفخري محمد محمد احمد
اداب طنطااسالم عبدالعزيز عبدالسميع شولق366639
2o635oاثار القاهرهيوستينا صفوت وهيب عوض
هندسة اسيوطمحمد سيد احمد بكري796776
3463ooكلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمروج وليد مصطفى رمضان رجب
طب بيطرى الزقازيقاحمد عاطف احمد شحاتة523972
اثار الفيومفاطمه عبد الناصر محمد زيدان ابراهيم415778
5o5242اداب جامعة دمياطاحمد رضا احمد محمد يوسف
45382oهندسة االسكندريهعبد هللا محمود عبد الوهاب السيد عبد الهادى
طب اسيوطشيرين حسن عبد الراضى محمد788165
662o12هندسة بور سعيدروان حامد محمد محمود الطرابيلى
714o12صيدلة المـــنيااميرة يحيى عبدالعظيم الجارحى
214o2oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد مجدى على الوزير
هندسة القاهرهمحمد احمد ربيع ابراهيم143152
صيدلة سوهاجرضوى احمد صابر عبد الموجود812431
تربية حلوانهاجر محمد جالل احمد عيسوى56991
22386oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى هانى محمد رشــاد زيد
3o3498تربية ابتدائي بنهااميره سعيد محمد السيد
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5852ooتجاره الزقازيقساره صالح ابراهيم عبد الكريم ابو زيد
4459oاداب عين شمسمريم عادل عبد هللا محمد االشول
563o65تربية المـــنصورهداليا نبيل عتريس محمد ابراهيم
7o9o3رياض اطفال بنى سويفغاده رجب محمود عباس
صيدلة اسيوطمروه عصام طه محمد788948
71447oطب بنى سويفماريو نبيل نصيف شحاته
اداب انتساب موجه عين شمسخلود عمرو حسن عثمان297981
اداب حلوانايه سيد زايد حسن على148639
صيدله القاهرهاالء احمد جالل عبد المقصود146544
157o24تجاره القاهرهمينا صليب رزق هللا مسعد
تربية الزقازيقوسام عبداللطيف عبدالعزيز حماد647719
هندسة شبرا بنهامصطفى عبدالعليم رجب محمد284598
صيدله حلواناميره محمود محرم حسن البالح289425
السن عين شمسهاجر اشرف سيد عبد الرحمـــن134212
3395o4اداب االسكندريهصباح محمد احمد سليمان
78543oهندسة سوهاجاحمد محمد زكى محمد
اداب االسكندريهحسام احمد فهمي عثمان13119
تربية المـــنصورهاسماء محمد محمد المغازى سالمه572526
اداب القاهرهايه فاروق رزق مبروك خضر42446
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمود كمال الدين عبدالراضى عاشور739781
8o1595تربية اسيوطنورالهدى سيد محمد محمد ناصر
2327o6طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسلمى محمد طلبه عمر سليم
هندسة الفيوممحمد نصر مصطفى ابراهيم116187
5o7o4تجاره القاهرهشهاب الدين بالل عبد الفتاح بسطامى
طب طنطافاطمه محمد محمد كامل القاضى449636
صيدلة اسيوطمادونا عصمت زكرى جرجس827718
6o952هندسة حلوانحسام مـــنصور عزالدين محمد
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيهسميه نديم ابراهيم محمد احمد عبدالحكيم229654
نوعية المـــنياصفاء زيدان عبدالعزيز حافظ713744
تربية ابتدائي المـــنصورههاجر مصباح حسن اسماعيل573473
طب بيطرى الزقازيقاحمد محمد السيد محمد523684
صيدله حلوانهاجر على احمد خليفه812491
2997ooهندسة شبرا بنهامحمد خالد محمد على حجازى
السن عين شمسمحمود ايمـــن طه عبدالعاطى دبور227345
كلية رياض االطفال اسيوطمروه مروان يوسف عبد المعز791836
نوعية بنهاخالد سالمه احمد سليمان ابوزيد285783
58994oتربية المـــنصورهسمر السيد احمد عبد الرحيم سالم
تربية رياضيه بنات شبين الكومنورا احمد على ابراهيم صالح228392
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد ايمـــن عباس محمد جميل639847
5o1588هندسة بور سعيدمريم رزق أمين الفيومى
494o74صيدله المـــنصورهندا حسين السيد درغم
صيدلة سوهاجمحمد احمد محمد عبد الرحيم814623
تربية ابتدائي عين شمسمـــنه هللا محمد فتحى على282913
2o7486كلية البنات تربية عين شمسدنيا مجدى كامل احمد
27o952السن عين شمسوسام محمد محمود عبدهللا عطيه
نوعية الزقازيقامانى عماد محمد طلعت عبد الخالق638979
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمـــن فوزى حامد محفوظ233281
هندسة القاهرهاسالم سمير عبد السالم موسى124678
تجاره االسكندريهخالد صابر مـــنصور محمد ابراهيم418658
4967o3طب طنطاندى مصطفى على حسن المصرى
تربية طفوله االسماعيليهمياده عصام احمد احمد653781
اداب حلواندينا ابراهيم محروس يسى126533
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734o87تجارة قنا ج جنوب الواديزقيم احمد عبد المعطي سليم
تربية بنى سويفداليا محمد احمد محمد69145
358o41تجاره طنطااحمد محمود رضا عبد العال السيد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد أمين فراج محمد381752
تربية المـــنصورهابراهيم امير محمد ذالفقار حسين588263
678o9رياض اطفال بنى سويفساره حسانين محمد حسانين
طب بيطرى بنهامروه جمال السيد مـــنصور سالم288628
5o5486طب بيطرى المـــنصورهتسنيم كامل محمد السيد رضوان
كلية البنات تربية عين شمسجهاد رضا احمد علي287899
18714oصيدله القاهرهمحمود محمد احمد حسن شــاهين
اداب المـــنيافاطمه محمود ابراهيم علي716278
هندسة بور سعيدروان احمد فتحى محمد عبد الفتاح663823
5o73o8هندسة المـــنصورهيوسف صبري محمد محمد شطيفة
كلية البنات تربية عين شمسسمر ابوطالب محمد ابوطالب293331
هندسة الزقازيقايمان احمد كمال عبد المقصود578468
41o937كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةساندى عونى عزمى اسكاروس
هندسة عين شمساسراء عايد عبدالحميد محمد النجار274154
تربية جامعة السويساالء حسن احمد محمود658583
41o612تجاره االسكندريهماهينور مهدى عبد الرزاق عبد الباسط
هندسة المطريه جامعة حلوانعلى السيد مصطفى بربر212299
رياض اطفال المـــنصورهابتسام عبد الحميد السيد محمد574962
3611o1كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقايمان رضا سعيد عبدالقادر سليمان ابوزهره
82o245كلية تجارة ج أسواناميره السيد سعد السيد
748oo2تربية ابتدائى فرع وادى جديداسراء محمد اسماعيل حامد
اداب عين شمسنهال جمال حلمى عبدالغنى شعبان296496
213o48هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عفيفى محمد عفيفى
29o4o9نوعية عباسيهرانيا سيد احمد حلمى السيد طمان
5o3547طب اسنان المـــنصورهمحمد االمام على االمام
نوعية قناناردين وجدى حنين ابسخرون743717
تربية ابتدائي دمـــنهورسالي محمد حصافي موسي429595
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخزهراء اشرف الدسوقى عبد العزيز بكر381942
اداب كفر الشيخكمال محمد عبدالصمد على البغدادى373694
8oo517اداب اسيوطايه سيد حسن ابراهيم
5851o5طب بنهاايه عادل احمد محمود بالل
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامـــنيه هانى احمد محمد محمد235825
هندسة بور سعيدمينا اشرف شنوده قزمان سمعان664385
8o36o3صيدلة سوهاجمحمد طلعت عبد المـــنعم توفيق
421o51تجاره دمـــنهوراسامة احمد عطية مصطفي عبد المحسن
4479ooكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنهال محمود محمدعلى الشريدي
تجاره االسكندريهفاطمة أشرف محمدعلى مهدى346297
حقوق االسكندريهصالح ايهاب صالح الدين ابراهيم خورشيد421424
طب االسماعيليه ج قناة السويساسماء سعيد عبد الرحيم محمود659813
714o3تجاره بنى سويفاسماء حسين احمد محمود
اداب االسكندريهمصطفى كيالنى سعداوى كيالنى342787
اداب المـــنيامريم فايز فانوس عطيه712894
569o33اداب المـــنصورهايه صالح جمعه طلبه سيد احمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساميه عبدالمجيد محمد اسماعيل216347
5255o7صيدله الزقازيقاسماء صبرى عبدالقادر حسن
صيدلة اسيوطباسم عادل ماهر طنيوس741133
3o6136اداب بنهاميخائيل كمال فايق ايوب
63736oصيدله الزقازيقمحمد هشــام محمد محمد محمد دومه
6634o3كلية أداب بورسعيدمروه السيد احمد محمد عبد اللطيف

Page 1775 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
12696oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد وليد السيد موسى
هندسة عين شمسمريم احمد محمد محمد146297
نوعية الزقازيقامـــنيه محمدى عبده ابراهيم512365
هندسة الفيومطارق عادل عبد الواحد عبد المولي75354
السن عين شمساميره عاطف على نصر محمد135894
36o586تربية ابتدائي طنطادنيا برهام احمد محمد درويش
فنون جميله فنون ج االسكندريهيوسف محمد خميس محمد السيد العربي345768
232o81طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنهى سالمه مرسى بدوى
هندسة الزقازيقرامى نبيل سالمه يوسف517483
اداب حلوانمحمد هشــام على المكاوى ابراهيم32932
هندسة كفر الشيخمحمد رمضان ابو زيد احمد السيد453866
تجاره المـــنصورهابراهيم عبد النبى ابراهيم احمد ابراهيم584339
اداب القاهرهغاده طه محمود محمود55419
648o86تجاره الزقازيقمحمد فتحى على عبدالستار
3549o8عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء سعيد عبد الحميد أحمد عبله
7448o1تربية قنا ج جنوب الوادىسماح عبد الناصر محمد سليم
11462oتجاره عين شمسنادين جمال ابراهيم محروس على
طب الزقازيقامانى وهدان وهدان صبره567612
نوعية الزقازيقمريم ياسر ابراهيم متولى637941
طب اسيوطمحمد جاد ابراهيم فرغلي787247
طب سوهاجوالء كامل فوزى السيد816298
رياض اطفال المـــنصورهسالى زغلول عبد الفتاح هالل581445
طب بيطرى اسيوطامـــنيه محروس محمدين احمد789461
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايمان احمد سعيد السيد128952
586o65صيدله المـــنصورهمصطفى عبد الحى جمال عبد الحى عقل
اداب اسيوطحنان محمد امين على793732
تربية ابتدائي بنهامـــنى خالد محمد عبدالحليم اسماعيل284983
8o4654تجاره سوهاجمحمد على محمود غازى
تجاره بنهااحمد صالح محمد عبده الشرقاوي586739
تجاره عين شمسنورهان ابراهيم سيد محمد268521
صيدله الزقازيقجورج ماهر انيس جرجس511241
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةزياد محمد عبد العظيم بيومى احمد عقبه342726
عالج طبيعى قناايه على محمد سليمان829789
اثار القاهرهيوسف جمال محمد ابراهيم121349
تجاره بنى سويفحسين رمضان محمد احمد717555
كلية اآلثار سوهاجمحمود السيد عبدالحميد سليمان212357
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنيره عبدالناصر عبدالفضيل الخولى222727
8o4653تربية سوهاجمحمد جمال مصطفى محمد
579o89هندسة حلوانعصام رضا عبد الحميد الشويمي
هندسة المـــنصورهكريم مصطفى عبد الغنى محمد احمد562546
تجاره القاهرهايه تهامى امين تهامى153543
صيدله القاهرهمرام عصام عبد الحميد بدينى118988
51o578طب الزقازيقنيره ابوزيد عبدالعزيز بكر يوسف
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويساالء طلبه احمد ابراهيم حسن515821
5o8853صيدله الزقازيقسيف الدين اسامه محمد غريب حسين
57o49oتربية ابتدائي المـــنصورهنورهان محمد ابراهيم احمد غزاله
217o97هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر خالد عفيفي عبد الحميد السكري
طب القاهرهميار صالح حلمي محمود115119
81o727تربية ابتدائي سوهاجليليان رمسيس فوزى يوسف
تجاره بنى سويفبسيونى حماد بسيونى فرج94429
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد اشرف صالح الدين احمد195639
تربية رياضيه بنين االسكندريهعمرو أحمد حمزة الصباغ427717
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كليةاسمجلوس
18862oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو ماجد فوزى بيومى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةناديه يوسف محمد احمد27168
16o9o9صيدله حلوانمحمد حسام محمد سليم محمد عبد الرحمـــن
هندسة المـــنصورهندى خالد احمد محمد الكيالنى585784
272o2oاداب انتساب موجه عين شمسرانيا طارق عبدالمجيد عبدالهادى
2o74o4كلية البنات تربية عين شمسعال صالح احمد السيد سليم
57o812هندسة المـــنصورهماجد محمود احمد محمد الشــافعى
1978o2صيدله القاهرهجهاد محمد زكريا مرسى
تربية أساسي اسكندريةاحمد فتح هللا عبد السالم محمد فتح هللا418998
3591o1تجاره طنطارضوى سميح عيد رمضان الشرقاوى
تربية اسيوطعبد الرحمـــن عطا كامل ثابت797624
اداب الزقازيقشــامه محمد فضل احمد644985
5o8138تخطيط عمرانى القاهرهمحمد حمدى زكريا موسى
232o56طب بنهامروه سامى عبدالفتاح شلبى
28384oكلية البنات تربية عين شمسمـــنال ربيع احمد على
كلية البنات آداب عين شمسرضوى ابراهيم محمد ابراهيم153733
طب بنهاتغريد محمد محمود محمد296144
طب بنى سويفسارة عبدالقادر على محمود723456
طب طنطاامـــنيه ايمـــن مـــنير عجالن358982
17o92اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاميره وليد يوسف ابراهيم خليل
8oo835تربية رياضيه بنين اسيوطمحمود خلف صديق حسن
طب طنطابسمه احمد عبدالستار عبدالسالم دويب363654
36449oطب بيطرى بنهانورا خالد محمد الغسال
4241o5اداب االسكندريهصابرين حسام فتحى كامل
اداب طنطاياسمين ادهم الشحات محمد الجحش496946
صيدله المـــنصورهعبير عبد الرازق محمد عبد الكريم488348
8o7818اداب سوهاجمحمود يوسف احمد عبد الرحيم
كلية طب االسنان ج بنى سويفاماني رجب جمعه سيد89961
56o553صيدله المـــنصورهمهاب احمد محمود عفر
5o7512صيدله المـــنصورههبه محمد الشربينى موسى شوريف
4221o2اداب االسكندريهمروان عادل عباس محمد عبدالجليل
تربية عين شمسنورا عادل السيد السيد137998
عالج طبيعى القاهرهفيرونيا ايمـــن مـــنير صليب192765
صيدلة بورسعيدشروق محمد فتحى محمد جالل595153
تربية المـــنصورهابراهيم يوسف حسانين حسانين غنيم565489
صيدله عين شمسبسنت السيد عبدالحميد على الصيفى268991
هندسة الزقازيقسعيد عبدالمـــنعم محمد كمال الدين عطيه سعده523194
طب بنى سويفاحمد جمال عتريس عبد الفتاح69558
حقوق الزقازيقاحمد عبدالسالم محمد عبدالسالم محمد523912
7234o6تربية المـــنياشرين احمد سعيد احمد
رياض اطفال المـــنصورهساره يوسف مصطفى احمد المحمودى593779
1493o6كلية البنات آداب عين شمسزينب عادل جالل ابراهيم
5o7934هندسة المـــنصورهعلى محمد طه محمد غراب
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن محمد علي خميس يونس414526
هندسة المـــنيااحمد عصام الدين كمال على711956
تربية رياضيه / بنات طنطاخلود عماد عبد العزيز على باز485462
3638o9كلية األلسن كفر الشيخشيرين سمير سيد احمد محمد جعفر
656o67اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةطه عبد الهادي العجمي عبد القوي
تربية طفوله طنطاهند محمد علي عبدالقوى عون354444
تجاره بنى سويفمحمد ممدوح مصطفى البكرى عرفه77694
تجاره الزقازيقنرمين احمد محمد احمد ابراهيم النجار523574
هندسة عين شمساالء محمد مصطفى ابراهيم146456
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اداب القاهرهعمر خالد ابراهيم عبد الغفار137125
2965o1طب بيطرى بنهااسماء عبدهللا سيد عبدهللا الوكيل
5o9877اداب الزقازيقمريهان محمد عبده محمد ابراهيم
تربية اسكندريةندي سعيد احمد محمود الصعيدي348789
19395oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانشهاب اكرم خميس محمد مصطفى
تجاره انتساب موجه قاهرهعلى سيد الغول حسن خلف هللا51321
طب بورسعيدمروه محمود حسن السباعى الحفنى592679
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد مجدى على محمود656935
تربية كفر الشيخإسراء احمد جميل ابراهيم عبدهللا382748
916o2حقوق حلوانمصطفى عبد التواب محمود سعد
3779ooتربية كفر الشيخايه محمد عبد الفتاح فرج
تجاره دمـــنهورمحمد فرج فوزى جمال الدين426252
كلية البنات آداب عين شمساكرام بدوى سيد محمد293765
28o467كلية هندسة بنهاسالمه عبدالرحمـــن سالمه عبدهللا
449o24كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآيه محمد عوض صالح الجالى رجب
71292oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفساندي كيرلس ميخائيل كيرلس
اداب قنا ج جنوب الوادىأحمد عديل فرج فراج735255
اداب الفيومروان حمدى محمد عبد الحسيب79833
217o42هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسماء سمير عيد عبده الغريب
هندسة االسكندريهعمر أيمـــن عبد العزيز محمد الشناوى338918
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرانا حسن سيد امام العوامرى14548
5o3783اداب جامعة دمياطندى ربيع عبد الحميد محمد حموده
19o8o6حقوق القاهرهمصطفى خالد محمد حمدى شحاته
اعالم القاهرهاسماء خالد سيد محمد127797
تجاره عين شمساحمد هشــام يسرى كفورى294699
4o488هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد ناصر ابو سريع عبد اللطيف
تجاره الزقازيقمؤمـــن مصطفى الشحات مصطفى راضى588121
2353o7هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد سعيد عبدالحميد غنيه
اداب انتساب موجه حلوانشيماء جمعه محمد حريبه153754
277o88تربية ابتدائي بنهامصطفى محمد عبدالفتاح امين جعفر
6629o8طب بورسعيدمحمد رمضان سويلم سليمان
692o2تربية بنى سويفمريم نادى ابراهيم صليب
اداب انتساب موجه القاهرهساره رأفت محمد متولى18944
5198o5طب الزقازيقنهال محمود احمد محمود محمد الزيات
طب القاهرهميسون مجدى محمد ياسين محمود17747
57o988تربية المـــنصورهاحمد خالد عبد الحليم العزيرى هالل
صيدلة اسيوطهاله فرج فلتاؤس مسعد793319
حقوق القاهرهساره سمير حسين محمود االزهرى114425
اداب االسكندريهندى مصطفى احمد محمد امين417192
تربية ابتدائي المـــنصورهزينب عوض رزق سليمان581628
تجاره الزقازيقشروق سامى اسماعيل عبد الحكم637913
تربية المـــنصورهماجده محمد االمام محمد على569536
سياحة وفنادق المـــنياارميا سالمه ابراهيم برسوم717888
199o19تخطيط عمرانى القاهرهعبدالرحمـــن لطفى على حسن سعد
هندسة عين شمسايات عبد الغفار ابوالعطا علي جاهين149681
كلية فنون جميلة فنون اسيوطرضوه ايمـــن وهبه محمد785126
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى السيد محمود التراس221719
ع.دولى اعالم مدينةالشروقنورهان سامى محمود عبد هللا سالم122642
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد سيد احمد عويس68942
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةورده مـــنصف محرم احمد727717
حاسبات ومعلومات المـــنصورهسارة أحمد محمد عبد الغفار499772
564o16تربية المـــنصورهاحمد زينهم ابراهيم عثمان
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تجاره بنى سويفاحمد محمد ابراهيم عبد العزيز66261
هندسة طنطاابراهيم عزت عبدالحميد الشــاذلي486739
إعالم بنى سويفاحمد حسين صدقى كمال715559
صيدله طنطاهاجر مصطفى السيد محمد العريان354987
هندسة المـــنيايوسف محمود حميد محمود724547
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء محمد كمال خشوعى31593
إعالم ج جنوب الوادىفاطمه عبده ياسين هاشم511563
تجاره بور سعيدمحمود احمد احمد محمود عوض662598
35o762اداب االسكندريهايمان عادل احمد عبد الوهاب
تجاره طنطامريم محمد نجيب محمد عبده485299
2o165تجاره القاهرهعمرو محمد محمد كمال عوض
كلية رياض االطفال اسيوطعبير نجاح محمد مهران794183
29431oالسن عين شمسعلى عزت ابراهيم عبدالهادى
اداب القاهرهايه احمد حنفى على128158
طب الزقازيقخالد محمود محمد شــاهين صقر643972
صيدله عين شمسعمر عبد البارى حباشى النوبى133289
حقوق االسكندريهمريم كريم سيد محمد السودانى411761
تربية بنى سويفشيماء محمد عبد التواب سعيد69667
414o1oهندسة كفر الشيخاندرو حليم زخارى جندى عبد المسيح
5745o9اداب المـــنصورهايناس سامى سعد الزاهى راشد
6636o4صيدلة بورسعيديارا ضياء الدين احمد عباس الشوبكى
224oo1صيدله طنطاابراهيم عيد مـــنصور بدر
2o9481تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد قاسم محمد ضيف هللا
تجاره بنى سويفنسمة محمد عبد الوهاب عبد الجواد721739
تربية ابتدائي المـــنيافادى ميالد افرايم كامل724836
اداب االسكندريهجومانه مجاهد محمد مجاهد دبور419261
2282o4كلية هندسة بنهاعبدالرحمـــن محمد محمد عبد الغفار محمد
64o67رياض اطفال بنى سويفاسماء جمال رمضان محمد
هندسة حلوانماريو صبحي رمزي فهيم125494
5o5185تجاره جامعة دمياطوفاء سمير ربيع الشربينى بختيه
63945oنوعية الزقازيقهدى السيد عبد المـــنعم عطيه
1953o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين محمد اسماعيل احمد عامر
7343o2اداب قنا ج جنوب الوادىبسمة جمال ابوالمجد احمد
224o51طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد مسعد احمد محمد
تربية ابتدائي بنهاسليمان زكريا سليمان جمعة279778
8o7o72تربية ابتدائي سوهاجمحمد عصمت محمد عبد الحميد
حقوق اسوانمحمد اسامه محمد احمد819788
28o344كلية هندسة بنهاهاجر محمد رضا دسوقى محمد
5o7845سياحه وفنادق المـــنصورةاحمد لطفى لطفى الحسانين مراد
3o11ooاداب بنهافاطمه صالح الدين محمد عبدالجواد
طب بورسعيدوالء اشرف عبد الغفار دبور662184
2o7214اداب حلواننورا محمدين عبدهللا على
31o77تربية حلوانبسنت عنانى احمد محمد علي عبدربه
طب اسيوطيوستينا فرنسيس حافظ عبد المسيح736984
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم محمد عبدالنبى سليم188457
تجاره عين شمستغريد ماهر حسين محمد142237
هندسة االسكندريهعبد العزيز عبد الشــافى أحمد حجازى453491
صيدله طنطامارينا عبدالملك جورجي عبدالملك بغدادي363552
19o765تربية الغردقة جنوب الواديشيرى سمير خلة شحاته
طب بيطري المـــنياسلفيا عماد حبيب جيد714111
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن احمد قاياتى ابراهيم68918
81633oطب سوهاجبيشوى هانى وليم سامى
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هندسة القاهرهمؤمـــن طاهر مختار حسن153339
تجاره الزقازيقنيرة سعيد كمال السيد516574
عالج طبيعى ج كفر الشيخايمان محجوب مصطفى عوض عالم412719
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسدنيا رجب ابراهيم حسن21965
19192oالسن عين شمسمريم محمد حسن محمد على وهدان
74o148هندسة قنامحمد عبدالهادي صديق محمد
هندسة االسكندريهمحمد السيد زكى عبدالفتاح عبده344561
طب بنى سويفهند احمد عبد الحميد محمد69369
تربية كفر الشيخحمدى محمد حمدى عبد العزيز االشوح375131
كلية هندسة بنهاخالد ناصر سيد احمد السعيد مطر587987
71o5o5اداب المـــنياآيه حسن على عبد الحكيم
هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف محمد محمد محمد اسماعيل143381
496o38عالج طبيعى القاهرهمروه أحمد طه ابراهيم عشوش
5o2823صيدله المـــنصورههادى ابراهيم السعيد ابو العنين
299o75كلية البنات تربية عين شمسامـــنيه غاندى زكى محجوب
42275oاداب االسكندريهسلمى يسرى مصطفى ابراهيم مصطفى
هندسة اسيوطسامى نصر فريد مـــنصور متولى583212
تجاره عين شمسندى سمير عبدالعزيز يوسف الشحرى291146
صيدلة بورسعيدعثمان محمد عثمان عبد العال796668
57o855هندسة المـــنصورهاسالم حسن جابر مرسى الجيار
طب طنطادعاء ياسر محمد خطاب354829
79727oحقوق اسيوطاسامه حمدي محمد محمود
637o9oتربية ابتدائي الزقازيقعبد هللا عبد الفتاح ابراهيم عبد هللا
صيدلة بورسعيداميره يوسف محمد ابراهيم احمد661155
صيدله عين شمسناردين عادل وصفى شفيق117619
57o637حقوق المـــنصورهاشرف عبد النبى محمد وهدان
تجاره عين شمسمحمد سامي محمد عباس23656
72725oتربية ابتدائي المـــنياحسناء اشرف توفيق احمد
اداب المـــنصورهساره السيد سعد احمد بدر572785
هندسة المـــنصورهمحمد سامى السيد محمد583235
8o7511تربية ابتدائي سوهاجاسراء محمد جبريل محمد
اداب القاهرهنرمين محمد محمود احمد124836
تربية رياضية بنات المـــنصورةبسمه محمد طه محمود محمد591843
66o442تربية ابتدائي بور سعيدايمـــن السيد عبد هللا رزق الطحان
6422ooتجاره الزقازيقابانوب صبرى سعد اسكندر
تربية طفوله الزقازيقغادة السيد محمد السيد فرغلى512393
5o3316اداب جامعة دمياطآالء سدات سدات السيد الخضرى
طب المـــنصورهايه رفعت عبد الرازق ابراهيم طيعى569299
السن عين شمسنيره ناجى شــاذلى محمود24785
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد شمس رمضان هالل519256
اداب اسيوطاسماء عبد الكريم محمد عبد القادر791416
اداب حلوانمريم حمدى محمد عبد الحى57947
2o375oالسن عين شمسدعاء مصطفى عبدالباقى متولى
7525o1طب المـــنياشيماء محمد خليفه حسن
6367o8تجاره بور سعيدنوران اسالم عبد الفتاح حسن شواش
2612o3اداب الفيومعلى عبدالعزيز رمضان محمد مـــنصور
رياض اطفال بورسعيداسماء جمال احمد سليمان661677
اداب دمـــنهورفاطمه الزهراء عمر عبد الحميد عابدين422771
تجاره دمـــنهورطارق أحمد جابر حسن احمد344697
طب بنهاانجى مصطفى خضر مصطفى229314
46o387هندسة االسكندريهمحمد حسنى عبدالونيس عبداللطيف رحيم
اداب القاهرهتقى احمد عباس فاضل27234

Page 1780 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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اداب الزقازيقعادل فرج غنيمى فرج516184
176o9تجاره القاهرهنادين سعد الدين محمد نجيب
2o7457اداب حلوانايه حسنى حسن حسن اللو
38o321كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخايمان الصبرى ابوالفتوح مغازى
تجاره اسيوطوفاء احمد عبد الكريم حامد795426
5o8771هندسة الزقازيقاسامة ابراهيم عبد القادر حسن فالح
7862o7اداب اسيوطاسراء جمال راشد احمد
592o26هندسة المـــنصورهاحمد عبد الرؤف حسين احمد بدوى
اداب الزقازيقرحاب سالم جمعه محمد سالم587223
صيدله الزقازيقمحمد احمد سعيد المكاوى564219
تجاره انتساب موجه  عين شمسطارق تامر محمد عبادى116245
58o644صيدله الزقازيقمحمود ممدوح السيد موسى ابراهيم
اداب القاهرهسها وائل محمد مرسى السعيد14557
 تربية الساداتياسمين جمعه عبداللطيف الطويل225399
تجاره جامعة السويساحمد محمد سعيد سليمان656788
طب االسكندريهنانسى محمد احمد احمد ابراهيم347798
419o76تجاره االسكندريهياسر تامر السيد محمد محمد عالم
63o76اداب بنى سويفاحالم شريف مختار سليمان
كلية طب أسوانمكاريوس عادل سعد ابادير747319
335o82اداب االسكندريهمارينا أمير ابراهيم عزيز ابراهيم
338o26تربية أساسي اسكندريةدنيا أحمد فهمى أحمد
اداب الزقازيقميرنا جمال شوقي السيد محمد511222
5o5875تربية جامعة دمياطعبير ابراهيم محمد الشربينى
اداب االسكندريهاسراء هشــام محمد عبد الفتاح على الشيخ423856
رياض اطفال المـــنصورهايمان سمير عزيز اسكندر مسيحة584473
5o1773تربية جامعة دمياطاالء حمدى ابو الفتح البستانى
5o34ooتجاره جامعة دمياطميرنا بدوي القطب محمود ابو العنين
828o39اداب اسيوطسهام سعد عثمان مسعود
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةانطون عادل حليم غبلایر132972
إعالم ج جنوب الوادىايه احمد مصطفى محمد238358
72o115تربية ابتدائي المـــنياناردين ايهاب اخنوخ ذكى
37o38oتجاره كفر الشيخآيه هشــام عبد الكريم على ابوزيد
51322oطب الزقازيقشوكت السيد محمد عبد الحفيظ العطوى
تجاره عين شمساحمد رجب سعيد محمد152996
تجاره االسكندريههاجر مصطفى محمد عبد الرحمـــن محمد348228
هندسة اسيوطعمر ثروت ابراهيم صالح ابراهيم651516
213o33هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد شوقى رمضان محمد عبد الهادى
1254o8هندسة المـــنيااندرو ممتاز ذكي قرقار
تربية ابتدائي شبين الكوماريام احمد عبدالنبى الحسينى215241
5o4o8oطب بيطرى المـــنصورهرانيا السيد حسين محمد حسين االرنوطى
هندسة المـــنصورهمحمد احمد ابراهيم قمر579343
823o38كلية تجارة ج أسوانشرين شكري عبد العزيز نور
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمي السيد سرور على عامر528485
صيدله طنطابسنت الحسن محمد محمود المسيرى486935
طب كفر الشيخابراهيم خليل ابراهيم السيد فرغلي376166
تجاره دمـــنهورمحمد عبد السالم درويش مصطفى زيان426839
نوعية المـــنياعال نبيل ماضى عبد هللا713922
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةعزيزة يحيى محمد رشــاد ابو حجاج429445
تربية اسوانتقى سمير ماهر حسن819624
79572oنوعية اسيوطورده عبد الحميد سطوحي متولى
تجاره سوهاجكرم محمد امين على814729
375o88نوعية كفر الشيخاحمد حسب هللا عبد المولي عبد العاطي عليوه
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121o58تجاره عين شمسجيالن ايهاب انور محمد القرشي
49o639تربية رياضيه بنين طنطااحمد محمد محمد عبد الهادى
1295o5اداب القاهرهاحمد محمود احمد محمود
تجاره بنى سويفمؤمـــن احمد محمد عطيه71828
5o4643طب المـــنصورهحنان محمد اسماعيل المتولى البيومى
2661o4اداب عين شمسنوران ماهر عزت باسيلى
هندسة عين شمسمريم عثمان محمد عبدالرحيم193478
تربية ابتدائي طنطاجيهان جمال البدراوي عبدهللا491852
748o74تربية طفولة فرع الوادى جديدهبه هللا فتحى محمد حسين
8o9295صيدلة سوهاجفاطمه محمد احمد السيد
تربية الفيوماميره عتريس عبد هللا عبد العظيم78381
نوعية طنطاانوار محمد السعيد محمد النحاس492236
718o56طب المـــنيامحمود سعيد عباس عبد السالم
تجاره عين شمسعبد الرحمـــن هشــام على محمد116137
اداب الزقازيقاسراء السيد محمد محمد النجار638285
كلية األلسن بنى سويفمحمود حمدى صالح عبد المـــنعم69852
454o88هندسة االسكندريهعمر محمد محمود محمد موسى
هندسة االسكندريهمصطفى أمجد احمد يحيى بشر337232
صيدله القاهرهستيف ثروت فالمون متياس125323
11511oعالج طبيعى القاهرههاله ممدوح سيد احمد
8o1438طب اسيوطايه جمال حسين احمد
هندسة االسكندريهمحمود صالح أحمد محمد زهران456279
تربية حلوانايه خالد عبد الرازق عبد الجواد57876
تجاره المـــنصورهمحمد هشــام سعد عطيه 561821
27419oاداب انتساب موجه القاهرهماريز جمال فؤاد متى سالمه
هندسة االسكندريهجون عطا رزق هللا بشــارة414623
تجاره بنهاروان زكريا السيد بكرى صالح277719
5o2422تجاره جامعة دمياطرشــاد عاشور درويش فودة
هندسة الزقازيقحسام الدين مصطفى السيد حجازى فضل569883
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفلمياء سامى السيد على226386
8oo594طب اسيوطافنان مراد احمد محمد
هندسة المـــنيااحمد رجب عبداللطيف جمعه خليف472426
5491oتجاره القاهرهدينا ابراهيم امين عشماوي
81oo34اداب سوهاجعمرو عادل هاشم على
786o8oتربية ابتدائي اسيوطاسماء حسن عبد العظيم حفنى
2o53o8هندسة عين شمسجرجس وجيه ثابت بخات
3ooo81طب بنهاهاجر محمد عبدالمـــنعم محمد
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسسلمى يحيى احمد عمر237518
59248oصيدله طنطاهبة هللا ناجى البدراوى على حسن
65o674تجاره الزقازيقاحمد خيري عبده اسماعيل
تجاره سوهاجرفعت احمد محمود عبد اللطيف814722
4969ooتربية ابتدائي طنطامحمد عبدالفتاح السيد  احمد الحاج على
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد السيد عبد المـــنجى المغازى381271
تجاره كفر الشيخمحمود محمود احمد محمود صالح371275
رياض اطفال الفيوم طالباتصفاء احمد محمد عبد هللا76363
456o58هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن جابر حمزة بشير ابايزيد
72914oتجاره بنى سويفرفيق نصر فنلى فيلبس
2o6784فنون جميله فنون حلواناشرقت عماد حمدى محمود
49o638اداب المـــنصورهاحمد محمد محمد عباس عبد الواحد
طب طنطاضياء الدين حمدى عبد هللا عطيه496949
435o51طب االسكندريهبدور محمد عبد العال عبد الرحيم زيد
811oo3هندسة سوهاجابانوب نبيل صموئيل بولس
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358oooهندسة طنطاهادى محمد احمد ابراهيم
734o64تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد محمد علي احمد
تربية االسماعيليهنورهان عبدالرحمـــن ذكى على655326
هندسة المـــنصورهساره نبيل عبد اللطيف عبد الحميد سليمان576754
369o63هندسة االسكندريهعمر حسن محمد شرباش
فنون تطبيقيه حلوانمها احمد محمد عبد المجيد28112
49787oرياض اطفال المـــنصورهداليا صالح سيد أحمد سليم
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةسيف الدين محمد عبدالفتاح دسوقي262949
هندسة االسكندريهمحمد خالد شعبان محى الدين459424
طب الزقازيقاالء جمال عبدهللا السيد516632
كلية األلسن كفر الشيخرضوه على محمد ابراهيم األقرع359175
تجاره القاهرهاحمد خالد احمد محمد السيد الحمدانى29384
هندسة عين شمسمحمود كمال مهدى محمد الشعيرى639865
789o9oرياض اطفال االسكندريه طالباتمريم فهيم سمعان فهيم
تجارة قنا ج جنوب الواديصبرى حمدى محمد محمد738146
هندسة االسكندريهمحمد عبد الفتاح ثابت عبد الفتاح459216
5o9154طب بنهامحمد فوزى ابراهيم السيد سالم
58726oاداب الزقازيقنورهان عادل عبد العزيز عبد الغفار حسن
652o76تربية ابتدائي االسماعيليهامل جمال احمد محمد
هندسة اسيوطمحمد احمد مسلم على139711
كلية البنات آداب عين شمسياسمين حمدى عبدالحميد على اسماعيل271164
تجاره اسيوطحازم محمد عبد المقصود عبد الرحيم793865
94oo8حقوق بنى سويفكريم عادل ابراهيم محمد
صيدله طنطاشــاهندا سعيد السيد عبدهللا367285
5o4o25تربية رياضيه بنين جامعة دمياطمعاذ عمرو عبد الهادى مصطفى
تجاره االسكندريهاحمد صالح فتحى صالح419149
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسنورا محمد غريب محمود عبد هللا637773
5oo352تربية جامعة دمياطانغام اشرف محمدين غندر
3643o2تربية رياضيه / بنات طنطاصفاء على حامد عبد العزيز االشول
24o43السن عين شمسنادر محمد سيد سعيد
29o375إعالم ج جنوب الوادىاالء فؤاد احمد السيد
كلية البنات آداب عين شمساميره عبد الحميد هاشم عبد الحميد36154
58o239تجاره المـــنصورهسلمى محمد صالح محمد قوره
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفعبد الحميد احمد سيد محمد98946
طب بيطرى الزقازيقامين صالح محمد امين جبران513324
تجاره القاهرهمحمد اشرف محمد سالم263462
5879o4صيدله المـــنصورهمريم احمد على الغريب سليم
اداب القاهرهاسماء ياسر محمود ابراهيم الشناويهى52266
تجاره القاهرهساره احمد رمضان احمد37355
3546o1تربية طنطاسمر وجيه احمد عبد الجواد شفتر
82171oاداب اسوانرحمه مصطفى مسعود محمد
كلية األلسن كفر الشيخمـــنة هللا محمد بسطويسى محمد مصطفى445634
71oo2oحقوق بنى سويفاحمد سامح سعد طه
هندسة الفيوميوسف عادل حبيب تادرس67747
هندسة اسيوطنورهان احمد على محمد788424
طب طنطاحسن فهمى حسن الفقى366123
طب االسكندريهعبد الرحمـــن مـــنصور عبدالعاطى سيد احمد الزعويلى443755
38o244تربية ابتدائي كفر الشيخميرنا سمير عزت محمد على الشيخ
2o2485كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسلمى نصر عبدالرحيم محمد
طب بيطرى دمـــنهورداليا مصطفى كامل محمود شلبى451737
تربية ابتدائي الزقازيقعبد هللا غريب على ابراهيم السماحى642176
6oo97هندسة حلوانحسام سعد محمد موسى
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هندسة شبرا بنهااحمد محمد جمال عزب299831
7484o7تربية ابتدائى فرع وادى جديدحسناء طارق احمد محمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةانور عادل محمد الشــافعى232893
61o11كلية البنات آداب عين شمسفاطمه رضا كامل محمد
2o7511اداب عين شمسروان سيد عالءالدين على على عبد هللا
اداب دمـــنهورخالد محمد فتيحه الفخرانى426185
تجاره انتساب موجه  عين شمسدنيا هيكل ابراهيم ياقوت119939
3o4428كلية البنات آداب عين شمسمريم عماد وليم جريس
57o162صيدله المـــنصورهاالء حمزه حسن محمد الهادي
58857oهندسة المـــنصورهكريم احمد محمد شعبان الشربينى
كلية طب أسوانانجى نصر شكرى جرس745524
373o56طب بيطرى كفر الشيخاسماء فؤاد عبدالفتاح زيدان سليم
نوعية فنيه قنازهراء سيد عبد الخالق احمد737682
تربية عين شمسياسمين عبداللطيف نجاح عبداللطيف295163
23oo83طب بنهاجهاد ابراهيم محمد محمد عباس
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةياسمين حسام احمد محمد سالم638358
34286oاداب انتساب موجه االسكندريهاحمد ناصر محمود فراج عبد القادر
طب بنهازكريا محمود زكريا إبراهيم485477
5o9o14هندسة الزقازيقانطونيوس اشرف شوقى جندى
تجاره المـــنصورهاسامه محمد يحيى طلبه عبد المجيد572923
652o27هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد محمود سيد شلقامي
هندسة كفر الشيخمحمود ناجى محمود مصطفى المـــنشــاوى573316
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادر اشرف شحاتة محمد57631
اداب القاهرهسناء عزت ناجي خلف153597
تجاره القاهرهفيلوباتير اسحق ثابت عبد المسيح125827
نوعية كفر الشيخفاطمه محمد محمد الهوريني379136
4891o8هندسة طنطامصطفى محمود كمال رمضان محمد
طب االسكندريهمينا تقاوى داود عبد الشهيد436395
هندسة قنامحمود عيد سعدى حسن761826
تجاره المـــنصورهمحمد ابراهيم محمد ابراهيم عمار564823
صيدلة اسيوطنورهان اشرف سيد محمد سيد827739
2o5874هندسة عين شمساسالم السيد عبدالوهاب مـــنصور
22622oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةتقى جاد سعد الحبيني
5212ooاداب الزقازيقدنيا عبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن
اداب اسيوطهاله فرج سيد فرج794253
اداب حلوانمحمود السيد حسين السيد135383
293o63كلية األلسن ج أسوانافنان محمد حسانين محمد
22949oصيدله طنطارنا عاطف حسن محمد عفيفى
8o9577حقوق سوهاجخالد محمد نجيب احمد
هندسة عين شمسعاطف محمد عبد الرحمـــن عبد السميع145933
66337oكلية أداب بورسعيدروان مجدى السيد ابراهيم المصرى
6683o2تجاره الزقازيقعبد الفتاح مجدي عبد الفتاح مدبولي محمد
72o434تربية ابتدائي المـــنياايمـــن محمد عيد ابو بكر
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد احمد محمد احمد على638665
51299oهندسة الزقازيقمـــنار على سعد عبدالمطلب مصطفى
28oo12تربية ابتدائي بنهاهدير نشــات عزيز محمد عواد
139o68تجاره عين شمساسالم صبحى على ابراهيم
373o13حقوق طنطاغادة على سعد عكاشة
تربية كفر الشيخمحمد هانى محمد السباعى عبدالفتاح381296
21o3ooعالج طبيعى القاهرهامانى عبدهللا نادى حفنى راضى
صيدلة اسيوطشروق احمد على حسين794415
اداب الزقازيقسماح هالل عبد الرحمـــن امام511812
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صيدله القاهرهيوستينا سامح حليم وهبه116722
صيدله الزقازيقاسماء كمال خيرى هاشم حنفى512821
236o65عالج طبيعى ج كفر الشيخمى ماهر حماد محمود على
تجاره كفر الشيخمحمد على محمد محمد الظريف375815
2o667oهندسة عين شمساوليفيا اكمل عبده واصف
23o72oحقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاحمد كامل بسيونى مزيد
75353oهندسة المـــنياحسن صبري قرني عبد هللا
طب بيطرى اسيوطزينب عاطف حسن احمد788487
6493ooطب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسعالء الدين سعيد عبدالسالم سليمان
59o543حقوق المـــنصورهمحمد ابراهيم سليمان ابراهيم محمد
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفحنان عماد عبد المـــنصف زهران59148
5788o9اداب المـــنصورهعمار محمد عبد هللا ابو خضره
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىمارينا ممدوح مجدي فيلبس744179
491o3oطب طنطااحمد محمد عبد الستار المرسى محمد
43o6o6تربية ابتدائي دمـــنهورأسماء زيدان زيدان محسب شعت
هندسة كفر الشيخيحى محمد محمد احمد عباس371152
5o7464تربية جامعة دمياطياسمين محمد محمد الشربينى الحديدى
تجاره الزقازيقاحمد سعيد عواد محمد بيومى638793
64375oتجاره الزقازيقمحمد خالد محمد السيد السيد
صيدله االسكندريهروان محمد ابراهيم المرنح444746
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحهاجر اشرف شبيب عبدالرحيم335396
صيدله طنطافاطمه مبروك السيد فرج219189
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت كمال عبد الحميد محمد121529
19o54صيدله القاهرهمريم طارق عبد المالك ميخائيل
نوعية فنيه اسيوطريموندا وجيه لبيب زكى795391
تجاره انتساب موجه قاهرهروضه محمد رشدى حامد115175
45o188طب االسكندريهأيه أشرف الصافى زكى الجزار
تجاره عين شمسعلى عز الدين متولي محمود117256
5o973oهندسة الزقازيقعالء نبوى محمد محمد السيد
تجاره انتساب موجه قاهرهديانا مريد عيد ميخائيل22254
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاسراء رجب عبد الفتاح رجب74476
صيدله المـــنصورهياسمين محمد عبد الفتاح االشقر495616
تجاره اسيوطمحمد مجدي محمد عبدهللا749394
حاسبات ومعلومات الفيومداليا محسن حسين سعد81131
اداب المـــنيااسماء علي حسن جاد724942
تربية اسيوطمها عواد محمد صديق788469
تربية ابتدائي الفيوميسرا محمد احمد مرسى78465
586o18تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد محمود حسين محمد الستاوى
تجاره عين شمسابراهيم ناجى محمد عبدالغفار يوسف294664
تربية شبين الكومياسمين فهمى محمود محمد البشقاوى235878
3o4287طب عين شمسصفيه يحيى زكريا محمد على جعفر
1934ooطب القاهرهحسام محمد عبداللطيف عامر
581o47صيدلة بورسعيداحمد كمال على ابراهيم سليمان
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمروة محمد السيد محمد احمد349413
حاسبات ومعلومات عين شمسشــانتال شوقي عزيز رياض114133
5o2149تجاره جامعة دمياطاسالم حمدان درويش الخضري
58o882تجاره المـــنصورهحازم ابراهيم فوزى ابراهيم
7438o1صيدلة اسيوطسارة صالح فهمى ابراهيم
تربية الزقازيقهانم محمد محجوب السيد محيسن646319
اداب القاهرهسلمى حمدى محمود عبد المحسن25319
اداب طنطااحمد محمد علي بلتاجى الوكيل366378
22872oتربية طفوله شبين الكوممياده توفيق عبدالخالق البحيري
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هندسة حلواناحمد محمد علي احمد الدقاق458839
5o1117كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةسلمى عمرو مصطفى ابودوباره
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايمان عصام محمد احمد البلتاجي298227
6662oكلية األلسن بنى سويففتحى محمد فتحى محمد
56o534هندسة المـــنصورههند عبد العزيز الدرينى محمد االحمدى داود
263o93تجاره عين شمسعبدالرحمـــن احمد طلعت حسين ابراهيم المصرى
تجاره االسكندريهمحمد محمد فهمى ربيع368956
تجاره دمـــنهورروان مصطفى محمد نجيب محمودعبد الحليم411244
طب بيطرى القاهرهشروق جمال عبد الناصر احمد128494
تجاره المـــنصورهنادر سعد عبد الفتاح على البدوى577691
تجاره بور سعيداحمد محمد سمير حافظ قاسم662973
تجاره بنى سويفكريم اشرف عبد السالم متولى711439
2983o9تربية عين شمسمـــنى حمدى عبدهللا احمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد ابراهيم محمد السيد ابراهيم649454
تربية ابتدائي كفر الشيخصفاء مصطفى محمود زينة374698
فنون جميله فنون ج االسكندريهاية محمود الحفنى محمود حسن419531
645o6oعالج طبيعى القاهرهاسماء مـــنصور محمد على
تربية طنطااميره عبدالفتاح احمد شلبى364337
كلية البنات تربية عين شمسساره اميل جندى بشــاى275517
5o6723سياحه وفنادق المـــنصورةاسراء صالح محمد المكاوى المرسى جالل
هندسة االسكندريهمحمد خميس مصطفى السيد يحيى343612
2627o7طب بيطرى القاهرهاسراء محمد غريب محمود
تجاره االسكندريهعلياء على محمود الشرنوبى مرادن419291
تربية ابتدائي طنطايوسف طارق نبيه حسن358648
اثار القاهرهندى ماجد محمد البكرى ربيع31199
نوعية الزقازيقالسيد محمود عبد العزيز سليمان شلبى638799
اداب اسيوطسماح عاشور عبد الحافظ عرابى798517
طب الزقازيقاسماء سامى يوسف احمد الرفاعي584569
حقوق عين شمسمحمود ابراهيم انور سيد273399
7279o3تجاره بنى سويفمحمد عالء فتحي اسماعيل
347o4oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةكنزى توفيق محمد حسن إسماعيل
السن عين شمسحبيبه جمال عفيفى عفيفى15826
72o276طب المـــنياميرال عماد وليم صادق
5175o1حاسبات ومعلومات الزقازيقعلى وحيد محمد ابراهيم
تربية طفوله الزقازيقامل حمدى محمد شــاهين643835
641o77اثار القاهرهسماح انور خفاجه الصياد محمد
تجاره الزقازيقمحمد وحيد احمد الصادق517313
57oo37تربية ابتدائي المـــنصورهتهانى سمير بهلول محمد سليمان
كلية الطب بقنامحمد مصطفى محمد سيد احمد731778
طب كفر الشيخندا أشرف محمد مصطفي382641
72769oرياض اطفال االسكندريه طالباتدعاء محمد موسى عبدالعليم
صيدله االسكندريهمي حاتم عطية يونس عثمان438917
اداب االسكندريهكريم اكرم السيد السيد على محرم411514
حقوق عين شمسعصام احمد عزت عبد الشــافى حسانين146959
تجاره عين شمسشيرين هشــام محمود حسن مصطفى195264
تربية المـــنياتيسير رضا صافى ذكرى724554
هندسة المـــنصورهمحمد ابراهيم محمد عبد الحليم عياد573256
تجاره القاهرهممدوح ناصر ممدوح زكى18772
اداب دمـــنهورعبد الرحمـــن صبرى محمد كمال قضيب426335
79o7oo طب االسماعيليه ج قناة السويساسراء سيد احمد سيد
45887oهندسة االسكندريهاحمد على على شلبى
3789o2نوعية كفر الشيخايه محمد عبدالهادى احمد زهره
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37o599رياض اطفال االسكندريه طالباتوفاء خليفه عبد المعطى حسين خالف
639oo5نوعية الزقازيقرويدا جمال على يوسف السيد الدرج
522o92سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويساسراء احمد السيد احمد سليمان
اثار القاهرهمتولى عبدالسالم متولى الحسينى488413
4252o6حقوق االسكندريهأحمد ياسر صادق محمود ربيع
49611oاداب طنطامحمد عطيه متولى مطر
56o116كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمـــنةهللا ابراهيم على محمد بشندى
تربية ابتدائي سوهاجساره زكريا رياض مرقص814347
اداب انتساب موجه حلوانياسمين ناصر محمد حسن148935
هندسة اسيوطمصطفى نجاتى مصطفى السيد517558
كلية البنات تربية عين شمسهدى عصام الدين سيد محمد298336
طب طنطامحمود محمد محمد سنبل494387
1883o6تجاره عين شمسامل ممدوح محمد محمد
تجاره عين شمسهاجر سعيد عبدالحليم حافظ295543
8o2314تربية ابتدائي اسيوطمحمود حسانين عبد الرازق حسانين
اداب الزقازيقاحمد محمد محمود درويش649666
هندسة االسماعيليةادهم سليمان عباس سليمان653359
366o23هندسة طنطامحمد ايمـــن عبدالظاهر عطيه المرسي
تربية طفوله اإلسكندريةتقى صبحي علي محمد على347353
445o54صيدله االسكندريهاسراء طارق عباس البندارى
99oo7كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويفاحمد سيد عويس ابراهيم
صيدلة اسيوطاحمد محمود هاشم علي731667
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميار سامى عبدالرازق غنيم192479
صيدله عين شمسمى على محمد على144154
تربية عين شمسهبه صالح احمد طه287998
تجاره االسكندريهابراهيم محمود ابراهيم غريب عبد العال338534
تربية رياضيه بنين المـــنصورهاحمد على السعيد حسن الهندى561881
اداب انتساب موجه القاهرهيارا محمد مصطفى عبد القادر126489
1986o8تجاره القاهرهاحمد محمد صديق محمد محمود
27o134تجاره انتساب موجه  عين شمسبوال رمزى قدرى فهيم
تجاره الزقازيقمادونا عزت جرجس حنا516498
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتدعاء ابراهيم محمد عبد العاطى742883
تربية حلوانتسنيم خالد محمد فتحى27231
تربية ابتدائي بنهانانسى عبدالعزيز محمود عبدالعزيز277337
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايرينى عماد عبده غالى215275
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عزت سعيد عبدالسالم189179
57oo51اداب المـــنصورهدينا عاطف لطفى حسنين عبده
271oo5اداب القاهرهتقى محمد احمد محمود خليل
تجاره انتساب موجه  عين شمسندى محمد مسعد محمد132596
تجاره عين شمسرحاب عادل امام خميس141115
هندسة القاهرهادهم محمد عيد عبد السالم48574
75394oهندسة المـــنياخالد محمد احمد احمد
اداب انتساب موجه  المـــنصورههناء محمد على محمد خفاجى594778
طب المـــنصورهاحمد عبد الرحيم امين حبيش494526
اعالم القاهرهشهد عبد الحكم محمد محمد الروبى17186
تجاره بنهااحمد عاطف عبد هللا عبد المقصود668664
تجاره القاهرهندى عصام حسن سليمان38494
7118o4هندسة المـــنيامحمود يحى حجازى على
42o841اداب االسكندريهمروان محمد ابراهيم محمد ابراهيم جودة
144o29تجاره عين شمسندى عبد الفتاح احمد عبد الرحيم
رياض اطفال المـــنيا طالباتوفاء ابوالوفا عتريس ابوالليل723654
786o37هندسة اسيوطايه مصطفى محمود حسن
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4238oكلية البنات آداب عين شمسنورهان ابراهيم محمود احمد
423o36اداب االسكندريهشــاهندة حسين على حسين احمد
هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن احمد صبح خليل299841
تربية طفوله ج دمـــنهورامـــنيه محمد عبدالمقصود محمد هنداوى429555
طب طنطامى محمد زكى خليل الهنيدى492914
661o72تجاره بور سعيدسلمى محمد درويش يوسف عيش
413o95صيدله االسكندريهكيرلس جورج كامل عوض
اداب انتساب موجه عين شمسرباب محمد صابر محمد274745
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد اشرف عبدالجواد عبدالحميد189458
تربية رياضية بنين بنهااسالم عبدالبارى عبدالهادى عبده برهومه276356
1929o7طب القاهرهاحمد عبداللطيف محمد عبد اللطيف المرشدي
كلية البنات آداب عين شمسحنين ناصر صالح الدين السيد261293
2764o3تجاره بنهامحمد صياد عبدالمـــنعم عطا
56o119كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةنيفين ماجد نبيه محمود الطير
378o79طب بيطرى كفر الشيخساره عبدالعزيز عبدالفتاح عبده خليل
اداب المـــنياهاله صالح محمد بشندى725139
152o85هندسة القاهرهنهال عبد القادر الجبرى بيومى
1174o4فنون جميله فنون حلوانغدير حسين محمود محمد
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمارتينا رزق يوسف رزق216792
تربية دمـــنهورسمر احمد سعد محمد ابراهيم429426
43o296تربية طفوله ج دمـــنهورميار جمال شفيق فتح هللا
564o39تجاره المـــنصورهالبراء المتولى بدوى احمد شــاهين
تجاره دمـــنهورفيروز حلمى محمد عبد الرحمـــن سالمة429292
3o2428كلية البنات تربية عين شمسمارينا ميشيل شوكل جندى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد سعيد عجرمه214182
صيدله حلوانالميس تامر راضى الحناوى119747
تجاره االسكندريهميار السيد احمد عبد العال349421
هندسة عين شمساحمد عالء محمود عبد الحميد116351
82325oتربية اسوانمحمد محمود محمد عيسى
طب المـــنصورهاميره ابراهيم عراقى على عراقى563512
طب بيطرى القاهرهمحمد شعبان محمد ابراهيم حسن بيومى55982
صيدله عين شمسميار محمد فهمى حسين عبد هللا188591
17o96حقوق القاهرهنادين خالد محمد جمال الدين
صيدله الزقازيقصفيه مصطفى احمد عفيفى البدوي278596
تجاره بنى سويفاسامه محمد محمد رضوان94226
اداب الزقازيقنهال عبد الحليم عبده سالم524342
صيدلة سوهاجاحمد ممدوح كامل ابو رحاب832437
هندسة الفيومامير محمد خليفه جاد الرب264466
3o975اداب القاهرهسلمى رضا محمد عبود محمود
اداب بنى سويفهدى حسين سيد صابر68342
413o84طب االسكندريهاحمد عالء الدين عبد السالم داود
657o5تجاره بنى سويفخالد مرعى احمد توفيق
هندسة حلوانزينب عبده حسين عبده28989
طب بنى سويفهاجر عبد التواب عبد الرازق يسن63652
عالج طبيعى ج كفر الشيخمروه السيد ابراهيم الفتيانى348358
7573oتربية ابتدائي الفيومناديه مصطفى عبد الموجود سعيد
4186o1تجاره االسكندريهيوسف على بسيونى محمود محمد
25o95هندسة القاهرهسالى فتحى محمد عبد الهادى
طب بيطرى القاهرهمريم محمد سيد احمد جاد الكريم14599
71o7oتجاره بنى سويفحماده خالد محمد محمد
اداب انتساب موجه االسكندريهرامي ايمـــن محمد السيد عليوه411387
تربية ابتدائي اسيوطاسماء جمعه صالح دودون825839
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5o446oتربية جامعة دمياطعبد الرحمـــن ود االتربى طمان
79o133 صيدلة اسيوطايه ماهر فوزى على
هندسة االسكندريهمحمد محروس محمد عبد الوهاب339256
طب اسيوطمريم محمد رشوان محمد795926
اداب المـــنصورهالسيد شوقى السيد عبد المقصود السيد493891
2194o6تربية الساداترحمه انور عبدالرحيم يونس 
اداب االسكندريهبسمة أحمد عبدالجواد رزق348142
24o7o8تربية طفوله شبين الكومالشيماء سليمان سليمان بكر
هندسة المطريه جامعة حلوانزياد عاطف رشــاد احمد رميح643798
716oo4تجاره بنى سويفمحمد كمال عبد الحميد مرسي
4292ooتربية ابتدائي دمـــنهورياسمين محمد صالح محمد يوسف
تجاره الزقازيقعمرو محمد موسى محمد644136
هندسة المـــنيامحمد محمد فتحى امين712811
كلية البنات تربية عين شمسمروه السيد عبدالمـــنجى السيد296112
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره عصام سعيد احمد الجبالوي22278
تربية ابتدائي المـــنيانرمين هانى أميل وديع725656
اداب حلواناسماء محى الدين محمد سكران266151
46o436هندسة االسكندريهعبدالونيس عادل عبدالونيس ضيف هللا
صيدلة اسيوطفاطمه جميل سيد عبد الحفيظ798264
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفاطمه زكريا فريد عزب229269
تربية المـــنصورهمريم سمير صالح محمد الشيخ563349
تربية طنطامروان احمد زيدان حسن قطب361654
تجاره المـــنصورهرنا حماده عبد هللا عبد المـــنصف566675
سياحه وفنادق المـــنصورةدنيا محمد ابوبكرمختار عبدالسالم زيدان486828
هندسة الفيوممصطفى عصام مصطفى محمد عبد المـــنعم75372
اداب الزقازيقفاطمه هاشم احمد صبرى السيد الغزولى644323
صيدله القاهرهاميره ياسر جمال الدين عبد الغفار16582
7225o5سياحة وفنادق المـــنيامحمد عمران عطيه عبدالعليم
تربية الزقازيقبسنت فوزي جمال كيالني516419
5199o3هندسة الزقازيقاحمد عبد الفتاح ابو الفتوح فرج
صيدله الزقازيقسندس حسن محمد وحيد عبدالفتاح جاد512867
تربية كفر الشيخزينب الدرديرى رياض عبدالمجيد377783
2863o2طب بيطرى بنهاايه عبدالخالق عبدالحفيظ عبدالخالق
27o31oتجاره عين شمسمينا رمزى قدرى فهيم شحاته
هندسة االسكندريهمحمد مجدي السيد احمد شعراوي338516
هندسة القاهرهعمر اشرف فتحى ابراهيم43437
2272o6تربية رياضيه بنين شبين الكومخالد ناصر خالد ابراهيم
هندسة شبرا بنهامى حلمى عبد الرازق عبد الحكيم جالل128871
تجاره الزقازيقامانى محمد اسماعيل عطيه عوض648417
هندسة حلواناالء محمد عبده حسين195555
كلية الصيدلة ج الساداتايه حمدى محمود المـــنوفي216277
64878oتربية الزقازيقانجى عبد المـــنعم ابو الفتوح خليل
اداب عين شمسايمانوئيل رمسيس صموئيل أبادير114282
اداب القاهرهاحمد شريف عبدالحميد احمد عوف197185
 تربية الساداتامل محمد مهتدى ابو شــادى226526
صيدله االسكندريهأمـــنيه رضا السيد محمد هالل438839
اداب الزقازيقريهام سند ابواليزيد عبداللطيف الهالوصى642471
اداب المـــنيامريم فيلبس موريس غول719722
8o9728تربية ابتدائي سوهاجسناء عوض سيد على
اداب القاهرهساره رأفت محمود حنفى24599
7215ooصيدلة اسيوطعبدالرحمـــن احمد فكرى عبدهللا
كلية هندسة بنهاالسيد عز الرجال السيد عز الرجال279669
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اداب بنى سويفاسماء جمال عبد المعز عطيه66722
اداب المـــنيابطه محمد طلعت حسن723266
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سعداوى السيد عبدالسالم273361
82259oطب اسنان جنوب الوادىهاجر جمال الدين سيد محمد
حقوق بنى سويفحازم محمد حسن عبد المقصود الوكيل61457
27622oكلية هندسة بنهامحمد احمد احمد محمد مصطفي
طب بيطرى الزقازيقعال الشبراوى محمد سليم524559
اداب طنطامحمود مجدى محمد محمد البهلوان497137
صيدله االسكندريهزياد طارق محمد كمال محمود جاب هللا412978
طب بيطرى بنهاوالء محمد احمد على عيد295838
تربية ابتدائي المـــنصورهعمر السيد مجاهد محمد البلقيني569648
51o767تجاره الزقازيقنرمين محمد مدين حسن مدين
382o72تربية كفر الشيخياسمين السيد عبد الرحمـــن يوسف محمد مـــنصور
2o9554تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد مسلم سالم سويلم
اداب القاهرههدير محمد حسن محمد حسن31238
29o975طب بيطرى بنهاطاهر محمد فتحى السيد الشحرى
52o29تجاره القاهرهرحمه حمدى حسين شحاته
3o3363حاسبات ومعلومات بنهااميره مصطفى محمد محمد عسفان
66o219حقوق المـــنصورهمحمد احمد محمد محمد لوته
اثار قنا جنوب الواديمحمد حسين محمد محمد قاسم371639
حقوق القاهرههاله محمد شريف حسين275626
3o8535كلية البنات آداب عين شمسرقيه ايمـــن محمد على
هندسة عين شمسفرح سليمان محمد كريم192571
هندسة بني سويفايمـــن جابر امين محمود69947
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهاجر عبدالعزيز عبدالعزيز قطب234688
2o2565تجاره القاهرهاروى ابراهيم محمد بدر
هندسة شبرا بنهامحمد فاروق فتحى حامد اللهونى299862
تربية الزقازيقوالء كرم محمد حسين رزق646325
تجاره االسكندريهاحمد مصطفى عبدالسالم اسماعيل شيبوب421869
37o365اداب االسكندريهآيه محمد كمال مجاهد
897ooبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانابراهيم محمد ابراهيم عثمان
455o48فنون جميله عماره ج االسكندريهمحمد اشرف رشدى يوسف احمد البكرى
577o75هندسة المـــنصورهرحاب حاتم السعيد السعيد البقلى
هندسة اسيوطمحمد شعبان محمود عيسى79933
5796o6هندسة المطريه جامعة حلوانالسيد السيد على احمد عقيل
تجاره الزقازيقامانى صالح محمد احمد عمر641631
66o886تجاره بور سعيددنيا السيد محمد محمد عبد السالم
299o95تجاره عين شمستقى خالد عبدالقادر احمد
299o99كلية البنات تربية عين شمسجهاد ممدوح محمد شعبان
51o25تجاره القاهرهعمر هشــام عبد الفتاح عبد المقصود
علوم طنطاريهام فايز عبد هللا رزه365159
66o859تجاره بور سعيدامـــنيه نصرالدين حنفى مسعد ابراهيم
هندسة الزقازيقعمر احمد محمد احمد سالمه579615
5o88ooهندسة الزقازيقمحمد ايمـــن محمد فريد
تجاره القاهرهمهاب محمد محمود محمد16861
52o587تربية ابتدائي الزقازيقمحمود عبدالعزيز محمود احمد عليان
اداب حلوانياسمين محمد بدر محمد47463
7357o7تربية ابتدائي قنا ج الوادينيفين مزلى زرعى نقاده
643o7طب بنى سويفاصيله عبد العليم احمد عبد الجواد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا اسامه نادى فهمى28236
طب االسكندريهاميره اشرف فتحى محمد رضوان446293
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىحنان محمود احمد محمود738882
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كليةاسمجلوس
اداب دمـــنهورمحمد عبد الناصر إبراهيم غنيم466785
هندسة االسكندريهعمار عادل عبدالسالم  عامر الطويل459449
26486oحقوق عين شمسايه مصطفى احمد احمد
طب بيطرى االسكندريهيوسف احمد يحيى محمد احمد فضل هللا344847
اداب انتساب موجه عين شمسنورهان محمد يونس حسن134247
57o492تربية المـــنصورهياسمين صبحى عبد الفتاح محمد الدرينى
اداب بنى سويفايه ربيع شعبان محمد66766
هندسة االسكندريهمحمد جابر على عبد الرؤف الصعيدي459354
8o63o2تربية ابتدائي سوهاجمارينا صفوت اديب تادرس
تربية الزقازيقسمر سعيد محمد ابراهيم عثمان639441
تربية دمـــنهورنورا السعيد عبد المالك محمد431293
طب الزقازيقساره محمد علي صابر على522189
8o146اداب الفيوماسماء محمد ربيع محمد
722o54طب المـــنياايرينى اشعياء عبد هللا ذكى
79331oطب بيطرى اسيوطنورا عالء الدين حسن عبد الحافظ
طب بيطرى االسكندريهنهله محمود فهمى على حبيب444834
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةسعد محمد سعد الشباسى212223
تربية المـــنصورهندى احمد شوقى محمد حسن592374
صيدلة اسيوطجيهاد نبيل همام احمد818259
271o87اثار الفيوممروه صالح السيد حسن
اداب بنهاهشــام عبدالحميد عبدالسميع عبدالحميد خميس227351
نوعية الزقازيقرضوى عامر محمد محمد سليمان جنب645788
5o7741تجاره جامعة دمياطآيه محمد صابر السيد الروضى
123o8oهندسة القاهرهمحمود محمد محمود علي عبد الرحيم
طب بيطرى بنى سويفروماني مجدي خليل واقيم61758
تربية طنطامـــنار فؤاد إبراهيم الكومى498541
كلية طب أسوانعبد الرحمـــن خليل احمد عبد الجليل834316
السن عين شمستقي محمد احمد مصطفي سليم411722
43o479تربية طفوله ج دمـــنهوروالء عماد الدين محمود يسن جاد
279o56تربية بنهانورهان اشرف محمد عبدالمـــنعم
5o4751تربية جامعة دمياطسارة سادات حامد بدر على
تربية المـــنصورهعمر محمد ابراهيم احمد عبد هللا565453
21o599حقوق القاهرهصابر احمد محمد احمد عبد المولى
صيدله القاهرهرضوى ايمـــن سعيد السيد42772
تربية ابتدائي االسماعيليهحسناء جالل شهدى حفنى671749
43o534تربية دمـــنهورجهاد رزق حسن يعقوب
اداب بنهاايه طه محمود ابراهيم موسى277552
كلية البنات آداب عين شمسيسرا على محمود حسين نصر295777
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد رمضان عبدالهادى حسن المملوك212622
تربية االسماعيليهيوسف حسن على فؤاد651164
43o732تربية ابتدائي دمـــنهورنرمين فضل عبد الحميد سعد مرايف
طب بيطرى الزقازيقساره مدحت محمد محمد طرطور637727
8o1422تربية اسيوطورده عبد المالك محمود عثمان
علوم عين شمسميسون محمد عبدالمؤمـــن احمد عيسى293439
تربية بنهاشروق عمادالدين رشــاد السيد279976
تربية أساسي اسكندريةاية حسن محمود محمد محجوب419369
هندسة كفر الشيخمؤمـــن محمد عبد الفتاح محمود414545
274o16السن عين شمسنوران عبدالحى عبدالغنى احمد
57o622تجاره المـــنصورهاحمد محمد حسن حسن درغام
هندسة اسيوطنورالدين محمد ابراهيم احمد193775
تربية ابتدائي قنا ج الواديخلود عبدالعليم شحاته امين735912
81915oاداب اسواننهله جمال العروبة عبد الرحمـــن احمد
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رياض اطفال بنى سويفمي فرج عبد الفتاح سعد62559
34395oتجاره االسكندريهادهم عماد الدين محمد عبد الوهاب السيد
56o43oطب المـــنصورهايثار عارف المتولى شلبى
تربية طفوله اإلسكندريةجهاد خالد ابراهيم محمد اسماعيل411291
هندسة عين شمسيوسف محمد يحيي عثمان18699
5o7568تربية رياضيه بنين جامعة دمياطمحمد مسعد على محمد يحي
5o4119هندسة المـــنصورهايمان اشرف عوض رخا رخا زغلول
اداب قنا ج جنوب الوادىاحمد عيد محمد محمود738556
كلية هندسة بنهااحمد محسن محمد شعالن226967
تجاره بنى سويفمريم شحاته نجيب ذكى729311
كلية الصيدلة ج الساداتمى احمد صبحى طه ابو طالب214639
رياض اطفال االسكندريه طالباتسمر عصام رجب عبد المعطى شريف 423511
اداب الزقازيقاميره احمد حافظ عبدالعزيز صقر639315
131o39الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفسيد نبيل سيد محمد عبادة
هندسة كفر الشيخمحمد خالد محمد كامل ابو اليزيد غنيم371378
تربية ابتدائي بنى سويفدعاء محمد حميده محمد71882
65o249تربية الزقازيقنورهان رمضان محمد احمد
43oo31تربية ابتدائي دمـــنهورإسراء عزمى عبد الفتاح قميحه
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةروان جمال عوض السيد الجمل499528
721o8تجاره بنى سويفالهيثم صبري عبد الفتاح محمد حسن
18819oطب اسنان عين شمسماهى نور محمد عبدالوهاب عبد اللطيف درار
اداب طنطافاطمة محمد سليمان عبد المعطى قرقش354422
تربية عين شمسهند محسن رفعت احمد197784
هندسة المـــنصورهمحمد ماهر ابراهيم الدسوقى577862
صيدله القاهرهانجى عثمان سيد عثمان118214
طب االسكندريهمحمد ممدوح كامل عبد الحميد436347
19828oكلية البنات تربية عين شمسايه عادل محمود محمود
اداب بنى سويفايات ايمـــن عباس كامل62667
3o475oطب بنهاهايدى محمد السيد عبدالحميد على
طب عين شمساسامه خالد عبد المـــنعم محمد حسن زبيده133225
29o231هندسة شبرا بنهامحمد اشرف محمد عواد مرسى
تربية المـــنصورهمـــنار عادل احمد محمد573722
تربية ابتدائي االسماعيليهياسمين السيد مـــنصور سليم محمد655332
هندسة القاهرهحسين خالد حسين علي273624
اداب عين شمسهشــام محمود راضى موسى احمد273748
هندسة القاهرهنور ناصر فوزى محمد خليفة149188
رياض اطفال المـــنصورهياسمين احمد ابراهيم السيد عوض647364
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانفاطمة محمد السيد الفقى498538
طب بنهابسمه حمدى توفيق الصديق231512
43o648تربية ابتدائي دمـــنهوراصالة عبد اللطيف عبد العزيز الجيار
هندسة االسماعيليةاحمد حربى عبد المجيد الدمرانى651999
طب اسنان طنطاسارة السيد محمد الشربينى337946
اداب عين شمسهبة هللا محمود عوض احمد147311
272oo3كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايمان عبدالحكيم حماد ابراهيم
صيدله المـــنصورهسالى مكارم محمد محمد عبد الحى سعد561412
52o295تجاره الزقازيقمحمد ابراهيم السيد عبدالهادى
45718oهندسة االسكندريهمهند محمد عبدالغنى عبدالنبى عبد المجيد
سياحه وفنادق الفيومرحاب احمد اسماعيل احمد77937
تجاره بنهاالشيماء محمد حامد محمد اسماعيل93622
تجاره المـــنصورهايه يحيى محمد احمد573974
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريستين جورج عزمى انيس18345
هندسة االسكندريهعمر محمود محمد مكى احمد413813
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تجاره انتساب موجه قاهرهمعاذ عطاهللا احمد نصر155477
اداب حلوانمحمد فايز محمد بيومي59378
معهد فني صحى المـــنصورهعزه يحيى محمد صالح573573
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىنيره خالد مصطفى السيد133911
742o4oتربية ابتدائي قنا ج الواديوردة احمد ابراهيم احمد
هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف اشرف عبد النبى مرشدى133557
هندسة القاهرهميرنا عبد الحميد شكري جنينة123245
7364o9تربية ابتدائي قنا ج الواديامل عبدالاله احمد محمد
اداب عين شمسفرح ياسر محمود ماهر عبد الوهاب192188
7179o5اداب المـــنياخطاب حرازى محمد احمد
585o17اداب الزقازيقايه محمود محمد الحسينى خميس
صيدله القاهرهساره الشحات عبده النقيب261718
اداب االسكندريهندى طارق ابراهيم السيد سليمان417189
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايتن مصطفى كامل مصطفى13647
36269oطب بيطرى كفر الشيخمحمد خالد فتحى خليل
طب الزقازيقخالد جمال مجاهد غريب عامر528187
34872oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفدعاء محمد نجيب حسين يوسف عفيفى
طب طنطاايه جابر محمد الشرقاوى364394
فنون جميله فنون االقصرهايدى لطفى السعيد عبد القادر القلفاط385148
4869ooتربية طنطاهبه هللا احمد احمد محمد السامولى
فنون جميله فنون المـــنياندي حسين محمد عبدالفتاح القناوى424198
8o3535صيدلة سوهاجنورهان محمود احمد محمود
8o9457تجاره سوهاجياسر عبده محمد عبد الرازق
654o84هندسة االسماعيليةاحمد محمد احمد ابراهيم
5886o1هندسة اسيوطمحمد عماد حمدى عطيه حسن
29o679اداب انتساب موجه عين شمسمروه محمد على ابراهيم
تربية ابتدائي الزقازيقنورهان ثروت موسى عوض522971
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمود محسن ابراهيم ابراهيم383236
تجاره بنى سويفبالمون عياد توفيق يوسف722416
491o92صيدله الزقازيقعبد الرحمـــن عبد الناصر محمد عبدهللا العقده
5o7189اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحمحمود محمد السيد عبدالعاطى عمران
اداب اسيوطنهي بدري عزام مجلى797953
طب بيطرى المـــنصورهعمر عطا برهام ابراهيم معوض594592
44444oطب بيطرى االسكندريهرويدا شريف شحاتة رمضان نمير
تجاره المـــنصورهمحمود ابراهيم السيد سليمان النادى575892
3o31o3تجاره بنهاعلى عزت على نصار
8oo478اداب اسيوطرحاب حسنى جابر محمود
السن عين شمسهدير مجدي حسين المصيلحي مصطفى417657
صيدله طنطاكريم عبد العليم محمود سراج366592
64645oصيدله الزقازيقحسن السيد محمد عبد السالم
تربية الفيوماسراء ناصر محروس درويش74311
صيدلة سوهاجريهام عاطف محمد مهدى811131
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةدينا ايمـــن عبدالرسول عطا226237
8o7o3oتربية ابتدائي سوهاجاحمد حمدى عبد الرحيم محمد
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد شكرى عبد هللا عبد المـــنعم بدر371644
563o98تجاره المـــنصورهكريمه رامى السيد عبد العزيز كشك
كلية فنون جميلة فنون اسيوطنور ايهاب محمد رفعت424345
تجاره طنطاايمـــن فتحي احمد نصار366383
8o2239اداب اسيوطايه احمد حسن حماده
24o285تربية ابتدائي شبين الكوممحمد ابراهيم عبدالغنى يوسف
طب االسكندريهسعيد جمعه محمد عبد الصمد كشك442257
36o828طب اسنان طنطاساره سعد زين الدين عبد المحسن
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طب المـــنياميار فيكتور شــارلس بولس725467
هندسة المـــنياضياء الدين خالد السيد  ابراهيم الرمادى488922
تربية ابتدائي طنطارضوى احمد محمد محمد سفايا354894
222o44كلية هندسة بنهااحمد حمدى عبدالغنى ابورواش
اداب المـــنصورهسلمى ايهاب سامى محمود شعيشع573445
هندسة االسكندريهمحمد هشــام أحمد إبراهيم أبو هاشم459685
طب بيطرى المـــنصورهاسالم احمد عبد المـــنعم البسطويسى574768
تربية االسماعيليهنورهان عادل فاروق عبد اللطيف ابراهيم652891
هندسة شبرا بنهامصطفى فريد احمد مصطفى296262
هندسة قنامحمود جابر حمدان السيد815964
حقوق القاهرهعمرو حلمى عبد العال محمد عبد العال حساسين52567
58o633طب الزقازيقمحمود السيد محمد يوسف الخولى
صيدله عين شمسمريم بطرس قريش عوض117719
28869oاداب عين شمسعالء عبدالفتاح محمد عبدالفتاح
تربية طفوله ج دمـــنهوروالء مدحت حسنى عبد الكريم الجندى429522
14o57oاداب عين شمسمياده ناصر محمد عبده
تربية ابتدائي طنطاالهام سمير النبوى خيرهللا493968
اداب طنطااميره ثابت محمد عبد الحليم دنيا497661
5oo119طب بيطرى كفر الشيخهشــام شريف محمود محمد عبدهللا
هندسة المـــنصورهاحمد محمد السعيد محمد الخلفى577993
تربية شبين الكومايه عادل احمد بدر234361
8o9354تربية ابتدائي سوهاجايه حجازى سعد عمران
5o786oتجاره جامعة دمياطزين السعيد فتحى جبريل
414o17هندسة االسكندريهرافايل هاني فايق شنودة فلتس
تجاره انتساب موجه قاهرهماريو اليون فرح بخيت138695
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسهشــام محمد سليم حسن درغام664911
34o394هندسة االسكندريهروان سمير احمد محمد مصطفى
29o732اداب بنهاايه سعيد ابراهيم على
تجاره عين شمسرحاب هشــام محسن فرج حسن196361
صيدله االسكندريهسهيله عادل على عبدالعزيز377475
7489o1هندسة اسيوطمحمود أحمد شوقي محمد
اداب اسيوطياسمين محمد عبد الكريم عبد المحسن792828
حاسبات ومعلومات المـــنصورهاسماء الشحات عبد السالم محمد السيد585963
عالج طبيعى ج كفر الشيخمايا خالد محمد جالل مصباح489618
5713o7صيدله المـــنصورهشروق ناجح مصطفى كامل
2o117اداب عين شمسطارق ممدوح على احمد
649o55تجاره الزقازيقمحمد احمد على حسن
266o26اعالم القاهرهشروق اسماعيل حسن ابوالعزم
تربية ابتدائي الزقازيقهاله سامح فرج محمد حسن644571
7875o5هندسة اسيوطنورا طارق يحى عبد العليم
هندسة االسكندريهمحمد عبدالعزيز احمد محمدابوسالم459827
صيدله االسكندريهاحمد عبدالعاطى صديق عبداللطيف النجار436976
اداب عين شمسندى هشــام عبد المجيد محمود سالمه121972
81148oطب بيطرى سوهاجشيماء عاطف موسى على
طب الزقازيقساره ابراهيم السيد رجب على585638
58o469تجاره المـــنصورهمحمد كمال لطفى محمد عبد الرحمـــن
645o67طب الزقازيقاالء عادل نصر السيد
7151o5صيدله بنى سويفامانى احمد محمد عبدالحكم
354oo1طب بنهاايه عبد السالم كمال محمود ابوشنب
صيدله المـــنصورهرنا عالء موسى عمران578996
524o59هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد سمير على محمود
2336o2هندسة اسيوطاسالم رمضان محمد ابوعرب
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73393oتربية ابتدائي قنا ج الواديعصام الدين االمجد سيد سعيد
12o959تجاره عين شمسكيرلس عادل يعقوب يواقيم
565o71تربية المـــنصورهندى جمعه سليمان محمد سليمان
2296oكلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةياسمين جمال الدين عبد العال محمد
هندسة قنازياد محمود عبدالاله هالل733435
اداب االسكندريهرانيا حمدى احمد امين السيد347715
اداب كفر الشيخأحمد محمد ربيع شلبي النجار375975
248o1كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانياسمين احمد جالل الدين امين
3o35o3إعالم بنى سويفسعاد محمد محمد جالل
اعالم القاهرههيام رأفت عبد العليم عليش34984
حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسمؤمـــن محمد السيد الزينى664299
27o935اداب انتساب موجه عين شمسنورهان محمد سليمان محمد على
6377o8طب الزقازيقرانا بندارى مـــنصور بندارى
كلية هندسة بنهامحمد رافت ابراهيم رمضان محمد279238
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانندى سامى شلبى السيد المليجي196236
هندسة المـــنيامحمد ماجد محمد عبد الحليم18576
تربية طنطاندى احمد محمد يوسف ابراهيم492381
2o5991هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى محمد السيد امين
كلية الطب بقنااسماء عادل احمد محمد745372
6o187طب القاهرهرشــا قدرى محمد عبد السالم
تربية طفوله طنطارنا رجب محمد احمد مطاوع359177
 تربية الساداتساره رضا المصيلحى سعد سعد هللا235858
تجاره بنى سويفنبيله مجدي فرج رزق719217
اداب طنطانورهان اسامة السعيد صالح364288
288o64طب بيطرى بنهازينب محمد عبدالسالم احمد
طب االسكندريهمحمد مصطفى نبيل مصطفى اسماعيل436345
تجاره الزقازيقامين مدحت امين عبد العزيز523927
طب اسنان طنطاسماح جمعة محمد سليمان ماضى446622
49oo48طب المـــنصورهندى هشــام كمال محمد البرعى
27o892فنون جميله فنون االقصرمى محمد محمود محمد البدوى
تجاره القاهرهمحمد محمد احمد محمد عيسى135381
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسريم وائل محمد ابو الحمد657369
8o21o3اداب اسيوطغاده محمود محمد حسن
تربية ابتدائي الساداتنورهان احمد فؤاد عبدالمقصود219237
7o77oالسن المـــنيامحمد حسن محمد عبد المولى
السن عين شمسنادين معتز على محمد ثابت262583
هندسة القاهرهعلى عطيه على احمد148139
صيدله الزقازيقشروق عبدالفتاح عبدالعليم عبدالفتاح277935
تربية حلوانايه عزت محمد ابو سريع31484
14731oتربية حلوانندى ياسر محمد على
3o3233تربية ابتدائي بنهااسماء نجاح عبدالسميع عبدالنبى الصباغ
6579o5اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسشروق حسن عبد المحسن طه
هندسة حلوانعبدالرحمـــن هشــام سمير انور267559
تجاره بنهاهاجر حماده عبدهللا احمد حيدر285431
5546oاداب انتساب موجه القاهرهايه هاني عبد العاطي بدوي
2o7536تجاره عين شمسشــاهندا مجدى عطيه عطيه
هندسة شبرا بنهااحمد محمود السيد محمود عبدالعال299656
2o6212تجاره عين شمسعزه على احمد على احمد
5o7299هندسة المـــنصورهمحمد إسالم محمد محمد شعير
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسندا عادل عبد الحى ابراهيم27325
طب بيطرى كفر الشيخخلود مصطفي سليم دراز372282
هندسة عين شمسمريم احمد محمد ممدوح114839
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كليةاسمجلوس
فنون جميله فنون حلوانيارا رضا احمد عبد الراضى117694
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدينا خالد عبد ربه البيومى27113
688o3تربية بنى سويفاحمد مصطفى عابدين محمد
تربية الزقازيقاميره خالد نصر احمد مهدي638525
435o66طب االسكندريهرحمة على محمود محمود نصر الدين
5o7859تجاره جامعة دمياطزياد محمد محمد ربيع عسل
465o8تجاره انتساب موجه قاهرههايدى السيد عبد هللا على غازى
7975o9تجاره اسيوطمروه فاهم عبد الاله طه
تربية الزقازيقعلى السيد عبدالمـــنعم ابراهيم649686
اداب االسكندريهسامي سامح علي عبد الرحمـــن علي421339
حقوق عين شمسعبد الرحمـــن احمد مـــندور حسن133645
طب بورسعيدميساء شعبان كامل ابو المجد الوندي578425
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمينا رسمي فريد بسطة مرجان636832
تجاره بنهاروان عبدالرشيد عبدالمـــنعم محمد سليمان511681
تجاره بنهايوسف محمود يوسف النجار276435
29893oكلية البنات تربية عين شمسرانيا رافت عيسى تاوضروس
336o26طب االسكندريهدينا شكرى السيد بسيونى
هندسة عين شمسمـــنة هللا عالء عمر عبد العزيز حماد117654
تجاره المـــنصورهمحمد محمد لطفى محمد الجمل561818
هندسة حلوانساره سيد محمد شلبى34871
تربية رياضيه بنين بني سويفمحمود هشــام محفوظ على61214
هندسة الزقازيقعمر محمد عبد العزيز محفوظ النجار566335
اداب القاهرهانجى مصطفى عبد الخالق سالم148629
طب طنطااحمد عبد السميع عبد ربه المطاهر357883
5o488طب القاهرهعبير عبد هللا عوض محمود
214oo6هندسة اسيوطعبدالناصر صبرى محمد ابو زنة
29o8ooتجاره عين شمسهدايه عبدالرازق حسن عبدالرازق
14o411تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناميره احمد عطيه البربرى
تربية اسيوطهشــام محمد عطااللـه عبد البارى797632
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم محمد زغلول محمد197872
298o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفادى عيد فايق سعد هللا
صيدله االسكندريهروان محمد مجدى محمد عبد العاطى376824
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى محمود احمد ابو عامر221474
تربية ابتدائي بنى سويفايه محمد احمد عبد الوهاب67385
هندسة االسكندريهمروان محمد حسن مبروك عبد الجواد414812
1933o9هندسة القاهرهحسين ايهاب محمود ماهر محمود صابر
3586o5هندسة المـــنيامصطفى على محمد على أبو أحمد
تربية المـــنصورهنرمين سعد الدين عبد العاطى محمد نصار571195
14o352تجاره عين شمسمى محمد فريد عبد الكريم
اداب الزقازيقمحمود حامد محمود عبداللطيف غنيمى511944
هندسة المـــنياوالء محمد حسن ماضي752692
هندسة اسيوطكريم ايمـــن عبد الكريم سعيد116283
43o341اداب دمـــنهورخلود عصام الدين كمال عبد الغفار ونس
تجاره بنى سويفاالء رضا ابراهيم السيد719164
صيدله االسكندريهسندس صالح جابر محمد فرغلى347841
هندسة حلوانمحمد الشحات عطية ابوعيشة454846
تربية ابتدائي المـــنيااية عاشور محمد على719174
اعالم القاهرهنورهان محمد محمد محمود44869
27o868تجاره عين شمسمريم سعيد محمد السعيد
هندسة حلوانعمرو احمد حامد احمد49761
تربية قنا ج جنوب الوادىاميره جمال سعد على734179
تربية رياضيه بنين شبين الكوماحمد اسامه مصطفى ابو حبيبه213846
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تجارة جامعة الساداتمحمود محمد ابراهيم جباره217925
154o41اداب القاهرهسلمى محمد نجيب محمد فهمي مصطفى
تجاره عين شمسمحمد عفيفى عبدالفتاح خليل الشيمى639566
هندسة بور سعيداحمد صالح صالح محمد فهيد663722
273o13معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفاتمحمد على سيد على حجاج
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسشروق احمد ياسر عبدالمـــنعم حسنين652385
357o67إعالم ج جنوب الوادىابراهيم على عبد الحميد على مرسى
195o69اداب انتساب موجه عين شمسخلود خالد احمد حسين فؤاد
تجاره جامعة السويساحمد محمد مصطفى اسماعيل237657
58164oتربية المـــنصورهسلمى محمد ابو بكر فتحى حسن
طب بيطرى المـــنصورهمـــنى محسن فؤاد محمد جبر577441
هندسة االسكندريهزياد احمد عبد الحي محفوظ حسن الشناف413733
72o43oتجاره بنى سويفاحمد عاطف محمد عبد الحكيم
3425o5حقوق االسكندريهيوسف ايهاب حسين علي
طب عين شمسمحمد صالح بكرى على744322
هندسة الفيوماسالم سامى جمعه عبد الرحيم74155
2o3365هندسة حلوانرانا ايمـــن شــاكر حسن
طب الفيوممحمد حمدان صالح فرح ابو قتله72174
3o3241تربية ابتدائي بنهااميره احمد عبدالسميع عبدالنبى الصباغ
56175oتجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن اسامه عبد العظيم محمد على عيد
348o74هندسة االسكندريهدنيا حسن محمد عطاهللا فضل
طب االسكندريهمحمد ماضى جمعة ماضى441181
32o29السن عين شمسبدور حاتم محمود محمد
29628oاداب بنهاايمان عاشور سيد صباحي
اداب دمـــنهورمحمد ابراهيم كمال عبدالحافظ421957
5o583oتجاره جامعة دمياطاحمد حامد مـــنصور حامد الحسينى
تربية ابتدائي بور سعيديوأنا نبيل مـــنصور عوض663449
تجاره المـــنصورهكريم احمد محمد السعيد عبد الرازق العراقى575838
صيدلة المـــنيااحمد كسبان عبد العزيز نصر الدين727962
طب بيطرى المـــنصورهسمر ابراهيم حلمى محمد عوف الكسار567115
كلية تجارة ج أسوانحسام حسين احمد بكرى819478
صيدله القاهرهمـــنرفا صفوت شوقي كندس124514
صيدله االسكندريهارسانيوس وجيه وليم مهنى شحاته432648
18821oحاسبات ومعلومات عين شمسهديل محمود محمد حسنين الروضى
6674o4تربية ابتدائي جامعة السويسسوسن عبدالرحمـــن محمد إسماعيل اسماعيل
نوعية المـــنياايرينى سعد انور اسحق713375
تجاره عين شمسريهام رضا حسين ابراهيم268445
459o79هندسة االسكندريهعبدالحميد محمد عبدالحميد الطيار
صيدله حلوانسماء محمد عبدالعظيم القصاص218794
2o3881اداب القاهرهاالء محمد عبدالمجيد محمد
4396o7طب عين شمسمحمد عبدالخالق ابواليزيد جوده
14o331برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشيماء محمد عونى محمد السيد
5127o6تجاره الزقازيقسحر ايمـــن السيد ابراهيم جنديه
تجاره انتساب موجه بنى سويفكريستينا صالح مرزوق ميخائيل716281
حقوق قنا جنوب الواديرانيا خالد فتوح نجار742271
36472oإعالم ج جنوب الوادىيوستينا هانى جورجى بطرس
هندسة القاهرهحسام الدين سيد محمد محمد143411
كلية الصيدلة ج الساداتاحمد كامل كامل عبد الرحمـــن عبده235136
23472oتربية ابتدائي شبين الكومابراهيم السيد ابراهيم السيد االعصر
تربية كفر الشيخاحمد محمد عبد الباسط اسماعيل شميس384712
فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم نعيم وديع سعيد عيسى423996
8218o9تربية ابتدائي اسوانمارينا مكارى مكرم شحات

Page 1797 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةسلمى محمد ايمـــن السيد عباس652489
هندسة اسيوطرفيده احمد محمد حسين819455
34o373هندسة كفر الشيخاسراء خالد محمد عبد المـــنعم السيد
تربية ابتدائي اسيوطاسماء جمال رشدى برهام792753
طب المـــنصورههمس السيد مـــنصور على السالمونى499759
3693o1تربية كفر الشيخشروق أنيس أحمد للو
نوعية طنطاهند حسن ابوالفتوح زايد486512
429o29كلية األلسن كفر الشيخسندس جمعة مرسى محمود سلطح
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسماء محمد عبدالكريم محمد ابوسليمان296271
1487o3كلية البنات آداب عين شمسعلياء صالح على بيومى على
كلية هندسة بنهاعالء مشحوت مبروك احمد233713
8o2929تجاره اسيوطهاجر عبد العال سيد عمران
26297oعالج طبيعى القاهرهساره جورج كمال توفيق
تربية ابتدائي شبين الكوممحمد على شوقى شتيه212174
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء خالد ابراهيم عبدالحليم جعفر192996
1454o2تجاره القاهرهمحمد جالل يحيى محمد خليل
2797ooاثار قنا جنوب الواديشروق حسنى مصطفى عبدالحميد
5o8625طب بنهامـــنة هللا ممدوح احمد صدقى حسن
هندسة اسواندنيا السيد محمد محمد الكرسلى652335
2o7671كلية البنات آداب عين شمستقى جمال على محمود زويدة
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةبسمه فؤاد محمد المليجى232188
العالي ترميم اآلثار بأبي قيراسامه محمد سيد محمد عبدالسالم284136
نوعية اشمونشروق سليمان الصاوى سليمان سعد215365
تجاره سوهاجابادير الرومانى رزق مجلع811798
22o389صيدله طنطاياسمين شعبان ابراهيم عبدالشــافي
هندسة االسكندريهمروان عبد الجواد حسن عبد الجواد الغلبان342464
8o2418طب اسيوطمصطفى احمد مـــنصور محمد
286o14صيدله طنطااسيل رضا عبده جاد الشــاذلي
37o239هندسة االسكندريهعالء السعيد ابراهيم احمد الزغلى
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد عبد هللا محمد عبد هللا668727
29o39oتجاره عين شمسايمان عبدالفتاح عبدالحى عبدالغفار سويلم
صيدله القاهرهشهد محمد رضا حسن16983
تجاره المـــنصورهمحمد اشرف محمد محمد سليمان سمره588318
طب بيطرى اسيوطاسماء شعراوي مصطفى حسن827113
6o377تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانايه مصطفى نصر على
تجاره دمـــنهورنادية سعيد محمود بغدادي431398
طب كفر الشيخعمرو يحي فتحي يحي عفيفي375396
36871oتربية ابتدائي كفر الشيخاحمد محمد فتح هللا جوده
تربية ابتدائي الزقازيقشيماء بدوى وضعان السيد643566
2931o1تجاره عين شمسمـــنه هللا عالء حسنى ابراهيم
223o61اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهديل جمال محمد سلمان
646oo8سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسشهاب عماد عبد الحميد عطيه
3o2756كلية اآلثار سوهاجطه احمد فوزى احمد البكش
813o77صيدلة اسيوطمريم ايليا عدلى لبيب
رياض اطفال بورسعيدروان السيد مصطفى حسين سليمان661533
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةنرمين عماد عبدالغنى محمد المـــنسى236841
تربية قنا ج جنوب الوادىفاطمة حسن سيد بدرى745346
اداب انتساب موجه القاهرهعمر حازم رجب عبدالمحسن198762
طب الزقازيقآيه صالح نصر سالم525281
السن المـــنياشيماء عمار عبد الفتاح على سالم648462
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم مـــنصورةمصطفى محمد اليمانى احمد محمد588351
طب اسنان القاهرهاسراء محمود حسينى عطيه149111
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2194o1تربية طفوله شبين الكوماميره عبدهللا على عاصى
1146o6هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود فتحى سيد محمد
2848o5نوعية بنهااسراء احمد محمد عبدالجواد
289o56اداب انتساب موجه عين شمسنهال ناصف عبدالمحسن السيد ناصر
نوعية بنهادينا طاهر ربيع احمد السبكى286478
652o21هندسة االسماعيليةمحمد ايهاب حسن على
صيدله االسكندريهريهام حامد محمد حامد درويش374369
12o439طب عين شمسبسمه اشرف عبد العظيم عبد الحكيم
اداب بنى سويفاشرف رمضان عبد هللا حسن61974
عالج طبيعى القاهرهاندرو ايليا سمير مشرقى129684
تربية عين شمسامـــنيه عبدالرؤف احمد عبدالنبى سعد295746
تربية جامعة السويسياسمين ناصر ربيع مـــنصور667445
تربية أساسي اسكندريةمصطفي سعيد صابر زكي أحمد343998
3493ooتربية أساسي اسكندريةسماء عالء الدين ابراهيم سعد محمد رزيقه
هندسة كفر الشيخفتحى السيد محمود السيد عبد هللا487646
تجاره االسكندريهياسمين خالد سعد زغلول حلمى346686
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورميار ابراهيم عبد المجيد علي زيدان445661
هندسة المـــنصورهاحمد مسعود محمد ابراهيم عزام564949
هندسة االسكندريهايهاب مصطفي محمد محمود حزين455977
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد جمال رمضان احمد محمد272568
تجاره عين شمسيوسف محمد فوزى بيومى119541
12o474إعالم القاهره/رياضةالمر عبد هللا احمد احمد االبيارى
اداب عين شمساسالم احمد صبحى عبدالحميد292469
8o2123تربية رياضيه بنين اسيوطاسالم ابراهيم مرزوق محمد
تجاره المـــنصورهاسالم عادل على الدمرداش566488
4176o8اداب االسكندريهرودينا ابراهيم عبد العزيز ابراهيم عامر
1896o2هندسة القاهرهعمر هشــام عبدالسميع سيد احمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبدالوهاب عبدالفتاح السيد عبدالجليل234957
56o682طب بيطرى المـــنصورهمارى عادل رشــاد خاطر
هندسة االسكندريهطارق يحي أبو الفضل السيد ابوالدهب454981
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمود محمد حسن عبد الحفيظ على371337
تربية طفوله الزقازيقمها محمد سليمان عبد الرحمـــن حسن587579
737o23تربية قنا ج جنوب الوادىاسراء بدوى جابر محمد
66o947تجاره بور سعيدمـــنه هللا احمد محمد محمد المهدي
342o52طب االسكندريهيوسف جالل محمد مصطفي ابو النجاه
تربية المـــنصورهاميره الحسين التميمى داود ابراهيم589933
7259o6إعالم بنى سويفعماد فريد توما ميخائيل
57o884هندسة طنطاعبد الرحمـــن معوض عبد الوهاب على القهوجى
37652oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخنورهان طاهر زغلول امين
تجاره القاهرهنادين طارق يوسف ابراهيم عوض15482
تجاره االسكندريهميار حسين فتحي حسين339525
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةكريم يسرى محمد عبدالحليم223966
اداب االسكندريهمحمد ابراهيم محمد السعيد احمد فهمى421958
12o7ooهندسة عين شمسسيف هللا على السيد حسن الملط
تجاره كفر الشيخمصطفي احمد شوكت احمد قاقا375236
593oooصيدله المـــنصورههاجر عادل ابراهيم ابراهيم مقبل
3731oتجاره انتساب موجه قاهرهاسراء حمدى عبد العال عبد العال
417o89تربية اسكندريةاسراء عبدالاله شوقى عبدالاله الشيخ
3o98oكلية البنات تربية عين شمسشروق نبيل محمد فرغلي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانطيف وائل احمد شعبان74964
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبدهللا محمد محمود محمد السيد748879
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد عمران عطيه عبدالعليم722391
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كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةفاطمه محمد محمد السخاوي217155
صيدله المـــنصورههايدى اسامه محمد عبد المـــنعم محمد الشيال576695
27o697تربية ابتدائي عين شمساسراء على سيد على حسن
1923o4فنون تطبيقيه حلوانايه محمد نشــات محمد الحفنى عبد العال
طب بيطرى بنهامحمد حسن االنور احمد محمود محمد287199
36733oتربية ابتدائي طنطامياده مصطفي محمد الشريف
56o448طب اسنان المـــنصورهمريم طارق محمد عبد المـــنعم محمد الشــامى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنرمين ناجح مبروك محمد142412
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانندى محمد على رفاعى52139
23oo44تربية بنهاياسمين اشرف صبحى محمد عبد العال
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانندا خالد سيد محمد823547
اثار القاهرهماريا مدحت معوض يوسف128177
721oo9هندسة المـــنيامصطفى حمدى محمد على
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعمرو محمد محمد كشك213381
طب اسنان عين شمسمونيكا نبيل عزيز فهيم266392
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن ممدوح ابراهيم السيد الفقى566139
79173oاداب اسيوطفاطمه ابو السعود سنوسى محمد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمريم محمود عبدالحفيظ الشربينى275577
155o2عالج طبيعى القاهرهاسراء محمود حسين مرسى
2639o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسين محمد سالم ابوزيد
صيدلة الفيومسلسبيل طارق عبد التواب عبد الخالق74799
تجاره القاهرهبهاء محمد ربيع محمد مصطفى49621
3o6o4تخطيط عمرانى القاهرهعبد الرحمـــن عاصم عبد الرحمـــن محمد
هندسة شبرا بنهااحمد خيرى سعيد محمد299822
تجاره القاهرهمـــنه هللا محمد عباس محمد حسن199569
اداب المـــنياحسام محمد حجازي خلف هللا722882
8o9o79صيدلة اسيوطايمان مـــندوه متولى محمد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخانور علي احمد محمد383612
76o448صيدلة اسيوطفاطمه ثروت محمود محمد
رياض اطفال المـــنصورهايمان شريف فاروق محمود مكية576268
تجاره انتساب موجه قاهرهمـــنى خالد عبد هللا عبد اللطيف سليم92469
72o159طب المـــنيااالء سعودى جمعة خليل
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةزينب مجدى عبدالهادى عبدهللا216763
كلية الطب بقنامحمود على حزين محمد742435
اداب المـــنياندى صبحى صالح مراجى717672
كلية البنات آداب عين شمساسراء حنفى عبد الحكم مرجان132324
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحمحمد جمال رشدى محمد154656
3o374صيدله القاهرهمازن عبد الحميد طه ابراهيم
تجاره القاهرهمازن محمد محمود عبد الحميد116142
صيدله االسكندريهسالفا مسعود سيد احمد مسعود485798
636o77هندسة االسماعيليةفاطمه حسن عبدالعزيز سالم محمود
تجاره انتساب موجه االسكندريهمصطفى احمد جمعة موسى الصباغ418963
السن عين شمسميرنا وليد الحسينى الحسينى15696
هندسة االسكندريهياسر محمد سعيد على458976
412o75طب االسكندريهماجد محمد مجدى حسين فهمى حسانين
5o2487اداب جامعة دمياطمـــنة هللا محمد عوض طرابية
طب اسنان المـــنصورهاسماء عبد المـــنعم عبد العظيم عثمان الطنطاوى566854
2o4581تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عبدالمـــنعم على هارون
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفصفا فتحى حسين ناصر65551
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد محمد عبدالباقى خليفه217428
تجاره بنى سويفاحمد ناصر محمود على728219
اداب اسيوطساره وليم جاد جرجس793381
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191o5اداب القاهرهنورالدين اشرف سعد البندارى
13224oصيدله عين شمسمارتينا اسحق مـــنصور ميخائيل
تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء ابو النور على عبده الطويل593746
تجاره االسكندريهلجين رضا ابراهيم عثمان عثمان411338
35o462اداب انتساب موجه االسكندريهنورهان رأفت حامد صالح خيرهللا
صيدله القاهرهمحمد رجب حجازي السيد154716
هندسة قنااحمد حمدى يسن همام829135
تجاره االسكندريهمي محمد محمود محمود حفنى411278
8o55o4تربية ابتدائي سوهاجساره حافظ هاشم محمد
هندسة المطريه جامعة حلوانابوبكر جمال ظريف عبد اللطيف89827
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحمـــنة هللا عمر محمد الدسوقى335911
2o6287تجاره عين شمسميرنا رمزى عطا هللا يوسف عوض
تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء اسعد محمد على قرون569929
تربية بور سعيداسراء محمد على ابراهيم خليل661676
5o4933اثار الفيوممـــنة هللا محمد المرسى خطاب
طب طنطااميره شريف عبد ربه خليفه زهران572569
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةأروى احمد ناجى محمد صالح عبد القادر364728
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد محمود عبد الراضى خطاب152941
424o35تربية طفوله اإلسكندريةنورهان جمال سالم احمد العشى
اداب طنطاامـــنيه ابراهيم محمد ابوالفتح عامر367732
كلية البنات آداب عين شمسساره جمال عبدالرحمـــن عبدالصادق282634
طب الزقازيقبسنت عزت سيد احمد متولى شحتوت586825
16o83كلية طب االسنان ج بنى سويفهبة هللا رائد الهادى يسن محمد
52o393اداب الزقازيقسلمى محمد حسن ابراهيم علي
تجاره طنطاخالد يوسف ابو الفتوح شعبان495969
تجاره بنى سويفاسالم فاضل شعبان رمضان721166
52456oطب بيطرى الزقازيقعال عبد المـــنعم طه محمد خلف هللا
صيدله االسكندريهداليا جمال عبد الوهاب احمد435154
118o4oهندسة اسيوطاندرو ماجد مـــنصور سند
تربية الفيومايه محمد علي سعيد79264
8o71o8تجاره سوهاجوسيم وجيه فؤاد باسيلي
صيدله الزقازيقايه سليم سليم قطب645862
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسايه ممدوح محمد فؤاد مصطفى46671
5886o8حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمد محمود محمد السيد سعيد احمد
131o45تجاره عين شمسعبد الخالق محمد عبد الخالق عبد البر
صيدله االسكندريهفادى عماد عطية شنودة436267
هندسة اسيوطزياد احمد عبد الصبور شعيب115544
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةندى ناجي ابراهيم محمد124726
585o2دار العلوم ج القاهرهزينب مـــنصور محمد ابراهيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ناصر محمد على155717
5o9174هندسة الزقازيقاحمد ابراهيم السيد محمود إبراهيم
تربية ابتدائي االسماعيليههمت عبدالفتاح سليمان محمد654918
1455o1هندسة حلوانرجب نزيه رجب محمد
5o787oسياحه وفنادق المـــنصورةمحمد عبدالرازق عبدالرازق الشلق
طب االسكندريهميرنا ميخائيل عبده ميخائيل ناشد372387
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةسلمى احمد محمود محمد636234
428o56تربية ابتدائي دمـــنهوراحمد رجب رمضان مصرى مكاوى
44o686طب االسكندريهمصطفى على محمد على ابراهيم
اثار الفيومريهام محمد عبد الهادى حامد22872
تربية الزقازيقشرين السيد محمد احمد عمر521433
تربية اسيوطغاده عيد رشيد فرغلى791265
صيدله المـــنصورهمحمد حسين ولى هللا البنا578918
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22697oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسامه محمد محمد عبد الحميد العنانى
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسمى محمد مصطفى السيد652632
تجاره الزقازيقخلود اشرف عبد الوهاب سيد احمد519443
8o412هندسة الفيومعمر عبد الناصر عبد الفتاح عبد الرحمـــن
اداب بنهامحسن عادل محسن ابراهيم276717
هندسة حلوانحسن محمد حسن يونس خالد53432
تجاره عين شمساحمد طارق احمد حافظ144384
صيدلة اسيوطمحمد مصطفى حسانين توني826385
تربية ابتدائي اسوانشيماء محمد سيد احمد823789
487o5اداب حلوانساره عصام الدين فاروق اسماعيل
صيدله حلواناسماء ابراهيم احمد ابراهيم ابو سالمة356188
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمحمد شعبان عطيه عبدالحافظ753331
اداب اسيوطوليد رجب عبد هللا محمود796588
هندسة الفيوماحمد محمد حسن عثمان حسن72212
57o863هندسة طنطاحازم امجد عبد الحليم السيد الحداد
علوم عين شمسجورج زكي نجيب زكي116433
تجاره المـــنصورهيوسف سعد ابراهيم النبوى حرفوش569667
طب بنى سويفمارينا عاطف فؤاد وهبه64262
27619oكلية هندسة بنهامهند عبدالحليم ابراهيم السيد
تجاره القاهرهمحمد عبد هللا عثمان على59224
44467oصيدله االسكندريهاسماء ابو السعود مبروك ابو قصيبه
سياحه وفنادق االسكندريهمـــنال محمود ابراهيم احمد348196
57oo27اداب المـــنصورهايه سعيد على احمد سعيد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبد الرحمـــن محمد محمود ابراهيم محمد453691
1554o4تجاره القاهرهصالح محمد احمد ابراهيم
5o6311عالج طبيعى ج كفر الشيخايه فتحى محمد رزق
5oo274هندسة المـــنصورهمازن محمد حسن نوارج
461o3تربية حلوانعبير حسام محمد البهى الخولى
فنون جميله فنون االقصرروان سمير قطب سليمان411331
تربية عين شمسنجيبه صالح الدين مصطفى سيد292158
7o773كلية السياحة والفنادق بنى سويفمحمود جمال يوسف عبد هللا
23o329تجاره بنهااحمد ابراهيم حامد عفيفى
اداب دمـــنهوراحمد محمود مبروك عبدالقوي الكالوى427686
هندسة الزقازيقانطونيوس جوزيف عجايبى ابسخرون517467
286o76طب بنهاميار احمد مغازى بدر
59399oصيدله المـــنصورهاسماء عبد الرازق احمد عبد الرازق على
السن عين شمسلبنى ايهاب عبد الفتاح خضرى516495
822o6oتربية نوعية اسوانمـــنه هللا عبد السالم محمد موسي
8o6579تربية سوهاجزينب محمدين قناوى محمد
طب الزقازيقهبه ثابت يوسف عبده586985
8o5o13طب سوهاجهيثم محمد محمود السيد
59oo9oاداب المـــنصورهعهد السيد نافع امين المرسى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالن سمير لويس عياد114643
هندسة القاهرهمحمد ابراهيم على عبد الواحد53439
51o816طب االسماعيليه ج قناة السويسمحمد سامى محمد محمد البنهاوى
7o351الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحالم على عابد على
تربية ابتدائي المـــنصورهايمـــن محمود عبد الجواد عبد الحميد عيسى579889
358o65تجاره طنطاشــادى احمد على عطيه
تمريض اسيوطايه صابر احمد صبره828376
945o6تربية ابتدائي بنى سويفحماده نشــات نظير حسن
72ooo3تجاره بنى سويفسامر ماهر نجيب حنا
58o427تربية ابتدائي المـــنصورهحسنين البكرى المرسى حسنين
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تربية طنطاندا رضا ابراهيم على رزق485422
تربية أساسي اسكندريةنورهان محمد السيد محمد احمد419849
هندسة بور سعيدرامى عماد عبدالمسيح غبور635885
1948o5اداب عين شمسمروه عيد نعمه هللا محمد
هندسة المـــنصورهمحمد احمد محمد بديوى565399
42834oاداب دمـــنهورهناء مهني عبد العزيزمسعود  حمام
صيدلة اسيوطمحمد ابو كالب محمد عميرة739177
تجاره المـــنصورهاشرف محمد مصطفى محمد ابوزيد581427
طب بيطرى بنى سويفميرنا مجدى اسحق عبد السيد عطيه67153
دار العلوم ج القاهرهفاطمه نزية عبد الحليم احمد132528
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود كرم محمود عبدالعال193594
5o2966صيدله المـــنصورهاالء مصطفى عبدالوهاب مصطفى غراب
11944oهندسة عين شمساحمد مبارك جمعه محمد
تجاره عين شمسصالح محمد صالح سالم فايد127252
8o7o73تربية رياضية بنين سوهاجمحمد على حامد احمد
تربية الزقازيقاسراء محمد السيد حسين محمد648986
صيدله الزقازيقشيماء محمد عبدالغنى درويش498324
هندسة عين شمسمحمد محسن عبد الفتاح عبد الخالق حبيب49778
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةميار يسرى يوسف أحمد عبد هللا348777
تربية ابتدائي الساداتمـــنه هللا رفعت عباس الجوربجى221292
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسماء عبد الرحمـــن عبد الحافظ محمد حسنين424142
السن المـــنياعبد الحميد خالد عبد الحميد يوسف725887
41745oتربية أساسي اسكندريةشيماء جمال عبدالراضى كامل محمد
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلواندينا طارق طلعت محمد توفيق123645
تجاره الزقازيقندى ايهاب عبد المـــنعم محمد عوض521761
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورماهيتاب احمد عبدالنبي محمد حسن الحناوى452134
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنيره رشــاد حمدى حسن محمد288465
اداب حلواناحمد عبد الحليم محمد عبد الحليم مبروك55884
656o29صيدله االسماعيليه ج قناة السويسشيرين مصطفى محمد مرسى
تجاره بنى سويفبيتر محروس بطرس رزق هللا61297
هندسة اسيوطمصطفى محمد ابراهيم محمد سواح189887
كلية اآلثار سوهاجمحمد اشرف احمد محمد579175
طب بنى سويفبالل شعبان حسن عرفات68983
716o68تجاره بنى سويفاشرف شعبان عبدالحكيم عبدالعظيم
تربية ابتدائي عين شمسايه محمود مرسى ابو زيد21939
كلية البنات آداب عين شمسدنيا احمد عبد الفتاح على عبد العال34153
تجاره بنى سويفهاجر احمد محمد العياط63148
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسراء سيد محمد على137818
هندسة المـــنيااحمد جمال محمد حسين715866
تجاره كفر الشيخكريم خالد فاروق على عرفة381836
5913o7تجاره المـــنصورهمحمد الشربينى محمد الشربينى
تربية ابتدائي قنا ج الواديأحالم محمود عبد السميع سليمان737657
صيدله القاهرههاجر عبد الرازق عبد القدوس ايوب54247
تجاره انتساب موجه قاهرهباسم مجدى فتحى محمد145722
حقوق اسوانالزهراء احمد نور الدين مرسى737665
تربية قنا ج جنوب الوادىناديه لطفى شكرى نظير737217
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةرحاب حسانين عبد الفتاح السيد مصطفى زعبل585265
كلية األلسن كفر الشيخاميره محمد محمد احمد ادريس419736
هندسة الفيومهاجر عالءالدين محمود سالم72931
عالج طبيعى القاهرهريم محب ابراهيم عبدربه277457
تربية ابتدائي كفر الشيخامال طه محمد عبد العال محفوظ377139
صيدله المـــنصورهرباب رفعت عبد السميع خليل محمد581232
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تجاره عين شمسفؤاد سعد سالمه سليمان194122
375oo8طب كفر الشيخاحمد حمدى يوسف الشــافعى
حاسبات ومعلومات شبين الكوممحمد فريد السيد العراقى227416
تجاره الزقازيقطارق عصام محمد الصادق محمد642174
اداب حلواننادين اسامه محمود على28339
اداب الزقازيقمريم سعيد محمد محمد شبايك521442
5o5136تجاره جامعة دمياطمحمد حسين محمد السعيد النجار
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه عبدالمـــنعم احمد محمد الكسبى221269
اداب قنا ج جنوب الوادىعبدالرحمـــن محمود عبدالفتاح على731556
تجاره عين شمسرحمه محمد جوده عبدالرحمـــن196191
8o1o84تربية اسيوطيارا حسين عبد العال احمد
طب االسكندريهايه عادل نور البيلى عكر341737
تجاره االسكندريهمازن محمد محمد عبده زويل342636
36465oتجاره طنطاماريا جوزيف رزق هللا سليم
5o7433تربية جامعة دمياطامـــنيه جمعه جمعه حجاج
3484o6علوم االسكندريهسلمى مدحت عبد العزيز محمد كامل
طب بيطري المـــنيااسراء عبد هللا صالح عزيز725685
صيدلة المـــنياعبد هللا محمد دكرورى محمد753861
طب اسيوطنورهان انور كمال الدين حسين785224
تربية ابتدائي جامعة السويسامـــنيه على مختار عبد النعيم657872
تجاره بنى سويفحازم خالد يوسف حميده61456
طب اسنان القاهرهرنا محمد احمد على عمر المكاوي52514
4144o6هندسة االسكندريهريم سعيد احمد شفيق يوسف البنا
صيدله طنطاايه سامى جمال الدقرنى364397
نوعية كفر الشيخميرنا اشرف جورج عبد المسيح377266
5o42o8كلية السياسة واالقتصاد ج السويسهدى محمد عبد المـــنعم الشربينى
اثار قنا جنوب الواديمجد سيد عبداللطيف سيد عطا296411
152o39هندسة عين شمسنورهان عمرو محمد يحيى عبد الوارث
تجاره بنهاايه محمد محمد محمد الفناجيلى293596
28o631اداب بنهاابراهيم خيرى ابراهيم على
24353oهندسة المطريه جامعة حلوانمحمود عمر عبدالعزيز محمد
طب طنطاهبه صبحى فتحى محمد قيشه485876
2156oتجاره القاهرهسميه على عبد العظيم بدران عبد البارى
28o173صيدله حلواناحمد محمد حسينى محمود
هندسة اسيوطالحسين محمد حسن احمد798477
35771oهندسة طنطاعاصم عمرو عبد الوهاب سعد عمار
72886oتربية المـــنيامـــنال فتحى شحاته محمد
52o974تجاره الزقازيقمحمود محمد محمد السيد عطا
191oo2حقوق القاهرهالزهراء اشرف جابر سيد مرسي
1176ooتجاره عين شمسياسمين محمد احمد حسين زهدى
هندسة حلواناسامه احمد محمد امام66694
تجاره عين شمساحمد محمد المغاورى حسين144392
37o28اداب انتساب موجه القاهرهنهى جمال عبد الناصر احمد بكري
كلية طب أسوانعمرو احمد قناوي توفيق823726
اداب الزقازيقسالى سعيد صديق محمد على521429
تربية اسيوطصابرين رمضان حسن جابر795679
طب بيطري المـــنيامصطفى محمود محمد عبد الغنى711653
3628o8اداب طنطاهشــام شمس الدين على الدين على الدين
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عامر عبد العظيم احمد19638
طب بيطرى سوهاجعبير محمد ناجح محمد812456
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمهينار عبدالناصر محمد مأمون294259
تربية ابتدائي المـــنصورهايه احمد السيد الباز565289
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344o41تربية أساسي اسكندريةفؤاد محمد فؤاد كيالنى عمران
هندسة حلوانعبد الرحمـــن عمرو احمد شرف الدين121621
44o78oطب بيطرى دمـــنهوراحمد هنداوى نعيم عابد
56o328هندسة المـــنصورهكريم على مـــنصور على صحصاح
تجاره القاهرهدينا خالد عبدالوهاب عثمان193534
49o985طب اسنان طنطامصطفى عبد القادر مصطفى السيد على
24oo48اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى عاطف على غالى
هندسة المـــنصورهعادل محمد محمد المـــنجى564544
3687o7تجاره االسكندريهاحمد صابر عبدالرحمـــن فليفل
2o3444تربية حلوانايمان محمد سيد مصطفى رمضان
8o173تربية الفيومصابرين على سالم عبد اللطيف
2824o8صيدله عين شمسداليا سليمان على سيد احمد
2o7541تجاره انتساب موجه  عين شمسشيرين ياسر السيد رشدى
تجاره دمـــنهوربسيونى احمد السيد عبد الحميد شرشر427691
57oo62اداب المـــنصورهريهام محمود عبد الغفار بهرام على نزها
1235o6هندسة حلواندينا ممدوح محفوظ على ابراهيم
645o58صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسماء صالح سعد قاسم
3815o3هندسة المـــنصورهحسن محمد حسن محمد
طب االسنان المـــنيامحمود يونس عبد الفضيل محمد729828
66o512كلية أداب بورسعيديوسف ممدوح فوزى على احمد رزق
3o61o4تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد عبدالحميد محمد يوسف
نوعية الزقازيقشروق جمعه عبدالرحمـــن سليمان647862
طب اسنان طنطاامانى عبدالحكيم يونس رزق219471
74946oتربية طفولة فرع الوادى جديدعال عادل مـــنصور محمد
7o949كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفشيماء شكرى معوض محمد
اداب القاهرهندى سيد عمرو محمود153788
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسنورهان عالء على عبد النعيم152188
تربية المـــنصورههاجر احمد عبد القادر احمد النجار568724
6531oكلية هندسة الطاقة بأسوانعبد الرحمـــن مصطفى سيد عويس
صيدله الزقازيقرحاب عبد اللطيف محمد جاد هللا492492
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمـــنى ناصر شحاته محمد البنا55429
تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء رضا محمد على المتولى بركات569427
اداب حلوانهاجر ابراهيم رشــاد معوض على148782
اداب المـــنصورهانجى محمد محمود محمود احمد على569198
كلية اآلثار سوهاجطه عبد الهادى محمد لمعى791371
5o8o36تربية جامعة دمياطنهال كامل كمال خضر
8o4991طب سوهاجعلى محمدين محمد اسماعيل
اداب القاهرهاسراء هشــام عبد المعطى محمد25136
29261oتربية بنهاعبدالرحمـــن سيد صالح محمود
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمود محمد جبر جبر البالسى594534
تربية العريشرنا محمد العبد على سعد665412
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد محمد نصر سيد66263
صيدله المـــنصورهاحالم عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح الفضالى572254
389o13هندسة االسكندريهنسرين محمد عبد الفتاح ابراهيم موسى
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاالء سيف النصر عجمى ابراهيم652988
هندسة اسوانمحمد مدحت محمد سيد823366
355o79تجاره طنطااسالم رأفت حسنين عبدالعزيز قاسم
5973o8السن المـــنيااالء خيرى فاروق زكريا
721o36اداب المـــنياخديجة محمد رجب احمد
47o6o1عالج طبيعى ج كفر الشيخريم ابراهيم حسن عبدهللا
فنون تطبيقيه حلوانساره حسين احمد حسين عثمان187967
تربية اسوانايمان احمد عبد السيد احمد822267
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72o3oهندسة الفيوممحمد شعبان علي عبد الجواد مرزوق
نوعية فنيه كفر الشيخآالء رجب عبد المـــنعم مصطفى موسى376539
هندسة بور سعيداسراء عبده احمد محمد علي592756
5o6546هندسة المـــنصورهسهير محسن عبد الحميد مراد زايد
11977oصيدله عين شمسيوسف هشــام محمد ابراهيم الليثي
3o2772اداب بنهامحمد يوسف تهامى احمد تهامى
فنون جميله عماره ج حلوانسهيله عمادالدين محمد عبداللطيف262979
طب الزقازيقاالء عبد هللا الشبراوي عبد هللا647889
تربية ابتدائي شبين الكومنورا عبداللطيف محمد عبد اللطيف عوض هللا235875
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد عبدالمـــنعم احمد محمود733673
تجاره عين شمسشيماء حسام احمد عبد اللطيف133818
41o991تربية طفوله اإلسكندريةآية هشــام حسن السعيد بلبول
تربية طنطاامـــنية ياسر محمد عبدالرحمـــن محرز487726
صيدلة اسيوطاشرقت جمال الدين محمود عبد المتجلى787549
عالج طبيعى قناهبه عيد محمد احمد739315
56o383صيدله المـــنصورهمـــنة هللا ايمـــن مصطفى الشربينى عيطه
كلية طب االسنان ج بنى سويفعبد هللا عبد الوهاب محمد حسن66443
49o488صيدله المـــنصورهاسماء رضا محمد السعيد المرسى أبو العز
 تربية الساداتابراهيم عبدالفتاح على سيداحمد الجرف234938
صيدله الزقازيقعبدهللا محمد محمد حسن518561
424o21تربية اسكندريةنادين جمال محمد فرغلى مسعود
تجاره االسكندريهمريم محسن محمود احمد عبد العزيز346214
تجاره القاهرهعمرو اسامه محمد محمد حسنين جبريل41113
2o9711اداب القاهرهاكرم ابراهيم لطفى احمد
هندسة القاهرهمحمد صالح الدين عباس احمد122525
كلية هندسة بنهامصطفى مدحت سيد احمد احمد كعيب299717
هندسة عين شمسمحمود اشرف عبدالحى العجمى191456
213o28هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد رفعت محمود ابوالحسن
تربية اسيوطمحمود عربى عبد العظيم رضوان792347
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن مدحت محمود ابراهيم شحاته189942
تربية شبين الكوملمياء رضا محمدى ابراهيم على236685
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاميره رافت رجب عبدالمجيد ضيف هللا278134
كلية األلسن كفر الشيخنوره سعيد السيد ابراهيم حسين زيتون347376
هندسة المـــنصورهاحمد حمدى عبد المجيد محمود القلشى488224
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرنا مـــنتصر علي عباس118167
1283o9دار العلوم ج القاهرهسلمى ماجد يحيي عبد الرازق
طب المـــنياشيماء محمد احمد ابراهيم719272
حقوق المـــنصورهاسامة رأفت عبده عاشور499839
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجون جمال حليم ابراهيم114931
تربية ابتدائي قنا ج الواديالشيماء عبدالحميد حلمى محمد735652
137o44هندسة القاهرهيحى محمود يحي محمود ابو العال
تربية ابتدائي المـــنصورههبه احمد الغريب محمد الجربان593356
64o563تجاره عين شمساالء مدحت محمد عبد العزيز عيسى عماره
طب القاهرهالهام نعيم سيد احمد العراقي384399
صيدله المـــنصورهخالد محى الدين فخرى الغبارى عوضين565827
3358oتجاره القاهرهبيشوى جوزيف حليم بباوى
تربية ابتدائي االسماعيليهجهاد ناصر عيد محمد على يوسف655654
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد احمد بيومى يوسف البربرى272564
تربية المـــنيااية كامل سيد موسى725558
13o24oتجاره بنهاعادل جمال توفيق على
5o6285صيدله المـــنصورهعمرو عبد القادر على الصعيدى
431oo1تربية ابتدائي دمـــنهورمريم علي عبد الجواد عبد هللا سالم
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تربية بنى سويفهاجر ناصر عنتر جنيدى69217
علوم االسكندريهنجوى السيد ابراهيم احمد ابراهيم434135
حقوق القاهرهندى عبد الحميد محمود عثمان رزق123397
هندسة االسكندريهاسراء حسام الدين حسن حسن نوح455521
74o633كلية الطب بقناأمين مظهر أمين عبد هللا
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهنا هشــام عبد النبى ابو بكر فايد18236
37724oنوعية كفر الشيخمارينا صموئيل مرقص ملك حنا
663o63نوعية بور سعيدمحمود احمد احمد احمد برجل
اداب طنطامعتز مصطفى يوسف عطا355762
26247oالسن عين شمسشيماء شريف سامى حلمى عبده
صيدلة بورسعيدايه عاطف عبد العزيز عبد هللا المسلمى636812
تجاره عين شمساسامه محمد لطفى العوضى272472
1598o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهند محمد سيد ابراهيم
طب سوهاجميرا ايمـــن رمزى ابادير816417
كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد محمد احمد محمد رمضان144789
تربية رياضيه بنين المـــنياعبدهللا محمود اسماعيل محمود711247
3464o1تربية رياضيه بنات االسكندريهتسنيم قنديل السيد محمد محمد
3o394هندسة المطريه جامعة حلوانامير محمد جابر عبد العزيز سيد
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد حسن ادم ابراهيم741472
اداب بنى سويفياسمين محمود محمد على98792
485o97عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد السيد محمد شلبى
تجاره بنى سويفمصطفى صفوت سيد محمد726553
هندسة الفيومعبد الرحمـــن احمد جابر محمد74184
588o41رياض اطفال المـــنصورهايمان محمد محمود محمد سعود
صيدله الزقازيقساره احمد مصطفى العساس645593
تجاره الزقازيقمحمد احمد عبد المـــنعم على517272
3o1895هندسة عين شمسياسمين عبدالباسط عبدالهادى عبدالسالم
7225o7فنون جميله فنون المـــنيامحمد فتحى محمد عبدالحافظ
663o56كلية أداب بورسعيدمحمد محمد مصطفى على عويضة
تربية نوعية فنية اسواناالء دسوقى مصطفى بشير824697
اثار القاهرهشروق شريف عايد يوسف عرمان285449
نوعية بنهااسماء احمد نصر عبدهللا الغزولى296267
تربية طفوله طنطاايمان عبدالنبى اسماعيل حسان شعله356416
صيدله القاهرهمريم فوزى يوسف اسكندر114456
حقوق القاهرهعمرو عبد الحليم اسماعيل عبد الحليم مرسى135735
نوعية اشمونمـــنار محمد السيد ابو زيد احمد235868
72oo42فنون جميله فنون المـــنيااماني صفوت عياد عويضة
تجاره الزقازيقطارق صابر السيد البازمحمد ابراهيم519212
7928o4تربية ابتدائي اسيوطفاطمه فولى عبد هللا رياض
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةندا خالد محمد غانم649363
291o65هندسة شبرا بنهامحمد عبدالرحمـــن نعيم زكى سالمه
اداب القاهرهمريم حسن سمير الذهبى193112
حقوق بنى سويفعبد الرحمـــن سيد سيد مرسي76479
192o22طب عين شمسساره سامح السيد احمد شهاب
اداب عين شمسماريو خيرى مسعد فرنسيس281441
37oo97تجاره االسكندريهحسن جمعة متولى على السعدنى
تربية كفر الشيخسمية ياسر عبدالحميد عبدالسالم377992
تربية عين شمسمارينا زاهر موريس سليمان138846
تربية بنهااحمد مجدى عبدالخالق عبدالرحمـــن278818
طب بيطرى القاهرهيسرا سعيد محمد ابراهيم189715
4983o3طب طنطارانيا كمال محمد احمد زيان
6oo34حقوق القاهرهاحمد لطفى محمود ابراهيم
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38o272تربية رياضيه / بنات كفر الشيخوالء رمضان دسوقي رزق خطاب
صيدلة المـــنيااسراء اشرف حسن محمود714259
تربية ابتدائي االسماعيليهاسماء محمد عثمان محمد عبد هللا655637
5o7775كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمريهان طه على السعيد غريب
7345ooتجارة قنا ج جنوب الواديحسن عبد الواحد عبد العزيز على
تجاره عين شمسايه مـــنتصر محمد االبيض142127
تجاره بنهامحمود سعد الدين شعبان عبد الفتاح148392
21427oطب طنطاحنان حمدى عبد الرحمـــن مصطفى مشعل
صيدلة اسيوطيوسف فتحى جمعة محمد711879
639o35برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنار ناصر محمدى محمد حسن شعبان
هندسة حلوانمحمود مجدى محمود موسى83633
هندسة االسكندريهاحمد حاتم صالح محمد حسام الدين413988
تجاره انتساب موجه قاهرهيوسف كمال حسنى ثابت199327
هندسة الزقازيقزياد صابر رفاعى قناوى517119
3o166صيدله القاهرهاحمد محمد عبد الاله عوض محمود
تمريض المـــنصورة فاطمه حمدان الدسوقى محمد573578
هندسة االسكندريهصالح فتحى حسن حسين453798
264o65حقوق عين شمسعمار طارق عبدالرحمـــن ابراهيم
تربية ابتدائي دمـــنهورحنين عادل بيومى بيومى الدفراوى429385
12651oكلية البنات تربية عين شمساسماء حاتم عبد المـــنعم محمود
8o9657صيدلة اسيوطمحمود فتحي ابو ضيف احمد
طب اسنان المـــنصورهاحمد محمد ثابت محمد عبد الصمد487416
هندسة شبرا بنهامينا جرجس مسعود حنا121318
51o356تجاره الزقازيقهند ياسر مصطفى محمد مصطفى
198o96عالج طبيعى القاهرهاحمد على محمد على ابراهيم
651o83اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاحمد محمود ابراهيم محمد همام
اداب انتساب موجه القاهرهمروه محمد عبد هللا عبد الحميد21587
تربية طفوله طنطايارا عصمت فتحى شريف مـــنصور495786
نوعية المـــنياالحسن احمد محمد عبدالرحمـــن729131
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو معتز عبد الفتاح محمد119129
تجاره بنى سويففاطمه عمر عبدالهادى محمد727756
صيدله االسكندريهمى الشحات يونس عبدالمقصود435741
تجاره بنى سويفاحمد مصطفى محفوظ مصطفى728216
اداب اسوانمحمد صبحى انور عبد القادر819741
اداب عين شمساسراء يحى عبد المـــنعم احمد28275
هندسة االسكندريهاحمد عادل مصطفى موسى عبد الكريم345564
132o32تجاره وإدارة أعمال ج حلواندنيا عادل محمود على
تجاره القاهرهمروه عطيه عبد اللطيف عبد السميع27883
اداب عين شمسناريمان عادل اسماعيل محمد محمد298122
تربية المـــنصورههاله جمعه الشحات السعيد الديوى572676
اداب المـــنصورههدير عبده ابراهيم احمد563151
اداب عين شمساسراء وائل عبد الفتاح عثمان143742
3748o1كلية األلسن كفر الشيخنهال عيد عبدالعزيز عبدالخالق مصباح
79o316اداب اسيوطمارينا رافت بنيامين يسى
هندسة المـــنصورهمحمد ايمـــن زكريا اسماعيل اسماعيل586397
56o351هندسة المـــنصورهمريم كمال فتحى ابراهيم سليمان
تجاره طنطارنا هشــام احمد السيد سعيد359179
اداب انتساب موجه القاهرهرضوى محمود عبدالرحمـــن محمود الراعى264932
15467oاداب حلوانمحمود احمد محمد على
اداب االسكندريهمحمد صابر السيد ابراهيم عبدالمولي343193
اداب القاهرهمحمد خالد سعد عبد العزيز155465
اداب القاهرهوفاء ربيع فرحات عطيه56122

Page 1808 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
علوم القاهرهمـــنى عبد الحميد محمد محمد36763
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد ياسر السعيد محمد عبدالفتاح261439
اداب حلوانشروق محمد على عبده جبر123818
تجاره بنى سويفمرنا وهيب يعقوب بشري721717
7397o6طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىندى زايد احمد حامد
28947oصيدله عين شمسشروق خالد احمد زرد
تربية ابتدائي بور سعيدرويدا زغلول صبح الصعيدى663375
28351oاداب عين شمسمايسه صالح عبدالعزيز محمد االسود
صيدله المـــنصورهندى حسين محمد السيد السنبختى494779
تربية ابتدائي بنهاايه شعبان عبدالسميع ابراهيم سكر279954
8oo829اداب اسيوطمحمد محروس محمد سيد
741o35نوعية فنيه قناعلى عشور بسيس على
حقوق عين شمسنورهان عبد العظيم على السيد116382
حقوق االسكندريهايمان عقل ابراهيم الشيخ369594
تجاره الزقازيقاحمد ماهر محمود ابراهيم سالمه586936
29o917تجاره عين شمسمحمد مسعد فوزى ابراهيم
صيدلة بورسعيداحمد مصطفى محمد احمد عبده577314
تربية ابتدائي سوهاجمصطفى الزارع السيد احمد829939
هندسة كفر الشيخاحمد لطفى ابو الفتوح ياقوت358533
569o21تربية المـــنصورهمصطفى مصطفى محمد حامد شوربه
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد احمد محمود  ناجى213523
هندسة االسكندريهرافائيل تادرس انور تادرس413944
19o334تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريم ابراهيم محمد علي عبد التواب
تجاره الزقازيقايه شريف محمد سامح شريف517744
هندسة اسيوطسليمان حسين ابراهيم سالمة656187
تجاره بنهامعتز محمد عبدالحكيم مـــنصور الشــافعى299777
كلية اآلثار سوهاجايه عصام سعد محمد128189
تجاره الزقازيقمحمود جمال خضر محمد يوسف517318
6426o4تربية الزقازيقسلوى محمود الحسينى احمد
51o349اداب الزقازيقهاله السيد حسن محمد
اداب انتساب موجه القاهرهعمر الوليد حامد حسن93163
5o3682تربية جامعة دمياطآالء محمد محمد عبد الجليل حسن
صيدله الزقازيقمـــنال خليل محمد امين521984
58o847تجاره المـــنصورهمحمد محمود حامد محمود الدسوقى
5o3633هندسة بور سعيدطارق شريف محمد سلطان
طب بيطرى القاهرهمى اشرف جنيدى احمد احمد57179
378oo8تربية طفوله كفر الشيخوسام عادل عبد الحميد محمودغنيم
السن عين شمسرانيا احمد عبد الفتاح محمود128165
اداب طنطامحمود عبدالمجيد لبيب على عامر361645
365o1oصيدله الزقازيقميرنا صالح حسن السرنجاوى
اداب انتساب موجه عين شمسايه محمد احمد طه264857
37o412تربية كفر الشيخلبنى محمد عبد المجيد عبد الغنى
79oo81تجاره اسيوطزينب سيد سيد عبد الرازق
72o524رياض اطفال المـــنيا طالباتأسماء عثمان محمد عبد المحسن
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء فرج احمد فرج  محمد احمد214681
56941oتجاره كفر الشيخاحمد سعد ابراهيم محمد شتا
54o56تجاره انتساب موجه قاهرهباسل عماد الدين مـــندى اسماعيل
فنون جميله فنون المـــنياداليا عادل مقبل محمد الرشيدى429678
79148oتجاره اسيوطيوسف عاطف محمد عويمر
طب بيطرى المـــنصورهاحمد عبدهللا المعداوى الشيخ488424
8o7599صيدلة اسيوطمريم ماهر وليم حنا
تجاره القاهرهمـــنة هللا ابراهيم على بيومى22925
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13396oالسن عين شمسنورهان اسامه انور عشماوى
3728o8تربية كفر الشيخشيماء صبحى مسعد محمود زيدان
34515oصيدله االسكندريهعبد هللا خيري محمد علي حسن
اداب بنهاايمان مسعد السيد عبدالرازق احمد284875
342o56هندسة كفر الشيخاحمد مسعد محمود موسى يونس
طب االسنان المـــنياايه احمد عبد المجيد محمدالبكرى755742
2313o3تجاره بنهامحمد رمضان حلمى محمد
تربية طفوله طنطاهاجر مجدى محمد كمال يوسف496494
8o8157تربية سوهاجمارتينا ماهر لويس مـــنصور
38473oتجاره كفر الشيخشريف مرسى مرسى عرفه العريف
49o243تجاره المـــنصورهمحمود احمد السيد نصار احمد
59o693اداب المـــنصورههبه السيد محمد المتولى عباس شحاته
تجاره عين شمسايهاب رضا محمد على281258
2o1875اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سمير السيد عبدالحميد
293o8oكلية البنات تربية عين شمسسلمى محمد حمدان سالم محمد
2o7792صيدله القاهرهاسراء جمال محمد احمد
حقوق القاهرهعمرو محمد محمود صبرى محمود الوكيل192819
3oo142تربية بنهاايه سعيد محمد سيد احمد
42424oتربية رياضيه بنات االسكندريهندي حسن الصافي عبد السميع
هندسة طنطامحمد عبد الرحمـــن محمد السيد ناصر488947
سياحة وفنادق جامعة الساداتعمرو نبيل لبيب حسن رزق213684
اداب الفيومساميه احمد جميل قطب77565
تربية بنهادنيا عبده فاروق عبده278367
5o8725طب الزقازيقكيرلس ناصر رمزى روفائيل
اداب الزقازيقحسين ناصر محمد حسين261939
424o86تجاره انتساب موجه االسكندريهخلود ايمـــن محمد عبدالفتاح غانم
طب اسنان كفر الشيخدعاء مهنا عبدالنبى على قلقيله448212
تربية كفر الشيخناديه محمد جابر محمد الدالي384166
تربية ابتدائي المـــنصورهناديه اشرف محمد الطاهر عثمان عبد الرازق القفاص593965
3o2231هندسة شبرا بنهاعبدالعزيز احمد عبدالعزيز على عابدين
تربية ابتدائي المـــنصورهجيهان عوض ابراهيم عيد ابراهيم573983
تجاره بنهااحمد ابراهيم محمود احمد227899
19251oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانشــاهنده محمد ابراهيم حسن
هندسة االسكندريهحبيبة خالد محمود ابوسرية414959
تربية ابتدائي المـــنيااسالم حماده ابراهيم عبد الرازق712398
296o74كلية البنات آداب عين شمساسماء حسين ابراهيم عبدالسميع
تجاره بنهااحمد نصر عبدالجليل وهدان294292
اداب القاهرههيثم ماهر لطفي كامل47838
5922ooتجاره المـــنصورهاحمد حسين حسن احمد محمد
8o5738تربية ابتدائي سوهاجاسماء على محمد على
طب سوهاجامـــنيه حازم احمد احمد832163
5o4o91طب المـــنصورهفلایر عبد الحميد حسن عبد الحميد المالحي
295o92كلية البنات آداب عين شمسفاطمه عالء محمد احمد
اداب حلواناسراء حسام محمد زكى149764
كلية اآلثار باالقصرطارق فرج عبدالمطلب عبد الواحد مـــنصور213681
56o33oهندسة المـــنصورهمحمد احمد السعيد النادى السيد
حقوق قنا جنوب الواديسلوى حسام الدين احمد محمود734316
661o44تجاره بور سعيدتسنيم على ابراهيم ابراهيم محمد
كلية البنات آداب عين شمسرنا ربيع عبدالواحد علي274748
79341oتربية اسيوطمـــنى محمد عبد هللا فرج
6462o7كلية هندسة بنهااحمد محمد عبد الغفار السيد
8o74o1طب سوهاجاميمه محمد جابر احمد
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6367ooكلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةميرنا محمد رضاء حامد ابو عماره
طب بيطرى المـــنصورهروان محمود مصطفى على زقزوق489892
756o2oطب بيطري المـــنيامحمد عبد الفتاح احمد محمد شحات
تجاره اسيوطمحمد عزت عبد الوهاب مرسى795151
تربية ابتدائي المـــنصورهاحمد طه عبد العزيز عبد الحافظ عرب572646
طب اسنان طنطااسراء عبدالمقصود ابراهيم الدعوشى218376
تجاره عين شمساسالم محمد عبد العليم حسن139752
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادين محمد اقبال احمد حمدى34962
2176o3تربية شبين الكوماحمد محمود عبدالجواد ابراهيم
اداب العريشاحمد مصطفى عطيه مصطفى664653
تربية ابتدائي الساداتاسراء رضا عبد اللطيف الدسوقى احمد236418
اثار الفيومرمضان حمدى عبدهللا خلف هللا727636
طب االسكندريهمحمد حامد على نجم الدين السنوسى342656
تجاره القاهرهرضوى مجدى محمد زكى42474
3o1171حقوق عين شمساسالم خليل محمود خليل
3o2283اداب عين شمسمارينا فايز جوده فلتس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماريسكا معين فهمى حنا مرقس15493
تجاره بنهااحمد هالل دسوقى احمد296389
تربية ابتدائي بنى سويفشيماء رفعت عبد المولي علي69665
2773o6اداب الزقازيقاميره الصادق بيومى ابراهيم
هندسة المـــنصورهمحمد عزمى الكنانى رزق الموجي579637
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى حسين جابر النعمانى212422
73o925طب االسنان المـــنيامحمد شعبان عبدالسالم ثابت
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى محمود عبدالوهاب السيد266937
تربية كفر الشيخمحمد رضا أحمد اسماعيل شمس الدين376142
8o6o96هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمينا فتحى صادق هرمينا
64o19oطب بيطرى الزقازيقدعاء مالك محمد كمال جنيدى
49o57oتجاره طنطامحمود محمد محمد البسطويسى
353o1تجاره انتساب موجه قاهرهشروق اشرف مرعى على درويش
اداب المـــنصورهغاده السيد كامل عبد العزيز احمد573877
37o433تربية ابتدائي كفر الشيخنورهان احمد سعد الدين محمد حنتيره
8o4o83تربية ابتدائي سوهاجمها عبد الباسط محمد جادالرب
هندسة طنطاابراهيم ابو اليزيد شعبان الحداد362718
تجاره اسيوطحماده كمال كامل محمد794616
هندسة شبرا بنهامحمد عالءالدين محمود حسين القبطان262165
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدير صالح عثمان ابراهيم271969
58o495تربية المـــنصورهيوسف محمود الصاوى الصاوى محمد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخامـــنيه عادل رشــاد السيد احمد235919
تربية اسيوطهويدا ناصر حسانين على798546
طب عين شمسندى بسيونى محمد اياتى299337
صيدله بنى سويفشريف وحيد شلقامى احمد721332
71o2oطب بيطرى بنى سويفايمان عبد الجواد على ابراهيم
2692ooتجاره عين شمسمحمود اسامه محمد عنتر
اثار القاهرهيارة طارق محمد سعد عبد المقصود363434
8o148oحقوق اسيوطفايق نصر نبيه ملك
اداب القاهرهنورهان عبد الناصر احمد عبد التواب58555
تربية كفر الشيخأسماء جمال حامد عبد الفتاح النوساني377725
اداب انتساب موجه عين شمسدنيا عادل عبد السالم ذكي126531
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسساره محفوظ حافظ محمد659757
79o999تربية اسيوطايه محمد شحاته محمد
5o3935تربية جامعة دمياطهاجر احمد وهبة عماشة
7483o1اداب فرع الوادى الجديدأميرة سامى مصطفى أحمد
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كليةاسمجلوس
تجاره االسكندريهياسمين على حسن على هريدى417662
كلية البنات آداب عين شمسمى محمد راغب عبد الحميد142387
اداب دمـــنهورمحمود محمد رجب محمود427294
اداب طنطاهاجر سامى عبد المـــنعم مرسى شبانة361192
تجاره عين شمساميره احمد فؤاد عالء الدين133965
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد احمد عنانى السيد227178
اداب القاهرهاالء احمد علي احمد39285
صيدلة الفيوممريم حمدى عبد الحميد عبد الدايم77823
238oo1تربية الغردقة جنوب الوادياسماء على عمران على
اداب عين شمسهاجر ابراهيم ياسين ابراهيم274457
اداب المـــنصورهابراهيم محمد عبد السالم عبد الغنى السيد داود572888
تربية بنى سويفايه يحى محمد اسماعيل69646
تجاره دمـــنهورايه السيد متولى احمد جنيدى348264
تربية بور سعيدمى السيد الحسينى ابراهيم662283
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراشرف احمد عبدالحميد محمد شلبى439893
صيدلة بورسعيدايمان جمال قرنى عبدالمقصود295217
6426o9تجاره الزقازيقشروق محمود عبد العاطى موسى
فنون جميله فنون حلوانامـــنيه حسن عبد الحميد ابو العال14234
هندسة اسيوطابراهيم عمر ابراهيم على47893
اداب المـــنصورهرضوه راضى بدير مشــاق493973
طب القاهرهايه احمد ابراهيم محمد حجازى49437
اداب عين شمسايمان مجدى الدكرورى حسن268394
تجاره القاهرهاسالم محمود محمد اسماعيل272481
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد سيد عبدالرحمـــن موسى272826
هندسة طنطاعبد الرحمـــن محمد ناصر محمد عبد العزيز357718
كلية هندسة بنهامصطفى مجدى عبد الفتاح بيومى عبد ربه497629
هندسة اسيوطكيرلس جمال مـــنسى شحاته796775
اداب القاهرهندى احمد سعيد صادق48732
هندسة بور سعيدمحمد اسماعيل احمد رمضان الصباغ636673
262o41التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرحمه محمد عبدالمـــنعم عبدالعزيز
42o843اداب االسكندريهمصطفى حمدى سعد عبدالرحمـــن التركى
132o64اداب القاهرهشيماء هانى عبد الغنى السيد عمر
هندسة الزقازيقاحمد محمود عبد العظيم على محمد564948
هندسة الزقازيقجليله على شحاته على585183
298o66اداب بنهاغاده حسن محمد محمود
اداب عين شمسايه السيد ابوزيد محمد264689
3o4o46اداب القاهرهاسراء جمعه عبدالرحيم موسى احمد
193o22حاسبات ومعلومات القاهرهلينه مهاب محمد عبداللطيف
كلية البنات آداب عين شمساسراء مصطفى عمار حسين639973
صيدله االسكندريهحبيبة حسام محمد حسن قطب433987
كلية األلسن بنى سويفعلي عزت عبد العظيم ابراهيم63485
رياض اطفال المـــنصورهساره ياسر طلعت سعيد486763
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر احمد نجم سيد احمد266118
7939o1تجاره اسيوطماهر ادور ماهر ثابت
83151oحقوق سوهاجفهد محمود عابدين سعد الدين
73o58oاداب المـــنيااسماء حسنى سيد فراج
5217o7كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسلمى ايمـــن محمد عزت محمد على االبزارى
684o8تربية بنى سويفابراهيم جابر سيد ابراهيم
طب بنهامحمد عيد عبدهللا محمد223447
رياض اطفال بنى سويفحمديه محمود عبد العزيز عبد المجيد65998
23o853صيدله طنطااسالم سالم محمد سالم شريف
2961ooكلية البنات تربية عين شمسسماح حنفى احمد عبده شــاهين
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كليةاسمجلوس
تربية رياضيه / بنات المـــنياهاجر نبيل محمود محمد725249
81o843تربية سوهاجايه محمد على خميس
64o916تجاره الزقازيقعبد هللا احمد احمد على سالم
تربية ابتدائي قنا ج الواديوالء سعيد اسماعيل محمد739837
تربية ابتدائي الفيوماثار محمد ربيع عبد العاطي78372
هندسة القاهرهاحمد محمد زكى صالح133356
معهد فني صحى المـــنصورهعصام السيد حمزه على الهنيدي578898
1364o8تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد ممدوح محمود خليل ابراهيم
347oo1فنون جميله فنون المـــنيافرح محمد عبدالحميد كامل سليمان
262oo9تجاره عين شمسعمر لطفى احمد حافظ
42o887تجاره االسكندريهاحمد على مـــنصور على عبدهللا
كلية طب أسنان الفيومعبد الرحمـــن جمال سيد محمد73136
5o263oتجاره جامعة دمياطمحمد طه محمد كيوان
تربية شبين الكومفاطمه محمد عبد العزيز محمد النجار214232
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن سعد الدين جعفر السيد124971
هندسة شبرا بنهامحمد سيد محمد اسماعيل288999
3o1584السن عين شمسفاطمه على كمال علي
154o31اداب عين شمسدنيا سعيد مصطفى محمود
128o61طب عين شمسيارا سعد عفيفى برين
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةالهام ابراهيم محمد ابراهيم638977
5o2132تجاره جامعة دمياطاحمد عالء الدين عز الدين حسونه
صيدله عين شمسمى محمد طه محمد عثمان262354
هندسة طنطامحمد عبد المـــنعم أمين محمد عمران459974
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمود مدحت محمد عباس حافظ425754
5o7353اداب جامعة دمياطنهال محمد محمد أحمد إبراهيم سريه
تجاره القاهرهمحمود احمد محمد احمد احمد البطاوى127292
57oo66تربية المـــنصورهساره السيد خالد عبد الفتاح خليل
تجاره االسكندريهيحيى يسرى السيد يوسف محمد418546
839o8هندسة القاهرهاحمد عادل احمد حسين
فنون جميله فنون ج االسكندريهندى محمد مرسى حسين347659
هندسة االسكندريهمحمد احمد حسن كشك342627
5o6166تربية جامعة دمياطاحمد محمود محمد الحديدى قشقوش
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورا ايمـــن محمد شعبان عبد السالم231735
طب الزقازيقعبد المـــنعم محمد احمد السيد احمد512769
تربية بنهاسميه وليد عبدالعزيز على حسنين277819
هندسة قناامانى جوده محمد محمود757654
51921oاداب الزقازيقشريف عادل عبداللطيف عبدالوهاب
41o519تربية اسكندريةعاصم خالد محمد صفوت مصطفى
فنون جميله فنون حلوانندى طارق محمود عبدالعزيز196392
تجاره االسكندريهعمر خالد حسين عبدالحى ابراهيم411548
2o8199كلية البنات آداب عين شمسمريم محمد السيد عبده
طب المـــنصورهساره حمدى حسن عيد الرصاص586566
هندسة االسكندريهعمر مجدى مرزوق شبل414849
57o53oطب الزقازيقساره محمد حامد عبد الحى الهريدى
تربية ابتدائي المـــنصورهفاطمه الزهراء رضا ابراهيم احمد سالم563647
5864ooهندسة الزقازيقمحمد جمعه السعيد السيد يونس
2o9671هندسة حلوانعبدالرحمـــن شعبان ابوبكر عبدالرحمـــن
2911o8كلية البنات آداب عين شمستيسير اشرف محمود محمد هاشم
66159oكلية أداب بورسعيدفرح محمود السيد السيد محفوظ
تربية اسواننعمة احمد زكى فرج هللا823629
صيدله المـــنصورهنهال السيد محمد حسين عمير579334
3627o2طب طنطامحمود الحسينى ابو اليزيد الهيتمى
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كليةاسمجلوس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةصالح الدين عماد مصطفى فتح هللا طلبه213423
هندسة االسكندريهاحمد محمد محمد محمود حسان455174
اداب اسيوطايرين مرجان محروص جرس798142
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسزينب احمد محمود عبد اللطيف657686
تربية ابتدائي قنا ج الواديمصطفى احمد سيد حسين735875
15o898تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبد المـــنعم محمد السعيد محمود
تربية ابتدائي طنطامـــنار حمدى زكى محمد عبد النبى359246
7497o9اداب فرع الوادى الجديدعمرو مجدى حموده احمد
تربية اسكندريةهدير ياسر جابر احمد محمد417211
طب االسكندريهمحمد علي فايز حزين443542
طب االسماعيليه ج قناة السويسمـــنه محمد حسين محمد652629
29o875اداب عين شمسسيد ياسر سيد مصطفى شعالن
كلية هندسة بنهااسالم فرج حجاج فرج الجزار586624
493o34حاسبات ومعلومات المـــنصورهاميرة محمد محى الدين كامل صالح
تربية الزقازيقهناء على علوان محمد642541
341o65تربية اسكندريةعادل عبيد عبيد شعبان الباتع
5o9894تربية الزقازيقنسمة جمال ابوالمجد يوسف
3o635هندسة المـــنياعبد هللا مدحت احمد عبده
5o741اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبد الرحيم ابوالنور محمد
نوعية الزقازيقاسراء عماد الدين محمد محمد النحاس643826
هندسة طنطامحمد وائل ممدوح ابو جازيه357789
تجاره بنى سويفمحمد اشرف عبدالمغنى ابراهيم718326
طب المـــنصورهشــادى السيداسماعيل محمود قريش493764
6568ooاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةبوال لطفي اديب يعقوب
تربية حلوانساره محمود علي عبد الشــافي146169
36137oتجاره طنطااحمد محمد عبدربه خليفه
صيدله المـــنصورهماريان ابراهيم بخيت ابراهيم خليل567157
طب بنى سويفمحمد احمد محمد عبد العزيز89522
اداب دمـــنهورعمرو عادل محمود احمد سالمة426363
597o9تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد احمد عبد الحليم عباس
اداب االسكندريهاحمد جمال احمد حسن416111
14o5o5اعالم القاهرهشيماء احمد عزت احمدالسعدنى
 تربية الساداتحسين نصر الحسينى المصرى224131
412o97صيدله االسكندريهيحيى يسرى حسن على سويلم
7929o5تربية رياضيه بنين اسيوطحازم احمد عبد الرحيم محمد
تربية المـــنصورهاسماء شعبان شوقى احمد581537
تربية بنهامروه سمير فتحى السيد الجمل229126
تربية الزقازيقعبير عبد ربه السيد عبد الرازق642616
424o43اداب االسكندريهنيرة محمد احمد عبد المقصود حربى
39o347هندسة طنطاايمان امجد احمد عصر
رياض اطفال االسكندريه طالباتنورهان عباس عشري عبد اللطيف الوكيل419498
تجاره اسيوطمحمد ماهر محمد عبد الرؤف749823
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمروه على عبدالعزيز شلتوت222344
اداب القاهرههند ناصر اسماعيل مرسى189695
تجاره الزقازيقايه محمد دسوقى ابراهيم517747
اداب حلوانساره سعيد سيد محمود265998
تربية اسكندريةآالء احمد سعد مصطفى الشيخ428216
3o3386حقوق بنهااحمد محمد فتحى عبدالمقصود المالح
كلية البنات آداب عين شمسخلود ايمـــن مختار محمد146337
تجاره القاهرهياسمين رمضان شعبان رجب31537
هندسة حلوانمحمد السيد ابودهب حسانين269885
تربية ابتدائي اسيوطفاطمه شحاته حسين فرحان791515
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كليةاسمجلوس
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسهاجر ابراهيم محمد الشــاعر667423
4948o3طب بيطرى المـــنصورهاسراء ابراهيم المرسى النجار
8178o7كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمحمد الديب صديق معروف
421o8السن عين شمساالء عبد الكريم السيد حمد
8o4o8oكلية األلسن سوهاجمـــنى زيدان عبد الموجود حسين
5o5o41تربية جامعة دمياطسارة عبدهللا محمد محمد عيسى
تربية اسيوطدينا صدقى لويس قلينى792778
تجاره بنى سويفمحمد مصطفى عبد العاطي محمد712267
64o375السن عين شمسمحمد عادل عزب محمد
هندسة القاهرهعلى مصطفى حسن على17593
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةحسين السيد حسينى السيد العماوى287114
219o57كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفياسمين مجدى عبدالحميد صقر
2257o5تربية الساداتهدير محمود نصر محمود 
287o77كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد طارق محمود السيد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن محمد محمد علي مبروك227776
48735oصيدله المـــنصورهعمرو اسامة محمد عبد المجيد المصرى
صيدلة بورسعيدبكر اشرف بكر عبد الغنى799547
طب القاهرهامانى عصام بدر عبد الفتاح58179
هندسة اسيوطمحمد سيد حسن محمد87226
هندسة طنطااحمد حمدى مصطفى محمد خليل358851
اداب المـــنيارانيا رمضان مرسى ابراهيم724671
صيدلة المـــنيابيشوي مجدي فايز شحاته714644
تربية المـــنصورهعبير محسن عبد الشكور عبد الشكور589413
تربية ابتدائي اسيوطمينا ابراهيم فرج عجايبى793539
اداب عين شمسنورا اشرف فوزى احمد شحاتة195281
كلية طب أسوانامل حسين سايح بدري824449
2o624oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةماريان فضل شفيق سويفى
تربية ابتدائي الفيوماسماء رمضان محمد ابراهيم74435
رياض اطفال االسكندريه طالباتساره جمال رجب عبد هللا القصاص394142
5678o9تربية ابتدائي المـــنصورهسهيله حسن حسين محمد هويدى
صيدله القاهرهاسراء عويس محمد محمود88972
71376oاداب المـــنيامها البدرى محمد احمد
3o3519صيدله طنطادينا جمال سويلم سويلم
تربية ابتدائي الساداتنورالدين شرف جمعه حسانين السبكي218146
تجاره بنى سويفايمان حسن محمود عبد الحليم62256
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد شوقى احمد شرف الدين217478
نوعية الزقازيقامل محمود محمد محمد مصطفى518419
822oo3إعالم ج جنوب الوادىاسراء محمد عبد الحفيظ حامد
تجاره سوهاجاحمد عماد الدين احمد صابر813171
8o1486تربية رياضيه بنين اسيوطمحمد سيد محمد حسين
تجاره عين شمسيوسف محمد رضا عبدهللا263543
5815o6كلية اآلثار سوهاجايه رضا حامد عوض
دار العلوم ج القاهرهاالء احمد سليم خضر محمد347688
28296oنوعية عباسيههدى ايمـــن مسعد مـــنصور
657o24كلية هندسة بنهامحمد طارق عبد البر شعبان فضل
3434o5فنون جميله فنون ج االسكندريهمصطفي احمد سعيد سليمان ابو المجد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمايا عبدالسالم عبدالمقصود احمد635953
كلية طب أسوانمريان نبيل بولس شهات822152
289o22كلية البنات تربية عين شمستهانى عبدالرافع رضوان محمد
سياحة وفنادق المـــنيايوسف عبيد ابو اليمين بولس725991
طب سوهاجبيتر عماد جابر كامل813272
هندسة طنطااحمد عالء الدين البيومى محمد ابو نعمه356968
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اداب اسيوطهبه عبده طه سيد787749
هندسة االسكندريهندى وليد محمد محمد جمعه346375
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو عصام عاشور عبد اللطيف122934
144o7oتربية حلوانساره محمد ابراهيم عبد الغنى
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد محمد على محمد65448
646o15السن عين شمسمحمد سليم عبد الكريم محمد
تجاره بنهاعبدالفتاح عصام عبدالفتاح طه286791
فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم محمد كامل محمود علي349417
اداب بنهاريهام محمد بديع عبدالرحمـــن278894
هندسة طنطامحمد محمد طه الطوخى358863
هندسة عين شمسعمرو على على على الشوربجي187667
صيدلة الفيومدينا محمد محمود احمد76432
طب بيطرى المـــنصورهاسراء فرج جمعه يوسف جمعة576422
طب المـــنصورهمحمد علي محمد خيري علي الخولي488858
2621o2صيدله الزقازيقيارا عزت محمد قنديل
رياض اطفال المـــنيا طالباتمديحه عبدالسالم عبدالدايم عثمان712887
نوعية بور سعيداسماء سعد محمد محمد ياسين662313
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد نشــات ماهر شــاهين218295
هندسة الزقازيقمصطفى مدحت محمد بسيوني ابراهيم635738
35o439اداب دمـــنهورماجدة ابراهيم عبد هللا محمد
طب القاهرهتقى احمد محمود محمد152394
السن عين شمسفاطمه محمد عبد القادر محمد45696
اداب االسكندريهأحمد حسين ميمون نوفل335527
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسنرمين طه بيومى محمد295134
35552oتربية رياضيه بنين طنطاإسماعيل عبد المـــنعم عبد المجيد عبد النبى حموده
تجاره الزقازيقشريف ناصر الشحات عبد هللا519423
السن عين شمساسماء ايمـــن عبد الحميد ابوالفتوح ابراهيم585224
تربية العريشساره عيد ابراهيم محمد666525
2o613oاداب انتساب موجه عين شمسايه يسرى احمد محسن
اداب عين شمساحمد ممدوح امام يمانى129572
72o944اداب المـــنياطارق ناجح مسلم محمد
36o318طب بيطرى كفر الشيخسميحه إبراهيم عبد الفتاح عبد هللا هجرس
7997o5رياض اطفال بنى سويفديانا نجيب غالى بشــاى
كلية اآلثار سوهاجيوستينا جرجس جوده عطيه657956
262o67تجاره انتساب موجه  عين شمسعبدالرحمـــن مصطفى عشماوى عشماوى
تربية طفوله ج دمـــنهورمريم مدحت مصطفي السيد ابراهيم429164
اداب اسيوطفاطمه حسن محمود احمد794194
تربية حلوانمحمد احمد رمضان عبد الاله51393
هندسة شبرا بنهاهاجر مصطفى راتب خليل291382
اداب المـــنصورهمرنا محمد محمود عبد الحافظ563427
هندسة بني سويفهيثم ربيع عيسى سعداوى89873
تجاره الزقازيقاحمد السيد محمود عطيه521264
هندسة االسكندريهمحمد سرور نعيم مصطفي دويدار459359
تجاره طنطامؤمـــن عادل حسن محمد البرماوى357882
5oo5o3تجاره جامعة دمياطياسمينا ياسر محمد تومه
تربية ابتدائي قنا ج الواديجوفانا عطيه االب مجلع رزق743933
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان عاطف محمد متوكل711153
43o943تربية ابتدائي الساداتياسمين عصام الدين عبد هللا محمدى عمر
5oo632تخطيط عمرانى القاهرهميرنا يوسف محمد محمد زهران
كلية البنات آداب عين شمسايه سعيد عبد ربه الديب287885
طب بيطرى الزقازيقنورهان محمد عبدالمـــنعم عبد هللا عامر646627
21498oصيدله طنطاسلمى احمد عبد العليم أحمد عبدربه
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كليةاسمجلوس
نوعية المـــنياداليا عليوة عبدالعظيم محمد716724
1321o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى عبد الفتاح محمد محمد
كلية البنات تربية عين شمسلمياء محمود سيد ابراهيم تهامى57943
216o64اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه بيومى محمد بيومى
56o312هندسة كفر الشيخطارق محسن بدير محمد النحاس
تربية المـــنيااالء فتحى محمد عبد العال713367
2o3792تجاره القاهرهايه حماده عبدالحميد زينهم
7135o9طب المـــنياانجى نادى توفيق ميخائيل
اداب االسكندريهبسنت سعد حامد توفيق محمد417356
3oo99oطب بنهااسماء طارق عبدالرؤف محروس
صيدله الزقازيقوليد ابراهيم احمد عبدالحميد488459
52o963اداب الزقازيقحمدى احمد طه احمد اسماعيل
كلية األلسن كفر الشيخاميرة عباس فوزى صالح حسين385111
طب الزقازيقبسام سامى السيد مصطفى مصطفى637261
تربية ابتدائي االسماعيليهوالء ابراهيم محمود امين654927
34o29oرياض اطفال االسكندريه طالباتهدير أحمد عطا على جاد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسنسمه عادل محمد مصيلحي اسماعيل661259
صيدله القاهرهيمـــنى اشرف السيد عبد الرازق18952
هندسة كفر الشيخمحمد عبدالوهاب عبدالوهاب المغازى الطبجي384912
طب كفر الشيخايناس قدرى ناجى البسيونى377871
1554o2تجاره القاهرهحسن عالء الدين حسن سيد
تربية طفوله طنطااميره عبد الحى عبد الرازق سيد احمد تركى494263
طب الزقازيقغيداء عاطف على محمد مـــنصور568214
2o5323هندسة المطريه جامعة حلوانحسن محمد ايمـــن ابوالمعاطى خاطر
صيدله المـــنصورهيارا محمد عبد الحكيم عبد الحليم485111
هندسة طنطايارا محمود نعمان احمد ابو العطا579131
3455o5هندسة االسكندريهمحمد يسرى عبد السالم محمد السيد
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساميره محمد السيد محمد298222
5766oاداب حلوانمازن محمود عبد التواب محمد
727o7تربية ابتدائي الفيومفاطمه خالد على عبد الباسط
تربية أساسي اسكندريةنهى طلعت إبراهيم مصطفى423283
37291oاداب كفر الشيخنسمه السعيد عبدالعزيز محمد فايد
تربية ابتدائي قنا ج الواديأميرة عبده عبدالكريم حفنى746265
هندسة المـــنيامحمد احمد حنفى عواض هالل292837
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد محمد محمد بسيونى146948
طب الفيوممحمد احمد فتحى احمد76868
اداب دمـــنهورمحمد جمال عبد الناصر رمضان عبد العظيم عفيفي426397
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد سامى عبد الحليم محمد البياع575942
تربية ابتدائي طنطاأسوه اسماعيل احمد ابراهيم ابو فراخ485329
تربية ابتدائي اسيوطمايكل ممدوح كرم يسى798681
صيدله الزقازيقاسماء محمود محمد حسن جوده488186
746o66صيدلة اسيوطأية على سعد توفيق
5oo211هندسة المـــنصورهخالد محمد عبد الرحمـــن القندقلى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد صالح سالم عبدالفتاح احمد296416
السن عين شمسمحمد كرم جابر اسماعيل272592
هندسة طنطاالسيد رضا محمود الفقى497369
655o4oهندسة االسماعيليةمحمد اسماعيل عبدالمـــنعم مسعود
هندسة عين شمسكارولين كرم شفيق دوس116757
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسعبد الرحمـــن محمد محمود مصطفى635855
طب عين شمسسمية ابراهيم اسماعيل على ابراهيم349742
64945o تجاره الزقازيقعزازى  السيد محمد محمد على
تجاره بور سعيدنور يوسف يوسف يوسف  العلمى664487
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كليةاسمجلوس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد ابراهيم عبدالحميد حسين223547
تربية حلوانايه احمد حسن محمود42945
عالج طبيعى قناهند بهاء الدين محمد بغدادى744239
3o4149هندسة حلوانمحمود اشرف محمد عبدالرحيم
2129o7طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد جمال يحيى عالم
4954o1تربية ابتدائي طنطانبويه محمود محمود سالمة
تجاره انتساب موجه قاهرهعمر طلعت عرفه عمر26519
تربية جامعة السويسروان محمود عبدالغفار تهامي657897
تجاره االسكندريهمعتز احمد عبدالجواد احمد عبد الجيد344365
584o71هندسة المـــنصورهمعاويه عصام محمد على االخرس
417o48تجاره االسكندريهايةهللا محمد محمود محمد رجب
حقوق طنطاحسن معروف عبد الونيس اسماعيل عباس426852
3o3497اعالم القاهرهاميره ابراهيم مرزوق عبدالحميد
1538o6اداب القاهرههاجر احمد حامد عبد الغنى
6647ooتربية العريشمحمد سمير محمد حسين
تجاره القاهرهرحمه احمد عيد احمد118936
41o125اداب االسكندريهسهيلة مصطفى عبد المـــنعم محمد سويلم
هندسة اسيوطاشرف حسني عبد المحسن السيد حسانين666319
رياض اطفال المـــنصورهنورهان رجب السيد محمد ابو سته489462
58615oهندسة الزقازيقمروان مسعد عبد الحميد امبابى
حقوق عين شمساحمد مجدى احمد محمد296591
52o946نوعية موسيقيه الزقازيقاسراء عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن عبد المطلب
اداب االسكندريهدينا عادل عبد الرحمـــن يوسف348849
1737oحاسبات ومعلومات القاهرهباسم محمد رضا عبد الحميد
اداب انتساب موجه االسكندريههبه خالد متولى حسين411351
3oo74oكلية االثار ج اسوانالزهراء ابومسلم احمد ابومسلم
تربية ابتدائي الساداتفيروز احمد فؤاد ابو شــادى218552
تجاره المـــنصورهاحمد جمال الشحات حسين487237
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاميره ناصر الدين السيد عبد الحميد الفحام346932
طب طنطاابراهيم السيد ابراهيم حماده366411
طب عين شمساسماء عقيلي محمود عقيلي143892
تجاره عين شمسعلى احمد على عبدالرشيد267223
413o24عالج طبيعى ج كفر الشيخمينا سليمان معوض تادرس سويحة
هندسة اسيوطخيرى عادل احمد باز472718
135o75اداب حلوانمـــنة هللا محمد عباس عبد هللا
296o17تجاره عين شمسمحمود احمد امين عبدالعظيم
4142o2هندسة االسكندريهشريف محمد مصطفى محمد عبد الرازق
231o16هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد سامى عبدالسميع الطويل
456oo9هندسة االسكندريهحسام الدين حسنين مصطفى ابراهيم حسنين
5o864oطب بيطرى الزقازيقايمان عوض محمود عوض على
5o3233طب بيطرى كفر الشيخعبير أشرف محمد على
67oo77تجاره بور سعيداحمد سعد محمد عبدالسميع احمد
هندسة القاهرهمؤمـــن رافت ياسين احمد124591
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةهشــام ابراهيم عبدالرحمـــن الصعيدى217773
طب الزقازيقاسامه محمد حسن عبد الكريم سالمه513313
1282o2تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء اسامه انور عبد هللا
12739oتجاره عين شمسحامد حسين حامد شرف
طب بيطرى القاهرهرضوى محمد محمد امين عمران268257
هندسة عين شمسمـــنة هللا اسامه عبد الكريم محمد السيد17772
287o78تجاره عين شمسمحمد عابد الجيوش محمد الفحل
تربية المـــنياايات خالف اسماعيل امام723564
تجاره طنطامحمود سعيد زكريا النمرود358416
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5o8125هندسة المـــنيابسام ايهاب طه مطر
تربية االسماعيليهايه عبدالدايم سليمان مجاهد حجازي653747
هندسة المـــنصورهحسن مصطفى السعيد ابراهيم بدوى569885
7962o9تربية اسيوطوفاء محمد دسوقى حسن
573o8oصيدله المـــنصورهحسن السيد سعد همام محمود
طب بيطرى المـــنصورهاميره مصطفى عبدالسالم الوكيل494828
صيدلة بورسعيدسلمى شريف بدر الدين محمد الطنطاوى574255
56o122تربية المـــنصورههناء حمدى على السيد رخا
147o19تجاره عين شمسامـــنيه حمدى سيد محمد السيد
3362o2اداب انتساب موجه االسكندريهإسراء أشرف محمد أبو الفرج بيومى
371oo5هندسة كفر الشيخمحمد طارق محمد الشربينى محمود الجمل
نوعية فنيه الزقازيقهاجر عبدالمحسن محمد رأفت عبدهللا الضريبى519944
2o9oo6طب اسنان عين شمسساره سعيد عبدالحميد زكى
268o59تربية حلواناسراء رافت اسماعيل علي
8o6572تربية ابتدائي سوهاجاسماء عاطف سيد عبد الجواد
13996oتربية عين شمسمعتز با طاهر يوسف امين
عالج طبيعى قناشيماء على احمد ادم824129
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمود السباعى محمد احمد على جبر592567
5o1821تربية جامعة دمياطدعاء محمد بالل عبد الحميد لبن
كلية البنات آداب عين شمسميار اسامه يوسف عبدالعزيز195298
648o96تجاره الزقازيقمحمود عصام محمد محمد
49o577اداب المـــنصورهمصطفى محمود محمد عبد الفتاح ابوريه
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاسامه عادل عبدالجليل رمضان موسى285778
42931oتربية ابتدائي دمـــنهورهاجر حمدى حنفى أبو حموده
تربية ابتدائي الزقازيقاسراء سعيد محمد محمود متولى587185
5o1811اداب جامعة دمياطجيهان جالل محمد الزينى
رياض اطفال المـــنيا طالباتياسمين صبحى عبدالمحسن محمد723658
نوعية الزقازيقعبد هللا رضا محمد عبد الجليل522814
اثار قنا جنوب الواديمريم هانىء صدقى صادق516515
566oo2صيدله المـــنصورهمحمد ابراهيم مراد محمود الدسوقي
2742o1اداب حلوانوالء عادل على احمد محمود
28781oتجاره انتساب موجه  عين شمسمـــنار محمد احمد سعد االزهرى
66o9o4تجاره بور سعيدروان حسام بيومي عبدالهادى يوسف
3o1o38صيدله الزقازيقندى محمد الشحات محمد
تجاره بنهاعبدهللا طارق محمود مهدى289558
15176oاثار القاهرهاميره عادل بدوى عبد الوهاب
تجاره بنى سويففيبي خلف وليم جرجس723413
تجاره عين شمسمى جمال حسين موسى195394
73573oكلية الطب بقناالزهراء راضى محمد بكر
516o9oطب بيطرى الزقازيقاحمد عمار عبدالسميع محمد شلبى
هندسة كفر الشيخعمار عماد خليل عبدالرحمـــن صالح381528
36o173تربية ابتدائي طنطامى عبد الفتاح على البنهاوى
4854o1اداب طنطافاطمه السيد محمد ابراهيم الجندى
1918ooتجاره القاهرهيوسف عبدالرحمـــن ابراهيم عبد الرحمـــن يوسف
تجاره القاهرهدينا محمد حسن سيد153725
7942o1تربية ابتدائي اسيوطلمياء ناصر احمد جابر
376o86تجاره كفر الشيخمحمد ابراهيم السيد عشرى
هندسة طنطاسميره انسى مـــنير لبيب تادروس359722
طب عين شمسامـــنيه اشرف عبدالفتاح عواد الطنانى288148
27591oاداب طنطامحمود فتحى احمد فؤاد كامل شلبي
8o5546تربية سوهاجيسرا جمال صالح ابو جهيم
هندسة االسكندريهاحمد عالء متولى متولى على453992
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تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتهند اشرف فتحى الشــافعى219419
اداب الفيومحسناء محمد شعبان محمد76935
تربية اسوانبثينه حسن على عبده819996
21217oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد حسن محمد الشرابى
23o354كلية األلسن ج أسوانمحمود جمال عبدالمحسن الباجورى
495o48هندسة المـــنصورهعمرو محمد نبيه سراج
759o55علوم قنا جامعة جنوب الوادىامام عادل فايز مصطفى
اداب حلوانمحمد يوسف عبد الوهاب عبد هللا هيكل58877
تجاره انتساب موجه قاهرهوفاء احمد صالح السيد53493
38o3oفنون جميله فنون حلوانفاطمه اشرف حافظ محمود
اعالم القاهرهاسراء طارق حامد عبد العزيز44891
تجاره بنهاضياء احمد محمد نصر قدح286597
تجاره الزقازيقمحمد ادهم سعد عبدالصادق643957
287o12عالج طبيعى القاهرهسعاد وحيد محمد ابراهيم
تربية االسماعيليهنعمه السيد محمد اسماعيل653963
ع.دولى اعالم مدينةالشروقمـــنة هللا اشرف محمد محمد122866
362o75صيدله طنطايوسف عمرو ابراهيم عتمان
8o9oo3تجاره سوهاجساره محمود عبد الشكور عبد الفتاح
فنون جميله عماره ج االسكندريهاسماء جابر احمد حسين349837
41715oتربية طفوله اإلسكندريةسمر السيد محمد حسن
تربية قنا ج جنوب الوادىهاجر احمد عبد الجليل محمد747434
صيدلة المـــنيااسراء عكوش عبد العليم محمد755638
29o262اداب انتساب موجه عين شمسحمدى اسامه موسى سالم
35oo13فنون جميله فنون ج االسكندريهرحمه فتحى سيد احمد جابر
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محمود مصطفى عيد223784
اقتصاد مـــنزلى حلواناسراء فرج شــاذلي خليل749681
2989o1كلية البنات تربية عين شمسايه جمال فتحى محمد
دار العلوم ج القاهرهبشرى زينهم محمد عبد الهادى48788
طب بنهانجوي الشحات حسن علي ابوريه445984
اداب قنا ج جنوب الوادىاسراء احمد عبد المعز عبد النعيم732743
تربية ابتدائي بنى سويفايمان محمد سيف عبد الصمد67273
65162oدار العلوم ج القاهرهعمرو احمد محمد مختار
تجاره االسكندريهمحمود جمال الدين السيد حسين على338676
تربية ابتدائي سوهاجزهره الظم امين محمود815775
اداب اسيوطابرار جمال صابر احمد791123
2922o7كلية البنات تربية عين شمسايه مصطفى عليوه على
طب القاهرهنوران متولى فاروق رضوان48881
رياض اطفال بنى سويفريهام ربيع مسعود عبد الحفيظ71417
3616o2تجاره طنطامحمد عيد حسن على التالوى
تجاره االسكندريهمراد محمود محمد سعيد عوض342343
تربية ابتدائي شبين الكومفاطمه طارق رشــاد عبدالوهاب225562
هندسة الفيوماحمد أسامة إبراهيم محمد إبراهيم الدسوقى413571
تمريض شبين الكوم المـــنوفيةفاديا طارق صبحى عزيز214997
تجاره بنى سويفاحمد سيد بدوى عبد العظيم66583
اداب عين شمسمحمد عبدالحكيم محمد احمد السروجى291851
15o12oاداب حلواناحمد عادل احمد عبد العزيز
طب بيطرى فرع الوادي الجديدكرستينا رأفت فتح هللا موسى748132
296oooحقوق عين شمسعبدالرحمـــن سعيد عبدالستار الطحطاوى
تربية االسماعيليهاسماء مصطفى ابراهيم عطيه654479
65o82oنوعية الزقازيقاسراء حمدى على احمد
اداب انتساب موجه االسكندريهجوليانا وفقى زكرى جابر حنا هللا347593
صيدلة اسيوطشيروت نادى سعد محمد794416
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كلية هندسة الطاقة بأسوانحسام مصطفى كامل عثمان122734
345o3oتربية اسكندريةعبد الحليم جمال عبد الحليم ابراهيم البديوى
صيدله عين شمسسلمى عزت محمد عبدالقوى خالد298651
طب الزقازيقايمان عبد المقصود اسماعيل عبد المقصود521335
2o7o5oتربية حلوانصابرين عالم عبدالعليم عوادعالم
اداب انتساب موجه القاهرهاحمد جمال حسن مرسى29514
2o475oتجاره عين شمسمحمد مصطفى محمود عمر عبدالرحيم
اداب حلوانسلمى عادل فتح هللا محمود265772
29oo6oاداب انتساب موجه عين شمساحمد حمدى سيد حسن
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد اشرف فوزي مصيلحي642283
هندسة اسيوطديفيد ممدوح مايز ابوالخير796885
اداب انتساب موجه عين شمسرضوى سمير عبدالمـــنعم محمد197739
طب كفر الشيخاميرة كمال رياض عبد اللطيف ريشة374586
اداب االسكندريهمريم مجدي توفيق حامد على348316
هندسة االسكندريهسهيلة سعيد محمد عبدالبارى عياد349188
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن محمد عبدالفتاح خليفه221432
7345oهندسة الفيوماسماء سيد عبد العزيز فرج
2o18o3تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمود عبدالشــافى احمد
2859oهندسة حلواننرمين احمد عبد العال مهدى
تجاره االسكندريهنيرة سعيد عبداللطيف عبدالسميع حمدون417651
7995ooتربية ابتدائي اسيوطمحمد عز عبده كامل
تربية طفوله ج دمـــنهوروالء فتحي محمد سلطان429647
هندسة المـــنياامير عادل صالح عبد العظيم63886
5o4415هندسة المـــنصورهمحمود اشرف محمد محمد المهدى
19o388هندسة اسيوطكلوديا اشرف حسنى ناشد
صيدلة اسيوطسماح صابر احمد فراج786562
هندسة القاهرهروان سيد بدر احمد عبدالجليل188132
اداب عين شمسوالء محمد مصطفى محمود293571
صيدلة بورسعيدعبدالرحمـــن محمد محمد احمد ابو العال664115
تربية ابتدائي اسيوطاميره على فتوح عبد العظيم796444
تجاره القاهرهفايقه اشرف محمد حسن189355
66o426كلية أداب بورسعيداحمد ايهاب على محمد المجاور
رياض اطفال المـــنيا طالباتمريانا سمير شوقي فانا725634
729oo1طب اسيوطهناء عدلي بولس متري
هندسة حلوانعبد هللا محمود محمد عبد الحميد15983
1465o1السن عين شمسهاجر محمد عبد الرحيم احمد
29o8oتجاره القاهرهمهاب عادل احمد العمروسي
2618o3تجاره بنهاهادى محمد وليد فتحى محمد الدسوقى
السن عين شمسعبد الفتاح محمد عبدالفتاح عبد المقصود الزفتاوى357113
حقوق بنى سويفندي محمود احمد عبد الوهاب64988
215o72تربية الساداتايه صالح احمد عبد الحميد سراج الدين 
السن عين شمسشيماء اشرف محمود يسرى118872
154o28كلية البنات آداب عين شمسبهيجه محمد محمد على
7484ooتربية فرع الوادى الجديدبسمة محمد جابر حسين
صيدله عين شمسرانا عادل عبد العليم حسين عمار132192
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهبة نادى كمال محمود17447
تربية دمـــنهورشيماء محمد عبدهللا على428595
3o2856هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود ابراهيم محمود حسن البنا
اداب القاهرهتغريد حاكم احمد سيف47488
4199o1سياحه وفنادق االسكندريهسميرة مرقص حلمى انيس بشــارة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر حسن السيد احمد135957
هندسة االسكندريهياسمين عماد الدين السيد محسن455456
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22o632هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعماد رمضان عبدالرحمـــن الزرقانى
تجاره كفر الشيخمحمد عبد الناصر ابراهيم الرماح379895
طب االسنان المـــنياعمرو فتحى عبدالظاهر على728827
594o88تربية ابتدائي المـــنصورهسلمى اسعد رشــاد محمدين عمارة
تجاره طنطاسارة صفوت فهمى ابراهيم غطاس364613
اداب عين شمسنورهان شريف محمد سيد144871
صيدلة الفيوممريم محمد ابراهيم عبد العاطي74679
تربية ابتدائي المـــنيااروى احمد هانى عالم713722
تجاره عين شمسدينا ابوالعال على جاد265974
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةياسمين مصطفى ابراهيم السعدنى226763
17o63تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن محمد صالح محمود
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عادل عبد الجيد عبد الفتاح129562
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم هشــام محمد احمد مصطفي16811
طب اسنان طنطاوئام احمد محمد السيد احمد الرفاعي498359
اداب طنطامـــنى ياسر مصطفى عبد العزيز364674
السن عين شمسخالد ابراهيم رجب عبد الحميد عياد55892
حقوق عين شمسساره عصام احمد عامر احمد122865
6o734طب بيطرى القاهرهابراهيم محمود عطيه بيومى
اداب اسيوطورده رائف محفوظ يوسف798547
تجاره االسكندريهاسماعيل حسن اسماعيل حسن343253
تربية حلوانمحمد يوسف حسين علي حسن145136
29oo99حقوق بنهامحمد ايهاب عبدالمـــنعم محمد الشــافعى
38o361عالج طبيعى ج كفر الشيخدنيا طلعت عبدالفتاح عبدالحميد محمود
اداب دمـــنهوريوستينا يوسف انطوان لبيب419361
نوعية بنهازينب محمد احمد يوسف285964
رياض اطفال بورسعيدبسنت طارق محمد عبد العزيز663344
57o12oاداب المـــنصورهنورا مصطفى عبد العال محمد
تجاره عين شمسمحمود عادل محمد عبدهللا297356
2231o8صيدله طنطااميره محمد فتحى ابو شعبان
تربية الفيوماحمد طاهر ابوزيد محمد76468
66o164نوعية بور سعيدمحمد عبده محمد محمد البيومى   رمضان
3o3117حقوق بنهامحمود احمد محمد محمد النجار
اداب حلوانبسمه محمد عباس محمد حسن239349
تجاره القاهرهيسرا شكرى على محمود114518
صيدله المـــنصورهيارا محمود عبد الستار محمد493317
تربية العريشاسالم فاروق درويش سالم664658
28796oاداب انتساب موجه عين شمسمريم اسامه حليم رياض عطيه
4o13oصيدله القاهرهامـــنيه عبد السالم احمد محمد
تجاره القاهرهمحمود محمد احمد صالح83551
229o51صيدله الزقازيقنورهان مصطفى عبدالسميع حسانين
358o6oاداب طنطاحسين محمود ايوب محمود الشناوي
57156oتجاره المـــنصورهرفعت راجح رفعت الديسطى بدر
15o618تجاره القاهرهكريم طارق توفيق محمد
صيدله حلوانمى احمد نجدى عباس199735
هندسة عين شمسمحمد مصطفى رفعت احمد اسماعيل121957
662o85رياض اطفال بورسعيدنهله محمد فريد صالح حجازى
65o255اداب الزقازيقهدير محمد محمد حسين
هندسة كفر الشيخمحمد على محمد الشناوى الطحان375959
796o61حقوق اسيوطاحمد عبد اللطيف محمود احمد
56o615صيدله المـــنصورهرنا محمد رشدى محمود
3o1192تجاره بنهافاروق سيد فاروق احمد
طب بنهاايه محمد محمود سويد215569

Page 1822 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
طب طنطاالسيد محمد احمد نيده491875
هندسة المـــنصورهمحمد حمدى بدر هيكل495161
22599oطب بيطرى جامعة الساداتانصاف جمال مترى حبشي
اداب الزقازيقامانى صبح فهمى عبد الرحمـــن511545
اداب انتساب موجه االسكندريهنغم محمد عبد الرحيم عبدالعال349236
627o9حقوق بنى سويفسها محمد محمود احمد
كلية التربية الفنية ج المـــنياجوليا هني زكي ميخائيل714671
اداب انتساب موجه عين شمسنفين سامح مهدى حبشى265147
3694o1صيدله االسكندريهمى مـــنتصر احمد محمود الحلو
5o1253تربية جامعة دمياطاميره عصام السيد عبد الوهاب
732o67تجارة قنا ج جنوب الواديرحاب سيد احمد يسن
35o6o7طب بيطرى االسكندريههبه جمعه السيد عبدالسالم محمد
72822oتجاره بنى سويفاسامه كمال مرزق غالى
عالج طبيعى قناياسمين سالمة فتحى محمد823675
اداب حلوانوالء محمد فارس احمد زيدان56199
هندسة عين شمسمحمد سيد محمد ابراهيم119162
2928o4هندسة شبرا بنهامعتز عماد عباس السيد
هندسة االسكندريهكريم ابراهيم محمود ابراهيم342123
5794o4تربية ابتدائي المـــنصورههدير فؤاد فؤاد زايد السودانى
اداب الزقازيقنجاة اسامه محمد عبد الرحمـــن516543
تربية أساسي اسكندريةميرنا مرقس سويحة عبد المالك419616
8oo441تربية اسيوطهويدا صالح صبره مصطفى
82o511تربية رياضية بنين اسواناحمد محسن محمد احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود محسن رمضان عبد المحسن55278
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد عبدالعظيم سالم حبيب211977
إعالم ج جنوب الوادىحسام يحيى عبد الراضى أبوالوفا746843
كلية هندسة بنهاالسيد رافت ابوالمعاطى السيد سيداحمد276993
اداب االسكندريهنوران سمير سيد عبدهللا اسماعيل419351
اداب القاهرهمريم سعيد محمد عبد المجيد21429
تربية ابتدائي قنا ج الواديشيماء حسين سيد سعيد733992
752o3تجاره بنى سويفاحمد مصطفي هارون عبد القادر
65357oتربية االسماعيليهاحمد اشرف عاشور ابراهيم
اداب الفيومدعاء اشرف مصطفي كامل72436
384o29طب كفر الشيخمـــنار محمد عبدهللا حمد صالح
تجاره االسكندريهماريا امجد انور صادق لوقا349232
رياض اطفال المـــنصورههبه عاطف عبد الحكيم فرج569727
تجاره عين شمسايمان مختار عبدالسالم السيد275465
هندسة المـــنياعبدهللا محمد عبد الرسول محمود712794
طب اسنان المـــنصورهروان محمود أبوالمكارم بسيونى حسن489574
تربية االسماعيليههند حسن محمود عبدالحليم654923
صيدلة اسيوطنيرة سلمان سالم سلمان748155
4141ooهندسة االسكندريهاحمد هشــام محمد حسن عمار
اداب االسكندريهلمياء معوض ثابت جاد الرب عبد العال422877
36o6o1تربية طنطافاطمه ابراهيم مصطفى احمد العزب
تربية ابتدائي قنا ج الوادينجالء عبيد توفيق محمد732115
تجاره القاهرهحسن ياسر محمد صابر192694
هندسة عين شمسيوسف ياسر صالح الدين عيسوى262873
661o53تجاره بور سعيددنيا محمد محمد حسن النوتي
19226oفنون جميله فنون حلواناميره خيرى محمد فران
اداب المـــنصورهاحمد رزق الشحات عبد العال563994
7395o4نوعية فنيه قناأسماء عادل على محمد
639o92صيدله االسماعيليه ج قناة السويسامانى محمد مصطفى الرفاعى
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كليةاسمجلوس
8o1617صيدلة اسيوطالشيماء عصام الدين عبد الرحيم سيد
21515oكلية الطب البيطرى المـــنوفيةباسنت شبل محمود الزيدى
تربية المـــنصورهنورا احمد عبد اللطيف الخميسى شتيه593514
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء عصام عمر غنيم27683
طب المـــنصورهشرين عاطف ابراهيم محمد السايح589244
تجاره القاهرهيوسف قدرى محمد حافظ135758
تربية العريشاحمد سالم سليمان على666412
طب اسيوطاميل مجدي بدري كامل797415
5232o3هندسة الزقازيقمحمد عبدالرحمـــن محمد عيسى
2o9897تجاره انتساب موجه قاهرهمريم يونان بسخرون نوار مـــنصور
صيدلة اسيوطزينب كمال عبد هللا شحاته786789
291o82كلية البنات تربية عين شمساسراء سيد توفيق احمد
8o1o33نوعية فنيه اسيوطغاده محمدسرى سيد سالم
تربية طفوله ج دمـــنهورشمس خالد عبدالحليم على الدالى429533
تربية طفوله كفر الشيخياسمينا محمد عبدهللا محمد على384257
حقوق اسيوطمحمود جمال عادل عبد الرحمـــن787342
هندسة كفر الشيخمحمد حامد عبد الفتاح حامد383477
نوعية بنهامصطفى محمد احمد السيد286138
طب المـــنصورهحنان الدرينى احمد سالم583119
65o595تجاره الزقازيقاسماء عبدالرحمـــن احمد محمد السيد
هندسة االسكندريهحسام حسن مراجع عبدهللا335753
تجارة قنا ج جنوب الواديهاجر محمود فهمى على732126
تربية حلواندعاء خالد عبدالجواد محمد211826
طب الزقازيقاحمد محمد عبد الحميد على الشناوى584857
65451oتربية ابتدائي االسماعيليهشروق عالءالدين محمود محمد
154oo3اداب القاهرهسلمى نبيل علي عبد الحق
33844oتربية اسكندريةمحمود زكريا حسن محمد محمد
1488o5اداب انتساب موجه القاهرههيام عادل فاروق محمد فضل
738oo8تربية قنا ج جنوب الوادىخلود محمد ابو المجد رضوان
صيدله بنى سويفامل ابراهيم عبد السميع كريم98683
كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس باالسماعيليةاحمد طارق محمود برعي655461
66o217تجاره بور سعيدمؤمـــن جمال عبد الغفار على عثمان
تجاره المـــنصورهايه محمود محمد احمد على572773
هندسة القاهرهاحمد شوقي احمد احمد143388
5o18o5تربية جامعة دمياطايه عادل عزت حبيب
132o77اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه سمير عبد القادر ابراهيم
67o68طب بنى سويفرحمه عزام صالح كامل
تربية ابتدائي سوهاجنورا محمود مصرى احمد814373
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن ايمـــن عبد المقصود محمد23566
تربية الزقازيقاميره عبد المـــنعم محمد متبولى القاضى643427
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد ذكير محمود عطيه735247
صيدله الزقازيقابراهيم عبد هللا موسى السيد646815
488o87هندسة حلوانرأفت احمد حسن خفاجى
اداب حلوانمريم شكرى محمد خليفة148724
اداب طنطاايه ابراهيم محمود مصطفي عبد الرحمـــن364571
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةفاطمه سليمان سليم محمد656483
اثار قنا جنوب الواديمحمد مجدى بيومى محمد طه294319
71o618نوعية المـــنيااسماء مصطفى محمد عبد الحميد
3oo793صيدله الزقازيقايه اشرف جمال العزب الجد
7287o2طب اسيوطانجيل ناصر نصر عزيز
22247oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةبسمه جمال سليمان الفالغى
نوعية طنطامحمد سامى فتحى محمد البرلسى358641
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كليةاسمجلوس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدير حمدى محمد محمود266137
اداب حلوانمروه السيد محمد رشوان152167
687o7تجاره بنى سويففاتن على رجب مصطفى
تجاره عين شمساحمد فوزى محمد السيد294692
طب بيطري المـــنياندى عبد الجابر حسن عبد الجابر714918
3o1382هندسة شبرا بنهاحسين محمد حسن احمد
اداب الزقازيقيارا عاطف محمد مـــنتصر سالم عوده647362
تجاره عين شمسمريم سعد حلمى عبدهللا حمدان196232
طب طنطامحمود اشرف محمد سالم خليفه365929
طب بيطرى بنهاصالح خالد صالح محمد279847
كلية األلسن ج أسوانمهند احمد حسين كامل139222
كلية البنات تربية عين شمساسراء عبدالنبى السيد محمد عليوة294381
هندسة كفر الشيخاحمد مصطفى احمد ابراهيم569499
اداب عين شمسجهاد خالد عبدالعزيز نوير298911
2o4621تجاره عين شمسبالل احمد محمد محمد حسن
طب الزقازيقايه نبيل محمد فتحى على على517986
تربية ابتدائي بنى سويفمحمد رمضان عبد المعبود على66629
261o89تجاره انتساب موجه  عين شمسعبدالرحمـــن طارق محمد حسن
3571ooاداب طنطاعبد الجواد عادل عبد الجواد عبد الجواد السيد
57oo53تجاره المـــنصورهرحمه يسرى طه ابو نعمه
تربية ابتدائي المـــنياعبد الرحمـــن سالمه عبد التواب طلبه711422
تجاره عين شمسنورهان هانى سيد محمود جوهرى292269
1219o3تجاره عين شمسعبد هللا عصام عبد هللا عباس
تربية ابتدائي بور سعيدرانيا محمد حسن احمد حسن662694
593o82تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد هشــام مجاهد سالم ابراهيم
22o6o6كلية هندسة بنهاسمير ابراهيم محمد سمير االقطش
367o42طب بيطرى بنهاآيه جمال عبد الرؤف رزق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حسن حنفى محمد136688
رياض اطفال بنى سويفحنان احمد سيد سيد69139
هندسة حلوانيارا طارق محمد رياض274167
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره مصطفى عبد الحفيظ يونس151395
صيدله حلوانساره محمد ابراهيم عبدالعظيم226644
طب المـــنصورهرضوى السيد احمد حسن صالح567986
صيدله طنطاهدى عبدالحميد ابراهيم رمضان داود485878
79358oاداب اسيوطكرستينا كيرلس موسى كيرلس
هندسة عين شمسشــادى حسين سعيد البقرى192669
طب كفر الشيخمحمود جمال السعيد سليمان سيداحمد379572
تجاره جامعة السويسشريهان رمضان احمد محمد الناظر238373
663o3تربية ابتدائي بنى سويفعبد الرحمـــن جمال ابراهيم عبد الرؤف
51556oهندسة الزقازيقايمان عصام جوده عبد العليم
342o87هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن محمد احمد محمد شعبان
طب بيطرى القاهرهمريم عاطف عبد المجيد مهنى146446
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشهاب الدين عالءالدين فتحى الطباخ217351
52o792صيدله الزقازيقأسماء محمد السيد محمد سليمان
8o8143تربية طفوله سوهاج طالباتسميه محمود عبد الرزاق محمد
27891oاداب طنطاهبه عالء محمد محمد
12o259هندسة عين شمسلبنى طارق عبد الحميد وهدان
3488o2اداب االسكندريههاجر مجدى بسيونى على بسيونى
هندسة الزقازيقاحمد عادل عبد العظيم محمود سالم582813
56364oتربية المـــنصورهشيماء السيد على ابراهيم
37o67oنوعية كفر الشيخصفاء محمد حسن محمد زيتون
كلية تجارة ج أسوانمحمد نبوى محمد المغاورى822631
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اداب كفر الشيخمحمود عبد الرحمـــن محمود عبد الرحمـــن مسعود375227
اداب الفيوماسماء جمال مصطفى عبد الباقى94943
5918o5تجاره انتساب موجه المـــنصورهشريف اشرف السيد محمد عبد الستار
1823oتجاره القاهرهملك اسماعيل بدر الدين اباظه
14773oتجاره القاهرهعبد الحليم خالد عبد الحليم جاب هللا
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةيسرا مدحت خضر جابر793178
2196o1كلية الصيدلة ج الساداتنيرمين خالد على علم الدين
السن عين شمسالحسن حجازى غريب احمد651822
هندسة اسيوطهبة مـــنصور فتحي محمود63958
151o31هندسة اسيوطباسل حمدان احمد العزب شهيب
السن عين شمسنورهان ابراهيم قاسم عرفات277284
4264o5كلية اآلثار باالقصرمحمود رمضان محمد عبد الوهاب ملكه
اداب االسكندريهمى صالح الدين سيد سليمان محمد348656
13684oصيدله القاهرهمحمود سامى عبد الجيد عبد هللا
8o9767طب االسماعيليه ج قناة السويسامانى محمود محمد محمد
79o66oتربية ابتدائي اسيوطرحاب محمد محمد فرغلى
تجاره القاهرههنا محمد خالد محمود مصطفى18986
تربية عين شمسعمر محمد عمر عبد المقصود55835
7263o2هندسة المـــنيامحمود مصطفى محمد عبد هللا
636o8oهندسة االسماعيليةفرجينيا نصيف بخيت موسى
اداب عين شمسمريم ناجح غالى شحاتة122746
تجاره عين شمسياسمين نشــات محمد حسنين298198
6524o5تربية طفوله االسماعيليهميرنا نبيل وديع شفيق
اداب بنى سويفاحمد مجدى محمد حسانين64686
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسامانى محمد محمود نوير637837
35o145اداب االسكندريهمـــنه هللا طلعت محمد مسلم
725o54رياض اطفال المـــنيا طالباتشيماء رضا أحمد عبدالحميد
اداب دمـــنهوراحمد عبدالعليم عبدالسالم ابوخطوة425667
تجاره بنهارغده عماد عبدالعظيم السيد525464
صيدله طنطامحمود محمود عبدالعظيم محمد الجزيرى235655
هندسة المطريه جامعة حلوانعبدالرحمـــن محمد رأفت عامر يوسف187318
طب بيطرى المـــنصورهمحمد مصطفى محمد سيد احمد488453
كلية األلسن بنى سويفعيسى سالم عيسى خليل71367
7287o3كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفانديرا اسحق موسى بولس
5925o5هندسة المـــنصورهساره السيد محمد سالم سالم
تجاره عين شمسمروه عالءالدين محمود عبداللطيف ابوسمره114155
56o19oطب بيطرى المـــنصورهمحمود محمد احمد مشــالى
83o438تربية ابتدائي سوهاجمـــنار مصطفى كمال الدين على
282o64هندسة شبرا بنهامحمد حسن حافظ حسن عوض هللا
اداب بنى سويفمايسة سليمان عبد الفتاح سليمان69872
تربية ابتدائي بنى سويفغاده رجب محمد عبد الجيد69469
اداب القاهرهمريم مدحت انور مشرقي129894
صيدله الزقازيقسعيد حسن محمد مرسى514893
طب االسكندريهنهى ابراهيم ابراهيم جابر ياقوت438118
صيدله الزقازيقالسيد محمود اسماعيل محمود519366
هندسة القاهرهمؤمـــن فرغل عبد الحميد احمد121496
كلية البنات آداب عين شمسساره اشرف عرفان عبد الوهاب146347
اداب المـــنصورهعال عبد الرؤف السيد عبد الرؤف574719
اداب انتساب موجه القاهرهنرمين عبد الفتاح احمد ديب احمد47451
645o55طب بيطرى الزقازيقاسماء جمال عبدالعزيز عبدالكامل
تربية العريشاالء احمد حسن حمادة665796
45o662طب االسكندريهأشرقت محمد السيد مبروك
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طب عين شمسهايدى يوسف محمد يوسف288315
57125oصيدله طنطااسماء رضا السيد عبد العال
تربية بنى سويفصفاء عبد العزيز محمد عبد العزيز66856
51oo19طب بيطرى الزقازيقمى مصطفى محمد محمد السيد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمريم مدحت سعيد محمد635955
15142oكلية البنات آداب عين شمسمـــنى عالء الدين عبد المـــنعم محمد
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسايه محمود شديد امام642914
3544o8نوعية فنيه طنطاخلود سامى احمد احمد محشيه
444o32كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمصطفى مـــنصور محمود على جاد
تربية قنا ج جنوب الوادىهيام محمد احمد عبدالغالى745364
5919oاداب القاهرهاحمد حمدى احمد سالمه
639o13تجاره الزقازيقزينب حسين عبد الرازق بالل
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء سعيد عبد العال محمد21857
هندسة االسماعيليةعبدالقادر على نوفل جرير666631
فنون جميله فنون المـــنيالينا مصطفى على زكى341459
تربية ابتدائي المـــنصورهزينب محمد متولى محمد عبد المجيد ليلة579736
299o97تربية ابتدائي عين شمسجاكلين حسنى جمال عزيز
52322oنوعية الزقازيقاسماء احمد السيد نافع
حقوق االسكندريهانجى محمود محمد عبد القادر عبد هللا422682
رياض اطفال المـــنصورهرانيا محمود محمدى مهدى حبيب641394
تجاره طنطامحمد أحمد أمين محمد الشيخ497478
372o6oرياض اطفال االسكندريه طالباتدعاء السيد محمد غنيم
5o7428فنون جميله فنون المـــنيااسراء جمال عوض فرح النواح
تجاره االسكندريهسيف احمد سعيد الجزار344696
42921oتربية ابتدائي دمـــنهورآيه محمد عبد الحليم راشد
2125o3تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد طارق فتحى جاد
طب بيطرى دمـــنهورامـــنيه شعبان على البهلوان448587
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلواناسراء محمد عبد العال خليل143814
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمـــنى سعيد محمد سعيد سالم582482
22o91oتربية الساداتفاطمه محمود عبدالغنى محمود 
45o146صيدله االسكندريهاالء محمد شــاكر فرهود
تربية شبين الكومهدير حمدى محمد شحاته214867
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد عبد العزيز جابر محمد غزال345631
هندسة االسكندريهمحمود عبد الكريم طه محمود السيد هالل453484
41733oتربية أساسي اسكندريةاميرة صادق حسين عبدالمجيد محمد
عالج طبيعى القاهرهوسام وائل نجم حسينى521368
2o8424تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى عبدالفتاح عبدالمـــنعم على
58949oطب بورسعيدايناس هانى محمد طاهر عبد العزيز
تربية بنى سويفاسماء عادل طه عبد الغنى66729
اداب الزقازيقهبه محمود عبد الحميد جيالنى648662
طب بنهاانجى شريف فاروق محمد المهدى278666
تجاره عين شمسهاجر مجدى سيد عباس114625
طب بيطرى بنى سويفصفيه محمد ابراهيم عبد الحليم89789
صيدله القاهرهوفاء سرور عبد الحميد السيسى22582
56oo15تجاره المـــنصورهعمر محمود محمد فاروق محمود مجاهد
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس مصطفى محمود صدقي محمد عبدالرحمـــن عبدالحافظ635737
تمريض  اإلسماعيليةاسماء صالح محمد احمد السيد655345
1891o7تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد هشــام حسين الكويس
5169o4تربية الزقازيقأحمد محمد عبد الحميد عباس
6699o8صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد كامل محمد عبدالرحمـــن
سياحة وفنادق جامعة الساداتمحمد عبد الرحيم محمد جاد427164
56o194طب بيطرى المـــنصورههشــام شريف عبد المـــنعم السعيد صابر
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اداب بنهااحمد محمود عبدالرازق بركات295374
نوعية الزقازيقياسمين على احمد وهدان644345
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتهاجر أبو عامر محمود خيرهللا745155
1491o9طب القاهرهاسراء مجدى سعد عبد الفتاح
تربية ابتدائي طنطاتقى محمد بسيونى االبشيهى486664
52o877تخطيط عمرانى القاهرهاحمد يوسف الشوادفى هاشم يوسف
حقوق القاهرهرحاب عصمت حافظ ناصر السيد39354
طب بنى سويفماجد محمد مصطفى شحاته64637
تربية اسكندريةرحاب محمود حسن محمود عبد العال417764
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفكرى مـــنصور مختار مـــنصور187628
81o544طب سوهاجمينا الطيف فرنساوى ناشد
69o79هندسة بني سويفعمرو عبد العزيز مصطفي محمد
علوم بورسعيدزينه عصام محمد خليل شــاهين664567
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةجهاد محمد سعيد خضر218337
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناحمد طارق كامل حسن ابراهيم29543
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسرانا مدحت على محمد636289
5o86o1كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةامـــنية محمد احمد محمد ابراهيم
35o817رياض اطفال االسكندريه طالباتفاطمة سليمان احمد محمد سليمان
تجاره بنهاعادل رضا نصر هللا تكال276367
375o12عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد عصام بريك سعد محمود
5o6827صيدله المـــنصورهاسراء محمد رضوان محمد رضوان
اداب قنا ج جنوب الوادىمادونا عاطف عبدهللا يني743984
طب القاهرهياسمين عبدالناصر عبداللطيف عباس197682
429o13تربية دمـــنهوراماني محمد عماره محمد عماره
كلية األلسن كفر الشيخفاطمة محمد حامد عبد الدايم385287
6315oاداب بنى سويفهيام رمضان شعبان على
تجاره القاهرهمحمود محمد سيد محمد16755
تجاره االسكندريهمحمد سعيد احمد الفيومي425458
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد عادل السيد حسنى عبدالمقصود443362
33857oاداب االسكندريهالسيد عبد الرؤف الغيطانى محمد
اداب المـــنصورهشروق ابراهيم محمد ابراهيم احمد593957
43o158تربية طفوله ج دمـــنهوردينا احمد السيد الشرقاوي
15o594تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن زكريا خلف ابو عدب
تجاره الزقازيقاحمد صبحي محمد بغدادي516892
5o7o42تجاره جامعة دمياطمحمود بكر شــاكر عبد العزيز عمر
44o158كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد محارب على محرم محمد عبدالحليم
هندسة عين شمسمينا طلعت زكى بسادة262677
1222ooتربية حلوانميار مصطفى عبد النبى عبد الرحمـــن
58o143صيدله الزقازيقغاده اسامه محمد السعيدعبد العليم
59o643هندسة بور سعيدمحمد عبد النبى مطر مطر ابراهيم
حقوق بنى سويفحسام محمد مصطفى حسن66283
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنادين ياسر مصطفى شوقى محمد636167
تجاره القاهرهمريم عبد الحميد محمد جمعه سليمان93589
73o3o3صيدلة المـــنيااسالم سعيد عبد الجواد عبد الرحمـــن
تجاره عين شمسعمر محمد جوده جاد هللا145399
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره عادل ابوالحديد محمد حسين218326
صيدله االسكندريهميرنا السيد احمد عبد الحافظ طايع413193
524o75هندسة الزقازيقالسيد على احمد السيد
131o32إعالم بنى سويفبيشوى مجدى ديب نظير
تربية الفيومالزهراء فرج يحيى عبد الرسول76916
43o351كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورريحاب السيد مبروك نوح مبروك
رياض اطفال المـــنيا طالباتشيماء خالد عبدالرحمـــن خليل723284
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66o944تربية ابتدائي بور سعيدمريم محمود احمد محمد شحبر
اداب القاهرهايه رمضان فاروق رمضان47481
تجاره عين شمساسراء محروس عبد المعطى عبد هللا148529
تجاره دمـــنهورحمدى خميس حامد قطب337444
طب عين شمسميرنا ايهاب حسن نشــات عالم192378
اداب اسيوطمحمد حمدى كامل سيد797523
صيدلة اسيوطيؤانس ميخائيل شهدى محارب743545
تربية ابتدائي اسيوطرحاب ياسر عبد المجيد فرج795666
تربية بنهااحمد على محمد على المطرى276255
714o97طب المـــنياسارة رضا جرجس القس بشــارة
5882o5هندسة المـــنياابراهيم عبد هللا يوسف محجوب الدعبس
721o75رياض اطفال بنى سويفنور الهدى محمد احمد عبد الفتاح
تربية قنا ج جنوب الوادىاسراء نصر عبد الحليم عبد الرحمـــن732746
هندسة القاهرهاحمد محمد علي جاد حشيش16871
تربية الزقازيقآيه صالح زايد عبداللطيف الغيطانى522114
51o766اداب الزقازيقمى عصام محمد فتحى محمد
صيدله المـــنصورهحسين فهمى عبد القادر المرسى جمعه597475
حقوق عين شمساسماء عادل سعد محمد187971
2o7133السن عين شمساالء محمد نبوى شعبان
تجاره االسكندريهقاسم ابراهيم محمد الديب425454
اداب اسيوطمحمد مسعود عبد الحميد حسين792536
21422oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان عاطف رشدي عبدالعزيز عبدربه
تجاره عين شمسشيرين محمود يوسف محمد116194
5o7768تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتفاطمه محمد عبدالحى سلطان
4315o3تربية الساداتاسماء عبدالشــافى عبدالغفار محمد على شيحة 
هندسة الفيوماحمد ربيع محمد محمد77726
22o899اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسمر محمد ربيع محمد مهدى مرسى
هندسة الفيومحمدى جمال رشــاد السيد حسن شريف647185
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسدينا خالد محمد الجحاوى491922
تربية بنهارحاب طارق فتحى رضوان231423
اداب الزقازيقنرمين صالح سيد عطية مهران516552
تربية ابتدائي بنهافاطمه الزهراء طه السيد طه277748
كلية األلسن كفر الشيخآية عصام صبحى مطاوع493114
تجاره المـــنصورهمحمد السيد عطيه السيد عبد المجيد راس585535
5884o7طب بيطرى المـــنصورهعبد الرحمـــن وحيد مـــنصور رمضان السيد
تربية ابتدائي شبين الكومرحمه عبدالسالم مبروك زويدة234384
65o484طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسامل جمال محمد سلطان
هندسة بني سويفمحمد جمال على عبد العليم61943
تربية اسكندريةهاله حماده محمد محمد شحاته417558
3472o2هندسة االسكندريهضحى محمد احمد امين قاسم
تجاره بنهاالسيد ناصر على كامل اسماعيل522282
اداب عين شمسمحمد احمد محمود حسن281313
اثار القاهرهريهام طارق عبد العاطى عبد الحميد128293
هندسة المـــنيامحمود عبد الصمد سعد محمود89161
طب االسكندريهعبد الرحمـــن محمد شعيب عباس خالد443754
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعمر خالد احمد احمد هارون61316
2oo968اثار القاهرهاحمد محمود محمد محمد
تربية ابتدائي بنهاعمر طارق سعيد اسماعيل الشــامى289145
4973ooهندسة طنطاعمر ماهر شعبان على على
رياض اطفال االسكندريه طالباتنيرة محمد السيد بدري احمد411349
رياض اطفال المـــنيا طالباتمريم عياد زكى شحاته718427
نوعية موسيقيه كفر الشيخثريا بسيونى محمد احمد شحاتة374162
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صيدلة بورسعيدامـــنيه اشرف التابعى التابعي الجمال662558
13o858تخطيط عمرانى القاهرهاسيا جمال محمد عبد الحميد
تجاره القاهرهمحمد ابراهيم فهمى شبل127447
5o4oooتجاره جامعة دمياطابراهيم محمد نجيب على حمزه
498o8oهندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد عبدالشكور جاب هللا عبدالشكور نجله
5883o4تربية ابتدائي المـــنصورهعلى السيد السيد محمد توفيق السيد
419o34السن عين شمساحمد ابراهيم فتحى عبد الهادى ماضى
تجاره بور سعيداسامه الحسين محمد محمد الوصيف592539
طب القاهرهاحمد سالم عبد السالم عبد العاطي26194
3368o8تجاره االسكندريهمحمود عبد الجليل فصيح عبد الجليل
طب اسنان المـــنصورهايه وحيد ابراهيم صبح عوض524462
37o6o2طب االسكندريهإسراء محمود مسعود خليفه
دار العلوم ج القاهرهاسراء رفعت عبدالعزيز على مصطفي274255
تربية كفر الشيخامـــنيه رافت محمد عبدالرؤف عتمان374136
هندسة االسكندريهمحمد مجدى السيد الوردانى454932
نوعية اسيوطصابرين نصرالدين فرغلى محمد796299
تربية االسماعيليهرانيا احمد توفيق عبدالاله635942
تربية سوهاجاميره كمال مصطفى حمزه813462
38oo25تربية كفر الشيخدينا عبدهللا محمد الجوهرى
تربية ابتدائي اسيوطهاله فايز فؤاد اندراوس793422
اداب االسكندريهادهم نبيل احمد حنفى حمادة418811
هندسة المـــنصورهمصطفى محمد احمد حسن عنان588837
2o3o5oفنون جميله فنون حلوانهدير اشرف سعد عبداللطيف
معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتصهيب اسماعيل جوده صالح ابراهيم648385
81o373تربية ابتدائي سوهاجعزه صابر احمد احمد
تربية أساسي اسكندريةايمان حسن سعيد عبد الهادي422625
طب بيطرى القاهرهمصطفى عبد الباسط عبد الصمد المعداوى98171
اداب حلوانياسمين خالد ابراهيم محمود128458
59o74oطب الزقازيقاالء سمير ابراهيم حسن ابراهيم جرابيع
صيدله طنطاساميه محمد عبد السالم السباعي خليل367867
رياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحسمية محمد السيد أمين335883
494o39تمريض طنطا سارة المغاورى مصطفى حسن عبد هللا
تمريض طنطا خلود عصام محمد السيد عبد المطلب489846
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةجهاد نبيل السيد البرلسى234451
3595o8صيدله طنطاروان كمال الدين احمد محمد طه
27o797تربية عين شمسرضوى عبدهللا على عزالدين
تربية ابتدائي بنى سويفساره محمد سيد جاب هللا64954
341o2oاداب االسكندريهعبد الرحمـــن محمد السيد صالح محمد
2o9862تربية عين شمسداليا سعيد غريب عبده
592o7تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود محمد سيد عبد المقصود
2o6916صيدله القاهرهاالء فؤاد عبدالرحمـــن احمد موسى
تجاره القاهرهاحمد وائل محمد محمد49611
كلية األلسن ج أسوانهبة هللا محمد عبد الحى اسماعيل عبد الحى149325
تربية ابتدائي سوهاجاسالم عطا محمد عبد العال817216
تربية عين شمساسالم احمد على محمد محمد115631
4198o8اداب انتساب موجه االسكندريهسعاد عادل محمد خليل الحلو
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد اسامه عبد الحميد السكري15329
اداب القاهرهريم تامر محمد لطفي موسى192147
اداب حلوانمحمد سيد محمد سنوسى142894
تربية بنهاايه طارق محمد رضا عبدالعزيز غنيم277551
صيدله االسكندريههاجر مبروك محمد طه الجمل434166
تربية ابتدائي المـــنصورهغاده السيد عبد القادر محمد صعوة572541
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46o199هندسة االسكندريهمحمود عبد الرؤف معوض عبد الرؤف
تربية ابتدائي الزقازيقايمان احمد محمد على حسن قطريه645333
طب بيطرى الزقازيقروضه ايمـــن عبد الفتاح محمد شــاهين642749
اداب المـــنياهدى محمد عبد الوهاب عبد المجيد713959
هندسة عين شمسمحمد حماده سالم سالم139717
طب بيطرى القاهرهساره ابراهيم محمد توفيق35743
78747oكلية طب االسنان جامعة أسيوطمانويل محسن ممتاز ناروز
تجاره سوهاجعبد الرحمـــن حماده حلوى شحاته816587
هندسة الزقازيقاسراء صبرى عبد الحميد ابراهيم سليمان637798
4554o5هندسة االسكندريهمى عوض مبروك احمد ابراهيم
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمد عبدالنبي احمد حسين738115
تجاره عين شمسحسن عالء حسن علي راغب133127
اداب بنهاايه رضا بدوى عبدالرحمـــن غريب277691
تجارة قنا ج جنوب الواديميرنا اشرف السيد حافظ محمد238388
81o377تربية ابتدائي سوهاجغاده محمد عبد الرحمـــن محمود
طب اسيوطمروه حسن ثابت ابوزيد788417
648o67تربية ابتدائي الزقازيقاحمد محمد عبد العال محمد
طب بيطرى المـــنصورهشروق احمد محمد مصطفى زيادة588188
اداب القاهرهندى طارق حنفى محمود39811
تربية ابتدائي شبين الكوماسالم احمد حامد خليفه211948
628o6طب بيطرى بنى سويفامانى حسين سيد عطوه
اداب القاهرهجهاد سيد احمد ماهر57884
طب االسنان المـــنياعدى عاطف رمضان محمد728925
هندسة القاهرهمحمد عبد هللا محمد محمد58444
هندسة حلوانمحمود محمد فايز عباس عبد الرحيم56815
طب بيطرى المـــنصورهمحمد سامى سعد الدين الفطايرى499576
22o8o4تربية ابتدائي الساداتكريم عبدهللا صالح عبدهللا زيدان
طب المـــنيااحمد محمد جمال خليل722585
81146oطب القاهرهدميانه رافت حلمى حكيم
22141oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محروس فتوح السباعى
صيدلة بورسعيدايه مجدي عبد الودود ابو العينين اسماعيل661163
اداب انتساب موجه عين شمسسهيله حسن عبدالعال ابراهيم271845
56oo11صيدله المـــنصورهريزان مجدى قطب محمد طه
2o4787اداب القاهرهمينا بساده فوزى خير
تربية عين شمسعمرو رفعت محمد ابراهيم التملى281299
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى محمد حسن عباس118976
تجاره عين شمسمحمد السيد محمدى ابراهيم139313
تربية المـــنصورهمياده محمد فاروق عبد الفتاح حسين575281
2o2457اداب القاهرهحبيبه ياسر محمود زين العابدين
36o113تربية طنطاجيهان محمد محمد محمود
56o816تربية المـــنصورهندا صالح زكى عطيه نور الدين
هندسة المـــنياهشــام طه زغلول عيد711817
كلية البنات آداب عين شمسهدير محمود على محمد داود288479
تجاره بنهاحبيبه عالءالدين احمد رشدى262996
نوعية موسيقيه الزقازيقمريم محمد السيد جاد637939
367o21نوعية طنطامـــنى طارق عبدالسالم خفاجى
435o21صيدله االسكندريهكيرلس ممدوح مالك باسيلى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيارا محمد السعيد محمد نعمه هللا215887
فنون جميله عماره ج حلواناحمد نادر حنفى محمود15668
5662ooهندسة بور سعيداحمد احمد زكى السيد المسيرى
اداب طنطاعبد الرحمـــن محمد السيد علي ابو العز488588
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةامال نجم حامد نجم يونس293292
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652oooهندسة االسماعيليةاحمد عادل احمد محمد عيسى
662o95تربية ابتدائي بور سعيدهويدا جمال محمدين احمد ندا
212o72هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد مـــنصور جمعه حسن عبده
سياحة وفنادق المـــنياابراهيم فرحان حسن ابراهيم728548
8o9749تربية سوهاجهدي عدلي محمد يونس
2o3745تربية عين شمسايه مصطفى كامل رضوان
طب سوهاجمينا مجدى صابر بولس816369
5997oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةسمر اسامه محمود محمود
هندسة االسكندريهايمان خالد عبدالرحمـــن عباس حسين454293
تربية طنطااحمد محمد ابو المجد محمد ابو حليمة487245
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد السيد عبدهللا الشــاذلى233355
تربية طفوله شبين الكومنهله ناصر ابراهيم خير هللا216152
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعلياء مـــنصور عطا اسماعيل653977
هندسة المطريه جامعة حلوانمـــنار مصطفى محمود عبد الحليم579862
رياض اطفال الفيوم طالباتغاده محمود محمد محمود74366
37966oتجاره كفر الشيخاحمد رضا السيد مصطفى عفيفى
1961o5فنون جميله فنون حلوانحبيبه محمد عبدالستار ابراهيم
تربية دمـــنهورمحمد على شحاته محمود شعبان426377
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبد هللا محجوب ابراهيم72956
4o934تجاره القاهرهطارق عماد غريب طه السيد
كلية البنات آداب عين شمسنورهان محمد عبدالرحمـــن سالم271135
طب طنطااحمد محمد يوسف محمد حسن361793
هندسة الفيوممحمد حسن محمد على عطيه647135
طب الزقازيقايمان خالد حسن احمد العريان515834
طب المـــنصورهبيتر ماهر توفيق راشد صالح488782
نوعية الزقازيقريهام فرج عبد الحميد االعصر638746
661o82تربية ابتدائي بور سعيدضحى يكن محمد عفيفى على
طب الفيوممحمود احمد سيد سعيد73373
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سيد احمد على117424
تجاره بنى سويفعبد هللا سيد عبد الحميد سيد عبده69529
2381o4كلية اآلثار سوهاجندى محمود عبدالاله محمد
52o959تجاره الزقازيقأحمد سعيد أحمد محمد أحمد
صيدلة اسيوطايه حسنى عبد النعيم محمود787558
5653o5تربية المـــنصورهياسمين طارق حميده خميس حميده
تربية ابتدائي سوهاجوفاء عزت السيد حسين815782
57o377هندسة طنطااالء محمد محمد حامد قاسم
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمود محمد احمد محمد656118
تجاره الزقازيقاحسان عادل عبدالحميد محمد عبدالكريم521638
5o3253هندسة كفر الشيخأحمد سمير رمضان نبيه الزير
68o34طب بيطرى بنى سويفلمياء زكريا محمد احمد
اداب المـــنصورهضحى عالء ابراهيم خليل محمد563643
35oo4oتجاره االسكندريهسلمى محمد علي محمد يوسف
5o3o42هندسة المـــنصورهمحمد السيد عبد الرحمـــن مصطفى العشماوى
هندسة االسكندريهحسن محمد حاتم حسن العنانى459399
تربية شبين الكومنهاد ناصر خضر القصير218642
صيدله بنى سويفروان محمد محمد خليفه العشيرى74598
حقوق االسكندريهنادين ممتاز فهمي مصطفى411119
تربية الزقازيقنوران حمزه ابو الفتوح سيداحمد عمر584535
طب بيطرى جامعة الساداتهاله ناصر محمد عامر218834
7867o6طب اسيوطمريم جوزيف وليم لبيب
تربية طفوله الزقازيقرحمه عوده عبد اللطيف ابراهيم نجم647277
اداب المـــنيامريم شحاتة عزمى ميخائيل715472
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صيدلة سوهاجسوسن سعد مختار محمود732563
72289oتجاره بنى سويفعلي حجازي حسن عبد الظاهر
تربية االسماعيليههدي السيد محمد حسن654137
هندسة بور سعيدعلى محمود محمد حسين محجوب664276
هندسة عين شمسمحمد عاطف محمد عباس193584
تجاره بنى سويفصموئيل صبحي عدلي مرقص717312
تجاره بنهاحسام حسنى حسانين حسانين641814
حقوق عين شمسسامح عالء السيد محمدين ابراهيم السمـــنى41499
2885o1كلية البنات تربية عين شمسريهام هانى عبدالنبى السيد زايد
تجاره القاهرهميريت عادل لمعى شحاته18835
هندسة القاهرههبة محمود احمد الدردير37732
هندسة االسكندريهاسماء ابوبكرالصديق حسن عبدالعزيزعبدالرحمـــن341657
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرمصطفى كمال محمد الغريب286137
5o9871تربية الزقازيقمروة ابراهيم الدسوقى احمد محمد الشحات
4267o6حقوق طنطامحمود محمد حسن محمد السعداوى
تربية فرع الوادى الجديدالحسين عبد الموجود حسين صالح748187
57881oاثار الفيومعمار ياسر عبد العزيز سعد المسيري
كلية هندسة بنهامصطفى عبد الحميد عبد الحكيم محمد517565
347o75فنون جميله فنون ج االسكندريهندى عصام محمد جمعة
77o46تربية ابتدائي الفيومربيع حميده عبد العال محمد
تجاره انتساب موجه االسكندريهدينا على السيد احمد معيلقه428387
تربية ابتدائي جامعة السويساميره محمد عبدالوهاب مبارك658592
صيدله طنطامروة مصطفى محمد محمد السرنجاوى496682
حقوق سوهاجمؤمـــن ابودوح على عبد الصادق818134
رياض اطفال الفيوم طالباتايمان محمد جبر حسين68272
تجاره بنى سويفاكمل على محمود محمد714355
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه حمدى محمد عزب67837
49o361طب المـــنصورهيارا كحيل بدير عبدالعال راشد
كلية هندسة بنهاسيف الدين رضا السيد على عامر276136
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعفت عمرو موسى حبيب128325
هندسة االسكندريهمهند احمد محمد عبد المـــنعم الجبيلى414175
42617oتجاره دمـــنهوراسالم عبد الحكيم أحمد غنيم
34o819اداب االسكندريهمروان محمد سعيد السيد فهمى
28o499نوعية بنهانسمه حافظ عبدالحميد محمود
تجاره انتساب موجه  عين شمسايه حمدى عبدالستار زهران265941
اداب عين شمسصابرين محمد عبدالفتاح ابراهيم292241
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةريهام حماده مـــنصور احمد دنيا224874
اداب انتساب موجه االسكندريهمـــنة هللا محمد حافظ متولى تمام423243
66o524كلية أداب بورسعيدماركو مجدى حبيب خليل
حقوق االسكندريهمحمد سمير مـــنبى مفتاح مـــنشــاوى379891
5o9758هندسة الزقازيقمحمد عاطف محمد محمد
تربية حلوانامانى عبد العزيز محمد حسن مصطفى56871
363o84تربية ابتدائي طنطاامل محمد عبدالعزيز جاب اللة
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىرقية محمد يوسف حسين744471
تجاره االسكندريهروان محمد كامل على شعبان346261
صيدلة الفيومبسنت خالد عبد هللا عبد العليم72812
رياض اطفال المـــنيا طالباتداليا جهاد احمد ابوالليل754219
4876ooتخطيط عمرانى القاهرهاحمد سعد محمد ابو الدهب عبد السالم
4315o2تربية الساداتاسراء محمد محمد مكاوى عطوه 
سياحه وفنادق االسكندريهمحمد عبدالستار على شعبان379896
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةايمان احمد عبدالوارث سالمه222457
79oo13هندسة اسيوطمصطفى محمود فوزى عثمان
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81o16اداب الفيوممحمد على عبد العاطى عبد هللا
5814o8هندسة المـــنصورهمحمد محمود السيد باز جاد
تجاره المـــنصورهندى محمد السيد محمد579758
هندسة سوهاجفهمى اشرف فهمى ابو بكر818218
5o4oo9تجاره جامعة دمياطحسن فتحى محمد محمد حسين
تجاره عين شمسمحمود عادل عبدهللا نصر263511
هندسة بور سعيداحمد محمد محمد عبدالرحيم القشــاوى499639
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميراى بهاء عبدهللا يني194845
حقوق قنا جنوب الواديطارق ابوالوفاء عبدالسالم محمد محمد736188
815o83تجاره سوهاجعبد المجيد محمد عبد المجيد خليفة
حقوق عين شمسايه محمد حنفى مـــنصور275477
194oo7هندسة عين شمساحمد محمد مصطفى محمد محمد عجاج
2o3469اداب حلوانبسنت كرم عبدالسالم السيد هاللى
تربية ابتدائي اسيوطعماد زهران زهجر جندى799194
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء عبدالوهاب احمد فودة211812
تجاره طنطاسامى كمال عبد الهادى على النويهى358384
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عاصم محمد عبد الرحمـــن155468
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساالء زكريا عيد احمد746353
حقوق اسيوطاحمد سيد حسين محمد نصر786612
تجاره المـــنصورهاحمد رمضان محمود على نوفل577113
43o844اداب دمـــنهورريم أسامه صبحى عيد سالم
إعالم ج جنوب الوادىمصطفى رشــاد مصطفى محمد797884
صيدله االسكندريهأسماء محمد محمود أحمد سعد746926
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةنورهان اشرف محمد احمد ابراهيم653714
115o73اثار القاهرهحبيبه محمد على احمد
72o358اثار الفيومنسمه مجدى عبدالستار سليمان
اداب طنطاندا ابراهيم السيد عبد اللطيف363839
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتفاطمه فتحى مليجى الصعيدى214852
81o152طب بيطرى سوهاجاميره فتحي محمد احمد
2236ooطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةانس صابر عبدالعزيز خفاجه
37o81oتربية كفر الشيخآيه مـــنتصر عبدالصادق عباس قطوره
193o36صيدله القاهرهمرام حاتم حسين جمعه
تربية طفوله شبين الكوماميره عبدالحميد عبدالرسول عبدالحميد225859
تربية كفر الشيخايناس عبدهللا محمد محمد السبكى378896
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسنورهان رضا محمد السيد مدكور655431
822o34تربية ابتدائي اسوانزينب نوبى ضوى عبد الرحيم
43oo75تربية دمـــنهوردعاء عبدالحميد احمد مبروك حباجة
148o46هندسة عين شمسجرجس ميشيل فوزى ذكى
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد طه مـــنجى قطب قاسم343195
تربية رياضيه بنين الزقازيقحسام عبدالنبى عباس امير عمران646125
19o747حاسبات ومعلومات اسيوطمحمود السيد عاطف حسين
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن احمد سعد موافى488924
طب بيطرى القاهرهيس احمد على راضى187379
طب اسنان المـــنصورهابراهيم العبد ابراهيم الغزالي578862
عالج طبيعى ج كفر الشيخياسمين محمد حلمى عبدالغفار219349
رياض اطفال المـــنصورهشروق محمد صالح المغاورى غانم499287
43o583تجارة جامعة الساداتميرنا محمد اشرف عبد الفتاح دغيدي
35o44oسياحه وفنادق االسكندريهمرتينا موريس شوقى مقار غبلایر
34141oتربية طفوله اإلسكندريةداليا صالح سالم ابراهيم عبد هللا
حقوق االسكندريهاحمد محمد فكري محمد محروس343946
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمى ماهر محمد سليمان بدوى236686
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد سالم محمد زورة443517
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125oo2اداب حلوانمحمد سالم محمد محمد البرعى
هندسة الفيوماحمد عبد الناصر احمد عبد هللا79672
1493o8تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسميره سعيد محمد محمد عويس
21461oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخسلوان ممدوح محمد احمد الوردانى
695o7تربية بنى سويفاحمد عبيد عواد عزوز
هندسة المـــنصورهمحمد حجاج احمد السيد573633
تربية قنا ج جنوب الوادىنجالء على امين احمد747693
تربية ابتدائي دمـــنهورخلود سعيد امين محمد شحاته429386
صيدله طنطااحمد حسام السيد السعدنى212747
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعلى حسن على بلوز221437
669o3تربية ابتدائي بنى سويفناهد ابراهيم شحاته راشد
رياض اطفال االسكندريه طالباتنوران صالح سعيد محمد شعبان424388
كلية اآلثار سوهاجريهام خالد ابو القاسم المـــنسى563629
نوعية موسيقيه المـــنيامارينا ماهر حناوى جرجس713755
تجاره االسكندريهمحمد حمدى سليمان حسانين نجم338644
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى محمد عبد هللا احمد بازرعة117356
71o896كلية األلسن سوهاجنورهان محسن محمد احمد
44941oطب طنطاأمـــنيه عيد محمود عيد بركات
كلية أداب بورسعيدمصطفى محمد سعد الدين محمد عبد المولى663695
3726o9نوعية كفر الشيخاميره محمد عبده عبد هللا غنيم
تجاره الزقازيقمحمد عبدة على محمد647962
تربية ابتدائي بنهاتريزا حليم رشدى انطون229281
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروه البدرى محمد احمد21586
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسميره عبدالوهاب محمد عبدالوهاب232518
تربية ابتدائي طنطاهدير عزت مصطفى عماره367441
هندسة حلوانابوبكر هانى ابراهيم عبدالرءوف267526
السن عين شمسروان عادل العفيفى محمد شحاتة664553
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةعال عاطف عبدالعزيز دحرج496253
38148oهندسة كفر الشيخاحمد وجدى عباس بدوى ابراهيم
تربية ابتدائي كفر الشيخنورهان اشرف طه حسن مفتاح377282
تجاره بور سعيدمى محمد حسن احمد ندا664544
13346oهندسة عين شمساحمد سعيد عبد هللا محمد
السن عين شمسياسمين محمد احمد محمد27199
كلية أداب بورسعيدعمر عالء الدين حسن عرفه عطيه663923
51576oنوعية الزقازيقسمر محمد على رجب
24o326تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم سعيد محمد عطا هللا على
اداب انتساب موجه عين شمسوالء شحته امام اسماعيل زيدان289798
اداب حلوانندى صابر عفيفى امام271119
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبد الراضى محمد احمد32875
14o351تربية عين شمسمى احمد عثمان محمد
42341oاداب االسكندريهصابرين عصام عبد الخالق محمود غانم
تربية عين شمسساره ناصر عبدالحفيظ على283884
اداب دمـــنهوراسماء محمد سيد احمد سيد احمد الضريح348695
تجاره سوهاجحنان موريس عبد النور اسكندر813988
صيدله عين شمسايه احمد يسرى محمد محمود عبدالقادر262811
تربية ابتدائي بنى سويفميريت ماجد مكرم بسخرون63135
372o2تجاره انتساب موجه قاهرهماهينار شوكت محمد شكري علي طلعت
طب بيطرى كفر الشيخسيف رضا ذكى مـــنصور البالط375872
تربية دمـــنهوربسنت محمد حسن ابراهيم جوده428564
رياض اطفال االسكندريه طالباتسارة حسن علي محمد حسن اللباني428325
اداب كفر الشيخدينا حسن احمد عبد العال341414
طب المـــنصورهمحمد طارق مـــنير عبد الوهاب ابو النجا579594
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كليةاسمجلوس
صيدله طنطاأميره ابراهيم حسنين السيد االقرع496579
7961o5صيدلة بورسعيدفرغلى مصطفى احمد فرغلى
اداب المـــنصورهامال طارق عبد الرحمـــن رزق شعبان491844
تربية المـــنصورهمريانه سماحه عبد الملك حنا رزق576352
اداب االسكندريهنشوى هشــام محمد فوزى محمد347663
اداب بنى سويفساره محمد حسين احمد69662
2o2486كلية بنات شعبه طفوله عين شمسسماح محمد محمد حافظ
تجاره كفر الشيخعزازى السيد عزازى عبدالعليم محمد381695
1424o6تربية ابتدائي عين شمسندى طارق عبد العاطى محمد
هندسة عين شمسمصطفى احمد السيد غطاس191457
اعالم القاهرهشروق وليد نعيم سيد مرسى56932
نوعية بنهاسلمى ابراهيم عبدالسالم بيومي277242
37159oتجاره كفر الشيخاحمد ايمـــن عبد الحكيم الشــازلي حسن
4889ooهندسة المـــنصورهاحمد صابر عبدالنبى الصباحى عبدالنبى
64653oتربية الزقازيقامـــنيه صالح سعد محمد ديب
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةكريم الدين جمال يونس علي422437
3o196oتجاره بنهامحمود امام على ابراهيم
191o65صيدله القاهرهياسمين فطين ابراهيم عواد سيف الدين
حقوق سوهاجهشــام عطا عبد الحميد عبد المجيد818146
تجاره دمـــنهورهانى محمد جابر انور احمد سلطان342158
اداب انتساب موجه االسكندريهمحمد السيد عبد العاطى احمد عبد العاطي343923
اداب بنى سويفاحمد محمد محمود محمد64689
646o12تجاره الزقازيقفادى سعيد محمد على حجاج
37oo8oهندسة بترول وتعدين جامعة السويسعلى محمد احمد محمد الحصرى
هندسة الزقازيقمحمود ناجى حسين محمد العايدى515719
تربية ابتدائي كفر الشيخنورا ابراهيم على جادهللا حسن382815
59o444تجاره المـــنصورهمحمد على رمضان يوسف محمد
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمحمد سعد عبدالعزيز شعبان457132
طب اسنان عين شمسساره عصام الدين عبدالحكيم طه288212
56o557طب المـــنصورهساره جمال الغمرى الدسوقى مـــنصور
اداب الزقازيقسحر عبدالخالق ثروت على امام647381
حقوق قنا جنوب الواديخالد محسن احمد محمد746523
صيدله حلوانسوسنه عاطف بشرى عبد المسيح77633
تربية الفيومامانى عبد الصادق عبد الهادي حمد76187
81o9o3حقوق سوهاجعبد الرحمـــن عبد العال محمد خلف
74o236تربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء اسماعيل احمد محمد
كلية حقوق المـــنياعاصم سيف النصر فتحي حسن713134
هندسة الزقازيقمصبح ميمو شوقي محمد519141
8o9687هندسة قنامحمد بحر حمودة احمد
علوم المـــنصورههدى الجيوشى عبد المطلب البسيونى489251
2883o2صيدله عين شمسنورهان هشــام عبدالمغنى احمد
8o2o97كلية رياض االطفال اسيوطساره جمال فتحى محمد
4967o8طب اسنان طنطانهله عبد هللا المحمدى على شرف الدين
12473oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر رجب احمد عبد العليم
584o64هندسة المـــنصورهمصطفى ايمـــن احمد قاسم
654o41كلية األلسن/رياضة ج قناة السويس باالسماعيليةهانم حلمى محمد محمود
طب عين شمسمصطفى عبدالدايم محمد محمد722752
1911o1السن عين شمساميره ايهاب السيد احمد شهاب
هندسة اسيوطياسمين محمد فوزي عبد العال788738
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورياسمين سالم عوض احمد446733
563o78تربية المـــنصورهزينب حسن يوسف محمد
طب اسيوطآية كامل قطب زكي749793
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4235o1تربية أساسي اسكندريةرضوى ابراهيم السعيد اسماعيل ابراهيم
تربية ابتدائي شبين الكومعلياء شوقى عبدالعزيز احمد219228
تجاره الزقازيقاسراء محمد السيد محمد الصادق649248
513o81تجاره الزقازيقطه ابراهيم فوزى سليم
صيدله االسكندريهأمل محمد على حسين محمد379153
هندسة بني سويفاحمد سمير عبد الخالق احمد65487
طب الزقازيقندى محمد كمال احمد حسين سرحان646616
صيدله الزقازيقرضا احمد السعيد على عبد العزيز564864
25o63هندسة المطريه جامعة حلوانساره صفوت محمد محمد الحوتى
42892oتربية طفوله ج دمـــنهورامانى صالح عبد المولى عبد الجليل
صيدله المـــنصورهدعاء محمد محمد اسماعيل محمد591951
35o877رياض اطفال االسكندريه طالباتيمـــني محمد مصطفي عبد السميع
صيدله عين شمسمرقس عزت وليم جرجس262792
2o755oتجاره عين شمسعال محمد راغب عبدالقادر
1199o5فنون جميله عماره ج حلوانعاليه محمد عبد القادر عبد القادر
صيدله الزقازيقنورهان ناصر السيد محمود أحمد حجازى515489
هندسة الزقازيقمهند صالح مـــنصور عيد646255
تجاره طنطامجدى عزب احمد البنا496337
683o6تربية بنى سويفشيماء امام ابراهيم محمد
هندسة شبرا بنهاعمرو سيد عبدالخالق محمد294556
56o145صيدله المـــنصورهحازم محمد عبد الفتاح فوده سيداحمد زيدان
69o66هندسة بني سويفعبد الرحمـــن حسين مصطفى ابراهيم
هندسة كفر الشيخمصطفى عبدالصمد هنداوى ابراهيم طاحون375638
23o447تجاره بنهايوسف خالد جمال الدين نبيه طلبة
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن يحيى محمد احمد ابو العال414751
تربية اسيوطمروه عالم عبد الاله شحاته799294
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسهمس اشرف محمد محمود فرج هللا653392
663o35تجاره بور سعيدمحمد احمد يوسف محمد مـــنسى
صيدله المـــنصورهامـــنيه وحيد كيوان ابو الغيط الشــاعر569291
تجاره االسكندريهصابرين باسم حامد احمد السيد339932
 تربية الساداتندا عبدالظاهر ابواليزيد الشــافعى219387
تجاره بنهاتغريد وائل فتحى عبدالحليم297965
هندسة المـــنياحسن يسرى حسن احمد154759
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةدعاء خالد جمال احمدالدسوقى225236
تربية كفر الشيخحمدية عبد الرحيم عبد السالم عبد الحليم382768
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبدالعزيز محمد ابراهيم227571
طب بيطرى القاهرهفاطمه عبد الرحمـــن احمد توفيق46638
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد يوسف مرزوق عثمان653439
تربية المـــنصورهوفاء وحيد مقبل احمد583584
5627o7هندسة طنطاعمرو محمد عبد العزيز عسكر
283o14كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسلمى احمد عبدالعاطى عبدالفتاح مصطفى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانلمياء محمد عبد الغفار محمود حجازى151818
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننغم عصام الدين عبد الرحمـــن احمد119718
صيدله القاهرههديل محمد سعد امين الجمال193442
كلية البنات آداب عين شمسمريانه نبيل السيد عبد المسيح142363
هندسة بور سعيدصالح على صالح محمد على المصري663129
66o923تربية ابتدائي بور سعيدشيرين ايمـــن سمير عبده محمد التابعى
طب االسماعيليه ج قناة السويسسميه محمد مصطفى محمد653135
طب المـــنصورهاالء المرسى محمد ابراهيم عرفه581759
64383oنوعية الزقازيقاكرام شعبان عبد الحميد سليم
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن هاني احمد السيد عثمان343475
اداب الفيومعمرو محمد عبد الغني اسماعيل75216
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تجاره القاهرهعبدالرحمـــن سعيد على حسن269282
نوعية جيزهمى اسماعيل عبد الخالق حسين152612
57545oتربية ابتدائي المـــنصورهرانيا السيد محمد السيد العوادلى
صيدله المـــنصورههند عمر فتحى مصطفى الزلبانى582292
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشريف عبد الحميد عبد السالم عبد الحميد صميدة117255
هندسة القاهرهاميره سمير سعيد سالم142667
اداب عين شمساحمد محمد لبيب عبدالرسول294695
تجاره القاهرهمحمود محمد عبد التواب محمد58674
صيدله القاهرهمصطفى احمد مصطفى عبد الفتاح17786
تجاره االسكندريهنوران اسماعيل محمد اسماعيل القاضى417887
5o9481تجاره الزقازيقعبدالرحمـــن محمد محمود ابوشوشه
7o3o4هندسة الفيومخالد نادي عبد الوهاب مصطفى
29792oكلية البنات تربية عين شمساميره ابراهيم حسن محمد
تجاره انتساب موجه  عين شمسعبدهللا ظريف عبدهللا ابراهيم296429
هندسة حلوانتوفيق ناصر توفيق حسن154757
34o923علوم رياضة االسكندريةاحمد مجدى محمد الحديدى على
رياض اطفال المـــنصورهمـــنى سعيد عبد الفتاح هاشم641415
صيدله بنى سويفحسن محمدنورالدين عبد العظيم حسن76535
اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه انور صالح محمد زيادة46454
27o233تجاره عين شمسمحمد اسعد ياسين علي
44o128كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد صبري مهران عثمان محمد
اداب اسيوطاسالم عثمان عبد ربه محمد791669
تجاره عين شمسموده اشرف جوده عبدالرحمـــن196234
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم محمد خالد عبدالعاطى ابراهيم192478
تجاره االسكندريهاسراء عيسى عبد العزيز سليمان عيسي339446
فنون جميله فنون ج االسكندريهمروة محمد هاشم عبد الفتاح شعيب411641
تربية العريشابراهيم عبد الخالق عوده سالم666228
تجاره بنهاعصام مصطفى عبدالعزيز خالف275855
اداب عين شمسالشيماء طارق اياتى محمد حسن34235
3o1222اداب عين شمساندرو نبيل توفيق سعد
35o61oطب اسنان االسكندريههدى محمد عبد المـــنعم يوسف بدر الدين
اداب دمـــنهورمحمد اشرف محمد احمد سليم427638
فنون جميله فنون االقصرنور ايهاب عبد النبى على معالوى351569
تجاره القاهرهوالء عصام الدين محمد فرج199855
حقوق القاهرهمصطفي حازم مصطفي كمال السيد33257
178o1تجاره القاهرهرنا محمد كمال الدين عبد العزيز
صيدله القاهرهاميره محمد سعد محمد السيد149474
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةالسيده محمد عوض هللا عبدالوهاب228549
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد عبد العاطى بدرى حسين745462
اداب قنا ج جنوب الوادىهدير خالد محمد على237539
335o21اداب االسكندريهملك احمد سليمان سرور
3o3o9oاداب بنهاحسام محمود امام السيد احمد دسوقي
788o27طب بيطرى اسيوطاالء مختار سيد على
36o481تربية طفوله طنطاداليا طارق احمد حيدر
42oo21تربية أساسي اسكندريةندى ناصر مصطفي عبد الغني
طب عين شمسمحمد انور احمد خليل المهر287197
8o8643طب سوهاجمحمد سامى احمد صديق
27o977اداب حلواناالء اشرف ابراهيم حسن
345o7oاداب االسكندريهاحمد علي احمد حسن وزيري
563o69تربية المـــنصورهدينا رمضان محمود محمد الجراحى
صيدلة المـــنياهانى عادل على على712765
اداب بنهااحمد السيد عبدالباقى السيد احمد279129
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هندسة عين شمسعبد الحميد مجدى عبد الحميد السيد عافية123357
518o35صيدله الزقازيقريهام حمدى محمد عبدالرحيم سالم
هندسة المـــنيامـــنصور حسن محمد على89772
6666o5اعالم القاهرهاحمد حسين ابراهيم ابراهيم
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفايمان السيد فاروق الدجوى218878
اداب بنهاشيماء شحته طلب محمد293337
اداب الزقازيقنيره عماد محمد عبد السالم635779
6582o4تجاره جامعة السويساسامه محمد سيد احمد
14o491اداب عين شمسساره سمير توفيق محمد
تجاره عين شمسعمرو حسين السعيد عبدالصمد273311
تربية ابتدائي الساداتديفيد عزت عزيز كامل213859
تربية ابتدائي المـــنصورهجيهان مصباح محمد عيد581599
2964o5اداب عين شمسعبدالواحد مصطفى عبدالواحد محمود حسين
عالج طبيعى ج كفر الشيخميرنا محمد حسن على حسن412661
تجاره المـــنصورهمحمد على حامد محمد فودة573388
59o443تربية المـــنصورهمحمد عثمان السيد الشربينى قوره
28o543تربية ابتدائي بنهامحمد جمال نصر احمد
طب المـــنيابيشوى كمال بحر فريد717364
12o8o9تجاره عين شمسبسنت عماد الدين يوسف محمود
تربية بور سعيدامال فهمي فهمي فهمي ابراهيم رخا662656
اداب حلوانمحمد احمد على نوفل139155
رياض اطفال المـــنصورهاية رضا مصطفي السيد514334
تجاره المـــنصورهمحمود ممدوح محمد الحنفى عوض عارف السمرى577682
كلية هندسة بنهايوسف ممدوح عبدالعظيم محمد عفيفى227148
178o5طب اسنان القاهرهاسراء محمد بدوى محمد
اعالم القاهرهمريم عمرو عبدالعزيز السعيد حجازى196991
هندسة عين شمسعمر عبد العزيز لطفى محمد ابراهيم143144
1243o7تجاره القاهرهسلمى محمد ذكى حسين شــاكر
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن يوسف محمود حلمي اسماعيل124439
2o2897تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء طارق محمد عبدالرحمـــن
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفإسراء سالمة حسن محمد748962
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننيره السيد عامر عامر الشــافعى128425
6oo55تربية حلوانمحمد رضا مـــنصور على
هندسة االسكندريهاسامه عبدالناصر عبدالعزيز حامد344614
تجاره بنى سويفمحمد احمد صالح محمود718826
79538oاداب اسيوطجيهان ممدوح مصطفى خليفة
41o759تربية اسكندريةكيرلس غطاس فخري غطاس سالمة
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفرباب احمد محمد محمد زهره133967
تجاره كفر الشيخمحمد فكرى صديق ابراهيم سليمان381138
74836oتربية طفولة فرع الوادى جديدارادة عالء الدين حسين عبداللة
49854oالسن عين شمسمروة السيد المرسى دنيا
اداب دمـــنهورمحمد على عبدالرؤف اسماعيل عجوة427737
15568oتجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمد بدوي محمد
1277o5هندسة اسيوطيوسف ناصر عبد الستار سليمان
6o946هندسة حلواناحمد عفت عبد المـــنصف ابوسريع
صيدله طنطارنا ضياء محمد عبد الحليم ابو الوفا588971
هندسة عين شمساحمد وجيه محمود اسماعيل187168
تربية حلوانزايد محمد عبد الحافظ على145847
2o82o8السن عين شمسميرنا رزق عيد عزيز
2o6o25تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفيوال راضى صليب حزين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسام الدين عماد محمد محمد محمد يوسف145727
36o7o8صيدله القاهرهنورهان كمال محمد محمد عبده
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كليةاسمجلوس
صيدلة اسيوطسعاد صالح الدين ابراهيم حسن على746953
نوعية الزقازيقفاطمه صالح علي محمد524923
صيدله طنطادينا سعد عبدهللا علي يوسف المدبولى449528
8o5816تربية ابتدائي سوهاجرجب ابراهيم على محمد
تجاره القاهرهمحمد سعد مصطفى حسين26125
2o2655اداب انتساب موجه القاهرهدعاء مجدى محمد عبدالعزيز
تربية قنا ج جنوب الوادىمـــني عبد السميع عبد السيد سالم742465
كلية الصيدلة ج الساداتاحمد عادل عيد الصعيدى224142
تمريض المـــنيا آيه ناصر سيد محمود729343
علوم طنطااسماء احمد بدر الخطيب485672
4298ooكلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورنهال السيد محمود مصطفى أبو الخير
كلية البنات تربية عين شمستقى احمد رشيد محمد262341
نوعية المـــنياعبدهللا محمد رجب احمد722465
تربية فرع الوادى الجديدمحمود عالء الدين كالول عوض748944
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامـــنيه بد رالدين توفيق عاشور267918
28o187كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمحمد صالح محمد ابراهيم
422oo2تجاره االسكندريهمروان سمير على محمود على عليوه
هندسة عين شمساندرو عماد حكيم يوسف192659
صيدلة المـــنيانها محمد محمود محمد754926
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمود احمد كامل محمد141729
8o542oطب سوهاجيوستينا صفوت زكاري تدري
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد هانى محمد ابوعدس213212
تربية اسكندريةآالء احمد حسنى احمد حافظ 423341
36o21اداب انتساب موجه القاهرهساره اسالم فتحى عبد الفتاح
نوعية المـــنياعمرو مجدى عبد العظيم صالح725913
52o114صيدله الزقازيقمحمد صالح على شحاتة
517o97هندسة الزقازيقاحمد لطفي محمد نعيم محمد علي
صيدله حلوانامل جمعه محمد ابراهيم196628
تجاره بنهايارا طارق جوده يوسف277797
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود اشرف عبد الغفار ابراهيم133536
هندسة االسكندريهعبد الالة السيد عبد الالة االمير عبد الاله342116
هندسة االسكندريهمحمود كامل محمد محمد تاج الدين458859
رياض اطفال الفيوم طالباتنعمة جابر محمد عويس65374
8o4387تربية ابتدائي سوهاجبيشوى ناجى فرنسيس عبد النور
56723oصيدله الزقازيقنوران ثروت كامل حامد الزامل
تربية اسكندريةياسمين حسن محمد حسن بركات419854
اداب قنا ج جنوب الوادىوفاء محمد الطواب عبد الراضي744488
198o6oكلية اآلثار باالقصرمحمود عبيد امين ابوسيف
تجاره عين شمسامانى محمد حسن عبدالعظيم282156
28o265تربية ابتدائي بنهاهاجر محمود محمد الهادى
حقوق االسكندريهالسيد مدحت السيد الدسوقى احمد381232
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد محيى الدين فيصل محمود الشــافعي58863
طب الفيومعبدالرحمـــن محمود على سليم755414
57299oتجاره المـــنصورهمحمد سعد عبد الرؤف شريف يوسف
هندسة اسيوطنورهان عادل جبريل محمد813636
طب الزقازيقمحمد عبدالحميد محمد عبده512184
هندسة الزقازيقعمرو احمد ابراهيم الدسوقى عباس محمد562533
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةهدير محمود كامل حسين654537
اداب طنطاشمس رضا شهاب الدين ابراهيم عمر368145
هندسة القاهرهاسالم عصام ابراهيم احمد41938
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسسلمى احمد حسن ابراهيم السيد653267
566o24صيدله الزقازيقمحمد ربيع محمد حسن ابراهيم
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223o98صيدله طنطااالء عالء ابراهيم عزيز
كلية البنات آداب عين شمسنادين مختار فرج حسن الوقاد122747
568o13صيدله المـــنصورهلمياء ابراهيم محمد بليغ البحيري
43744oطب االسكندريهلمياء حسام محمد خميس
272o52تجاره عين شمسمـــنه هللا رجب على دياب سعيد
5o87o5صيدله الزقازيقمينا جورج زكي رزق
تربية ابتدائي طنطاعزت احمد عزت محمد الششتاوى491559
تربية عين شمسهبة عبد المجيد عبده عبد السالم قويشه49324
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسدنيا محمد عبد الفتاح صالح حسن658886
5226o7كلية هندسة بنهااحمد هشــام احمد محمد دياب
نوعية فنيه قناالحسناء رفاعى توفيق احمد736248
هندسة الزقازيقمحمود امين على العوضى على587136
طب المـــنصورهاالء على عبد القادر عبد هللا586544
تجاره عين شمساحمد حمدى حسن مصطفى139826
هندسة الزقازيقاحمد جمال عبد الحميد عطيه513479
اداب بنى سويفالهام احمد احمد صدقى عبد اللطيف64925
تجاره القاهرهالسيد مجدي السيد ابراهيم152842
صيدله طنطاايمان عماد الدين سالم مازن491913
تجاره عين شمسشيماء ربيع عبدالصادق ابراهيم296489
14338oهندسة عين شمسيوسف عبد الفتاح عبد النبي محمود
49o464طب بيطرى المـــنصورهمـــنى بدر حجازى بدر حجازى
265o96كلية البنات آداب عين شمسمـــنى حسين ابرهيم حسين جمعة
5o8867طب الزقازيقكامل لماح كامل عبد السميع
37o17تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمى سنوسى محمد على
حقوق بنى سويفاحمد سعيد محمد عبد المجيد718757
تربية ابتدائي بنى سويفعزت مصطفى محمد محمد66613
رياض اطفال المـــنصورههند محمد على قطب قرموط236314
1191o4طب عين شمسرحاب عادل محمد الشــامى
27844oتربية بنهااسراء عبدالهادى عبدالهادى شعالن
حقوق حلوانمـــنار الريدى عدلى محمد121837
338o27اداب االسكندريهساره خليفه شــاكر خليفه
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد محمد هاشم الشريف223766
81o887تجاره سوهاجاحمد محمد سعد محمد
صيدلة بورسعيداسماء هنادى محمود سالم الشــافعى574123
صيدلة المـــنيايوحنا كمال جرجس ملك711678
41oo3oتجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد ايهاب محمد على بهجت
46o893هندسة المـــنيااميره صادق عبدالعاطى عالم
اداب دمـــنهوراحمد عاطف عبد الفتاح قلقيله426428
تجاره عين شمسعمر رمضان حسن حسين131468
نوعية المـــنصورهامينه عبد الفتاح السعيد احمد582361
4233o4اداب انتساب موجه االسكندريههدايا ابراهيم جابر محمد عبد العزيز
5oo464تربية جامعة دمياطنوران طارق محمد خلف
37686oصيدله االسكندريهسلمى حسام سليمان زكريا ابو طبل
هندسة االسكندريهمحمود سالم محمد الحسينى محمد414168
5o8753هندسة الزقازيقنور محمد امين احمد ثابت امين
اداب الزقازيقاسراء زغلول سعيد محمود643823
تربية ابتدائي بنى سويفسناء محمد سيد عبد الجيد65549
22o945اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةدينا هشــام عرفات حسين
صيدله طنطامحمد نبيه فرج هللا حنفى355624
37566oتربية كفر الشيخمحمد سمير صبحي محمود السعدي
السن عين شمسباسم عادل هاشم حنفى139265
طب المـــنيانيرة هشــام محمد محمود728464
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3592o1تربية طنطاسلمى محمد عيد سعيد
تجاره عين شمسايه ابراهيم محمد شــاهين145972
طب االسكندريهاحمد محمود السيد محمود469762
57o684اداب المـــنصورهمحمد عادل السيد المرسى جابر
تجاره القاهرهياسر محمد عفت امام شــافعى احمد يمامه189187
طب القاهرهامانى ربيع محمد السيد صوفان49429
587o37تجاره المـــنصورهمحمد ربيع صالح ابو الفتوح
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةاحمد عبدهللا محمد اسماعيل الغمرى512311
42336oفنون جميله فنون المـــنياأية مصطفى عبدالفتاح حسنين ابراهيم
728o7صيدله بنى سويفايه عبد التواب عبد الكريم محمود
6684o7تجاره الزقازيقمحمد شحتة محمود عبد الواحد
كلية طب االسنان ج بنى سويفوالء صالح محمد توفيق65615
اداب عين شمسمارينا ممدوح لويس يعقوب274393
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةطارق ياسر محمد كمال النقيب213864
تربية بنى سويفنورهان خورشيد سيد عبد السالم69213
اداب طنطامحمد عصام على محمد عمار357375
38693oرياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحندى وليد جمعه محمد الصباغ
275o1oطب بيطرى القاهرهرحاب محمود محمد على
تجاره انتساب موجه قاهرههاجر نبيل عبد الباقي محمد علي36443
اداب المـــنيامصطفى رجب تغيان عبدالحليم729164
52oo9تربية عين شمساميمه عزت محمود ناصر
تربية ابتدائي طنطارحمه سليمان كمال الشــال367322
215o17كلية الصيدلة ج المـــنوفيةنادين ايمـــن عبدالواحد شهاب الدين
41976oاداب االسكندريهندى كمال عبد الفتاح شعبان عيد
كلية البنات آداب عين شمسصفيه ابراهيم رمضان محمد283817
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتضحى خالد عبدالاله احمد742895
28o493تجاره بنهامـــنةهللا محمود احمد عبدالحميد رضوان
19623oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانلينه عمر محمد عبدالرحمـــن
43623oصيدله االسكندريهعبد الرحمـــن محمد ابراهيم عبد السالم
السن عين شمسنهى عبد الناصر محمد مرسى15469
تربية جامعة السويسايمان خالد احمد محمد657874
1486o6اداب حلواناسراء محمد محمود مجاهد
هندسة عين شمسوعد محمد صفر احمد محمد116547
هندسة عين شمسياسمين هشــام حنفى محمود14697
طب اسنان طنطامحمود رجب عبد العزيز راضي441567
عالج طبيعى القاهرهساره عادل محمد قناوى292376
تربية ابتدائي اسيوطاحمد حمدى عبد الكريم عبد الاله796371
581o26نوعية المـــنصورهخلود خليل ابراهيم عبد الفتاح
تجاره االسكندريهياسر محمود ابراهيم بيومى محمد338718
كلية اآلثار سوهاجيارا محمد الطوخى محمد شــامة279315
5o6635طب المـــنصورهاحمد جمال محمد خالد غزى
صيدله المـــنصورهخلود ياسر عبد الخالق رمضان581865
طب بيطرى كفر الشيخمحمد حسين السيد ابراهيم485487
تجاره اسيوطاحمد خالد عبد الحميد حسين799436
نوعية عباسيهدعاء احمد محمد احمد مصري289328
طب بورسعيدابتهال السيد فهمى محمد عوض ابو بكر661766
تربية ابتدائي سوهاجهاله احمد الشلقامي السيد816513
8o8291صيدلة سوهاجايمـــن طاهر على سعيد
651o9oتجاره االسماعيليه ج قناة السويساسالم محمد عبد الشــافي طلبة
5o27o3تربية جامعة دمياطاحمد محمد علي نصر
هندسة االسكندريهمحمد عبد العزيز احمد عبدالعزيز اسماعيل459664
5o6976سياحه وفنادق المـــنصورةابراهيم هشــام نعيم محمد مأمون الرفاعى
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6537o8تربية طفوله االسماعيليهندى هشــام محمد عثمان
تجاره بور سعيدمحمد محمد محمد عطوه شريف663974
4982o2تربية طفوله طنطاسماح مصطفى عبد الدايم حماد
صيدله طنطامحمود حازم سالم دغيدى221826
5o6756تربية جامعة دمياطبسمه أيمـــن مـــنير فهمى كرم
6356o2صيدله عين شمسمريم مجدى وهيب حنا
هندسة االسكندريهميرنا محمد رمضان حسن رمضان351281
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنادين مصطفى عبدهللا محمد278512
57o339عالج طبيعى ج كفر الشيخهاجر عادل سعد محمد
57998oتجاره المـــنصورهمحمد مصطفى احمد عبد هللا ابو العمايم
صيدله طنطااسراء طه على قاسم367988
81252oتجاره سوهاجرائد محمد احمد فراج
66o6o8هندسة بور سعيدعلى عزت محمد محمد عامر
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةاحمد محمد توفيق مصطفى علي588496
اداب االسكندريهنيرة حسن علي السيد ابراهيم351433
129o37اداب حلوانمديحه احمد ادم محمد
2o717oكلية البنات تربية عين شمسزينب على عبدالمقصود عماره
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماعيل عاشور محمود يوسف75627
423oo2تربية اسكندريةهدير عبد المحسن رفيق محمد المظالى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياره سمير عبدالمقصود على199858
تربية أساسي اسكندريةاحمد علي عبد الغفار السيد الشــاذلى421675
هندسة المـــنصورهعلى ابراهيم على السيد588796
4461o7كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورحنان عبد الناصر محمد تهامي خالف
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساسالم محمود محمد محمد الطنانى284747
591o75تجاره بور سعيدعالء خيرى سالم اسماعيل
64o31حقوق بنى سويفاحمد عالء سيد احمد
35828oهندسة طنطاكريم حسام محمد جعيصه
375o48طب االسكندريهمصطفى محمد سعد فتح هللا عماره
5888o9هندسة بور سعيدمحمد احمد جاد زايد
37o646تربية طفوله كفر الشيخاسراء محمد على احمد العصار
حقوق االسكندريهمحمد سعيد محمد على شرباش425419
43o71oتربية ابتدائي الساداتانجى مصطفى عبدالحليم سليه
5893o7صيدله المـــنصورهوالء حمدى عبد الغفار السيد صبيح
14488oطب عين شمسجهاد ابراهيم احمد ابراهيم
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةيارا محمد فوزى غانم17973
27328oتربية حلوانعبدالرحمـــن مـــنتصر عبدالرحمـــن عبدالرحيم
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايه عادل سعيد حسنين31616
هندسة كفر الشيخمحمد السيد محمد ابراهيم اغا381544
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامال رفيق محسن على119177
71o9ooصيدلة المـــنياآالء اسماعيل فولى عبدالباسط
السن عين شمسمحمود زين العابدين السعداوى حبش276949
تجاره بنهاايه جمال صالح سيد احمد287749
تربية حلوانفادى رافت مسعود متى127269
737o55حقوق قنا جنوب الوادينها ايمـــن عبدالواحد جاد
665o76هندسة بور سعيدمحمود احمد محمد احمد
5o9o45طب الزقازيقداليا عبد الرحمـــن ديب عبد الرحمـــن السيد
12o871كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةنورهان ناصر جمال عبد المطلب عوض
586oo2تجاره الزقازيقاحمد عبد العظيم عبد العظيم عبد اللطيف ابوالخير
722o9هندسة الفيوماحمد فايز عبد الفتاح ابراهيم حجي
رياض اطفال بورسعيداميره عادل عبد الرحمـــن محمد مصطفى662244
هندسة كفر الشيخهشــام محمد محمود على يوسف388688
5o5393حقوق المـــنصورهايمان حمدى محمد المهدى موسى
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13273oكلية البنات تربية عين شمسمروه عادل محمد عبد ربه
51o329تربية طفوله الزقازيقمى خالد مـــنير عبدالستار عبدالقادر
65o579عالج طبيعى القاهرهمحمد عبدالوهاب عبدالخالق السيد على
هندسة االسكندريهنور محمد أحمد عبدالسالم الخولى347214
24o982تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةوسام رجائى ابراهيم احمد
13993oحقوق عين شمسمحمد ثروت محمد نورالدين
22459oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد زاهر عبداللطيف محمد
4298o6تربية ابتدائي دمـــنهورامال محمد حبشى الصردى
هندسة االسكندريهجمعة محمد جمعة الدبابى459462
8o93o2صيدلة اسيوطماري كميل فؤاد برتله
3o3o78اداب الزقازيقاحمد انور عبدالفتاح سليمان
8o8885تربية سوهاجورده محمد عبد اللطيف محمود
28o315طب بنهارانيا محمد عبدالوهاب محمد
اداب القاهرههشــام محمد عباس السيد الشيتانى46924
73oo82صيدلة اسيوطاميمه أحمد بندري محمد
طب القاهرهجوزيف محارب ديب جورج58885
63578oاداب الزقازيقهنا عبد الخالق عبد العاطي عبد الكريم
58662oهندسة الزقازيقاحمد محمد عبد العاطى عبد الخالق عبد الهادى
72659oاداب المـــنياايه شعبان محمد ابراهيم
347o72هندسة االسكندريهمريهان جابر ابراهيم اسماعيل
طب بنى سويفاثناسيوس رافت صدقى عوض754251
حقوق بنهامحمد صالح الدين عبدالعظيم محمد خليل285848
اداب بنى سويفايه ابراهيم ياسين ابو الحسن94156
12oo71تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف مصطفى حسن هاشم
7oo62حقوق بنى سويفجمال عبد الناصر احمد ديهون
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف شريف كمال محمد118917
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمر احمد محمد احمد664683
8o3764تربية ابتدائي سوهاجعبد الرحمـــن ناصر محمود محمد
232o85طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنورهان محمود عبدالحى عبد الرحيم  عفيفى
هندسة بور سعيدمحمد احمد محمد ابراهيم البطوط635327
اداب بنى سويفمروه راضى ميهوب طه65367
7488ooكلية علوم الوادى الجديدأحمد محمد توفيق علي
طب عين شمسرضوى حسام محمد وجدى توفيق128595
23363oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ابوالفتح السيد الخولى
تربية دمـــنهوراية سعد محمد النوام429262
صيدله الزقازيقامانى عطيه غريب عطيه645852
طب المـــنيارحاب على مصطفى محمددياب719257
طب القاهرهحبيبه محمد جالل السحيمى17614
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمارجو مكرم رجائى حبيب63123
356o41تربية طنطادينا حمدى غمرى محمد حنجل
51o453صيدله الزقازيقايه عبداللطيف عطيه عبدالخالق
8o2873صيدلة اسيوطكيرلس مجدى فكرى جبره
اداب انتساب موجه القاهرهرغده محمود محمد سيد51527
عالج طبيعى ج كفر الشيخآيه ياسر رجب حسن376771
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناسماء سيف سيد احمد سيد58462
اداب االسكندريهيوسف عمرو طه على على احمد421177
هندسة الفيوماحمد محمد محمد السيد الزناتي576932
4293o2تجاره دمـــنهورميرنا سيمون وديع زكى
كلية البنات آداب عين شمسمريم السيد رجب عبدالعاطى299148
نوعية المـــنيامحمد ابو الدهب محمود رزق711447
اداب بنى سويفايه رجب مبروك حسين66769
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسياسمين عبدالسند جاد عبدالعليم285349
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طب اسنان عين شمسابادير غالى متى غالى785164
13591oفنون جميله فنون االقصررنا ناصر كمال عبد الباسط
148o8هندسة شبرا بنهاماريا جورج نعيم مجلع ميخائيل
اداب عين شمسميرنا عالءالدين اسماعيل مرسى265792
583o3oتربية المـــنصورهايمان عصام فتحى المرسى
اداب عين شمسنادين طارق احمد امين122346
تجاره بنى سويفمينا اشرف موريس فهمى711853
741o55تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد ربيع حريجى عبدهللا
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد حسن محمد المفضل يحى744535
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد رجب عبد العظيم محمود68938
7422ooتجارة قنا ج جنوب الواديوليد صالح حمدان محمد
فنون جميله فنون ج االسكندريهعهد احمد السيد احمد بخيت411336
صيدله الزقازيقضحى مجدى عبد الباسط احمد صالح585652
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد مختار حامد محمود ابوطالب219866
49o898طب بيطرى المـــنصورهاحمد محمد مصطفى محمد
7o279هندسة حلواناحمد ربيع سيد مفتاح
تجاره القاهرههبة عبد هللا حسن عبد الحليم44678
اداب طنطاعمر عبد الفتاح عبدالفتاح الدسوقى497821
رياض اطفال المـــنصورهامانى نجاح زايد العجمى579352
هندسة المـــنياايه بهاءالدين محمد عيد طعيمة146589
5887o5طب بورسعيداحمد شحاته شحاته حافظ الهجرسى
تجاره القاهرهعمرو اسامه حمدان عشماوى18793
459o35هندسة االسكندريهمحمود ابراهيم محمد عبد العزيز ادريس
اداب عين شمسرحاب لؤى عبدالرحيم السيد الوزير192288
19o235طب اسنان عين شمسدينا خالد عبدالفتاح سيد احمد
5934o5صيدله المـــنصورهغاده سامى السيد على الشبلى
هندسة كفر الشيخحسام حسن عبد الكريم سليم338883
49899oصيدله االسكندريهانجى نبيل السيد عبدالصبور
نوعية المـــنياهاجر ابراهيم محمد خليل725247
15o527تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابراهيم جمال علي عبد الحليم
5o879oكلية هندسة بنهامحمود اشرف على محمد على اسماعيل
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىرانيا محمد عبدالحميد محمد عبد الحميد522125
نوعية الزقازيقاحمد عبدالرحمـــن محمد عبد هللا646668
اداب عين شمسبسمه سامى احمد جمال الدين137595
34345oفنون جميله عماره ج االسكندريهحسام حسن فؤاد حسن عمر
7474o3نوعية موسيقيه قناالزهراء عوض هللا مصطفى سنجق
393o6كلية البنات تربية عين شمسايمان جمال محمد عبد هللا
5oo497اداب جامعة دمياطوالء اشرف عبده شمسو
64oo49تجاره عين شمسهانيا خالد سعيد عبد هللا حرحره
36619oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد رشدي زكريا شمـــندي
73o8o9اداب المـــنيامحمد رجب محمود ابو ربى
12oo77حقوق عين شمسانطوني صبحي صابر أسعد
تربية ابتدائي بنهامصطفى ابراهيم محمود عبده محمد شريف284679
224o67هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد فؤاد لطفى ابراهيم
اداب بنهامها ربيع عبدالستار مغاورى277585
صيدله عين شمسمحمد اسامه محمد معوض263562
7159o6اداب المـــنيادعاء طلعت فايز مصطفى
حقوق قنا جنوب الواديصالح الدين احمد صالح الدين فؤاد736186
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسماء السيد فتحي سالم652576
2674o6تجاره عين شمسمحمود وليد فريد حسن
5o73o3هندسة المـــنصورهمحمد خالد احمد على االشقر
2933o2كلية البنات تربية عين شمسايه خالد جمعه محمد
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كلية هندسة بنهامارينا عماد مرزوق عطا282769
اداب سوهاجمروه احمد حافظ السيد816746
نوعية الزقازيقشيماء السيد محمد السيد642614
57472oتربية ابتدائي المـــنصورهغيداء محمد حامد زكى عمر
819oo7تربية اسوانبتول جمال ابراهيم محمود
5123o9اثار القاهرهاحمد سعيد محمد محمد
تربية طفوله اإلسكندريةريم محمد طه محمد عمران339911
734o76تجارة قنا ج جنوب الواديالطيب حمدون محمد الصغير خلف هللا
41o37كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسالم المكاوى محمد رشــاد
56oo99تجاره المـــنصورهنور وليد محمد السعيد عبد الفتاح القويسنى
حقوق بنى سويفمصطفى خالد توفيق رمضان73812
طب القاهرهاحمد محمد رشدي السيد58882
حقوق القاهرهمحمد العارف عبد الرحمـــن محمود29445
578o19تربية المـــنصورهزينب السيد ابراهيم محمد الشــافعي
طب بيطرى المـــنصورههدير محمد رجب عباس491959
تجاره عين شمسعبدهللا احمد عبدالحكيم عبدهللا195761
حقوق القاهرهايه عادل بدير كمال39315
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعزيزه حسين االمين محمدعلى824542
3528o9كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىفتوح عالء محمد عبد الفتاح السيد عبده
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناحمد السيد عبد الغفار على59188
12oo66تجاره عين شمسمحمد محمود بيرق عبد المجيد
تجاره عين شمسعماد سامى نجيب عبدالمسيح281292
كلية البنات آداب عين شمستقى محمد على محمد على14767
صيدله الزقازيقاسراء اشرف حسين السيد دربالة643347
5181o5طب بيطرى الزقازيقمـــنه يوسف عبد الوهاب عبدالرحمـــن يوسف
كلية الصيدلة ج الساداتاحمد طلعت احمد الحصرى217265
تجاره القاهرهمريم محمد رجائى محمد عبد الفتاح193113
21148oاداب حلوانمارى جرجس صبحى عبدالسيد
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفكريم حامد لطفى الحالج193741
اداب كفر الشيخعلياء ممدوح عبدالوهاب السيد رضوان417467
اثار قنا جنوب الواديعاصم محمد ابو الخير محمد عيد579169
35928oتربية طنطاندى حازم عبد العاطى ابراهيم عبد الغفار
طب بيطرى المـــنصورهميرا جرجس وليم ثابت رزق489645
4116o6تربية رياضيه بنات االسكندريهمريم طارق حامد محمد يحيى
144o79حقوق عين شمسعال عابد سعد حراجى
هندسة اسيوطوفاء عزت فوزى احمد ابو جويله584741
تربية أساسي اسكندريةيارا ايهاب مصبح عبده احمد423312
تجاره اسيوطاحمد محمد عبده حمدان787323
تجاره االسكندريهصالح الدين جمال محمد مصطفي335551
24o427نوعية موسيقيه اشمونبسنت سمير زكريا سعد
492o17اداب طنطاأسماء محمد السعيد محمود
49o432طب طنطامحمود حمزة السيد عبد الجليل
تجاره بنى سويفرامى نمر نصحى حنا721472
5949o8تجاره المـــنصورهاميره امير ابراهيم ابراهيم غبن
تربية ابتدائي طنطابوسي إبراهيم محمد علي خضر363334
طب بيطرى كفر الشيخامـــنيه محمد حامد محمد على موسى372217
79o611صيدلة اسيوطحسام حسن جاد الكريم مصطفى
13726oاداب حلوانياسر محمد ابو اليزيد حسن
81278oطب بيطرى سوهاجاصاله مصطفى احمد اسماعيل
26537oصيدله عين شمساسماء احمد احمد على
223oo1تربية ابتدائي شبين الكومايه احمد العيسوى حجازى
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةفرح حسن همام عبدالعليم188414

Page 1846 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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طب المـــنصورهرانيا طارق محمد عبده عبد المقصود589218
هندسة عين شمسصالح الدين عادل صالح الدين الحسينى131289
64o761هندسة الزقازيقيوسف ابراهيم عبد الرحيم محمد
246o8اداب القاهرهسمر محمد صالح الدين محمد
تجاره عين شمسرغده عادل محمد عرفات282239
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىمحمود عبد الحميد حسن حامد741212
هندسة الفيوماحمد باسم السيد ابراهيم485895
41o31تجاره القاهرهاحمد عمر محمد عامر
 تربية الساداتحسن مسعد حسن شعيب221748
71224oنوعية المـــنيابالل محمد سعيد عبد السالم مرسى
كلية اآلثار سوهاجماجده سامح محمد فرغلى215389
271o85كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمارينا وجدى كامل غطاس
515o65نوعية الزقازيقدعاء محمد يحيى محمد يوسف
تجاره بنى سويفمصطفى سرحان عفيفى احمد726552
صيدلة اسيوطميار مصطفى عبد العال محمد785137
اداب اسيوطريمون ندير سامى اسحق793877
56oo39صيدله طنطامهند نصار الشمبكى محمد نصار
365o79صيدله حلوانيسرا ياسر عبد المـــنعم السايس
276o44طب بنهامصطفى محمود عوض هللا سالم محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء المعتزبا احمد حسن عبد الغني123196
كلية االثار ج اسوانمحمد السيد عبدالمعز عزت279464
735o32حقوق قنا جنوب الواديعبدالرحيم هيكل عبدالرحيم فرغل
حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمد ابراهيم محمد على مصطفى طيره562554
هندسة طنطااسراء عبده حامد الشناوى364222
تربية ابتدائي الزقازيقامـــنيه نبيل محمد صالح محمد المالح638729
نوعية اسيوطساره احمد حماده على786976
هندسة سوهاجمحمد خالد عبد المـــنعم شيخون832543
2o2155هندسة عين شمسخالد محمد سيد رضوان
8o392طب الفيوممحمود صميده محمد صميده
51o7o2تجاره الزقازيقهشــام محمد عبد السالم هياكل
819o98تربية ابتدائي اسوانرضوى عماد مـــنير وهبه
2o4424حقوق عين شمساحمد محمد صالح الدين ظريف دندش
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىميخائيل مجدى يعقوب تاوضروس281374
هندسة عين شمساحمد محمد مصباح الخطيب187146
73o448التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء محمد عبدالعليم عبدالباقى
اداب الزقازيقاحمد عاطف احمدي محمد524964
5o4o42تربية جامعة دمياطسماء محمد على محيض
اداب اسيوطهشــام محمد احمد عبد الفضيل792363
هندسة حلوانمعاذ عبدهللا السيد على عبدهللا523788
38o221تربية ابتدائي كفر الشيخسماح عبد هللا السيد محمد خضر
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد كمال عطيه غريب655186
41661oتجاره االسكندريهعبد هللا جمال ماجد حفنى ماجد
حاسبات ومعلومات الزقازيقعبد الرحمـــن امرهللا عبد الرحمـــن عبد الحميد521378
تربية ابتدائي قنا ج الواديجاك خيرى عبدالمسيح شماس735498
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانليلى مصطفى على اسماعيل123953
صيدله االسكندريهسحر محمد عبد الاله علي محمد438324
طب بيطرى المـــنصورهاسراء المتبولى محمد محمد على الشناوى575496
طب اسنان المـــنصورهمحمود احمد عثمان احمد على569756
صيدله الزقازيقخالد زكى زكى بدوى السيد643969
هندسة عين شمساحمد سامح احمد الجارحي262437
صيدله عين شمسشيماء صالح حسنين عمر282723
نوعية موسيقيه المـــنياهبه جمال الدين ثابت على713457

Page 1847 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهاجر اسامه صالح الدين دياب عبد هللا118582
64552oنوعية الزقازيقامـــنيه احمد صالح الدين محمد اغا
تجاره بور سعيدعبد الرحمـــن محمد فرح فرح حسن663685
اثار الفيومهبة هللا محمد على محمد59918
صيدله االسكندريهمـــنى عبدالحميد مرايف ابوبكر452154
طب المـــنيااسماء جمال سعد نور726851
تربية طفوله ج دمـــنهورشروق صبرى خاطر أحمد خليفة431284
اداب كفر الشيخمحمود ابراهيم على نمـــنم384786
طب االسكندريهريهام محمد برهام ابراهيم قنديل448397
417o8oتجاره االسكندريهميادة عبدالعزيز محمد عوض داود
اداب المـــنياايمان مـــنصور فؤاد محمد713379
تجاره القاهرهعمر محمد عمر عبد المجيد الفيومى26521
65237oتربية طفوله االسماعيليهتقى محمود حسن اسماعيل
هندسة بور سعيدابراهيم حسن ابراهيم حسن مصطفى566192
565o32تربية المـــنصورهدعاء محمد محمد احمد عبد الـلـه
58o784هندسة كفر الشيخمصطفى احمد برنس راشد
السن عين شمسعلى بركات على عطية إبراهيم426971
هندسة القاهرهمحمد عزت حسين محمد125515
815o97تربية ابتدائي سوهاجمحمد عاطف صابر عبد الحميد
تجاره عين شمساحمد جمال عيد شحات294818
2o7517تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره رأفت ميشيل اسكندر
41985oتربية أساسي اسكندريةهاجر بهاء الدين محمد عبد الواحد
تربية المـــنياعبد الرحمـــن طارق فاروق حسن711425
طب بيطرى المـــنصورهابراهيم عبد الناصر عبد الحليم البهات569447
طب المـــنيامحمد مصطفى محمد عبد اللطيف711876
57oo14اثار قنا جنوب الوادياميره محمد عبد العزيز بكر
382o14تربية كفر الشيخسارة خالد محمد يوسف الكنانى
حقوق قنا جنوب الواديمحمد فتحي احمد محمد735868
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامير سعد حمدى نبوى على227613
طب بيطرى سوهاجعمرو سعد عبد اللطيف احمد811288
هندسة بور سعيدباسل طه محمد حسن كشك663122
2o6319تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان مجدى محمود محمد مصطفى
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخدعاء رجب ابراهيم محمد السباعي374353
طب بيطرى بنهاابراهيم يوسف محمود يوسف ابراهيم365777
نوعية فنيه طنطانادين ابراهيم حمدى عبدالستار خليل486776
تربية ابتدائي بنهامحمود محمد سليمان محمد275911
تربية ابتدائي طنطامريم محمد ابراهيم ابواحمد495395
2o2588السن عين شمساالء ايمـــن عبدالواحد محمد محمد
2o7o36كلية البنات آداب عين شمسايمان شوقى عبدالحميد عبدالعليم
41123oتجاره االسكندريهمريم حمدى احمد محمد شعبان
421o2oكلية األلسن بنى سويفمؤمـــن عادل مصطفى عطية محمد
اداب بنهاميرنا سعيد سعد متولي282313
السن عين شمسسلسبيل كمال صالح محمد282254
كلية البنات آداب عين شمسسماح عادل احمد عبدالجواد211538
اداب طنطاناديه مصطفى عيسى مصطفى تمراز485419
8o6oo1تربية سوهاجمؤمـــن حسنى خلف شلبى
592o34هندسة المـــنصورهاحمد ياسر احمد عبد الرازق عوض
سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد هانى فتحى موسى محمد سعد583855
21921oتربية الساداتايثار عبدالعزيز محمد عبدالغفار 
76o596هندسة اسيوطمحمد جبريل ذكى ابوزيد
اداب طنطااحمد عابد عبد الرؤف محمد احمد352858
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةبسمة سيد ضيف هللا عبد الحافظ142227
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29799oكلية البنات تربية عين شمسدعاء ناصر حلمى السيد
صيدله المـــنصورهساره محمد عبد الخالق محمد على589517
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىهبه عادل على طه197593
تجاره اسيوطمحمد ابو العيون محمد البارودي796816
تجاره القاهرهمحمد عصام عبده طلبة147911
تربية ابتدائي دمـــنهوراية خالد مصطفى الغمام431171
3o3166طب بيطرى بنهاهشــام محمد عبدالعزيز السيد علي
تجاره االسكندريهاحمد جمال جاد الرب السيد على343653
تجارة قنا ج جنوب الواديطارق سيد على ابراهيم738147
هندسة االسكندريهحسام مصطفى محمد محمد الحبيشى413789
طب طنطامـــنى محمود حامد عبدالعزيز489227
2854o8نوعية بنهاعبير حامد احمد حامد نصر البسيوني
اداب الفيومشروق كيالني عبد الواحد عبد القوي75715
49o257تربية طنطاساره عبدالحميد محمود محمد راشد
تجاره المـــنصورهحاتم احمد محمد طه سالمة593467
تجاره المـــنصورهايه حسن حامد حسن576274
اداب المـــنياجهاد محمدحلمي عبد الحليم محمد726689
طب اسيوطامـــنيه عبدالحميد ابوالحمد على238742
هندسة اسيوطايمان احمد احمد محمود علي289527
57o677كلية األلسن سوهاجمحمد الشربينى محمد الشربينى سليمان
48o28السن عين شمسمـــنة هللا احمد محمود عبد الرحمـــن
198o13تجاره عين شمسعبدالرحمـــن عادل عباس محمد عامر
كلية أداب بورسعيدهدى عبد الحميد سليم احمد محمد661131
66o184تجاره بور سعيدمحمود هشــام احمد احمد بربر
18818oصيدله عين شمسمروه حسن محمد عبدالواحد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالوهاب عثمان كرته227185
تجاره بنى سويفارميا اسحاق مجلى سليمان66266
369o85هندسة االسكندريهيوسف ياسر فرج الشندويلى
تجاره االسكندريهاسراء جابر عبده رفاعى سالم339443
588o4oتجاره المـــنصورهايمان محمد رحومه عبد المعطى مصطفي
643o62طب بيطرى الزقازيقهدى عاطف ابراهيم السيد
تجاره القاهرهايمان احمد عيسى محمد148631
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةسها سعيد محمد عبد القوى652491
تجاره اسيوطفادى مكرم حلمى رزق هللا787684
716o73تجاره بنى سويفحجازي علي مصطفى محمد
7221o5طب المـــنياميرنا محمد رشــاد احمد
46o725هندسة كفر الشيخايمان رفيق لطفي راتب سليم
حقوق القاهرهنوران امين محمد رجائى امين114445
5362oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانسامح نصر قطب حسن
تربية ابتدائي عين شمسايمان امين محمد امين294181
السن عين شمسجومانا ارون راوى شفيق298917
هندسة عين شمسهادى سمير عبد الفتاح محمد135614
59o455اداب المـــنصورهساره محمد محمود عبد الغفار على
تجاره القاهرهلؤى ثروت عبد ربه على125168
تجارة جامعة الساداتاحمد عصام رجب خليفه224216
12o4o3تجاره وإدارة أعمال ج حلواندينا السيد غنيم حسين محليس
343o44هندسة الفيومعبد هللا خالد عبد هللا عبد اللطيف
41937oاداب دمـــنهورآية وجدى جادالكريم محمد مهران
صيدله عين شمسنورا صبحى حامد سالمه الحاى288296
تجاره بنى سويفاسراء عاطف محمد خضر64913
65o519اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاحمد محمد عبدالعاطي حسن
نوعية بنهاامانى محمود صريح محمود284843
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2o2714اداب حلوانسحر عادل عبدالرازق على
تجاره الزقازيقاالء سامى محمد احمد517716
طب اسنان عين شمسمـــنه هللا حسام الدين جمال سليم عبدالنبي289493
5o5415تجاره جامعة دمياطمـــنى مجدى عبد العظيم عطيه شطا
12o2o3تجاره عين شمسبسنت محمد محمود صادق
5o3488تربية جامعة دمياطآيه حسين محمد بلطه
56o474هندسة المـــنصورهمحمد اشرف عبد الوهاب محمد
تربية ابتدائي الزقازيقعال نبيل عبد هللا سليمان648464
5736ooصيدلة بورسعيدنيره عطيه زكى ابراهيم ابراهيم سالم
كلية األلسن ج أسوانامـــنية عبدالناصر احمد امين745954
هندسة االسكندريهمازن شريف مصطفى كمال414897
كلية هندسة الطاقة بأسواندعاء محمدكامل عبدالمطلب عبدالحميد729115
385o59هندسة كفر الشيخاحمد محمد عادل عبد المـــنعم زكي القلشى
6472o3هندسة الزقازيقمحمد مـــنصور احمد حسين
35o946تربية طفوله اإلسكندريةندى محمد زكريا محمد الغرباوى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيارا كرم محمود جاد هللا36466
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسماء جمال امين الشربينى علي574965
6946oتربية بنى سويفدعاء عيد معوض سالمان
تربية ابتدائي بنى سويفشيماء حليم موسى عبد الجواد67282
تربية طفوله كفر الشيخحسناء الدسوقى محمد يوسف مـــنصور381987
79685oطب اسيوطعبد الرحمـــن صالح ابوزيد مـــنصور
3oo2o3تربية بنهاهاجر صالح يحى محمود حسين
هندسة عين شمسمحمود محمد سهيل احمد عبد اللطيف191861
228o67كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد عباس ابو النصر عبد المطلب الجيار
حاسبات ومعلومات القاهرهجمعه عبيد محمد ابو الحسن47396
سياحه وفنادق المـــنصورةياسمين ابراهيم على على سالمه525497
اداب القاهرهنورهان نبيل رواش ابوالحديد مدكور52628
رياض اطفال المـــنيا طالباتفاطمه حميدو عبدالمجيد عبيد727183
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنيره اسامه فتحى زكى محمد122817
تربية الزقازيقشيماء احمد عبدالعاطى احمد641533
تربية بنى سويفخالد زكى عباس مرزوق67241
اداب عين شمسهدير هشــام هدايه محمود293566
تجاره جامعة السويسسيد محمود سيد على237893
28o225تربية ابتدائي بنهااميره احمد ابراهيم على
اداب القاهرهعلى طه محمود محمد49639
3oo587طب بنهاماجده جمال عبدالعزيز سعد
418o31تجاره االسكندريهاميرة فهمى محمد مصطفى مـــنسى
2945o8اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد على عبدالحميد على
نوعية موسيقيه طنطاندى عبد العزيز طاهر عبد العزيز ادم353843
هندسة الزقازيقاحمد عصام حسنى امين516311
23769oتجارة قنا ج جنوب الواديمايكل هانى نبيل شرقاوى
647o39صيدله الزقازيقمحمد احمد كامل عبدالموجود
اداب بنهاعبدالرحمـــن محمود احمد احمد276371
صيدله الزقازيقمريم سعيد بيومى فتح الباب637791
5o3173تجاره جامعة دمياطرمضان مجدي محمد صبح كامل
3o7228اداب عين شمسدنيا عصام لطفى محمد النبراوى
اداب اسيوطاحمد رجب محمود محمد791661
صيدله طنطاابراهيم محمد عبداللطيف ابوالعنين212737
تربية ابتدائي المـــنصورهنورهان فهمى طه السيد دعبس594427
طب المـــنصورهمحمد خالد حسن حسن البرقي578579
اداب دمـــنهورسامح هاني محمد عطيةالسيد 465958
طب بيطرى اسيوطهند عبد الرحيم عبد اللطيف سيد795974
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2372o7تجارة قنا ج جنوب الواديياسمينا خالد محمود احمد على
3ooo3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف محمد كمال زكى
اثار القاهرهبسام سامي محمد الصغير154624
تربية طنطاايه مجدى السيد على المحجوب486747
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر نبيل عبداللطيف الجندى213165
فنون جميله فنون المـــنياغاده السيد محمد على الجوهرى353799
7o999هندسة بني سويفمصطفى حسين حنفى حسين
رياض اطفال الفيوم طالباتهاجر محمد احمد محمود75176
5o6787إعالم بنى سويفندى جمال الدين فتحى عبد اللطيف البغدادى
118o82تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد مصطفى عزت محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم محمد هشــام حسنى عبد الجليل18248
تجاره االسكندريهزياد اسامة أنور عبد الصمد421226
23275oطب اسنان طنطاهبه محمد محمد محمد خليل
هندسة كفر الشيخيوسف ايمـــن نبيل علي صالح375651
طب بيطرى الزقازيقايمان السيد سيداحمد عبدالكريم649123
59516oهندسة المـــنصورهرنيم ابراهيم ابراهيم محمد الديب
تجاره عين شمسرمضان سيد ابراهيم سيد273252
تجاره طنطاتقي اسامه رضا حسين امام364588
246o4اداب انتساب موجه القاهرهسلمى عطا هللا خلف عطا هللا
اثار القاهرهنوران عصام الحسانين محمود فشير594424
714o31طب المـــنياجهاد احمد امين عبد الوهاب
131o52تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى سليمان على سليمان
اداب االسكندريهاسماء ضاحى حسين عليو336865
تربية طفوله جامعة السويسروان محمد حسين على659747
572o88تجاره طنطاهشــام محمد محمود عبد الواحد العطار
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسابراهيم شريف مصيلحي ابراهيم515722
365oo2صيدله طنطامي محمد حامد حمودة
تخطيط عمرانى القاهرهمحمد عادل طه شعيب15927
نوعية المـــنيااسماء بكر محمد مهنى715376
هندسة المطريه جامعة حلوانابراهيم احمد ابراهيم رمزى119788
اداب بنهاعمر محمد احمد احمد عفيفى284176
تربية ابتدائي المـــنيابكر ناجح زكى عبد الحكيم715189
نوعية موسيقيه المـــنيامارينا عزت شحاته زخارى726772
تجاره المـــنصورهاحمد السيد ابو بدير عطيه على569626
اداب طنطامصطفي رياض مصطفي رياض357183
752o62نوعية موسيقيه المـــنياايناس سامى عزيز حنين
34ooo1عالج طبيعى ج كفر الشيخاميرة محمود محمد على حسن
21o9o8تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد مغنى حسنين سليمان
7322ooكلية الطب بقنابيان عبد الرحيم على فكرى
اداب انتساب موجه القاهرهساره سيد عبد الفتاح عبد الجواد148685
اداب دمـــنهوراحمد عزت سعد مصطفى الجناينى425725
نوعية الزقازيقمريم السيد محمد عبد المـــنعم احمد ابو العز641414
هندسة الفيوممحمد احمد ابراهيم احمد74218
5o37o1سياحه وفنادق المـــنصورةيارا ايهاب سعد الحسينى الشناوى
تربية ابتدائي المـــنصورهايه ماهر العوضى العوضى582364
هندسة كفر الشيخمحمد واعر واعر كريم572437
طب الفيومابتهال عيد كامل ابراهيم76388
5o388تربية عين شمسصفا عبد العزيز عبد العزيز محمد
تجاره االسكندريهروان فتحى ابراهيم حسن على348158
8o4157العالي للدراسات النوعية واللغات جيزهامين عبد القوى عبد هللا محمد
2611ooتجاره عين شمساحمد عصام احمد عبدالفتاح
تربية طفوله سوهاج طالباترحمه وسام عطا عباس815773
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3o4465طب بيطرى القاهرهجمانه هانى صالح الدين سالم حسونه
تجاره كفر الشيخعبد هللا عمر على خلف جابر373765
33949oاداب انتساب موجه االسكندريهسارة احمد حسن محمد الحمزاوى
اداب القاهرهمحمود فرج عوف مصطفى147834
64o81oصيدله عين شمساحمد عماد عبدالسالم حسين عبدالنبى
تربية ابتدائي طنطامحمد المرسى ابراهيم المرسى عبدالدايم498924
عالج طبيعى القاهرهمحمود عبداللطيف عبداللطيف سالم شــابوب286448
فنون جميله فنون المـــنياايمان جمال احمد محمد عبده349263
41748oتجاره انتساب موجه االسكندريهماهيتاب جابر محمد السيد
496o27صيدله الزقازيقراندا عنتر مـــنير عرفات
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانناديه مجدى سعيد جريس298121
تجاره االسكندريهكريم رشــاد صبره ابراهيم343179
58323oمصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةمحمد جمال اسماعيل المتولى
هندسة اسيوطمحمد على سيد على749424
تجاره عين شمساروة محمد عبد السالم السيد635523
1319o3اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى امام كامل فرج
صيدله المـــنصورهفاطمه فتحى السيد عبد الفتاح الجبر587672
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةدينا محمود عوض جوان661523
اداب المـــنصورهمحمود خالد ابراهيم على على565768
2o5655اثار الفيومخالد اسامه السعيد احمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد ضيف هللا سلمان سليمان655831
اداب الزقازيقدعاء متولي حسن متولي516432
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد هشــام محمد عزت السعيد565756
1933o1هندسة القاهرهاحمد عمرو عمر محمد عامر
تجاره كفر الشيخحسن محمد سعد محمود ابو طالب375128
تجاره انتساب موجه  عين شمسعبدالسالم محمد احمد محمد297337
64644oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحي كمال الدين حسين حسن النمر
56o7o3اداب المـــنصورهاالء السيد محمد احمد الرفاعي
2o6o29تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه هللا عادل على احمد سليم
تربية الزقازيقاميره قاسم محمد صقر637843
تجاره كفر الشيخمحمد ابراهيم الدسوقى محمد احمد الشربينى381262
اداب دمـــنهوراية سعيد سعيد رفاعي429783
اثار الفيومعبد الرحمـــن على محمد عبد المجيد ابو طالب343164
52329oتجاره الزقازيقاحمد محمد طلعت على اسماعيل
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتنغم محمد السيد احمد152245
3o4658طب بنهامصطفى عبدالعزيز يسن محمودسليمان
4293o4تربية دمـــنهورنهال رمزى احمد حزيمة
تربية ابتدائي اسيوطليلى حسين عبد الجواد محمد792169
1743oطب اسنان القاهرهمحمود بهاء محمود احمد الوكيل
72867oنوعية موسيقيه المـــنيالويزة بشرى الياس خليل
طب اسنان المـــنصورهحامد اسامه جالل عيد القصبى568425
رياض اطفال االسكندريه طالباتهدى ابراهيم خليل خليل النجار428467
56914oطب بيطرى المـــنصورهمها عبد الفتاح صديق محمد طه
4921o2هندسة المـــنصورهمحمد السيد عبد الرازق الشوني
صيدله الزقازيقريم صالح محمد سليمان638645
232o34عالج طبيعى القاهرهساره عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز
هندسة المـــنيايوسف ميالد جميل يني728652
تجاره بنى سويفابتسام احمد ناجح احمد66713
28186oاداب عين شمسسيد عواض سيد احمد
36o487نوعية طنطاساره سعيد عبدالسالم حسانين
طب المـــنياعبدالرحمـــن محمد محمد عطيه711219
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسطارق محمود رفعت محمد االمام احمد عياد637462
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تجاره عين شمسمحمود عاطف محمد الصغير ضاحى194428
حاسبات ومعلومات القاهرهامـــنيه سالمه ماهر رفاعى265617
هندسة عين شمسمحمد مـــنصور محمد سيد24182
هندسة االسكندريهنور الدين محمد عبد المحسن محمد على حسن455333
اداب االسكندريهسعاد شعبان شعبان باب هللا محمد 423327
3o2383كلية البنات آداب عين شمسايه رفعت عبدالحق حسانى
5o3217كلية األلسن كفر الشيخنورا عبد الرحمـــن شعبان خليل عنبر
حاسبات ومعلومات بنهامحمد حسن على محمد الشرقاوى276228
طب بيطري المـــنياكيرلس عماد عيد عبدهللا723215
81o736تربية ابتدائي سوهاجياسمين ابو عشور عبد الحفيظ عبد الحميد
طب اسيوطابانوب حسنى انور مجلى787349
3956oتجاره القاهرهانجى عادل الصغير سيد
579o1كلية البنات تربية عين شمسرحاب محمود توفيق احمد
2997o4هندسة شبرا بنهامحمد عاطف ابراهيم ابراهيم شحاته
17o84هندسة عين شمسيوسف فاخر احمد فكرى
تجاره االسكندريهمحمد السيد على عبد العال416648
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد ابراهيم دسوقى152821
5916o5تربية ابتدائي المـــنصورهسماح المتولى محمد عوض
2o6853صيدله عين شمسنورهان احمد كامل مرسى صادق عامر
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةميرنا عبداللطيف رمضان شتات217143
صيدله المـــنصورهاسراء ايمـــن على سليمه487871
صيدله القاهرهتسنيم ماجد ماهر سعد الدين123217
حقوق المـــنصورههبه عبد السالم عزب محمد اسماعيل573474
49o262نوعية طنطاناديه فتحى الحسانين العدلى
هندسة الزقازيقعلى نبيل على السيد عوض587991
1333o9طب القاهرهمصطفى عبد البارى محمد السيد
1554o1اداب انتساب موجه القاهرهحاتم محمد فرج محمود
45349oهندسة االسكندريهشريف عبدالحميد محمد عبد السالم
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسلميس محمد حمزه محمد شلبى652164
3447o2اداب دمـــنهورعبدالرحمـــن محمد احمد بكرى
35931oاثار الفيومهاجر عصام مصطفى عبد هللا
64o146طب عين شمسهاجر احمد عادل احمد الوكيل
8o892صيدلة الفيومدعاء اسامه يونس محمود
طب بيطرى كفر الشيخوالء احمد عبد الحميد احمد القرش373236
هندسة المـــنصورهكريم معتز قدرى السعيد مـــنصور573252
تربية ابتدائي عين شمسعبدهللا محمد محمد عبدالعزيز ابوعمر295643
دار العلوم ج القاهرهمايسه احمد حسن حسني295523
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان يسرى محمد عبد العال121268
تربية عين شمسيارا سعيد محمد محمد حموده132151
تجاره الزقازيقخالد محمد حسن حسن على518753
38o724طب كفر الشيخسلمي ناصر نصر جمال الدين بهنسي
هندسة شبرا بنهااحمد محمد عبدالعزيز السيد حرش276598
71767oاداب المـــنيامريهان محمد موسى محمد
تجاره انتساب موجه االسكندريهايه السيد حلمى شفيق العشرى411731
السن عين شمساسماء صبحى عبد الفتاح ابوالعطا عبد الفتاح367229
6486o5تجاره الزقازيقمحمد بالسى عثمان مصطفى
تخطيط عمرانى القاهرهسلسبيل محمد سعد خليل35861
49o946طب طنطاكيرلس ناجى رزق هللا نجيب رزق هللا
هندسة شبرا بنهامحمد احمد محمد مصطفى حسين حجاب295937
4262o2تربية ابتدائي دمـــنهورعالء ناصر صالح كسبه
كلية األلسن سوهاجايه جمال حداد عمار226533
طب المـــنياثناء وائل فاروق هاشم726923
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عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد ناجح محمد عبدهللا443831
2o3oo7اداب حلوانمـــنه هللا محمود سليم موسى ابو النصر
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمروه حسن سيد احمد571192
اداب القاهرهمها محمد توفيق محمد149415
اداب دمـــنهورعبد هللا فتحي عبد هللا محمد416265
23o1o4كلية الطب البيطرى المـــنوفيةعلياء السيد عبدالسميع السيد فرج
379o44كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخشروق السعيد على الغنام
8o4749تربية سوهاجاسراء حماده محمد السيد
13131oهندسة الفيومعمر جمال محمود السيد
5228o5تجاره االسماعيليه ج قناة السويسحسام وجيه السيد احمد سالم
1669oكلية البنات آداب عين شمسنورهان احمد مصطفى احمد
82o2o1تربية اسوانامانى محسن عباس احمد
7174oرياض اطفال بنى سويفوالء خميس ابوالسعود حافظ
طب االسكندريهعبد الرحمـــن خالد عبد العزيز جبرتى قاسم342165
78oo7طب بيطرى بنى سويفنورهان قطب على قطب
اداب عين شمسحبيبه جمال رشدى عبدهللا274812
اداب طنطاايمان محمد عبدالستار احمد هاللى355291
2o4683حقوق عين شمسعمرو محمد السعيد سيد احمد
3o3o37صيدله الزقازيقساره مصطفى خالد خليل الحلفاوى
اداب طنطااحمد طارق شوقى عبد الوهاب حموده352857
نوعية الزقازيقنجالء ابراهيم عبدالمـــنعم احمد647869
66o791إعالم القاهره/رياضةرومانى عياد عزمي توفيق
43o182تربية دمـــنهوررانيا محمد احمد سليمان ابو العنين
اداب حلوانهدى حسين سيد جاد55442
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرحاب عماد محمد معتمد729967
تجاره القاهرهزينب مجدى رجب عبد الحافظ36255
721o81رياض اطفال المـــنيا طالباتوفاء فايز ذكرى حسن
13o93oتجاره عين شمسمينا ناصف صبحى يعقوب
نوعية المـــنياإيمان فتحي صديق عبد القادر725144
712o15تربية رياضيه بنين المـــنياكيرلس سعيد ذكى عبدالمالك
اداب بنهااحمد اشرف مرسى علي286585
طب بيطرى االسكندريهمريم خالد قبيصى درويش السيد435588
3663o9هندسة طنطاعبد هللا محمد ابراهيم خليل
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالوهاب المليجي السيد خليل235421
2o2649اداب حلوانخلود خالد عبدالحميد عبدهللا
حاسبات ومعلومات القاهرهاحمد محمد عبد العزيز السيد131576
تربية طفوله طنطاالهام احمد الدسوقى العدل487725
49499oاداب المـــنصورهمسعد رضا عبده على شعيب
طب عين شمسشــاهيندا مدحت سعد عبدهللا188436
415o55هندسة االسكندريهريم محمد حسن محمد السيد
اداب الفيومرهام جمال محمد محمد78921
صيدله االسكندريهعاصم كارم عبدالحميد الصادق436647
طب اسنان طنطاادهم عبدالباسط محمد شرف227481
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةغاده محمد داود العزب محمد228561
5734o3تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء هانى السيد رزق شلبى
37o592تجاره كفر الشيخسمر محمد فتحى المعناوى
نوعية بنهاسمر السيد جوده عالم عفيفى278163
تجاره بنهامحمود احمد محمد حجازى227472
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىكريستين عاطف سولایر بولس833513
585o41تربية ابتدائي الزقازيقمها صبرى عبد الواحد سيد احمد
57o215عالج طبيعى ج كفر الشيخدينا عاطف طلبه ابراهيم الصعيدى
اداب دمـــنهورهشــام اشرف حسن السواق426573
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72o498اداب المـــنيااحمد محمود ابراهيم سنى
اداب القاهرهحنان سليمان علي حسنين51627
طب القاهرهساندى عادل صبرى فخرى732554
4449oتجاره القاهرهرانا سالمه مرسى صقر
هندسة المـــنصورهاسالم خالد سالم محمد سالم587774
3o4542طب عين شمسهبه عبدالصبور احمد ابوالمكارم على
5949o6تربية المـــنصورهامـــنيه محمد محمد عبد هللا سليمان
هندسة المـــنصورهمحمود سمير محمد عبد العزيز السيد577871
تجاره طنطااحمد صالح الدين محمد محمد ادريس487692
132o9oاداب عين شمسمريم ياسر احمد عمران العربى
صيدله حلوانساره احمد محمود عبدالغنى283678
اداب دمـــنهوررومانى عادل لمعى دقدق415628
تربية حلوانهدير صبرى سعد الدين محمد عزام151333
حقوق االسكندريهمحمود على محمد على قبيصى418739
57368oتجاره المـــنصورهعلى محمد على رمضان
تربية اسيوطسهير على عبد الحفيظ احمد825139
تربية بنى سويفناهد محمد سعد احمد67292
7236o6رياض اطفال المـــنيا طالباتسمر كامل عباس كامل
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن محمد عبد الفتاح الجوهرى459173
نوعية طنطاريهام محمد صادق البيومى الفراش489378
46o684تخطيط عمرانى القاهرهنورهان احمد عبد الحكيم السيد
تربية طفوله ج دمـــنهورنورهان عبد المالك عوض عبد هللا مسعود431242
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاسراء خالد عبدالمـــنعم عامر215244
تجاره عين شمسعبد الرحمـــن مصطفى محمد ابو السعود سالم131663
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةوالء مجدى نافع سيد24864
صيدله االسكندريهنانسى ميالد ميخائيل بشــاى ميخائيل435813
حقوق عين شمسوليد خالد عبد هللا عفوف119133
36o496تربية طفوله طنطاعزه سيداحمد اسماعيل سالم
حقوق اسوانفهد فرغل شحات يوسف747378
اداب كفر الشيخامـــنيه ماهر عبد المـــنعم القليوبى369588
35o24oطب االسكندريهنادية عبد النعيم على ابوزيد
تربية شبين الكوماميره فتحى بيومى مصطفى244432
36o4o4صيدله طنطاهاجر احمد عبدالفتاح االشقر
56o639طب الزقازيقمحمد نبيل محمد نظمى السيد مطاوع
35896oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسراء جمال عبد الحى أحمد
3616o4تربية رياضيه بنين طنطامحمد فتحى صالح عبدالحميد صبره
طب الزقازيقهدير عادل عطية مصطفى الشناوى518177
57326oهندسة المـــنصورهمحمد احمد محمد احمد السيد سرحان
هندسة حلوانمحمد حاتم محمد قاسم24387
صيدله الزقازيقلؤى عبد الرحمـــن سيد الحوت587454
تجاره االسكندريهمحمد مصطفى رمضان محمد خضر342638
817o11تجاره سوهاجاسالم عادل على محمود
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراآلء ماهر رمضان سعداوى451939
طب المـــنصورهتقى عصام السيد محمد ابو الفرح571469
5o1891اداب جامعة دمياطندى زيدان محمد زيدان محمد
تجاره الزقازيقاحمد محمد احمد الشحات محمد638569
715o74اداب المـــنيامروة احمد محمد عبدالمتعال
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء مدحت محمد سمك244553
هندسة القاهرهمحمود احمد سباق محمد189278
65333oتربية االسماعيليهعلى محمود عبد الحميد محمود
28548oطب بيطرى بنهارانيا ماهر عبداللطيف حسن الشعراوي
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم محمد كمال غازى221881
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كلية هندسة الطاقة بأسوانرجب عصام محمد ناجى718387
طب طنطامحمد فريد حسن زينه358761
هندسة طنطامريم محمود فؤاد محمود على أغا364267
صيدله الزقازيقمحمد رجب كامل ابو العال582736
حقوق حلوانعدنان عادل عبد الحميد على73492
طب القاهرهاسالم عادل محمد حمدى محمد58883
49951oتجاره جامعة دمياطمحمد محمد عبد الحميد ابو ريه
هندسة االسكندريهميار محمد عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن346634
حقوق عين شمسنورهان محمد مصطفى متولى عبد الهادى144498
22o273هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةتسنيم احمد نبوى زهران
هندسة االسكندريهاحمد عالء محمود عبد الفتاح يوسف345568
59o5oعلوم القاهرههناء حسين عبد الوهاب ابراهيم
2o721هندسة حلوانعاصم خالد طه محمد
تمريض قنا جنوب الواديمحمد ناجح قناوى الحسينى746575
73597oتربية ابتدائي قنا ج الواديعمر ممدوح عبدهللا مرسي
2o18o1تجاره القاهرهاحمد محمد عبدهللا عبد هللا داود
تجاره بنهانادر محمد عبدالعظيم امين289174
تربية العريشندى محمد سالمة قويدر حسانين665476
578o35تربية المـــنصورهمريم على محمد رمضان العشرى
589o62هندسة بور سعيدايه حمدى احمد عبد الوهاب
اداب بنى سويفمى سليمان عبد الفتاح سليمان69873
65o5o8طب بيطرى الزقازيقنرمين احمد محمد عوض رشوان
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةشيماء يحيى امام شهاب218629
23615oتمريض شبين الكوم المـــنوفيةاسراء حسن محمود حسن عبدالعال
تربية المـــنياامانى ربيعى فؤاد عمر721639
اداب القاهرهمريم جمال محمد عز الدين محمد191132
34815oتربية اسكندريةداليا علي كامل محمد نور الدين
صيدله المـــنصورهفاطمه محمد حسن رزق درويش567671
صيدلة بورسعيدنورهان هانى محمد عبد الباسط محمد عاشور661885
طب المـــنصورهياسمين ابو زيد محمد القرموط494474
تجاره االسكندريهمها مدحت محمود مصطفى الزناتي414348
7o38oاداب بنى سويفبسمه عبد الرحيم صبحى محمد
اداب المـــنياابتسام ابوبكر مـــنصور ابوبكر712393
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقعلياء عبد هللا محمد احمد649914
هندسة الفيومعالء محمد عبدالواحد قابيل472474
طب اسنان طنطاهاجر محمد عبد المقصود غيوبه447222
79742oصيدلة اسيوطباسم سعد عشم رزق هللا
اداب العريشاميره احمد صبحي حسن عواد665359
اداب قنا ج جنوب الوادىنفيسة عوض عبدهللا احمد743722
5o1519تربية جامعة دمياطيمـــنى ياسر السيد محمد الدسوقى
تربية طنطانادين حمدى محمد احمد عثمان364683
2195o2صيدله طنطاهبه صبرى يونس مـــناع
تجاره القاهرهجورج كمال فارس تادرس33146
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمارسيل وهبه نصيف وهبه34422
اداب عين شمسنوف محمد نصر محمد282684
حقوق القاهرهنادر السيد صابر السيد57632
3o1326هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةصالح بيومى صالح بيومى حماده
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سامى فهمى محمود حسن213286
7987o6طب اسيوطمحمد عادل فتحي عبد العليم
228o79طب بنهامحمود زاهر محمدى سعد امان
5o919oصيدله الزقازيقمادونا فؤاد عبد العزيز سليمان
716o13صيدلة المـــنياايمـــن ابو الخير شحاتة عبد الجواد
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كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعبدهللا محمد عوض سعد عبد الجليل376222
تربية العريشاسالم سامى موسى راشد666415
6639o7تجاره بور سعيدعبد الرحمـــن على محمد ابراهيم الداوي
29o797تربية عين شمسنورهان كمال عيد محمد على الشحات
43o533تربية دمـــنهورتغريد محمد رمضان محمد الضحاوى
1262o1تجاره القاهرهايه مجدى عبد العزيز ابو زيد
16o41كلية هندسة الطاقة بأسوانعبد الرحمـــن احمد محمد ربيع احمد
نوعية الزقازيقفاطمه احمد محمد محمد عبد العال643867
126o46هندسة القاهرهمحمود بالل عاطف محمد عيسى
حقوق القاهرهمحمود هشــام احمد ابوزيد29933
تربية ابتدائي طنطانبيلة على محمد الجبار492379
51o675تجاره الزقازيقعبدالعظيم محمد عبدالعظيم حسين قنديل
صيدله الزقازيقتقى نصرالدين كرمانى خليفة285644
اداب حلوانمونيكا نبيل برسوم واصف199573
رياض اطفال الفيوم طالباتخلود شعبان مـــنصور سيد79269
44oo29طب بيطرى دمـــنهورعلى فتحى على عبدالعزيز حميدة
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةنهى احمد شوقي محمود363844
تجاره طنطاايه مسعد مصطفى عامر364579
تجاره دمـــنهوراحمد محمد طلعت عبد المالك عبد الجواد426437
دار العلوم ج القاهرهمحمد على محمد حسنين139325
تجاره المـــنصورهاسالم مجدى حسن الزيني565564
5o179oاداب جامعة دمياطانجى محسن مـــنصور مؤمـــن
3454o5هندسة االسكندريهعبد هللا محمد السيد عبد السالم ابو السعد
اداب الزقازيقاالء نبيل السيد عبد الخالق صالح515744
تربية ابتدائي طنطاشرين محمد حامد محمد جاد الحق493898
728o58طب االسنان المـــنيامحمد أشرف سعيد حسن
تربية جامعة السويسمروه احمد حسين احمد على657921
صيدلة اسيوطمارك اسعد زكرى كامل743498
1541o6فنون جميله فنون حلوانايه سامي محمد مرسي
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاسماء محمد قطب سالمه225951
هندسة عين شمسيوسف وائل سعيد محمود سليمان187747
8o4425إعالم ج جنوب الوادىمحمد فؤاد محمد على
هندسة االسكندريهرمضان اسماعيل حمودة عبدالحميد بركة458431
227oo7تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعفيفى احمد مسعد عفيفى
5635o9طب اسنان المـــنصورههدى محمد احمد احمد دنيور
هندسة اسيوطكيرلس ناروز صبحى فرج821657
تربية ابتدائي سوهاجاسراء يسين ابو القاسم فرغلي811352
1434oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى احمد شحاته حسن رفاعى
كلية األلسن سوهاجعادل احمد محمد البنداري588672
هندسة القاهرهاميره مجدى عبدالصبور عبدالحكيم197826
صيدلة المـــنياايناس ناصر عبد اللـه عبد السالم756169
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سامح فهمى عليوه217967
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه ممدوح مصطفى طعيمة231653
صيدله طنطامحمد اسماعيل عبدالمـــنصف القطورى366858
تربية اسكندريةمحمد مصطفي فوزي عبدالحليم338672
4919oهندسة الفيوماحمد محمد حسن محمد حسن عبد الاله
صيدله االسكندريهنعمة سامح احمد كامل عبدالمجيد434518
11922oتجاره عين شمسمحمود شريف محمود محمد
صيدله المـــنصورهايه جمال محمد كمال على582572
تمريض الزقازيق فاطمه عبدالرازق عبدالحميد محمد521963
فنون جميله فنون االقصرمارينا لطيف زكى موسى821181
صيدله طنطااحمد شريف عبد الغفار عبدالسالم الحو358657
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تربية طفوله االسماعيليهورده جمعه محمد جمعه656497
تجاره عين شمساحمد عادل موسى عيد266851
اثار قنا جنوب الواديرضا عصام عبدالرازق ابراهيم295997
تربية جامعة السويسريم حسين رشيدي حسين657368
58o749هندسة الزقازيقمحمد اشرف صبرى رزق حسن حمودة
رياض اطفال االسكندريه طالباتريم السيد متولى محمد341434
السن عين شمسمحمود حسنى عبد العزيز جوده38972
تجاره القاهرهشروق حسن عبد الاله محمد27865
هندسة المـــنيامحمد نصر الدين حسين محى الدين حسين456262
41156oحقوق االسكندريهمحمد عصام مصطفى السيد مصطفى
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمصطفى جمال الدين امام عبدالفتاح ابوغزالة294113
4418o9طب بيطرى دمـــنهوراحمد عماد الدين عبد المجيد قمرة
طب بنهاسمر رضا عبدالعظيم النيداني222488
223oooتربية شبين الكومايناس السيد عبدهللا بدر
تربية الفيومنورا عبد هللا عبد هللا عبدربه76964
تجاره انتساب موجه  عين شمسعلى محمد على محمد يوسف139298
اداب االسكندريهمؤمـــن فرج رزق محمد هاشم425251
اداب المـــنصورهساره عبد المجيد احمد االلفى سرحان592356
13379oكلية البنات آداب عين شمساالء محى الدين محمد عبد الفتاح
74854oطب بيطرى فرع الوادي الجديدرنا ناجى عبدالحميد محمدحسن
28979oكلية البنات تربية عين شمسكريمه احمد احمد ابراهيم عبدالعزيز
كلية البنات آداب عين شمسميرنا صبحى سعد جرجس ميخائيل283845
تربية حلوانوليد صابر عبد السميع ابو سريع55667
تربية ابتدائي طنطاايه محمد عبد العظيم احمد سرور486749
تجاره عين شمسجرجس صبحى محروس عوض127387
اداب انتساب موجه االسكندريهندى اشرف عبد العزيز حسن347373
كلية البنات تربية عين شمسشيماء حسين حسن محمد خليل295757
صيدله االسكندريهندى عطا احمد محمد عبد الرحمـــن435191
تجاره بنهامحمد فاضل الشــاذلى على محمد644785
4191ooاداب انتساب موجه االسكندريهمحمد خالد محمد محمد الميهى
2o7o55كلية البنات تربية عين شمسمروه ايمـــن عبدالمجيد سليمان
هندسة الفيومميرنا ماهر غايس متياس142723
هندسة الفيومعبد العليم خالد عبد السميع محمود76892
كلية البنات آداب عين شمسندا اشرف السيد شــاهين53681
458o42تجاره االسكندريهابراهيم هدايه حسن سليم موسى
تجاره بنى سويفرشــا حارس سيد سيد65813
هندسة االسماعيليةاسامه محمد على نور الدين غزالى653254
23o415تربية الساداتحامد احمد محمد الحسينى 
2o1818اثار قنا جنوب الواديالمزمل طه محمد عبده جاهين
صيدله حلوانساره اسالم عبد الرحمـــن عمارة51824
تربية االسماعيليهشــادي عامر عطيتو احمد655119
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفاروق ضاحى فاروق الشــافعى213944
2o9311طب القاهرهوحيد محمود امين قرنى
33943oهندسة االسكندريهتقى صالح يحيى محمد اسماعيل
اداب االسكندريهامـــنية محمد محمد امين مصطفى423878
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتإسراء حسين عطا هللا أحمد737659
72oo39تجاره بنى سويفاالء عادل ذكي احمد
43797o طب عين شمساسراء فتحى عبد الهادى محمد
2o187تربية حلوانمحمد احمد محمد احمد
44o992كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد محمد احمدمحمد ابوعمة
هندسة عين شمسشيماء عنتر سعد سالمه274147
2991o1تجاره بنهاحبيبه احمد عبدهللا ابراهيم
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14282oكلية السياسة واالقتصاد ج السويسابراهيم حسن سعدون حسن
هندسة المـــنياعبد الحكيم مجدى عبد الفتاح عتمان571357
تربية ابتدائي كفر الشيخايمان عبدالرسول فتحى قطب نعناعه374153
اعالم القاهرههبةهللا احمد حسن عبد الرازق السيد578296
34o837اداب االسكندريهاحمد على ابراهيم نجيب سعد
تربية ابتدائي جامعة السويسسلمى مجدى فتحى حسين657377
رياض اطفال المـــنصورهاميره نصر السيد ابراهيم583275
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد محمد محمد علي شيحه235589
21647oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهانيا هشــام عبدالرازق الهلباوي
2274o8كلية هندسة بنهامحمد احمد احمد محمود داود
هندسة عين شمسساندى عبدالغنى محمد محمد عبد الحافظ188297
طب اسنان المـــنصورههشــام محمد لبيب مشعل494163
هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن سيد احمد محمود636453
هندسة القاهرهابراهيم محمد عبد العال الصاوى121489
تجاره االسكندريهاحمد عصام حسن شحاته غنيم421324
8o72o3طب اسنان جنوب الوادىمحمد محمود مصطفى محمود
5o1686تربية جامعة دمياطامـــنية صالح رفعت ابو العنين
5817o6اداب المـــنصورههناء طارق حامد تمراز
تجاره الزقازيقسامى محمد حسن محمد644768
تربية فرع الوادى الجديدأية محمد علي شوربجي748394
5o7168هندسة المـــنصورهمحمود عوف سعد عوف صقر
2388ooهندسة قنااالء سيد على محمد
تجاره الزقازيقمحمد سعيد حسنى عبد الفتاح521284
هندسة االسكندريهمحمد طارق محمد السيد العطار459824
صيدله المـــنصورهنيره محمد على الذكى567243
125o32تجاره بنهايوسف حسين يوسف حسين
اداب االسكندريههشــام محمد ابراهيم محمود342345
كلية البنات آداب عين شمسعليه عباس عبدالجليل عباس273949
تجاره اسيوطعمرو خالد عبده عبد المجيد791918
طب عين شمسمياده عماد فهمى معوض296158
هندسة الزقازيقاسامه احمد خليل عبدالحميد511749
5821o5صيدله الزقازيقايمان جهاد مصطفى كمال عرابى
كلية البنات آداب عين شمسبسمه يحيى سعيد عبد الرحمـــن146165
35912oاثار القاهرهأشرقت حسن مجاهد حسن السيد
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانايمان ابراهيم محمد محمد59849
2236o8طب اسنان طنطاعبدالرحمـــن هانى مصباح عامر
صيدلة اسيوطشيرى عماد يوحنا خليل732239
27849oتجاره بنهاسلمى مصطفى على انور محمدي
712o13فنون جميله فنون المـــنياكمال مصطفى حلمى محمد
كلية طب االسنان ج بنى سويفمروه عبد الرحمـــن عبد العاطى عبد الرحمـــن63322
صيدله المـــنصورهداليا محمد سليمان النجار492485
78846oحقوق اسيوطعزه عاطف احمد محمد
51o795صيدله الزقازيقايمـــن صبحى الصادق احمد الجوهرى
تربية ابتدائي بنهابالل عادل محمدى علي286784
رياض اطفال بنى سويفنورهان على كريم سيد716858
طب طنطاامانى شعبان محمد أحمد الزيات359788
35oo77رياض اطفال االسكندريه طالباتميرنا حسام مصطفى مصطفى بخيت
5o9897نوعية الزقازيقنورهان السيد حسن محمد حسين
تربية اسيوطاسماء محمد مصطفى محمد788447
38o227رياض اطفال االسكندريه طالباتشيماء شكري عبد الفتاح ابو العطا الخولي
رياض اطفال المـــنصورهبسمه باسم محمد صبرى احمد محمد519691
51232oنوعية الزقازيقانس احمد ابراهيم عوض هللا
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تربية اسيوطمها كمال احمد جاد الرب797949
3o3466تربية ابتدائي بنهااسراء شعبان عبدالهادى محمد معوض
57765oتجاره المـــنصورهعمر عبد المـــنعم عبد الجواد حسن عبد هللا
36o4oاداب حلوانشيماء مصطفى يوسف عفيفي
هندسة شبرا بنهااحمد شكرى السيد رمضان299824
تجاره بنهااحمد ناصر مغاورى خليل299738
رياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحداليا حاتم محمود سعد الزغل489276
29523oصيدله حلوانداليا جابر عبدالعليم حسن
82o8o2هندسة اسوانمحمد جابر صالح طاهر
تربية رياضيه بنين المـــنيامحمد احمد ابو زيد عبد الغنى715543
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننيره ياسر السيد يوسف126289
3o2356تربية عين شمساحالم عبدهللا سليمان سالم
صيدله االسكندريهاحمد قمر كريم العربى نصر369965
كلية رياض االطفال اسيوطسهام نصر اليمـــن احمد محمد794855
اداب بنى سويفاسماء خميس حسن ابراهيم66725
27o665كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمـــنه احمد السيد محمد حباكه
تربية ابتدائي بنى سويفامانى رجائى على هاشم62777
تربية ابتدائي طنطاسمر عنتر لبيب محمود حجاب495773
علوم القاهرهمصطفى محمود كامل حسن125294
36o233صيدله طنطاأسماء عمادالدين فتوح وفا
4947o8تربية رياضية بنات المـــنصورةمريم محمود على العنانى
364o19طب اسنان طنطادنيا توفيق فاروق محمد سيف الدين
8o2458تجاره اسيوطاسامه عبد الستار سيد على
تجاره انتساب موجه قاهرهعبدهللا خالد عبدالرحمـــن محمد198752
64o959صيدله الزقازيقكريم جمال عبد الرحمـــن راضى
طب طنطاشريف اشرف ادريس عبد ربه شــاهين497541
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفطيمه محمد محمود عبد الخالق عوف118486
2659o9تربية حلواناسماء خالد عبدالحميد عبدالحميد سيد
نوعية المـــنصورهمحمد فرج عبد هللا ابوالوفا هالل571585
3o2417كلية البنات آداب عين شمسليالى سليمان خليل عريف
اداب القاهرهامـــنيه فؤاد محمد محمد عفيفي27798
تربية شبين الكومليلى بيومى عبدالعزيز عمار232796
هندسة اسيوطمحمد عالء السيد عبدالفتاح حموده214191
2145o4صيدله طنطاغاده رجب صبحى حسن ابراهيم
8o818رياض اطفال االسكندريه طالباتساره محمود عبد الستار احمد
طب طنطااحمد محمد خيرى يونس عبد الجواد عوض366422
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةسندس مجدي عبد الستار عبد المعبود636487
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى احمد على الشربينى235335
تجاره القاهرهدينا رأفت يس احمد31496
42655oتربية ابتدائي دمـــنهورمحمود محمد انور حجاج
طب بيطرى بنهااسراء خالد عيسى ابراهيم278646
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد حسن عبدالحى حسن273353
63791oتجاره الزقازيقسناء محمد عبد المجيد محمد حسن السيسى
صيدله الزقازيقرفيق محمد محمد سعيد جميل637272
حقوق القاهرهعمرو جمال عبد العزيز محمد شبل32162
191o44تربية فنيه بالزمالك جامعة حلواننورهان محمد محمود الفولى
حقوق عين شمسمحمد عادل قنديل عبدالعزيز273374
222o52هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو عبدالسالم محمد تعلب
51225oهندسة الزقازيقشــادى سعيد عطا محمد سيد احمد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةغاده محمد سعيد محمد636283
56oo65هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن عمرو محمد مصطفى يونس
573o21عالج طبيعى ج كفر الشيخعبد الرحمـــن عقل مـــناع عقل على
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7o538طب بيطرى بنى سويفجاال محمد ابو السعود عبد الفتاح
3o4295طب بيطرى القاهرهمـــنه هللا مصطفى سنوسى عبيد
8o1331صيدلة اسيوطالشيماء عمر عبد الحليم عمر
62o39تجاره بنى سويفمصطفى سعد رضى امين
طب بيطري المـــنياماركو بدر كامل حبيب755425
طب بيطرى الزقازيقهدير زكى محمود السعيد518175
79693oتجاره اسيوطايمان عزت سليم سيد
7177o8صيدله بنى سويفمارينا نشــات فرحات لبيب
284o4صيدله القاهرهاميره حسين فتح هللا حسين
2o9612تجاره القاهرهابوبكر عبدالعزيز محمد دسوقى
59o715صيدله المـــنصورهخالد ايوب طلبه عبد القادر على
74o689تربية قنا ج جنوب الوادىدعاء محمد خليفة محمد
تجاره عين شمسمحمد عصام الدين جابر عبدالعزيز262265
هندسة االسكندريهنعيم مـــنور عبد السالم حبيشى459714
اداب طنطايس محمود يس محمد حجاج357481
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم عادل حامد ابو المجد عبد الرحمـــن115969
5678o5رياض اطفال المـــنصورهسعاد عصام محمد لطفى السيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادين رشدى محمد على14535
429o26السن عين شمسدعاء محمود محمد مطراوى كرم
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمروه خالد محمد حامد659496
تربية ابتدائي بنهاايه اشرف ابراهيم اسماعيل نصر294392
121o72فنون تطبيقيه حلوانسماء ناصر عبد الحفيظ قطب
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاسماء السيد محمد حبيب225352
5o25o4تربية جامعة دمياطيمـــنى سعد طه أبو حجازى
تربية اسوانهدى محروص محمد على عثمان819991
3o35o7اعالم القاهرهنشوى عماد محمد عبدالقوى
59o684رياض اطفال المـــنصورهمـــنة هللا ايمـــن محمود السيد السيد
722o93طب المـــنيامروة عماد الدين حيدر محمد
228o66طب بيطرى بنهامحمد عادل عبدالفتاح عوض هللا
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد ابراهيم احمد احمد الجمل195959
هندسة سوهاجاحمد ايمـــن ثابت مصطفى816725
3772o2نوعية كفر الشيخريهام سعيد اسماعيل بسيونى البرقى
كلية تجارة ج أسوانرقيه محمد بدر الدين خضري سيد819977
تربية طنطاابراهيم ممدوح عبد الرحمـــن قطب352612
صيدله حلواننادين فريد احمد محمود153927
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةجينا ماهر بولس حزين411153
265o5تجاره القاهرهعبد الرحمـــن محمود طه عبد الرحمـــن
اداب سوهاجريهام احمد كامل حسن812328
35o122تربية طفوله اإلسكندريةاسراء محمد عبد الشــافي محمد فايد
78677oهندسة اسيوطاحمد جمال سعد عبد الحفيظ
28787oاداب انتساب موجه عين شمساميره طارق عطيه مجاهد الدبيسي
3o164oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرضوى عمرو مبروك على ابوجميل
148o76هندسة القاهرهمهند عاطف مصطفى مكاوى
طب سوهاجميرنا مجدي تامر جاد831479
29225oنوعية عباسيهمحاسن محمود احمد رفاعى
48768oكلية الفنون التطبيقية ببنهامحمود ناجى ابراهيم احمد سرور
4355o4طب اسنان كفر الشيخجيهان مصطفى عباس أحمد
طب اسنان القاهرهنورهان صالح عبد العظيم ابراهيم38797
صيدلة اسيوطعمرو ابو القاسم على محمد829492
2o4727تجاره القاهرهمحمد خالد السيد ابوهاشم عمر
تربية ابتدائي دمـــنهورايه عصام الدين حسن الحوفى429373
اداب الزقازيقاسراء رجب عبد الفاضل سعد668496
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13o479تربية عين شمسفاطمه صالح محمد محمد
43o55oتربية ابتدائي دمـــنهوررضوى عصام خير الدين مبروك خير الدين
نوعية الزقازيقنورهان طارق محمد حافظ517817
تربية كفر الشيخفاتن شعبان عبد السالم عبد الباقى377733
اداب االسكندريهاحمد محمد السيد عبد الجواد415596
هندسة بور سعيدمحمد خالد عيد عوض عيد567721
كلية البنات تربية عين شمسامل ابراهيم عبدالغنى امام صالح283754
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء صبرى مسعد ابو مسلم142156
37o422رياض اطفال االسكندريه طالباتناديه على حسن يوسف حسن شتيه
56o354هندسة المـــنصورهندى عادل احمد احمد الدهمه
11778oالسن المـــنيانور مجدى محمد عبد الرحيم
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسأحمد على محمد على بدر517354
هندسة كفر الشيخاية محمد فتحى حسن على372474
49216oتربية طنطاسمية عبد الرحيم صديق البطل
تجاره بنهاسامح عبدالعاطى حمدى نبوى على227548
كلية اآلثار سوهاجمروة محمد أحمد إبراهيم السعداوى348312
35o813تجاره االسكندريهشروق حسين محمد حسين عمرو
2998o5طب اسنان طنطامحمد ابوالسعود عبدهللا عبدهللا الدرغام
تربية الزقازيقلبنى نبوى عبدالعزيز االحول639446
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةخالد امجد عبدهللا محمد  حبيب213422
هندسة حلوانمونيكا عاطف لبيب سويسه117827
38o594تربية ابتدائي كفر الشيخنرمين يحي احمد عبد المـــنعم
طب المـــنصورهفل حسن محمد ابو شــادي492549
كلية البنات تربية عين شمسفاطمه الزهراء اشرف محمد حسن ليله287953
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان محمد احمد محمد132356
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمـــنه هللا محمد محمود عبدالمجيد عبدالنبى215397
13o364هندسة عين شمسمصطفى احمد عبد الحفيظ احمد
حقوق القاهرهندى جمال عبد الصمد سيد احمد54513
هندسة حلوانعمرو ابو الخير رمضان ابراهيم61265
تربية حلوانعلى حسين عبد العزيز حسين122932
5o2142تجاره جامعة دمياطأحمد محمد محمود الجمل
تربية طفوله الزقازيقايه جمعه عطيه احمد644543
اداب اسيوطايه عبد الناصر حسنى حسن793361
السن عين شمسايه محمد محمود عبدالعال187941
تجاره طنطاميرنا محمد عبد الحافظ ابراهيم359269
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو عادل كمال محمد شــاهين235174
1327o6اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةتغريد جمال عبد المقصود محمد
طب المـــنصورهميار محمود احمد ابراهيم عسكر578422
19o73oتربية رياضية بنين قنا ج.الوادىيوسف عبدالعزيز حسنى عبدالعزيز
نوعية اسيوطايه عبد الرشيد عبد البارى محمد786459
3oo584طب بيطرى بنهافاطمه احمد حجازى على
9o111طب بيطرى بنى سويفمحمد جمعه عبد المـــنعم احمد
تربية المـــنياوالء صالح احمد عبدالعال716878
19229oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةلينه محمد غريب حسن
3955oتجاره عين شمساميره سيد محمود علي
اداب انتساب موجه االسكندريهمحمد حمدي عبد المـــنعم عبد الراضي416337
تربية ابتدائي الفيوممادونا هانى جرجس واصف72445
8oo794تربية رياضيه بنين اسيوطعبد الغفار محمد احمد على
73o4o2صيدلة اسيوطعزمى عزمى درويش سروجى
تمريض الزقازيق اسالم محمد السيد محمود محمد515642
7336o6تربية ابتدائي قنا ج الواديشيماء عارف شحاته محمد
تربية دمـــنهورنورهان رضا محمد عبدهللا429494
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1219ooحقوق عين شمساحمد حاتم حسام الدين شفيق عون
تجاره القاهرهشهد محمد عبد الخالق احمد114487
283o5كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانريهام سيد توفيق محمد حسانين
هندسة الفيومشريف ابوبكر ابو العزم محمد67696
5o5888تجاره جامعة دمياطنيره محمد حمدى محمدين عبد الفتاح
صيدله طنطاهاله جالل عبدالحميد عبدالمؤمـــن277998
صيدله المـــنصورهايه عبد العظيم محمد متولى الشحات586287
تجاره االسكندريهمحمد مجدى سعد محمد اسماعيل421651
نوعية اشموناسراء محمد حسن الفار226694
6447o7تربية ابتدائي الزقازيقهاجر رمضان عبد العليم ذكى
7387o6تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود بهاء احمد الطيرى
تجاره كفر الشيخاحمد عبدالحليم محمد حسن سليمان371596
هندسة شبرا بنهاطارق عماد محمد الحلبي281639
12889oهندسة القاهرههبه ابراهيم عبد الخالق ابراهيم
58424oطب المـــنصورهمصطفى رضا حافظ العوضى سالمه حيرم
71919oرياض اطفال بنى سويفسها جمال احمد محمد
تربية حلوانمـــنة هللا احمد محمد عبد القادر36367
52o327طب الزقازيقبسمة محمد محمد علي ابراهيم
صيدلة اسيوطعبد الرحمـــن عماد محمود محمد785174
تجاره عين شمسسلمى شريف عبد الرحمـــن فهمى145982
اداب دمـــنهورانس سعد محمد محمد صالح426644
تجاره اسيوطحنان السيد على محمد788453
طب بيطرى دمـــنهوراسراء محمد احمد عبد العزيز علي449341
تمريض طنطا ايمان عبدالهادي محمد عبدالمجيد عبدالرحمـــن363638
13o729التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةحنان جامع سيد محمد
صيدلة اسيوطراشيل محسن ثابت غبلایر798965
4198o9اداب االسكندريهسلمى سمير عطيتو حسانين
8o5o84تربية سوهاجمارى ايمـــن جميل ميخائيل
تجاره بنهابسمه طارق السيد ابراهيم السيد277812
تجاره االسكندريهيوسف احمد على عبد الحميد عيد343222
3o3398تجاره بنهامحمد حسين عبدالعزيز عبدالمـــنعم راشد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةجون حسام تدرى عوض233332
نوعية كفر الشيخنورهان خالد عبد الفتاح محمد عامر374218
طب اسيوطمينا ميخائيل لبيب ملك787373
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد يونس محمد البريدى233436
نوعية المـــنياالمصطفى حسن عطا ابراهيم752888
585o7تربية حلوانسهير محمد احمد االكشر
اداب االسكندريههدير احمد السيد فرج على417564
اداب القاهرهدينا هاني عادل فارس129832
41o11oاداب كفر الشيخشروق ممدوح محمد صادق محمود احمد
7418o7طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىايمـــن حسن ابراهيم عبيد
تربية طفوله طنطابسنت عالء السيد حسن شمردل359153
5o7o49تجاره جامعة دمياطمصطفى سعد مصطفى احمد نوفل
72o775تربية المـــنياأميرة جمعة أحمد علي
14733oهندسة المـــنيااسماء محمد محمد الروضا
7339o7هندسة اسيوطمحمد احمد على دياب
15172oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانحياة حسام ابراهيم السعدنى
23oo26تربية طفوله شبين الكومشيماء عماد محمد إسماعيل شــاهين
طب االسماعيليه ج قناة السويسندى جمال محمد على عزام636125
تربية فرع الوادى الجديدسارة كامل وافى زوام749186
تربية بنى سويفرانيا ياسر رمضان احمد66157
تجاره عين شمساحمد رمضان سيد محمد مرسى292448
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اداب حلوانحسن مهدى فايز محمد116136
هندسة قنااحمد محمد حسين محمد738852
اداب االسكندريهمحمد يوسف صالح زهران محمد418622
طب االسكندريهمريم رزق احمد رفاعى449289
تمريض المـــنيا اسماء جمال سويفى عبد المـــنعم729349
5o7195تربية جامعة دمياطآيه جمال محمد لبيب حامد المـــندوه
اداب عين شمسايه ايمـــن محمد خليل جندية293992
تجاره عين شمسمحمود اشرف توفيق على117137
132o91اداب انتساب موجه عين شمسمـــنة هللا حسن حسنين ابو العال
28544oنوعية بنهايارا محمد عبدالحليم احمد السيد حيدر
422o97اداب االسكندريهمحمود السيد عبدالعظيم محمد على
تجاره بنهانانيس ناصر عبدالغنى محمود277338
كلية رياض االطفال اسيوطمارى فارس زاخر زخاري791516
1914o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن مصطفى يوسف حسن على
7879o7طب اسيوطاسراء رمضان عبد الرحمـــن ابراهيم
تربية المـــنصورهاحمد رمضان رمضان عبد العال561874
4778oهندسة القاهرهامانى صالح فؤاد شعير
كلية حقوق المـــنيااحمد علي ابراهيم احمد714349
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمونيكا اسحق مـــنير اسحق126268
هندسة الفيوماسماء صفوت سعد بدر46363
785o1oصيدلة اسيوطاالء حسين فرويز محمد
تجاره انتساب موجه المـــنصورهندى محمد احمد محمد ابراهيم581686
822o23تربية ابتدائي اسوانايه ناصر احمد محمد
تربية أساسي اسكندريةسلمى محمود محمد محمود سالمه349299
2524oاداب القاهرههدى حسن انور مكارم
هندسة اسيوطأحمد محمد على على مراد459736
3491o6صيدله االسكندريهبسمه شحاته رمضان حمايه عامر
اداب القاهرهايه حسن على ابراهيم احمد56889
طب االسكندريههاجر ماهر فرج على عبد هللا446219
2o296oدار العلوم ج القاهرهساميه صالح محمد جمعه حسن
هندسة االسكندريهمحمود حمدى السعيد محمد الشهاوى413614
66o984تجاره بور سعيدندى مدحت مصطفى كمال محمد جويدة
5697o4رياض اطفال المـــنصورهسماح عيد شعبان محمد عيد
طب المـــنصورهسلمي محمد عطيه الشناوي494876
71732oاداب المـــنياكيرلس ميالد سليمان اسحق
نوعية المـــنياهيثم محمد زينهم محمد حسن711936
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى حسن محمد على29774
هندسة االسكندريهشروق عاطف شــاكر عبد المـــنصف347539
تربية طنطانهاد مصطفى عبد الغنى عبد الرازق492396
2o3563تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعال على معوض على
اداب عين شمسروضه عادل عبد الستار شحات119483
كلية البنات آداب عين شمسنورا صالح حسب هللا على267876
اداب عين شمسطه رمضان على حسين269428
5o7316هندسة المـــنصورهندى هشــام محمد محمد البليسى
كلية األلسن ج أسوانياره مصطفى محمد عبد العليم76385
طب اسنان طنطارحمه فرحات حسن خاطر449543
272o34السن عين شمسسها محمود رشــاد احمد
5o1854تربية جامعة دمياطعائشه مسعد محمد زيدان
7256o2اداب المـــنياصفاء عامر عبد العليم حسن
تربية عين شمسميرنا ماجد ناجى سامى265119
هندسة الزقازيقاحمد محمد جودة سليم السحار641781
5o18o7تربية جامعة دمياطايه هالل طه الدياربى
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السن عين شمسمـــنة هللا محمد حسن اسماعيل114263
5o3o6oكلية األلسن ج أسوانمحمود عبد الحق محمد عبد الحق هاللى
رياض اطفال المـــنصورهلطيفه خالد احمد على سالم563649
تربية اسيوطنعمة محمد حسن احمد795419
طب القاهرهمريم رمضان محمد عبدالعظيم274633
374o66نوعية كفر الشيخمحمود خالد محمد الدسوقي القصاص
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخخالد محمد عبد الحى محمد غالى381364
كلية تجارة ج أسواناحمد نورالدين موسى نورالدين821361
742o12اداب قنا ج جنوب الوادىاسماء احمد موسى يوسف
اثار القاهرهياسمين خالد رياض عبد السالم146525
514o8اداب القاهرهمصطفي محمود خليل عبد المـــنعم
طب بيطرى القاهرهساره احمد حسنين احمد35744
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد حسام الدين حسنين على38599
تجاره طنطاحازم يسري نسيم نصر الدين488512
تربية اسيوطمارينا مدحت رشدى توفيق793581
اداب القاهرهخلود خالد محمد احمد35271
كلية البنات آداب عين شمسامينه محمد زينهم امين126193
تجاره انتساب موجه قاهرهيوسف عادل عبد الفتاح عبد الرحمـــن57637
تربية حلوانسها سيد مصطفى متولى55478
اداب االسكندريهندى محمد عبدالمـــنعم حسن عبدالعال348327
145o21تجاره عين شمسعبد العزيز عبد الناصر محمد اسماعيل
66o465تربية بور سعيدعمرو ناجى عطيه البندارى عطيه
6571o4كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمصطفى جابر عباس حفنى
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود طارق السيد محمود191674
73o456اداب المـــنياساره حمدى عبدالصبور احمد
تجاره الزقازيقمحمد سعيد يسن رجب ابراهيم649286
اداب االسكندريهاسماء مظهر عبد السالم ابو زيد احمد351372
8o8724هندسة سوهاجاحمد رجب على الجمل
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمود محمد فوزى هاشم61717
تجاره جامعة دمياطاحمد محمود حسن صالح العزبي499833
1966ooتجاره عين شمسمـــنى عبدالبارى عبدالحفيظ حسين
تربية بنهازينب سمير احمد محمود شركة277565
تجاره سوهاجمياده أبوالعال فتحى أبوالعال817173
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد ماهر عبد الحليم ياسين127629
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانامانى عبدالمجيد محمد محمد العسكرى294212
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيه/رياضةمحمد عبدالمـــنعم احمد الصاوى امبابى233189
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسشيماء الشحات السيد سليم محمد525642
تربية االسماعيليهوسام صالح رمضان يوسف655986
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد فوزى ابراهيم محمد266855
هندسة حلواناالمير بحراوى خليفه حماده48578
1159o9تجاره عين شمسانطونيوس عماد مـــنير ثابت
3o2315إعالم بنى سويفخلود محمد مصطفى حسين
طب االسكندريهشــادي محمد ابراهيم ابوهرج384961
تربية ابتدائى فرع وادى جديدعزة حسين محمد عباس748978
4984o4هندسة الفيومفاضل السيد عبدالهادى ابراهيم شــاهين
اداب المـــنيانجالء مجيب محمود على715523
هندسة االسماعيليةعلى محمد على شرف على654245
567o97صيدله المـــنصورهساره الصديق محمد الدمرداش
تجاره القاهرهمريم عبد الحكيم محمد عبد النبى35139
8o1o36السن المـــنيافاطمه عطاالكريم صالح صالحين
حقوق بنى سويفصابرين مجدى يحيي الشيخ حسانين94396
7372o1تربية قنا ج جنوب الوادىغاده عبد السالم عز الدين ابو الوفا
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2897o7تجاره انتساب موجه  عين شمسخالد فؤاد حسن احمد عبدالهادى
تربية بنهاهاجر جالل عبدالعليم على محمد285991
71o866السن المـــنياهبه احمد مجدى عبد الرؤوف على
2o7382اداب حلوانهبه هللا سيد محمد محمود محجوب
2o388oتجاره عين شمساسماء مرعب حسين محمد
42o618تجاره االسكندريهمعتز محمود صالح حسن ابو شتا
هندسة اسيوطحسين معروف عبد العزيز قطب65772
131oo5تجاره عين شمساحمد عصام رمضان بخيت
اداب المـــنيااسماء بوشى نظيم بوشى723543
طب اسنان طنطايارا صبرى السيد عمر277486
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوانسلمى عارف روبى عارف13982
1499o2هندسة عين شمسيوسف محمد سيد ابوزيد
كلية هندسة بنهااسالم محمد احمد على قديرة281725
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مجدى محمد ابوالعنين224517
طب طنطاهدير عمر على نصار234692
دار العلوم ج القاهرهنورهان رجب علي خليفه132126
تجاره بنهامحمد عبدهللا محمد محمد حسانين299764
56736oهندسة المـــنصورهمريم محمد هالل على
تربية المـــنصورهاندرو مجدى فرنسيس ميخائيل غبلایر572933
تربية ابتدائي المـــنصورهدينا محمد حسين مصطفى الزلفى581618
اداب دمـــنهوردينا مصطفى جابر محمد عبد الخالق417392
هندسة المـــنيااحمد هانى عبدالمـــنعم عبدالفتاح بحبح279893
كلية اآلثار سوهاجرنا سمير السيد محمود277321
تربية ابتدائي طنطامـــنار جمال توفيق حسن عوض364663
إعالم بنى سويفاسراء محمد عبد الستار عبد الرازق66718
تجاره عين شمسشروق محمد عيد السيد274362
تربية بنى سويفمروه محمد احمد عيسي68525
3o1568كلية البنات تربية عين شمسسعاد يحيى لطفى عبدالحميد
نوعية الزقازيقنهاد محمد السيد عبد العزيز521776
تجاره المـــنصورهمحمد عطيه جبر محمد عياد577672
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمى محمد احمد محمد نصر128386
رياض اطفال الفيوم طالباتنرمين مالك فايز عبد المالك716842
السن عين شمسميرنا امير غبلایر ميالد126128
46oo65هندسة االسكندريهأحمد شعبان على أحمد هنيدى
هندسة اسيوطنوران اشرف عباس حنفى16945
اداب فرع الوادى الجديدأحمد محمد إسماعيل مصادق748685
228o7oعالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد عصام محمود محمد سعيد
تربية ابتدائي الزقازيقسميه عبدالغنى الشحات عبدالفضيل642489
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسهدير مسعد احمد محمد661135
تربية المـــنصورهايمان نور عبد هللا الموافي578836
تربية قنا ج جنوب الوادىاميرة خليفة نجار عبد المجيد733975
هندسة المطريه جامعة حلواننيره احمد محمود سيد134182
كلية طب االسنان جامعة أسيوطايه رمضان رفاعى سويفى788148
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةهاله مسعد ابراهيم النجار654711
5228oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانايه عيسى حسين حسين
هندسة شبرا بنهااحمد نور على محمود احمد295696
السن عين شمساسراء صبرى على مصطفى الكرش214679
29o928تجاره عين شمسيوسف فوزى احمد سليم يونس
7o364تربية بنى سويفاميره عبد الرحيم عبد السيد زهير
211o9تجاره القاهرهعزت هشــام عزت بسيونى
هندسة شبرا بنهازهران محمد زهران السيد عبدالصمد284377
تجاره طنطايارا عبد هللا على ابو سالم485455
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صيدله المـــنصورهاحمد محمد عبد اللطيف احمد582721
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمود محمد صالح محمود محجوب469715
هندسة القاهرهمحمد صالح محمد عبد الحميد135667
هندسة الفيومامير جورج عبد السيد توفيق75546
تجاره القاهرهعمر محمد علي محمد41545
58o183تجاره انتساب موجه المـــنصورهحجاج محمد الحجاج راغب طوبار
صيدلة اسيوطشيماء عيد محمد مهدى713115
طب بيطرى الزقازيقاميره رمضان عبدالغنى عبدالقادر517935
تربية دمـــنهوراالء عبد الحي محمد عبد الحي السيد جادو428521
صيدله حلوانبسنت ايهاب رزق سالمه مرقص261726
5o3o59تجاره جامعة دمياطمحمد احمد محمد محمد كيره
تربية ابتدائي االسماعيليهساره تامر محمد ابراهيم نصر652832
اداب االسكندريهعايدة اشرف رجب عبدالغنى336227
تربية المـــنيااسماء رضا خليفة على714577
6oo33تربية حلواناحمد كاظم فوزي محمود
5o6538هندسة المـــنصورهبسنت رأفت محمد علي الغيطاني
9444oتجاره بنى سويفمحمد احمد عبد الستار احمد
2785o6تربية ابتدائي بنهامـــنال عالم محمود عالم
تربية ابتدائي بنى سويفنورا ابراهيم محمود ابراهيم62571
اداب االسكندريهعبدالرحمـــن أحمد شعبان حسن  عطاهللا425397
7424o9تربية ابتدائي قنا ج الواديجمال احمد محمد احمد
224o73هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسامح عادل فرماوي حمزه
3827o6تربية طفوله كفر الشيخهدى محمد عبدالحى عبدالرحيم اللبيشى
اثار الفيوماحمد ابراهيم عبد القادر خليل ابراهيم357367
رياض اطفال المـــنصورههند رشدى عبد المعز داود578859
7439ooاداب قنا ج جنوب الوادىاسراء عبد الهادي هاشم موسي
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسراء عادل فتحي عبد الصادق عطيه445856
81548oتربية ابتدائي سوهاجايه حسن احمد عبد الاله
تجارة جامعة الساداتإسالم حمدي سيف الدين  عيسوى الحالج427417
2224o6نوعية اشمونانصاف عبدهللا فريج سليم
تجاره الزقازيقمحمود احمد محمد محمد644789
اداب سوهاجهيام احمد محمد السيد813522
19751oاداب القاهرهساره محمد عبدالحميد على احمد
اداب حلواناسالم اسامه عبد الغفار محمود136582
تجاره الزقازيقآيه حسنى كمال عبدالفتاح511555
3432oكلية البنات آداب عين شمسدنيا كمال احمد عبد العزيز
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفرنا احمد محمود عبد الحميد16123
تجاره عين شمسايمان محمود زكى محمد احمد محفوظ56145
51o712اداب الزقازيقآالء عبد هللا محمد مصطفى رفاعي
كلية األلسن بنى سويفمحمود صالح غالى حسن خاطر287174
اداب المـــنصورهفلایر ناصر محمد الزغبى صقر492339
373o94طب اسنان كفر الشيخروضه رمضان عبدالحميد محمد القزاز
هندسة المـــنياعالء محمد جمعة راشد724534
تجاره بنى سويفمحمد رمضان حسن عبد العظيم67536
2o6626هندسة عين شمسمريم سليمان كساب سليمان
8o8146تربية ابتدائي سوهاجشيرين لطفى مرتجى معوض
15427oكلية بنات شعبه طفوله عين شمسمريم محمد مسلم حسين
586o71هندسة الزقازيقاحمد السيد محمود عطوه عبد القادر
اداب المـــنصورهشيماء محمد عبد هللا ابراهيم البسيونى493981
8o6379طب اسيوطزينب عالء محمود عبد الهادى
511o96هندسة حلوانمحمد ناصر عبد الحميد مصطفى
6688o2تجاره الزقازيقاسماء السيد بدوى محمد
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35o856تربية أساسي اسكندريةنورهان عصام ابراهيم ابراهيم
517o27طب الزقازيقعمرو محمد محمد عبد هللا محمد
5679o9طب بيطرى المـــنصورهمريم محمد ربيع محمد يوسف الحنفى الديب
5o8734صيدله الزقازيقمحمود محمد رضوان سرور مباشر
449o98صيدله االسكندريهسارة محمد أحمد محمد جاب هللا
تربية ابتدائي الزقازيقدعاء مصطفى الششتاوى محمد637883
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمـــنار السيد معبد ابراهيم حجازى382634
23192oتربية شبين الكومهاجر صفوت عبدالخالق احمد شــاهين
94o24اداب بنى سويفمحمد عبد الناصر محمد صالح
3423o4تجاره االسكندريهعمرو محمد على محمد عيسى
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد حسن لطفى محمد ابراهيم48964
تجاره الزقازيقايمان ثابت خليل مرسى السيد هزاع638293
تجاره عين شمساحمد جمعه عبد الرازق عبد الموجود139239
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنعمه ابراهيم احمد فرحات218641
تربية ابتدائي المـــنياعمر خلف سيد احمد727473
6432o7اداب الزقازيقنورهان اشرف احمد مـــنسى
هندسة االسكندريههاجر عادل محمد خليفه حسن غانم335142
14977oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعائشه خالد احمد محمد عبيد
صيدله عين شمسهدير طارق العراقى اسماعيل صالح117629
هندسة االسكندريهمحمود عبد الناصر عبد المقصود عبد القادر عقيل455147
661o88تجاره بور سعيدمروه احمد عبده احمد عبد اللطيف
تربية الزقازيقرحاب خالد عبد الفتاح حسانين644684
تربية حلوانمارينا يوسف نسيم شــاكر274397
هندسة عين شمسعمر خالد رمضان احمد262685
5o7844حقوق المـــنصورهاحمد عصام محمد القزاز
تربية االسماعيليهماريا مشيل اسحق عبد المسيح656667
عالج طبيعى القاهرهايمان احمد عبدالعال احمد النجار296322
5o4674طب اسنان المـــنصورهمـــنه هللا محب محمد مختار
تجاره المـــنصورهاسالم ناصر عبد الحى محمد عبد الحى البدويهي575575
اداب القاهرهاسماء عبدالفتاح حسن حسين271719
569oo6هندسة المـــنصورهندى شــامل عبد الخالق محمد عجيز
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسخالد حموده محمد عبد الرازق588783
كلية البنات آداب عين شمساسماء على كامل يونس274786
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانرجاء خالد عبدالغنى عبدالعزيز ابوطا265835
5121o9اعالم القاهرهزياد ممدوح أحمد هاشم
طب اسنان طنطااميمة حسنين محمد الزلبانى363186
19o429تخطيط عمرانى القاهرهتقى مصطفى فاروق عبد الرحيم مسعود
14326oهندسة القاهرهعبد هللا سعيد محمد عطوه
تربية اسيوطمارتينا طلعت شحاته شرقاوي786859
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةناديه السيد حلمى محمد231734
1961o9تجاره عين شمسساره اشرف محمد عبدالوهاب
صيدله الزقازيقمريم مجدى احمد احمد عطية585935
تجاره انتساب موجه حلوانمريم مصطفى عبد الحميد احمد148726
تربية اسكندريةهاله عبد العزيز احمد محمد عبدهللا347667
تجاره االسماعيليه ج قناة السويستغريد صابر سيد داود636363
713o15طب بيطري المـــنيامونيكا نادر عبد الملك ميخائيل
تجاره الزقازيقدينا محمد ابو الفتوح عسكر638315
اثار القاهرهريهام رمضان امام ابراهيم149372
اداب الزقازيقمحمد صبرى احمد محمد647959
تربية بنى سويفهاجر محمد ابراهيم ابوسيف63771
اداب انتساب موجه القاهرهاسالم جمعه فتح هللا محمد147695
هندسة االسكندريهمحمد طة عبد العزيز الحوفي459365
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اداب المـــنصورهعبده السيد عبد الرازق محمد محمد565257
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمريم عادل توفيق جرجس223352
8o6356صيدلة اسيوطبارثينا دانيال بشرى عزيز
تجاره بنى سويفازهار فكرى جمعه سيد69445
تجاره عين شمسحازم مصطفى ابراهيم عبدالوهاب273239
اداب اسيوطعالء زين العابدين محمود ابو العال791161
تجاره بنى سويفغالى سمير غالى يعقوب753858
تجاره عين شمسسلمى بهاءالدين عبد المقصود عطيه119183
36oo1تربية عين شمسدعاء مجاهد سيد محمود
كلية فنون جميلة فنون اسيوطصابر جمال صابر عيسى486636
فنون جميله فنون االقصراسرار ابراهيم السيد محمد عليمى347686
8o8882تربية طفوله سوهاج طالباتهاله حمدى جوده محمد
8o3584طب اسنان جنوب الوادىاسالم صالح محمد عبد العال
تربية ابتدائي بور سعيددنيا ماهر مختار عبده ونس663351
279o4oتربية ابتدائي بنهادينا السيد محمد بيومي
تربية طفوله شبين الكوماسماء خميس عبدالهادى قرموط222991
تربية ابتدائي كفر الشيخآية عمادالدين محمود قنديل374682
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرؤوف محمد فوزى محمد احمد29674
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد علي محمد حافظ733859
نوعية الزقازيقمحمد اسامه محمد عبدهللا517275
هندسة المـــنصورهمحمد فتحى محمد عامر الستاوى586135
تربية ابتدائي بور سعيدنورهان محمد السيد العربي محمد احمد شحاته661639
تربية طفوله شبين الكوممريم عادل عبدالقادر البسيونى236891
66o188تربية بور سعيدمعاذ محمد السيد السيد سمرة
اداب اسيوطمروه محمد احمد محمد791737
3442o4هندسة االسكندريهمروان احمد بهاء الدين محمد احمد عمر
تربية عين شمساسالم احمد شلبى شلبى292468
35o491فنون جميله فنون المـــنيانادين يسرى محمد السيد جمعه
23o337اعالم القاهرهاحمد محمد السيد الغورى
تجاره اسيوطايمـــن عبدالرحيم نصر الدين عبد الرحمـــن749375
225o29تربية الساداتايه ناصر سعد شحاته 
1548o2هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى ابراهيم محمد بخيت
5o91o6هندسة الزقازيقمحمد السيد عبد العاطى احمد
تجاره القاهرهمحمد السيد عبد النبى على154655
3758o3حقوق االسكندريهمحمد جمال عبدالصمد عبدالباري
اداب انتساب موجه القاهرهندى على فاروق على154348
357o94حقوق طنطاسيد صبرى سيد محمد
23o326هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمختار احمد مختار السيد
661o47تربية ابتدائي بور سعيدجيهان مسعد محمد عبد المـــنعم طه احمد
طب بيطرى الزقازيقزياد فوزى محمود الشين587447
عالج طبيعى القاهرهساهر وائل محمد السيد احمد الدوه522476
تربية كفر الشيخامانى قاسم قاسم نوح369585
اداب عين شمسرغده ناجي عزت السيد الفطايري287777
صيدله الزقازيقآالء محمد محروس الهادي514415
عالج طبيعى القاهرهاحمد حسن فتحى خشبه644156
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسماء خميس عبد الفتاح قاسم423861
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندي عبد الهادي رمضان االمام38463
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عماد الدين رشدى حسنين125956
تجاره عين شمسمحمد فارس عبدالحميد حسن احمد197935
تربية رياضيه بنين شبين الكومشريف اشرف محمد ابراهيم الفخرانى227322
صيدلة سوهاجحسام محمد عبد الرحيم عوض829484
تربية بنى سويفاسماء موسى حسن عبد هللا65341
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هندسة القاهرهريمون البير فلى حبشى24289
تجاره طنطانجالء المـــنشــاوى محمد عامر367778
تجاره القاهرهمازن محمد احمد محمد محمد114924
تربية بنى سويفهدى عبد الحميد محمود محمد68343
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتخلود محمود بيومى على الصغير211876
اداب انتساب موجه القاهرهمحمود ابراهيم خليل محمد خليل145772
صيدلة الفيومزينب سيد محمد محمود81295
تجاره المـــنصورهالسيد مجدى نصر الدين عبد العال عبد السالم565573
2364o6صيدله القاهرهساره السيد محمد ابونيده
اداب الزقازيقاسماء عصام رمضان حماد ابراهيم516359
77o9oاداب الفيوممحاسن احمد على صالح
صيدله االسكندريهعبدالرحمـــن محمد سيد محمد722664
71oo1رياض اطفال بنى سويفامانى مصطفى محمد امين
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد جمال عبد العزيز عبد الغنى57352
52o879هندسة الزقازيقامين محمد امين حسين
اداب المـــنيامهاب مسعود فضل مسعود728249
3577ooهندسة طنطاسامر حاتم سامى عبد هللا سالم
59oo72تجاره المـــنصورهدنيا عادل محمود محمد احمد صابر
2o154العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبةعمر احمد محمد رضوان
26o12تجاره القاهرهاسالم اشرف مصطفى كمال
حقوق القاهرههدير احمد محمد بهلول21469
3o3491تجاره بنهاهاله حسين محمد محمد
37o245هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد رافت احمد محمود ابو حامد
8o6333فنون جميله فنون االقصرهيالنه نصحى خير واجد ميخائيل
8o497oصيدلة اسيوطاحمد بهجت بدوى مزيد
2o1859تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو عبدالعظيم شعبان محمد
تجاره االسكندريهاحمد جمال على محمد احمد338538
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويساشرقت عبد الحكيم السيد عامر666547
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسماح ابراهيم عبدالغنى ابو نجم232395
تجاره بنى سويفروزالين يوسف شكرى نجيب725184
تجاره بنهاعمرو جمال الحفنى العوضى عطيه519657
3oo8o7صيدله الزقازيقريهام ناصر المغاورى حامد
79o674نوعية فنيه اسيوطمريم زكريا فرج غطاس
72o817تربية ابتدائي المـــنياهاجر احمد صبحى محمد
28o494اداب بنهامـــنى جمال رزق احمد رزق
تجاره المـــنصورهمحمد السيد جوده عدروس برعي576822
12161oهندسة عين شمسمصطفى احمد عبد ربه محمد ابو العنين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامينه جمال عبد الواحد عبد الباقى153697
5o2612هندسة بور سعيدهديل محمد السيد دياب
حقوق المـــنصورهشريف رضا حامد االلفى564354
2862o4هندسة الفيوممحمد عبدالعليم عبدالنبى ابراهيم
اداب طنطامحمود مصطفى محمد السيد سالمه358127
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةروان محمد ابراهيم سعد282243
تربية ابتدائي الساداتايه محمد احمد السهيتى225366
36o353طب طنطامريم عبدالرحمـــن عبدالحميد ابراهيم بدير
حاسبات ومعلومات الزقازيقمروان عزت حامد محمد حسن498422
تجارة قنا ج جنوب الواديحازم سيد صديق عبدهللا735499
15o147تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحاتم اشرف عبد العزيز جودت
طب المـــنياهالة يحيى فؤاد محمد755698
8o6764حقوق سوهاجسهيلة السيد جعفر عبد الرزاق السيد
اداب المـــنصورهساره عادل عثمان على الموافى588872
تجاره االسكندريهصابرين عطا هللا رمضان يوسف فرعون415766
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تربية بنى سويففاطمه عالء الدين رمضان مهنى67286
423o76تربية أساسي اسكندريةنورهللا محمد قبيصى مرسى امام
8oo77طب بيطرى بنى سويفمحمد ابوالحارث جابر محمود
72972oكلية حقوق المـــنيامحمد احمد عبد الحميد احمد
72o927تجاره بنى سويفاحمد ربيع محمد عبدالرازق
7321o6تربية ابتدائي قنا ج الواديمارينا عجايبى اديب مينا
هندسة االسكندريهغيداء سمير محمد احمد البليهي414454
هندسة عين شمسعبدهللا احمد حافظ خفاجة خليل187175
طب طنطامحمد على توفيق عثمان الهبيان496137
5o1751اداب جامعة دمياطزينب محمد طاهر العراقى
هندسة شبرا بنهامحمد غنيم على غيده287473
هندسة االسكندريهمحمود عادل حسن محمد455278
373o6تجاره انتساب موجه قاهرهنوران محمود مصطفى محمود
هندسة عين شمسبيشوى يوسف يعقوب انيس116946
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةياسمين صالح محمود ابو محمود216846
11751oهندسة شبرا بنهامايكل مجدى سعد حنا رزق هللا
8o1475تربية رياضيه بنين اسيوطخالد عزت محمد احمد
تربية ابتدائي قنا ج الواديساره احمد حسن حفنى742277
تجاره عين شمسناتالى ماجد يوسف عياد115314
تربية اسوانفاطمه نور الدين عبد الوهاب احمد821177
تجاره بنهاابراهيم محمد ابراهيم السيد الشــافعي276919
هندسة عين شمسعمر ايمـــن عبدالمجيد عبدالرحمـــن195893
تربية رياضيه بنين طنطااسامه محمد حسن محمد البرماوى357838
11473oهندسة المطريه جامعة حلوانمايكل معوض كامل ايوب
76o35هندسة الفيومعبد هللا احمد ابراهيم محمد
13158oهندسة القاهرهسامح حسن عبد المعطى محمد
طب المـــنيامحمد صالح عبد الوهاب عبد هللا726167
هندسة بني سويفمرعي احمد مرعي توفيق69863
اداب حلوانابراهيم صالح جرجس عازر273168
السن عين شمسجيالن محمد مختار محمد652452
72oo27تربية المـــنياإيمان ناصر عمر صالح
665oo7هندسة االسماعيليةعبد المعز رمضان عبد المعز شحاته
269o99هندسة بترول وتعدين جامعة السويسسمير عزت عبدالمـــنعم احمد يوسف
3o7949تربية ابتدائي عين شمسجهاد سعيد محمود احمد
37o4o8نوعية كفر الشيخعزه جابر جابر السعيد اسماعيل سلمان
صيدله الزقازيقمحمد عبد الرافع محمد أبو الخير سالم488175
382o39رياض اطفال االسكندريه طالباتفيفى على سالم علي سالم
نوعية اسيوطمحمد حمدي محمد عبد الاله787335
4875o6صيدله المـــنصورهمحمود إبراهيم السيد محمود الحلوف
اداب االسكندريهميار اسماعيل مكرم عبده عامر424131
هندسة المطريه جامعة حلوانروان محمد عبد الستار احمد134149
3o3672تجاره عين شمسكريم مجدى محمد زكى عبدالحافظ
2864o7تربية ابتدائي بنهامحمد سامى محمد يوسف
هندسة اسيوطرضوان عيد رضوان احمد223479
هندسة المـــنيامحمد مصطفى شحاته على755871
59553oطب بيطرى المـــنصورهعائشه جمال يحيى المرسى عبد العزيز
هندسة المـــنيامـــنى نور شحاتة محمود754858
اداب انتساب موجه القاهرهمـــنة هللا محمد عبد النبى حسن31688
3o6787التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدينا سعيد عبدالمجيد عبدالمجيد مكتى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد سمير محمد اسماعيل651641
هندسة المطريه جامعة حلوانروضه يسرى سالم سالم194984
27113oاداب انتساب موجه عين شمسنورهان اشرف عادل محمد مصطفى
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كليةاسمجلوس
اداب طنطامحمود جمال عبد الحى على أبو موسى487228
هندسة طنطامحمد خالد جالل عبد الصمد الحصاوى353584
هندسة اسيوطمحمد ابراهيم محمد راغب الشــافعى366629
261o6oكلية البنات آداب عين شمساسراء احمد سعد عواد
هندسة كفر الشيخإيمان عطية بسيونى ابراهيم  البسيونى374744
5o3739هندسة المـــنصورهاسالم السيد حسن السيد السيد عنانى
367o67صيدله طنطاسارة سمير سعد محمد شعير
تجاره بنهايسرا سعد عبدالحميد على هالل228734
صيدلة اسيوطمينا عدلى مـــنصور متى826388
نوعية بنهاشيماء عونى عبدالحفيظ احمد عبدالعال278166
تخطيط عمرانى القاهرهكريم محمد السيد مصطفى جبر587794
22144oتجارة جامعة الساداتعمر احمد عبداللطيف مكى
تجاره اسيوطاسراء زهيري حامد محمود798128
71o894تربية ابتدائي المـــنيامـــنى على محمد عبدالعزيز
79342oتربية اسيوطهاجر ممدوح يونس حسين
اداب المـــنصورههند عماد عبد الرحيم محمد ابوالوفا566836
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةدنيا محمد ابراهيم السيد غريب278368
66o479حقوق المـــنصورهمحمد حسن عبد الرحمـــن على الناغيه
تجاره سوهاجحسين مختار فهمي عبد اللطيف814718
اداب قنا ج جنوب الوادىساره سمير حسن محمدحسن735684
اداب سوهاجفاطمه محمد ثابت عيسى816817
66o853حقوق المـــنصورهامانى محمد محمود محمد على داود
1246o8تربية حلوانمرثا عطا نجيب بطرس
6447ooنوعية الزقازيقمارتينا وليم مـــنقريوس بطرس
3397o8هندسة االسكندريهفيوال ميالد نعيم عبد المالك
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسراء ابراهيم عبد العظيم ابراهيم716643
هندسة طنطامهند احمد ابراهيم السيد عبد النبى488123
تربية أساسي اسكندريةكريم محمد عرفات محمد مصطفى344323
تجاره المـــنصورهمحمد السيد العربى عبده عبد النبى594737
136o92تجاره القاهرهاسماء جمال خلف محمد
74663oتربية ابتدائي قنا ج الواديهبه حسن خالد قناوى
اداب القاهرهمصطفى سيد عبد الحكيم عبد الواحد154678
اداب انتساب موجه القاهرهمحمد سيد محمد حسين137136
صيدله طنطاسالى سميح ابراهيم ابراهيم العماوى497733
29611oتربية عين شمسكريمه حمدى عبدالكريم على شويته
73o873رياض اطفال المـــنيا طالباتمـــنه هللا محمد جمعه محمد
431o1oتربية ابتدائي دمـــنهوروالء نبيه محمد درار
صيدله االسكندريهاسراء فتحى عبد الفتاح محمود346481
2432o4هندسة حلواناحمد ماجد السيد عبدالحميد
2o493صيدله حلوانمحمد طارق سيد سليمان
نوعية موسيقيه قنامديحه محمود اسماعيل محمود747427
رياض اطفال المـــنصورهرضوى مصطفى محمد ابراهيم شحاته646536
طب بيطرى القاهرهمارينا ناجى بديع خله115992
تربية جامعة السويسهند رمضان السيد عبدالجليل657951
41o118كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمريم مدحت سيد محمد فرج
64o554تجاره الزقازيقمريم السيد عبد العزيز محمد ابراهيم
كلية البنات تربية عين شمسبسمه حسن رضا سالمة293597
اداب طنطااحمد فؤاد السيد عبد الجواد493463
اداب عين شمساسالم احمد عبدالرازق مصطفى263345
تربية اسكندريةاسراء محمد محمود احمد احمد الجمل 423335
34886oاداب االسكندريهروان محمود على ايوب
2132o6هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد محمود رشــاد صالح
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هندسة المـــنصورههشــام احمد احمد العوضي563557
5o6736كلية األلسن كفر الشيخأسماء محمد عبد الرؤف محمد أحمد الشــافعى
8oo272تربية اسيوطهشــام حنفي عبد الجواد حسان
اداب االسكندريهنادين محمد عونى السيد قشطة348781
اداب انتساب موجه عين شمسرضوى على حسن محمد194783
تجارة قنا ج جنوب الواديعبد هللا محمود فاوى محمد739432
5o6145هندسة المـــنصورهبسمه عصام الدسوقى اسماعيل الجبه
اداب المـــنياايمـــن امير ناجى صادق725869
هندسة الفيوممحمود خضر محمد يوسف قيبع562752
صيدله القاهرهانجى ابراهيم عبد العزيز احمد118332
6o786التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء حامد عبد الحافظ احمد
صيدله المـــنصورهسلمى ياسر طلعت مالح محمد492819
739o49صيدلة اسيوطساره زاهر مترى فكرى
هندسة شبرا بنهامحمد جمال ابراهيم عبدالجواد299852
58o739هندسة المـــنصورهكرم ميالد عوض حنين
27o783تجاره عين شمسرحاب حمدى عبدالوهاب رياض حسين
اداب اسيوطهبه خالد خليل عبد القادر827677
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةياسمين مصطفى محمد سليم بهلول515542
طب المـــنصورهمحمود محمد احمد فؤاد اسماعيل562218
تربية الزقازيقسيد جمال سعيد احمد638497
36o854طب طنطانادين ايهاب محى محمد المصرى
اداب الزقازيقندى محمد محمود محمد عواد521157
طب الفيوماسماء جمال طريطق احمد74487
7878oهندسة الفيومعبد هللا سيد محمد ابراهيم
423o43تربية اسكندريةنجاة محمد احمد علي
5o6569تجاره جامعة دمياطعبدهللا صالح الشحات ابو المعاطى حسين
تربية أساسي اسكندريةخلود خالد جابر محمد محمد حيدر419961
3oo695هندسة شبرا بنهااسالم اشرف زكى سعيد نصر
تربية ابتدائي الساداترانيا عبدالفتاح عبدالمطلب مصيلحى214453
عالج طبيعى قناعمر عصام عمر عبد ربه748815
2o97o6تربية حلواناسامه صابر عبدالعزيز عبده عكاشه
6oo59تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبد الرحمـــن عبد النافع محمد
21o375اداب حلوانتريزا عادل حافظ عطيه
تربية بنى سويفساره فتحى جابر تمام71712
419o8هندسة المـــنيامصطفى محمد احمد فتح الباب
تربية المـــنياناديه سمير محمد عسقالنى729335
هندسة القاهرهايمان محمد محمد عبد الرؤف45167
3o1651تربية عين شمسمادونا سامح سامى حسنى
4129o9صيدله االسكندريهاحمد سامح محمد رفعت عالم
8o1846اداب اسيوطياسمين عبد العال عبد الشــافى عبد القادر
3o3256نوعية بنهاجاال محمد محمود محمدشروبه
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد سامى محمد عواض ابوحطب292585
1552o9تربية حلوانايه محمد عزت محمد
تربية اسوانسعاد حسين سيد احمد821779
8o9746تربية ابتدائي سوهاجنهاد الفالح معبد على
4926o7صيدله طنطاوفاء عيسى عيسى النجار
66o651تربية بور سعيداحمد إسماعيل إسماعيل حسن الوهيدي
تربية ابتدائي اسيوطاحمد جمال سيد عبد الحافظ792191
اداب قنا ج جنوب الوادىنورا حميد احمد حميد742185
تجاره طنطاعبد العزيز محمود عبد العزيز عبد الخالق رحاب353433
131o62اداب عين شمسعمر سمير محمد فؤاد محمد السيد
28o778اداب طنطاعبدالرحمـــن ايهاب فهمى امام
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تجاره انتساب موجه  عين شمسندى سمير محمد عبدالحميد282322
صيدله القاهرهحسناء محمد شلقانى اسماعيل243577
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد صفوت يوسف مصطفى189782
65o289طب الزقازيقشيماء عزت مسلم سالم
فنون تطبيقيه حلوانمريم خالد محمود عبدالفتاح275765
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةدينا صالح البدري عالم657888
صيدله بنى سويفمحمد هشــام جمال حسانين711631
44513oطب اسنان االسكندريهاالء اكرم كمال عبدهللا خضر
اثار الفيوممرقس مجدى كراسى يوسف574959
اداب اسيوطايه عطا عبد العزيز عطا786216
نوعية بنهاخالد عواد خالد يوسف مـــنصور285784
57o999تجاره المـــنصورهكريم محمد محمد حسن محمد خليفة
تربية عين شمسابراهيم صبرى ابراهيم مهني297219
اداب حلوانارين عادل زاكى ابراهيم275369
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانساره عبد الرؤف حسين حسن823847
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةهدير محمود محمد الطنطاوي سالم497921
38342oاداب كفر الشيخابراهيم علي ابراهيم هاشم
718o52طب القاهرهمحمد كامل فهمى فراج
6o728تجاره عين شمسمحمد صابر عبده شعبان
اداب طنطاهدى محمد السيد عبدالغنى شقير492184
حقوق القاهرهداليا عبد الحافظ حسن محمد148846
تربية الزقازيقدينا مصطفى سعيد سليمان514865
22o51اداب القاهرهكوكب حمدى السيد حسين
السن عين شمسنوران اشرف مرتجى عبد السالم119265
تربية بنهاعبدالملك مصطفى عبدالمـــنعم حسين294748
تربية طفوله اإلسكندريةياسمين حمدى ابراهيم على احمد341353
طب الزقازيقاميره عبد هللا محمد عوض هللا517941
صيدلة اسيوطنورهان سامح عاطف ونيس798775
تربية اسيوطعاطف سيد باظه على797494
حقوق اسيوطاحمد مـــنير انور عبد اللطيف792652
57473oكلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىميرنا عبد العاطى الشربينى عبد العال محمد
اداب عين شمسيمـــنى محمد ابراهيم احمد134285
طب الزقازيقاالء سمير عبد النبى الشــافعى637662
3o4492طب عين شمسايه محمد حامد محمد عبدالقادر
616o8هندسة حلوانجورج اسحق صبحى تادرس
3718oتجاره القاهرهشروق محمد عبد الحفيظ الجبالي
حاسبات ومعلومات شبين الكوماحمد حامد عبدالمـــنعم بريقع221627
2951o6السن عين شمسمريم حاتم سعيد محمود لطفى الغزالي
اداب سوهاجساره رومانى حكيم خليل829722
حقوق بنى سويفممدوح عاطف مالك حنين66369
295o66كلية بنات شعبه طفوله عين شمسسلمى شريف حسن على حسن
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةعال صالح عطيه احمد حجازى584762
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةامـــنيه حسين محمد احمد المحراث215457
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم السيد محمد محمد الفرخ235146
طب الزقازيقهدير يوسف احمد الصادق646631
5oo7o9اداب جامعة دمياطريمان هشــام حافظ الهنداوى
23624oصيدله طنطامريم محمد مختار يحيى
كلية أداب بورسعيدميرنا مالك فهيم مـــنصور يوسف662287
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسماء سعد عبد الهادى الجندى487886
656o55حقوق الزقازيقاسالم عبد العزيز عبد الرحمـــن اسماعيل
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود عماد خضرجى البيلى218144
تجاره انتساب موجه  عين شمساندرو رفيق فايز جرجس187338
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تربية رياضيه بنين المـــنيامصطفى صالح حامد جالل729121
729o16اداب المـــنيااحمد ياسر مخلوف مبروك
رياض اطفال بورسعيدميرنا محمد فوزى غريب ابو العال661613
3oo636تجاره بنهااحمد محمد متولى متولى شديد خاطر
تجاره القاهرهمارينا بشرى يحى فهمى49846
4117o8اداب االسكندريهلجينه محمد علي السيد ابو عوف
2822oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره ياسر عبد السالم محمد
تربية ابتدائي بنى سويفامانى احمد نصر فارس68255
صيدله القاهرهفاطمة الزهراء احمد ابراهيم عبد هللا128623
اداب طنطانسمه احمد عبدهللا محمد النجار367372
صيدله المـــنصورهمريم محمد عبد الرحمـــن المسيري489987
رياض اطفال االسكندريه طالباتنادين مصطفى ابراهيم مصطفي ابراهيم417644
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايه مدحت محمد السيد متولى128249
صيدله االسكندريهعنان عادل احمد عكاشه347952
طب بيطرى القاهرههناء حسين محمد محمد عمر37938
15o981عالج طبيعى القاهرهمصطفى على محمد عبد الخالق
فنون جميله فنون حلوانتقى احمد حمدي محمد155865
8o8356التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسحر عبد النعيم محمود احمد
عالج طبيعى القاهرهسماء سعيد عبدالفتاح محمد285662
1222o4حقوق عين شمسخلود نبيل سليمان بدر
714o49صيدلة المـــنياخلود عاطف عبدالجابر محمد على
هندسة حلوانياسين خالد محمد محمد شتا187745
76o78الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفنهال محمود على محمد
صيدلة الفيوممحمد عاطف محمد محمود72177
299o94اعالم القاهرهتغريد ايمـــن حسنى على
36639oتربية ابتدائي طنطاعلى محمد احمد توفيق لغا
19o333تجاره عين شمساالء محمد محمود على
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىأشرف محمد إبراهيم السيد739426
14231oتجاره انتساب موجه  عين شمسشروق مجدي عيد بدر خليل
اداب قنا ج جنوب الوادىمارينا محسن فهمى بشــاره732434
اداب المـــنياناديه محمد عيد علي727547
رياض اطفال المـــنصورهعبير سامى مصطفى شرباش486671
285oo1اداب بنهانوران شــاكر صبحى حامد
تربية ابتدائي عين شمسمادونا هالل خلف ارمانيوس283591
63o75حقوق بنى سويفابتهال صالح محمد يسن
5o1148كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةيمـــنى محمد مصطفى الفار
تجاره المـــنصورهفاطمه الزهراء عبد المجيد ابراهيم المتولى591341
هندسة المـــنصورهمـــنى السعيد مـــنصور الخولي579325
صيدله االسكندريهسلمى السيد ابراهيم محمد احمد349577
تربية ابتدائي قنا ج الواديزينب محمد عبدالغافر احمد744985
تربية المـــنياكيرلس جرجس نعيم مرزوق726366
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد خالد محمدى قطب223971
36o272كلية الطب البيطرى المـــنوفيةايمان عاطف محمد البدراوى متولى
8oo5o1اداب اسيوطاميمه سيد حسن حسان
تربية المـــنصورهاحمد طارق حسن عطيه على572899
هندسة االسكندريهمريم خالد عبد المـــنعم حسنين محمد عبد الدايم414456
تجارة قنا ج جنوب الوادياسالم جمال الدين عبدالشــافى عبداللطيف735267
سياحة وفنادق المـــنياعمرو جمال عبد المـــنعم سيد785817
4549o1هندسة االسكندريهعالء السيد بكر على بكر
طب بنهامحمد مجاهد عبدالحليم عبدالحليم داوود311616
649o73نوعية الزقازيقاميره محمد احمد محمد
344o43تجاره االسكندريهماريو نادي شكري زكي
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اداب عين شمسشروق عادل عبد الظاهر حسين133941
اداب حلوانايه عبد هللا حسين عبد هللا155945
هندسة عين شمساحمد محمد رضا حمزه131259
هندسة اسيوطنرمين التهامى موسى محمد733652
3oo912صيدله الزقازيقكريم مجدى احمد عبدالواحد
اداب طنطاعزه احمد المغازى متولى491584
طب القاهرهعمر جمال مخلوف محمد469816
اداب الزقازيقالشيماء على محمد محمد برعى غالى638974
78752oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمارينا ابراهيم جندى خله
تربية ابتدائي كفر الشيخرانيا حمدي السيد احمد محمد عبدالرحمـــن382519
5149o6طب الزقازيقامانى عبد الرازق عبد المـــنعم النمر
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاميره سمير حامد ابراهيم224967
اداب عين شمساميره سمير عبدالمولى ابواليزيد298885
صيدله حلواننهال محمد عبد السميع شعبان368468
7o135تجاره بنى سويفمصطفى بكرى عبد السالم متولى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةنبيل خالد على عريشة234842
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد بكر عبد الخالق ابراهيم على566374
كلية البنات تربية عين شمسشيماء شريف احمد عبد الرحمـــن21571
2o882هندسة القاهرهعمر عبد الحميد محمد عبد الحميد
592o9تجاره القاهرهمصطفى خالد سيد محمد
تجاره الزقازيقمحمد محسن احمد محمد سليمان525678
اداب انتساب موجه بنهااحمد خالد سيد محمود معروف276339
12466oصيدله القاهرهمحمود العوضى محمد ابراهيم
4163ooتجاره االسكندريهكريم محمد احمدى احمد سالم
429o45تربية ابتدائي دمـــنهورسميحه عبد الباسط رضوان محمد مبارك
578o62طب المـــنصورهاسماء محمد محمد شوقى الجزار
تربية رياضيه بنين االسكندريهاحمد جبر محمود مشعل411552
56o299هندسة المـــنصورهاحمد محمد صبرى محمد مصطفى
نوعية المـــنصورهنوال عبد القادر عوض صالح العدوي576384
اداب دمـــنهورياسمين حسونة السيد حسن رزق347677
كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس باالسماعيليةخالد وليد رزق شحاتة655193
583o5oتربية المـــنصورهمها صابر محمود جمعة
كلية البنات تربية عين شمسفاطمه سعيد عبدربه جاد294585
هندسة شبرا بنهابوال سامح سمعان خليل116589
تربية ابتدائي الزقازيقاسماء محمد مـــنجد قطب514997
136o33هندسة عين شمسنوران مولد حسن مولد
35711oكلية األلسن ج أسوانعبد الرحمـــن محمد السيد احمد عمار
6591o6تربية جامعة السويسرانيا خالد عمر عبد الظاهر
3931oتربية عين شمسايمان عادل محمود احمد
نوعية الزقازيقاحمد السيد محمود بسطاوى649651
5232o4هندسة الفيوممحمد ناصر اسماعيل محمود
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد كمال نحاس مهدى733934
12283oطب عين شمسسلمى مصطفى عطيه قاعود
اداب المـــنصورهمحمد عبد الرحيم عبد الحليم الشــافعى572995
هندسة حلوانانطونيوس حربى انور لطف هللا261118
تربية المـــنصورهمـــنى شــاكر عبد الرازق ابراهيم الخميسى579996
طب اسنان طنطارشــا ناصر عبدالحميد عطا هللا235777
هندسة الفيومعمر اشرف محمد امين75361
3571o4اداب طنطاعبد الرحمـــن احمد عبد القادر رمضان
اداب اسيوطايه على محمود احمد797696
رياض اطفال المـــنصورهبسنت سليم المحمدى على الضويني567517
هندسة شبرا بنهامحمود محمد محمد عبدالمعطى محمد262171
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طب سوهاجاحمد فاضل محمد محمود816695
كلية اآلثار سوهاجمحمد سمير عبدالعزيز محروس227224
12512oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاندرو نبيل فايق جرجس سعد
212o17صيدله طنطامحمد ابراهيم ابوعلوان مـــنصور
تجاره االسكندريهاسراء سالم ابراهيم اسماعيل سالم411575
459o84هندسة االسكندريهعمرو عبدالكريم عبدالسالم بركات
تجاره بنى سويفمهاب ايمـــن وديع فيلبس722542
3o5489التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره عبدالغفور حسين الكرماني
5o7975تجاره بور سعيدامير ابراهيم عبد السالم العطار
27o317تجاره وإدارة أعمال ج حلواننبيل هشــام نبيل احمد امين
188o7هندسة المطريه جامعة حلوانحسين حسن حسين كيرة
تجاره بنى سويفعمرو ناصر محمد عبدالعزيز726534
فنون جميله فنون االقصرأميره هشــام مصطفى ابوطور429681
تربية ابتدائي الزقازيقهدير اشرف جوده محمد خليل637989
8o6747تربية طفوله سوهاج طالباترغده حامد حسن حامد
2361o7صيدله طنطارحاب حمدى عبد الستاراحمد محمود
طب اسيوطمحمد جمال محمد ابراهيم788613
كلية البنات تربية عين شمسامـــنيه محمد محمود رمضان57856
43678oطب االسكندريهعبدالرحمـــن محمد انور على محمد
اداب حلوانمحمد سعيد خليل محمد267388
51915oهندسة الزقازيقمصطفى ياسر مصطفى عبدالحليم عمره
5o5833حقوق المـــنصورهاحمد عوض على هالل
تربية فرع الوادى الجديدجيهان خلف صابر عبد الحليم748974
طب اسنان طنطانورا عياد رزق هللا بولس225273
تربية طفوله ج دمـــنهورذكرى شريف سعد عبد النبي431193
296o78تجاره بنهااميره رضا عبدهللا محمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء السيد عبده عايد222436
تربية طنطانورهان سعيد مصطفى محمد المصرى359297
5838ooهندسة المـــنيااحمد صالح يونس محمد
38o185نوعية كفر الشيخايمان وليد رافت اسماعيل اسماعيل
6366o4تجاره بور سعيدزياد صالح محمد بدوي خزيم
59o18oطب المـــنصورهدينا عبد العليم المتولى السيد جبر شطا
66o167تجاره بور سعيدمحمد على البسطويسى عبد السالم
268o33هندسة حلواناميره سامى احمد احمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسراء ابراهيم سليمان عميره666513
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعالء خالد احمد محمد علي213151
14o398اداب القاهرهاسماء هالل السعيد محمد
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن اسامة شبل عبد الحليم البرقي342298
اداب الفيوممها محمد السيد محمد77949
طب بيطرى االسكندريهندى ابراهيم محمد احمد حمزة435114
تربية طفوله شبين الكومياسمين ابراهيم عزت ابراهيم الطورى229695
57oo1oاداب المـــنصورهاميره الباز عبد الهادى احمد
تجاره دمـــنهورمحمد شريف محمد محمد بالل421275
28o479نوعية بنهااميره عيسى محمد نصر
41o542كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةايمان مجدى مصطفى محمد ابراهيم رزق
صيدله عين شمسبسمه السيد محمد ابوشــادى274574
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةداليا الطاهر عبد النبى عبد الحميد13612
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةوالء محمود اسماعيل عليوة294431
تجاره بنى سويفكريم ابوهشيمه علوانى عيد71491
حقوق المـــنصورهحاتم ابراهيم السيد عبدالفتاح مـــنسى381236
46o87oهندسة االسكندريهنوران رافت علي محمد العبد
تجاره عين شمساحمد عبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن راضى294683
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65o6o5اداب الزقازيقاميمه على ابراهيم محمد على
اداب حلواناميره خالد محمد مبروك211455
646o37نوعية الزقازيقاسماء عبدالحفيظ اسماعيل عطيه
132o74كلية البنات آداب عين شمسفاطمه احمد ابو عوف احمد
8o2oo4تربية اسيوطفاتن احمد يوسف حسين
تربية ابتدائي الزقازيقاسراء على السيد على سليم648494
طب طنطاسارة محمد احمد ابراهيم سالمة364892
3o2294اداب عين شمسيؤانا ماجد كامل عطيه
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد مصطفى ابراهيم حسانين قرطام213584
صيدله المـــنصورهاحمد على السعيد عبد الغفار574764
تربية طنطارغده نادر محمد الجوهرى354692
تجاره انتساب موجه  عين شمساسالم محمد عبدالقادر محمد مكى269147
هندسة كفر الشيخمحمد بسيوني محمد عبدالعزيز375951
اداب الفيوماسماء شعبان انور عبد التواب78629
28927oهندسة شبرا بنهامحمود احمد سيد زكى الحلوانى
صيدلة المـــنيانهال عماد الدين محمد محمد715736
هندسة كفر الشيخأحمد محمد إبراهيم أبو خضرة371514
هندسة المـــنياحنين ناصر محمد محمد خليفة576787
26773oكلية البنات آداب عين شمسايه سمير محمد هندى
اثار القاهرهاسراء السيد عبدالعزيزعطوه شــاهين232359
حقوق سوهاجعمر ناصر الدين احمد طه816564
تجاره انتساب موجه قاهرهفاطمه الزهراء محمد محمد زين31162
1269o1السن عين شمسزياد سيد حسن محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا ادوار فهيم شنوده136266
هندسة اسيوطمحمد حسن عبد العاطى مصطفى دياب637516
23oo18تربية ابتدائي بنهاايه احمد على عبد ربه علي الشــافعي
1483o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عالء الدين فهمي سالم
اعالم القاهرهمريم محمد احمد محمد121277
تجاره بنى سويفمحمد سيد عبدالرحيم سالم726374
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفايمان ايمـــن جاد غنيم222575
هندسة حلوانمصطفى اشرف محمدى امام227694
اداب الزقازيقندى حسن متولي محمد سعد521762
تربية طفوله طنطااسراء اشرف توفيق صالح359982
طب المـــنصورهاحمد محمد السيد السيد مصطفى593111
2236o7طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن عماد عبدالرحمـــن مـــنصور
اداب االسكندريهاسالم محمد انور محمد344284
2o9744تجاره انتساب موجه حلوانمحمد حمدى عبدالحميد سيد
نوعية بنهاصباح سامى محمود سالم284953
57336oتجاره المـــنصورهاسامه محمد عبد الفتاح الديسطى على
اداب قنا ج جنوب الوادىشيماء أحمد مصطفى أحمد733812
تربية العريشنيره خالد صبحى حسانين665481
تربية ابتدائي الزقازيقريهام السيد الشحات محمود امين511559
هندسة المـــنيااالء عليان احمد بريقع657834
5o5882تجاره جامعة دمياطنادين جابر السيد عوض عرفه
7255o2طب المـــنياهدى جمال الدين احمد علي
تجاره عين شمسعصام عاطف محمد سعيد حافظ193956
هندسة عين شمسمحمد احمد محمد على حسن145675
نوعية الزقازيقمحمد نور أحمد دردير517311
علوم الزقازيقاميره محمد حلمى احمد محمد588166
اداب حلوانسلمى اشرف عبد الحميد ابو الخير28222
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىغادة سعيد محمود على739683
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتشيماء محمد مصطفى خليل733994
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اداب طنطاندا ابراهيم محمد على سالم497679
 تربية الساداتايه محمد عاطف عبدالفتاح عبدالعزيز الدربل232376
طب االسكندريهسلمى محمد محمود عبد الرافع447998
49o289تمريض طنطا اسراء عنتر عبدالرسول عبدالرحمـــن
نوعية بنهاسهر محمد ابو الفتوح  محمود البشبيشي496923
صيدله المـــنصورهانسام محمد محمود عبد المولى جاب هللا589482
34o287اداب االسكندريههاجر محمود السيد محمود محمد
طب طنطاحسين سامح حسين حسبو أبوحسين485539
4252o2تجاره االسكندريهاحمد ابراهيم جمعة السيد الزعيطى
45927oهندسة االسكندريهابراهيم عيد محمد حربى
اداب الفيومرحيل محروس عزت جمعه72764
طب المـــنيامحمود حميده حسني عبدالجواد715852
هندسة طنطاكريم عالء رجب أبواليزيد358569
تجاره المـــنصورهعمر محمد مـــنصور العدل565662
طب بيطرى جامعة الساداتمحمد قطب محمد قطب بخيت224351
تجاره عين شمسعمرو سامى سالمه اسماعيل119654
8117o8صيدلة سوهاجعالء محمود مطاوع محمد
41o9o6رياض اطفال االسكندريه طالباتنور طارق توفيق محمد فهمى
كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد مصطفى كامل باشــا357669
تجاره بنى سويفعبدالرحمـــن محمد معبد محمد722457
تربية ابتدائي المـــنصورهفريده ابراهيم محمد عبد العليم الموجى564685
64176oطب بيطرى الزقازيقمحمد جمال محروس عبد الوهاب
تربية ابتدائي جامعة السويسرانيا غريب احمد عوض657892
تجاره بنهااحمد شريف احمد محمود يحيى284636
تربية بنهابسمه على سيد عبدالقوى231415
15o22oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد فتحي نادي محمد
637o62تجاره الزقازيقحسام محمد عبد الحميد احمد مصطفى
تربية اسوانامـــنيه محمد صالح ركابى احمد822351
3478o9صيدله االسكندريهاوجينا عيسى عبدة ناروز يوسف
نوعية موسيقيه الزقازيقدعاء محمد اسامه محمد فوزى محمد اسماعيل647267
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سمير عبد المقصود فرج118411
كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديدمي محمد حسين محمد748452
كلية أداب بورسعيدالسيد محمد السيد السيد عطا663881
تربية طنطارنا هاشم على سليمان مجاهد353757
اداب الزقازيقايه رضا احمد عثمان515751
كلية أداب بورسعيداسراء حسين السيد حسين قزامل662528
2268o2طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره عبدالناصر عبدرب النبى مطر
رياض اطفال االسكندريه طالباتمـــنة هللا محمد سمعان عبدهللا ناصف348898
اداب الزقازيقاسراء احمد احمد عبد العزيز صالح516197
تربية عين شمسامانى عادل محمد عبدالحميد275447
8o4o61تربية ابتدائي سوهاجسوهيده احمد محمد على
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره خضرى ابوهاشم مشتهرى641377
2o9189تجاره القاهرهمحمد سالمه حميد محمد
تجاره القاهرهعمر محسن محمد احمد116556
7221o1كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمى محمد رشــاد احمد
تربية المـــنصورهمى الدسوقى عبد الرؤف عابد السقا571444
اداب عين شمستغريد طارق محمد عبدالونيس261289
اداب اسيوطرضا مصطفى ابو السعود ابو زيد793376
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم حسام الدين مغربي ابراهيم124992
اداب بنى سويفنورهان عامر محمد سالم69681
هندسة االسماعيليةاحمد دنقل بشير محمود657255
523o38اداب الزقازيقسمية أشرف رفعت محمد
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عالج طبيعى ج كفر الشيخايهاب احمد عبدالمقصودمحمد فتح هللا النحال442393
هندسة االسكندريهفهمى خالد فؤاد مصطفى الدوجى368793
حقوق بنى سويفسعيد حسين سعيد احمد81314
كلية األلسن بنى سويفايه حسن على حسن66765
صيدله المـــنصورهروان محمد السيد طه شلبى489573
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد كارم محمد عبد الهادى حبيب121632
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد حسين محمد السيد مليكه375261
تجاره عين شمسمينا مـــنير اسكندر ايوب264181
51o743اداب الزقازيقرفيده محمد عبدالمـــنعم يوسف محمود
اداب حلوانشيماء نادى عبد الحكيم سيد احمد57925
هندسة كفر الشيخمحمد مسعد محمد مـــندور383481
فنون جميله فنون االقصرهبة هللا محمد جابر عبد المقصود على سنبل411621
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمود محمد حلمى كمال139463
اداب طنطامريم وهدان احمد متولي وهدان364662
هندسة طنطانور الدين ابراهيم رزق ابو جندى خطاب497352
اداب حلواناسراء سيد مرزوق على151142
هندسة المـــنصورهمحمد يسرى سعد ابراهيم طلبه564985
طب بيطري المـــنيادعاء رزق محمد عبد الصمد719254
نوعية المـــنياخالد ياسر أبو الحسين حسن729136
74o365تربية ابتدائي قنا ج الوادينشوى عاطف محمود خريشى
478o4علوم رياضة القاهرةايه محمد محمود عبد الغنى سليم
تربية بنهاداليا عاطف عبدالفتاح حسن293314
هندسة طنطااحمد عبده صابر الشهاوى485898
تربية ابتدائي عين شمسدينا احمد سالمه ابوالعزم268423
هندسة عين شمسيوسف محمد سليمان عبد الرحمـــن146724
8155ooاداب سوهاجساره شريف محمد محمد قريشى
هندسة المـــنصورهاحمد جمال محمود نصر حبيب593645
اداب المـــنيافاطمه صالح احمد ابو المجد712883
اداب طنطامحمد جمال عبدالعزيز شرف الدين497479
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسدينا جمال ابو المعاطي ابو زيد662691
تربية ابتدائي قنا ج الواديايه عبدالفتاح محمد حلمى ابراهيم744329
578o69طب الزقازيقامـــنيه محمد عبد هللا عبد المطلب محمد
اداب القاهرهرنا محمد ربيع السنوسى151777
5o7347تربية جامعة دمياطمـــنار رضا السيد محمد الحلو
18924oهندسة حلوانمصطفى محسن محمد امين مـــنير
تربية االسماعيليهدنيا محمد عبد الاله محمود653667
588oo5هندسة الزقازيقمحمود ضياء الدين السعيد عطيه خليل
كلية البنات تربية عين شمسايه ابراهيم عبدهللا عبدالشــافي291527
342o91هندسة االسكندريهمحمد طارق عبد الرؤف احمد الجزار
تربية ابتدائي اسيوطهبه غاندى عبد السالم فرحان791524
طب اسيوطاندرو هاني يوسف مينا799546
اداب القاهرهايه عبدالحليم حسن على197732
سياحة وفنادق المـــنيااحمد عبد الواحد خليفة يوسف795316
كلية البنات آداب عين شمساسماء عرفه محمد حسين142183
طب الزقازيقحازم محمد سالمه سليمان522468
26171oاداب القاهرهمارينا اسامه شفيق ميخائيل
اداب عين شمسميرنا ايهاب احمد الحسينى عبد الهادى محمد192528
5o5142تجاره جامعة دمياطمحمود جالل عبدالفتاح احمد محمد
3o228اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعبد الرحمـــن محمد حلمى امام
51655oنوعية الزقازيقندى محمد جابر السيد على
صيدله الزقازيقهدى صابر حسين عفيفى مـــنصور228657
34oo7oعلوم االسكندريهفيبرونيا فهيم سليمان خليل
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طب بيطرى االسكندريهرانيا أحمد فتحى محمد الحلوانى444584
1879o7هندسة عين شمسمحمد سعد الدين محمد الشــاذلى
1399o1اداب حلوانعمر شريف حسن محمد
155o28كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواندعاء مجدى محمد راشد
صيدله االسكندريهاالء عصام الدين عبد العظيم زكي محمد437539
هندسة المـــنصورهياسر جمال داود عبد الغفار جعفر562623
تجاره بنهااحمد عطيه عبدالجواد احمد عطيه299732
4384o6عالج طبيعى ج كفر الشيخرانيا ياسر عبدالمـــنعم عبدالحليم
هندسة الزقازيقمحمد عبدالحافظ عبدالرحمـــن محمد521256
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد هشــام محمد مصيلحى بدر213586
حقوق االسكندريهمحمود ياسر محمود احمد محمد فرحات421296
صيدله القاهرهياسر سعيد عبدالعاطى حنفى223461
تجاره عين شمسعلى زين العابدين مصطفى عبد هللا147755
 تربية الساداتايمان حسن فتحى ابوزيد218329
تجاره المـــنصورهمحمد محمد محمود ابراهيم الزير587961
حقوق القاهرهمحمد عاطف هاشم محمد43886
51136oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسمـــنه هللا طارق محمد مساعد
8o5o83تربية ابتدائي سوهاجلبنى ناجح عبد الفتاح محمد
5o874oصيدله الزقازيقمينا لطفى معوض لطف هللا
تجاره عين شمسيوسف طارق ابراهيم سرحان26585
اثار القاهرهرحاب ياسر شوقى عبدالقادر محمود496449
8o8987تربية ابتدائي سوهاجاالء جمال احمد محمد
تربية حلوانمحمود رضا عبدربه ابراهيم19934
نوعية عباسيهام كلثوم على حسين عزوز195134
651o87اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاحمد ناصر سالم محمد
745o52صيدلة اسيوطهدى احمد سيد على
592o4تجاره القاهرهمحمد خالد بكر عبد الستار
تجاره القاهرهعبدهللا ماهر محمد مصطفى188856
تجاره المـــنصورهمحمد محمد لطفى المحمدى ابو الخير577677
2o3461السن عين شمساسماء جمال بالى احمد محمد بالى
58487oطب اسنان المـــنصورهكريم جوده محمد سليم الشرقاوى
1529o2حقوق القاهرهعمر مكرم عبد البديع سلطان
56o847تربية ابتدائي المـــنصورههاجر خالد فاروق محمد حسن
14o268اداب حلوانهاجر محمود عبد المـــنعم محمدفراج
كلية السياحة والفنادق بنى سويفنسمه نبيل عطا ابراهيم63139
1428o7تجاره انتساب موجه  عين شمسعادل سمير صادق مسعود
اداب االسكندريهمريم عايد وهبه عزيز وهبه347645
5oo39oتربية جامعة دمياطرحمه عبده عبده الجالد
42o13هندسة الفيوممحمد عثمان سيد عبد الرحمـــن
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء رضا أحمد الصافى الهجين449232
8o8723هندسة سوهاجاحمد خليل على احمد
تربية الزقازيقايمان عادل احمد عبد الباسط سالمه641634
649oo5نوعية الزقازيقزينب ابراهيم عيد سالم
كلية البنات آداب عين شمسساندرا يسرى لويس حنا119169
تربية بنى سويفاميره سامى عبد هللا عبد الرازق64933
فنون تطبيقيه حلوانخلود عصام الدين فراج محمد مصطفى35844
هندسة المطريه جامعة حلوانباسل حاتم محمد السالمونى213535
السن عين شمسمحمد ممدوح عبدالحميد على235461
اداب بنى سويفهبة محمد محمود عبد الغني69687
طب الزقازيقمحمد اسامه طه الغمرى562168
السن عين شمساسراء مصطفى احمد درويش282141
صيدله حلوانمحمد صبرى محمود بكر231335
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هندسة شبرا بنهاحسن عصام حسن على264384
طب القاهرهمحمد عصام على موسى عنب442212
هندسة االسكندريهمحمود عبد الهادى محمود عبد الفتاح456534
تجاره عين شمسمريم ياسر عبدالباسط امين مصطفى239374
65o258صيدله الزقازيقاسراء احمد السيد محمد
تربية ابتدائي االسماعيليهامل عاشور احمد عاشور652993
655o53تربية االسماعيليهايه سيد نادى حسن
2o8165اعالم القاهرهروان احمد عبدهللا محمد
تجاره دمـــنهوراحمد يسرى وهبى شهاب426164
طب طنطااسراء عبدالناصر محمد خليل جمعه376687
3oo5o2تربية ابتدائي بنهاشيماء طارق محمد حسنى
اداب االسكندريهروان إيهاب أنور محمد المصري424371
653o62تربية طفوله االسماعيليهرضوى مصطفى محمود عبدالقادر
صيدلة المـــنيامحمود رمضان ابو الفتوح محفوظ712751
كلية طب أسوانوالء صالح الدين محمد حسين823555
21o819تجاره القاهرهمحمد عبدالغفور احمد على
هندسة المـــنصورهاحمد محمود محمد عبد النبى عبد هللا562447
12o589هندسة حلوانكيرلس بهاء اديب مسعود ابو الخير
72556oتربية المـــنياايفون وجيه متى بطرس
تربية طفوله ج دمـــنهوررنا عالء مصطفى  صالح429587
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى اسامه احمد عطيه234742
81o481تربية ابتدائي سوهاجاحمد خلف نجم ابوضيف
19o8ooتجاره عين شمساحمد ايمـــن سعد السمان
اداب انتساب موجه االسكندريهاميره لطفى عويضه مهدى حماد424666
هندسة عين شمسعلى مصطفى عباس صادق191744
5722oصيدله حلوانامانى عاشور محمد موسى
هندسة المطريه جامعة حلواننادي وهبة وهيب عبد الملك125787
اداب المـــنصورهنجوى صالح كمال عوف فراش486877
3o2877تربية ابتدائي بنهااسماء ابراهيم محمد احمد الحصى
تربية اسكندريةسمية اشرف محمد السيد جاب هللا 423512
8192o7صيدلة اسيوطمريم محمدالمهدى راضى على
طب بيطرى المـــنصورهياسمين محمد السيد محمد593883
38oo52طب االسكندريهاسراء محمد انور على الشيخ على
عالج طبيعى القاهرهمحمد بكرى محمد عبدالحق حسن الوزير671159
هندسة االسكندريهالسيد احمد السيد احمد السيد338871
52o875هندسة الزقازيقاحمد محمد السيد مصطفى
اداب عين شمسانجى محمد عبدالرازق شحاته188138
تربية أساسي اسكندريةدينا السيد محمد علوان محمد422933
66356oطب االسماعيليه ج قناة السويسضحى احمد يونس عبد هللا على
طب بيطرى المـــنصورهرضا عبده عبده زمزم527654
42659oاداب دمـــنهورأحمد محمد عبد هللا بحيرى
نوعية المـــنياامانى عيد انور شحاته723555
تربية أساسي اسكندريةآالء حسن محمد ياقوت احمد سعيد419517
هندسة االسكندريهاحمد على عبد المجيد على حسنين413997
26955oصيدله عين شمسجون ممدوح ارميا غطاس
عالج طبيعى القاهرهشيماء ابراهيم جالل محمد146224
5o7o43تجاره جامعة دمياطمحمود حمدى السعيد أحمد طمان
245o7هندسة اسيوطاحمد عمر عاطف احمد خطاب
293o26صيدله عين شمسمحمد طلعت السيد محمد الكفافى
تربية شبين الكومرانيا محمد سعيد الكاشف225965
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعبدالرحمـــن رضا محمود هريدى187639
5858o5تربية ابتدائي الزقازيقامانى يوسف محمد محمود العجرودى
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كليةاسمجلوس
طب كفر الشيخنرمين عصام عبد المجيد زكي شرارة372536
12766oهندسة القاهرهعبد الرحمـــن هشــام عبد الحق على محمد
تربية االسماعيليهفاطمه ابراهيم احمد سليمان656481
6o973هندسة عين شمسمصطفى سامى قرنى عويس
7226o6طب المـــنياانور عبدالشــافى انور شنوى
3555ooنوعية طنطاأحمد أحمد عباس أحمد الصعيدى
تجاره عين شمسمى حسين امبابى مرسى الغنام293612
طب بنى سويفاميره اسامه صالح محمود63932
تربية اسيوطشيماء محمود مصطفى احمد796456
2o5889هندسة عين شمسعبدهللا ناصر عبدهللا عبدالمقصود
452o76طب عين شمسسعاد ناجى احمد محمد بدوى
تربية بنهاهانم سليمان فهمى محمد سليمان286695
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد ناصر خليل سعيد68957
هندسة المـــنصورهمحمد ابراهيم العوضى محمد الغريب سالم587797
619o1هندسة الفيوممالك حسين يس حسين
طب بنهاالشيماء امام عبدالسالم امام278919
14o955هندسة شبرا بنهامارينا جورج البير صالح
74o68oتربية قنا ج جنوب الوادىالزهراء نميرى يحيى محمد
8o5548تربية طفوله سوهاج طالباتاالء عالء مصطفى رضوان
24o47طب القاهرهوليد فرحات محمد حمزه
46o275هندسة االسكندريهعمر محمد حفيضه مـــناع
2o5748تجاره عين شمسمصطفى احمد محمد عبدالجواد
41o64oتربية أساسي اسكندريةاحمد اسامه حسن عبد هللا حسن
صيدله طنطامجدى محمد عباس االسرج212243
663o55كلية أداب بورسعيدمحمد محمد حافظ احمد التابعى
1221o2طب اسنان عين شمسدينا خالد عبد الرحمـــن بازرعه
تربية ابتدائي كفر الشيخاسماء محمد احمد ابراهيم رسالن377128
1938oصيدلة الفيومعنود عماد خميس حسين فتح الباب
كلية البنات تربية عين شمسندى عيد محمد محمد44634
كلية أداب بورسعيدهاجر كامل السيد محمد سليمان تويج664634
1487o6تجاره القاهرهغاده غريب دبركى عبد السميع
صيدله طنطامحمد احمد عبدالمرضى السيد اسماعيل276763
هندسة االسكندريهنور يسرى شحاته محمد محمود414398
715o46رياض اطفال المـــنيا طالباتاسماء محمد حسن عثمان
74o681نوعية قناالفت ممدوح ابوالفتوح على
6488ooاداب الزقازيقنرمين عبداللطيف محمد عبدالعال
296o8oاداب عين شمسايمان صالح محروس الوردانى
216o65تربية شبين الكومايه جمال شحاته محمد
569o62رياض اطفال المـــنصورههمت مصطفى نافد حسن جعفر
تربية االسماعيليهاالء فتحي سعد احمد652431
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد نصرالدين عبده اسماعيل189121
36362oطب طنطاامانى سالم سليم شحاته
3o2936نوعية بنهاايه محمد عبدالعزيز على سالم
49o7o7اداب طنطاعادل كمال حسن ابراهيم لسلق
تجاره القاهرههناء محمود عبد هللا محمد129915
2o5762تربية حلوانيوسف صالح محمد احمد الليثى
274oo4كلية البنات آداب عين شمسصفاء صابر محمد عبدالحميد
49o978تمريض طنطا محمود عبدالسالم محمد عبد السالم
هندسة القاهرهمحمد عمرو عصام سعداوى17598
تجاره القاهرهميران حسام صبحي القطب37912
61o24اداب حلوانهاجر صالح محمد جاد
تربية سوهاجمحمد عبد العال فراج ابوالحسن814955
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كليةاسمجلوس
5o3186اداب جامعة دمياطمحمد ياسر محمد وهبه الديب
8o66o6صيدلة سوهاجداليا حمدى محمد سيد
5o8829طب بيطرى الزقازيقمحمد ايهاب محمد الشيخ
12o721اعالم القاهرهمى حمدى يوسف احمد
628ooكلية طب االسنان ج بنى سويفاالء محمد كامل سعيد
29391oتجاره انتساب موجه  عين شمسحسين مجدى سيد حسين نصار
تجاره طنطاأشرف أيوب السيد تمراز498459
2868oتجاره القاهرهاسماء ابراهيم محمد محمد
هندسة الزقازيقعمر محمود احمد على محمد637491
تجاره طنطاعلى ايمـــن محمد على المتولى561766
29547oكلية البنات آداب عين شمسامـــنيه ثروت عبدالرازق سيد
تجاره بنهاخالد طاهر عبدالرحيم دسوقى الشوربجى284157
طب بنى سويفناديه حنا خليل حنا719314
اداب عين شمسروان محمد محمد ابراهيم275241
صيدله الزقازيقوفاء عاطف عبد المتعال على521572
7992o4تربية رياضيه بنين اسيوطمحمود احمد محمد عامر
431o36تربية طفوله ج دمـــنهوروالء السيد إبراهيم عبده الجمل
صيدله المـــنصورهدينا السيد عرفان الطيب578369
طب الفيوممحمد ربيع محمد عوض هللا73372
كلية حقوق المـــنيامحمد علي عبد الفتاح علي78579
58o9ooاثار قنا جنوب الواديمحمود عبد النبى محمد ابراهيم
56411oتجاره المـــنصورهمحمد حسن يوسف محمد
هندسة الفيوماحمد نادي حسن محمود79674
419o45تجاره كفر الشيخجابر سعيد محمد عبد السالم مـــنصور
اداب الزقازيقاسماء عثمان رجب ابوالقمصان644942
3oo631حقوق بنهاابراهيم الدسوقى السيد عبدالوهاب
طب االسماعيليه ج قناة السويسمادونا عطا عبد المسيح عطا هللا796155
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد صابر فارس حسان139246
736o19تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتشروق احمد محمد عبد المجيد
صيدله حلوانعمر محمود عبد الواحد احمد67623
هندسة المـــنيامحمود فتحى عبد المحسن عبد هللا154799
146o84طب بيطرى القاهرهيمـــنى خالد طه سيد
2o48o2تجاره عين شمسيوسف عصام عبدالواحد محمد النجار
رياض اطفال بنى سويفشيماء جالل محمد عبدالعزيز711157
41525oفنون جميله فنون المـــنياجوليانا ناصر فؤاد وهبه
اداب انتساب موجه القاهرهنورهان علي احمد السيد47537
طب القاهرهمحمد عالء الدين محمد حسن133248
588o39 رياضيه بنات الزقازيقايمان عبد الرحمـــن محمود سالمه السيد
هندسة المـــنياعمر عادل صابر خليل755867
هندسة كفر الشيخمحمود اسامه مصطفى كامل المـــنوفى381575
5367oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانايمان ابوالحديد محمود الزيدية
342o73هندسة االسكندريهمصطفي محمد عبد القادر سالم زويل
طب اسيوطرانيا رمزى عبد الرزاق مسعد793232
تربية رياضيه بنين بني سويفرامز ميالد شحاته عبد هللا66291
38oo33تربية طفوله كفر الشيخشيماء السيد محمد السيد ابوالنجاه
1279ooالسن عين شمسميرنا حسنى زاخر اسرائيل
هندسة اسيوطحازم محمد عبدالعزيز مصيلحى حجازى639282
اداب المـــنصورهاحمد السيد محمد على على الجندى565496
اداب حلوانمحمد سيد محمد سيد57356
27551oكلية البنات آداب عين شمسرضوى عبدهللا محمد زهران
نوعية الزقازيقاالء محمد السيد مـــنوفى رضوان647226
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامـــنيه مسامح عيسى يحى725159
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كليةاسمجلوس
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمها ابراهيم عبدالحليم عمر215794
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعواطف حامد نعيم حامد293457
صيدله الزقازيقعائشة فوزي احمد الشرشــابي367575
كلية الفنون التطبيقية ببنهاايه محمد شوقى رجب299238
كلية طب االسنان ج بنى سويفمحمود رمضان بلتاجي عبيد66677
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن هشــام عبده المتولى الصعب575815
5o6694هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةحمدى السيد حسن حسن شمة
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةميار طلعت حلمى المصرى225451
578o24تربية المـــنصورهسناء محمد السيد السيد المرسى
تربية عين شمسداليا السيد عبداللطيف احمد ابوزيد287765
9o338تربية الفيومياسمين محمود احمد عبد الجواد
364o58صيدله طنطافاطمه حسن حسن الرقباوى
صيدله بنى سويفاسالم سيد عبد الحليم عبد الحميد68445
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن رضا عبد النبي الدسوقي133387
رياض اطفال بنى سويفمريم عاطف حسن عبد الحفيظ68323
تجاره المـــنصورهعالء الدين ابراهيم مصطفى ابراهيم رمضان581429
تربية االسماعيليهاالء هانى عوض محمود الكتاتنى656648
حاسبات ومعلومات عين شمسحبيبه مصطفى سامى محمد116917
8oo784اداب اسيوطسعيد مراد عبد الحليم محمد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورفاتن السيد رجب السيد عبد العزيز446173
72o5o6كلية حقوق المـــنيامحمد عصام الدين مراد عبد العظيم
تجاره المـــنصورهمحمود مصطفى محمود المرسى على العواد561828
295o25إعالم بنى سويفبسنت زاهر عبدالعظيم محمد
كلية طب أسوانمحمود رجب فايز عبد الحكيم821573
13399oصيدله عين شمسسماء سعد عبد اللطيف محمد غازى
طب بيطرى جامعة الساداتمحمد رفعت سالمه محمد البيشى235481
49864oصيدله طنطاهدير حماده صالح االشقر
تربية المـــنصورهفاطمه ابراهيم جمعه سيد احمد النجار573456
7988o9تربية اسيوطكامل سعد كامل مسعد
2o3453برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنه عالءالدين سليمان حمام سليمان
هندسة الزقازيقمـــنال السيد محمد حسين محمود643142
5o1o44طب بيطرى المـــنصورهنور عماد محمد على
هندسة الزقازيقمحمد فريد حموده محمد سليمان517538
تربية المـــنصورهرحمه عبده عبد الجواد على غلوش578269
تجاره انتساب موجه قاهرهنهال حسن صادق محمود151428
تجاره سوهاجمحمد السيد محمد خليفة815829
66o513تربية بور سعيدابراهيم ايمـــن على على فراج
8o782oعالج طبيعى قناالمـــنتصر سيد همام محمد
اثار القاهرههند محمد كامل حسن225853
طب اسنان طنطامحمد رمزى رياض عبد الجواد متولى442527
73o349رياض اطفال المـــنيا طالباتعزه احمد سريع احمد
صيدله طنطامصطفى رضوان عبدالرؤف محمد صالح442612
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود حسين عشري حسين75958
23oo3oتربية الساداتفاطمه جمال سليمان مسلم 
نوعية طنطاقمر ابراهيم حسين حافظ367638
صيدله عين شمسليلى عمرو انور عبد الرحمـــن117796
8oo826تربية اسيوطمحمد عبد الحميد نفادي تمام
645o28اقتصاد مـــنزلى حلواننورهان عاطف السيد متولى
هندسة المـــنصورهمحمد عبد الناصر محمد المرسي الحبيبي488949
3o3oo2صيدله الزقازيقندى جمال حسن سليمان حالوة
هندسة قناانوار سعدالدين محمد يوسف742648
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناشرقت مصطفى محمد وهبى275217
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي اسوانايمان احمد رضوان حسن822352
2o9892تجاره القاهرهماريان نبيل نجيب برسوم
51965oتجاره بنهااسالم عبد السالم فهمى عبد السالم بدر
435o67صيدله االسكندريهرحمه نصر محمود نصر مصطفى
تجاره بنهالؤى احمد عبدالعزيز طلبه227852
82o237كلية االثار ج اسواناسماء شعبان احمد عبد النعيم
 تربية الساداتاسراء على عبدالتواب ريشه219394
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهأحمد ايمـــن ابو العنين حامد523673
34o27oاداب االسكندريهمي سعد علي محمد سلمان
اداب القاهرهنهله صبرى محمد لطفى سيد149422
إعالم بنى سويفنورهان احمدى محمد عبدالرازق274883
اداب الفيوماسراء محمد صالح عيسى75682
هندسة المـــنصورهمحمد احمد مصطفى عبد البارى585724
دار العلوم ج القاهرهاحمد عالءالدين صبحى محمد281826
34o863السن المـــنيامحمد السيد محمد قطب مصطفى
11552oتجاره عين شمسمحمد احمد حسن عبد الهادي
2652o2اداب حلوانوالء دوينى الديب محمد
292o97هندسة شبرا بنهامحمود محمد محمود عبدالناصر
تربية أساسي اسكندريةسلمى عطية عبد السالم علي مصطفى348168
اداب االسكندريهامـــنيه اشرف فهمي محمد شبل347693
حقوق القاهرهاحمد سعد سعيد السيد41358
نوعية الزقازيقاسماء السيد محمد محمد642413
اداب المـــنصورهايه العشماوى جوده سعد491575
4158o9تربية طفوله اإلسكندريةمى محمد فهمى محمد قاسم
78923oحقوق اسيوطمحمد محمد احمد عيسى
اداب طنطاهند عبد الخالق انور محمد359321
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عثمان محروس عثمان محمد127327
34o368علوم االسكندريههدير محمد رمضان عامر
اداب دمـــنهوراسماء مسعد ابراهيم محمد كشك428215
اداب سوهاجاميره مصطفى عبد الغنى موسى813721
تربية جامعة السويسمحمد على محجوب درويش667135
اداب حلوانرحاب ناصر فاروق امين اسماعيل21979
تربية كفر الشيخندا علي احمد الشورة374213
تجاره الزقازيقاحمد فريد عبد اللطيف عثمان523917
صيدلة الفيومرانيا عادل متولي طلبه74796
1259o3تجاره عين شمساحمد عادل سلطان حسن
8oo992كلية رياض االطفال اسيوطدعاء حسين عمر حسين
هندسة القاهرهاحمد محمد معوض متولى267632
36o144تجاره طنطاشروق اسامه احمد عطيه ابو حسين
2955o8اثار قنا جنوب الواديشيماء عبدهللا حسين عبدالحليم
طب االسكندريهميالنيا ميشيل سامي سليم ارمانيوس451254
5o5866تجاره جامعة دمياطبراء احمد مسعد عبده االدوش
صيدله االسكندريهمحمد جمال عبد القادر خليل711873
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد محمد امام امام القالع158574
41o75تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاروق حاتم فاروق مصطفى
4552o1هندسة االسكندريهعمرو خالد محمود ابراهيم جنيدى
اداب بنهاريهام بهاء محمد اسماعيل282854
2o4788تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا جرس مينا جرجس
السن عين شمسمحمود عادل محمد محمد غنيم418738
1927o5السن عين شمسانطون جالل مراد عزيز
2o2511اداب القاهرهمريم احمد جمال الدين مصطفى
طب طنطاابراهيم محمد ابراهيم زيتون221971
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34664oهندسة االسكندريهزينب كرم عبدالمـــنعم حسنين عطيه
5641o4تجاره المـــنصورهمحمد السيد عبد هللا ماهر عامر
تجاره المـــنصورهاميره مدحت سامى السعيد موسى572769
تجاره اسيوطمحمد عبد الهادى فهمى جادالحق799499
تجاره كفر الشيخمصطفى مجدى عباس عبد المقصود مصطفى375235
تربية ابتدائي سوهاجايمان فتحى ابراهيم عباس816186
هندسة المـــنصورهمحمد صالح محمد المغازى السيد رضوان578717
صيدله االسكندريهأحمد مؤمـــن عبدالحميد حسن443582
218o58طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عادل محمد المرسى الشــامى
تخطيط عمرانى القاهرهاحمد خالد احمد محمود198984
السن عين شمسبسمه وائل محمد محمود احمد563415
هندسة المـــنصورهعمرو ياسر محمود محمد خضر566344
تربية حلوانفاطمه هالل عيسى بدراوي155238
اداب المـــنياحسام طارق رمضان على الصيفى714358
638o88علوم الزقازيقايه عصام محمد حافظ البطريق
تربية دمـــنهورسميرة اشرف عبد هللا إسماعيل يوسف429429
هندسة شبرا بنهاكاترين جرجس عدلى بسالي298789
5729o1تجاره المـــنصورهاحمد عادل احمد محمد عجيز
تربية اسواناسراء محمود احمد ابراهيم821715
اداب المـــنياسوزان صليب عدلى قلينى754836
تربية طفوله الزقازيقاسماء احمد عبد الفتاح عبد هللا االدغم585797
822oooتربية اسواناسراء حسين محمد عثمان
صيدلة المـــنياداليا طه محمد عبد القادر713534
اداب المـــنصورهياسمين جمال المرسى على البشبيشى566845
تربية ابتدائي المـــنصورهاحمد عماد حمدى حسن محمد579163
73328oتربية قنا ج جنوب الوادىزهره حسن محمود عبد هللا
تجاره القاهرهاسماء رضا نادى محمد59836
35o55السن عين شمسخلود عماد يوسف يوسف عفيفى
1299o7اداب حلواننهى عبد الغنى عبد الراضى احمد
4475o5كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورندا خيرى محمود كامل عبد الواحد
23oo96صيدله حلوانسلمى مراد حسن المصيلحي سليم
هندسة طنطاعمر محمد شبل عبد المـــنعم366311
43o476تجاره دمـــنهورندا عادل محمد محمد العباسي
7124ooنوعية المـــنيااسماء ربيع احمد حسن
459o82هندسة االسكندريهعمرو حسام حسن عيد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسالحسينى ايمـــن عبد الفتاح حامد657195
اداب الزقازيقاسالم سعيد محمد حسانين645431
8o9844تربية ابتدائي سوهاجعبد هللا حسنى محمد عبد الرحيم
اداب دمـــنهورمحمد أشرف مرشدى جنيدى427253
791o34اداب اسيوطمريهان محمد مقبول عبده
نوعية اسيوطاحمد عامر احمد عبد الوارث792884
2189o7طب اسنان طنطاحسناء سعيد محمد مصطفى
37o583اثار قنا جنوب الواديأميره حسين حسين حسين عالء الدين
كلية التربية الفنية ج المـــنيامريم مسعود اسحق مسعود725218
رياض اطفال المـــنيا طالباتيوستينا عزيز عبد المسيح عزيز725673
36o159كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىكوثر عصام محمد حفنى محمد
تجاره كفر الشيخاميره صالح محمد صالح خاطر568367
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسمحمد السيد سعد السيدعلى638667
22o533طب بيطرى جامعة الساداتمحمد كمال محمد سليمان
اداب طنطااحمد محمد سعيد عبد اللطيف طه361367
42o794تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد السيد محمد مـــنصور محمد
372o8oتربية كفر الشيخزينب السعيد محمد على بركات
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صيدلة اسيوطنوران حمدى نجيب احمد786848
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةعمر خالد احمد محمود وهبى14815
كلية البنات آداب عين شمسدينا سيد صابر ابوالسعود295487
تجاره االسكندريهحازم حسين شوقى احمد البسيونى343677
اداب االسكندريهمحمد انور عبد القادر ابراهيم عبدالحميد416331
تربية طنطامادونا ايهاب سامى رزق ميخائيل489296
721o51تربية ابتدائي المـــنياسماح رمضان رفاعى مغربى
5oo981طب المـــنصورهمريم السيد خطاب البرعى
تربية بنى سويففاطمه رفيق محمد عبد الصمد66178
تربية كفر الشيخايمان عادل سعيد يوسف العقدة374149
تجاره بنهامحمد ابوزيد الصياد عبدالوهاب278961
تجارة قنا ج جنوب الواديطه احمد عزوز فواز734423
هندسة اسيوطمحمد احمد شلبى ابراهيم شلبي279234
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةتقى هانى محمد فؤاد الشناوى428566
833o84تربية طفوله سوهاج طالباتسحر الضوى حمزه احمد
صيدله حلوانايثار جمال عابدين محمود192423
هندسة حلوانعبد هللا محمد محمود محمود على13593
صيدله المـــنصورهمحمد احمد حموده السيد محمد562342
تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء عصام رمضان رضوان429545
اداب االسكندريهمحمد اشرف محمود محمد415484
هندسة االسكندريهمحمود محمد محمود محمد مقلد345643
تجارة جامعة الساداتاحمد مهدى على عيد217922
5o7o36تربية جامعة دمياطمحمد ناصر الشربينى على عيد
78832oهندسة اسيوطريمون بخيت حبيب بخيت
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد رضا توفيق بلبع426144
64o36oنوعية الزقازيقاحمد ماجد عبد السالم موسى
34759oتربية أساسي اسكندريةتقوى ابراهيم حسن حسنى السيد فهمى محمد
تربية سوهاجشيماء فوزي درويش على812248
هندسة اسيوطخالد محمد عبد الرحيم سيد796113
42o932تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن سعد سعد محمد المصرى
هندسة عين شمسيوسف اسامه حامد الخبيرى195868
اداب القاهرهمصطفى عابدين بكر بكر88771
اداب انتساب موجه القاهرهحبيبه ايمـــن عبد الفتاح احمد114819
اداب الزقازيقنسمة احمد رياض ابراهيم حليم عطية511224
تربية بنهاسهيله حسام الدين احمد محمد عبدالحليم277247
تجاره عين شمسمحمد جمال حلمى محمد زكريا295399
3o2511صيدله عين شمسامانى صالح عبدالحليم ابوالحسن
طب بيطرى المـــنصورهرحاب وجيه محمد قشطه493398
5o6o99هندسة بور سعيدسيف الشربينى عوض احمد الشرباصى
اداب الزقازيقابتسام السيد العربى عبدالفتاح السيد حسن279929
تربية ابتدائي بنى سويفعبير جميل عبد الوهاب عبد هللا66863
هندسة القاهرهمحمد هشــام عبد الاله محمود15763
2o9551كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمحمد عبدالتواب محمد بندارى
اداب االسكندريهمـــنة هللا زكى زكى مرسي عطش422883
كلية األلسن بنى سويفمـــنه هللا محمد ابو خليل السيد احمد194811
صيدله حلوانايه السيد عبدالسميع زغلول216276
58o889تجاره كفر الشيخمحمد حسانين اسماعيل حسنين
3o3367تخطيط عمرانى القاهرهحنان عزت حسن عبدالعزيز
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايناس اشرف حريز محمد ابراهيم236799
حاسبات ومعلومات عين شمسكريم ايهاب يحيى عباس187838
28335oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةشروق محمد عبدالمـــنعم محمد
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد عمرو محمد بشندى133354
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486o51اداب طنطاغادة عادل جابر ابراهيم داود
اداب االسكندريهدينا محمد فؤاد أبو السباع عطية424225
2588oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانذياد حسين احمد جالل
12oo58تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةسراج الدين خالد جابر محمد عبد العال
تربية ابتدائي سوهاجعبير شرقاوي راجح ابراهيم818343
اداب كفر الشيخنبيل على محمود يونس421155
586o25تجاره الزقازيقمحمود محمود عبد الفتاح سليم البحراوى
اداب القاهرهمـــنة هللا وائل احمد السعيد15124
تربية المـــنصورهايه ايمـــن احمد االمام عاشور593495
كلية البنات آداب عين شمسمياده ياسر بركات محمد138856
تربية ابتدائي الزقازيقايه ياسر محمود عوض الجندى585251
25o73هندسة عين شمسمـــنار اسماعيل احمد اسماعيل
هندسة شبرا بنهامارينا جورج عزمى نجيب116763
6495o4هندسة الزقازيقخالد احمد السيد متولى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنانسى طلعت مـــنير طنطاوي حسانين216581
تربية شبين الكومايه نبيل مصطفى خلف هللا216638
35o792السن عين شمسروان ايمـــن شحات عزة علي
اداب دمـــنهورآالء عبدالسالم عبدالستار عبدربه429345
68o89صيدله بنى سويفهاجر على فريد محمد
تربية بنهاامل كمال عبدالخالق بيومى231694
حقوق طنطاتقى ابراهيم الدسوقى محمد كامل الفخرانى496524
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الرحمـــن ايهاب عبد الحليم عبد الخالق139571
تربية اسكندريةدنيا محمود احمد السيد الطباخ423916
تجاره عين شمسعبد هللا محسن عبد هللا فتح هللا الديب144394
سياحه وفنادق المـــنصورةفيفيان وجدى يوسف شفيق584517
 تربية الساداتاسراء محمد ابراهيم ابوسالمه232531
تربية ابتدائي طنطامروه سامى حامد قابيل367246
تربية بنى سويفمروه محمد احمد مصطفى66888
435o95صيدله االسكندريهمريم اشرف عبدالرزاق محمود عطية
28o269تربية بنهاياسمين مجدى عبدالرحمـــن يونس محمد
8o779تربية ابتدائي الفيوماسراء عبد السالم بكرى عبد السالم
815o42طب سوهاجشيماء محمود السيد عبد الراضى
تربية ابتدائي دمـــنهوريسرى انسى حنا اسكندر426288
43o177تربية طفوله ج دمـــنهورايمان محمد جمال عدلى ابواسماعيل
طب اسنان المـــنصورهفداء فهمي محمود فهمي الحالج519799
تجاره طنطامصطفى محمد عبدالعاطى مدكور366212
1513o4اداب حلواننرمين حسن محمود حسين حسن
هندسة بور سعيدمحمد محمد محمود مجاهد شلبى667218
هندسة القاهرهمحمود ايوب عبد الحميد ايوب139732
335o4oصيدله االسكندريهمونيكا سامح حلمى شنوده
هندسة الزقازيقمحمد جمال فوزى راغب العكل637515
14o577كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىميرنا عادل اديب خليفه
تربية ابتدائي المـــنصورهمـــنى السيد احمد حسن الحلو576367
تجاره الزقازيقمحمد سعيد ابراهيم حسين642186
تجاره االسكندريهمـــنه هللا عصام اسماعيل اسماعيل حسن424323
اداب حلوانمـــنة هللا ايمـــن ابراهيم يس132376
35o956كلية السياسة واالقتصاد ج السويسهبه هللا جابر السيد ابراهيم
طب الزقازيقمحمد عبدالمـــنعم احمد عوض شحاته646475
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد حسام الدين فؤاد احمد24388
تجاره كفر الشيخبدر عبد المجيد عبد الحميد الفرارجى383428
587o46اداب الزقازيقمحمود جمال الدين مصطفى متولى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا هشــام محمد كامل274425
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8o265oنوعية موسيقيه اسيوطهاجر كمال موسي عطيه
اداب حلوانمـــنه هللا محمد حسن على ابراهيم274412
تجاره عين شمسنادر السيد ابراهيم السيد139343
521o2اداب حلوانوسام طلعت يحى شحاتة
صيدله بنى سويفمـــنة هللا طارق نورالدين طه63333
طب طنطانوال محمد كمال عبد العال متولى495698
197oo9علوم عين شمسلبنى محمود اسعد اسماعيل راشد
تربية ابتدائي الساداتزينب عوض هللا محمود عوض هللا231431
طب بيطري المـــنيااحمد حمدى محمد مصطفى728252
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسيف الدين ايهاب على حسنى محمود على عثمان261196
72o312طب بنى سويفوسام رمضان محمود محبوب
اداب حلوانضحى سامى حسن خليل ابراهيم13848
تجاره القاهرهضحى محمد مختار محمد خيرت14498
72525oاداب المـــنياهاله طارق سالمه عبدالكريم
صيدله طنطاايه محمد محمد النادى367461
هندسة المـــنصورهمـــنة هللا ممدوح محمد عبد الكريم النجار563284
هندسة اسيوطاحمد محمد مرسى السجان357666
حقوق عين شمسخالد قدرى محمد نجد281274
6o366تربية حلوانامانى محمود محمد سيد
3o3478تجاره بنهاايه مجدى رجب عيد الزيات
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد السيد احمد ابراهيم الشهاوى131411
5o3644هندسة بور سعيدمحمود اشرف على محيسن
طب بنهاامل انور محمد عبدالوهاب277864
تربية قنا ج جنوب الوادىإيمان عبد الفتاح محمد يسن741514
تربية طنطاأميرة فتحى احمد صالح نجله497855
22943oتربية نوعية بنها شعبة تربية فنيهترنيم محمد عبدالحليم محمد حسن
طب بيطرى القاهرههاله عبد المـــنعم عثمان الجواهرجى116399
118o68حقوق عين شمسريتا كيفورك يعقوب جودولوشيان
صيدله طنطاسلوى سعيد حسين ياسين العطار228815
تربية ابتدائي الزقازيقمحمد محى عطية محمود عطية518781
طب كفر الشيخعلي محمد أبوالسعود محمود الطنطاوي373811
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتنهى احمد عبد القادر محمد741897
1684oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنهي هشــام محمد جللة
نوعية اشمونشيماء رضا عبدالسميع السيد225557
591o83اداب المـــنصورهمحمود محمد كمال عبد المعطى
تربية الزقازيقرضوى احمد على على الدين حسن525463
اداب الزقازيقرانيا ياسر محمد سليمان قنديل668694
رياض اطفال االسكندريه طالباتباسنت الفونس يوسف سليمان423125
4113ooالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفسارة اشرف سعد السبكى
تربية اسيوطشيماء حامد فرحات يوسف792793
طب سوهاجاسراء محمد محمد السيد813531
35o587كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمـــنة هللا محمود عبد الهادى لملوم على
هندسة اسيوطمروان حمدى سليمان ايوب سليمان454164
795oo3طب اسيوطكيرلس رزق عياد جرجس
41o574اداب االسكندريهرنيم حسن محمود ابراهيم حسن
6379o6تربية الزقازيقساره هشــام محمد عبد الحليم دسوقى
6421oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهاجر عالء سيد احمد
صيدله حلوانعمر محمد احمد محمد شديد213466
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسمحمد نجاح احمد حسين654819
تجاره القاهرهدنيا عالء السيد احمد على42952
حقوق عين شمسمحمد ابوالعز امام عبدالحليم281952
صيدله القاهرهمريم سيد محمد عبد المـــنعم الجمل13881
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كليةاسمجلوس
223oo8اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةخلود طلعت محمد حماد
4179o6سياحه وفنادق االسكندريههدير نبيه محمد عبد الرحمـــن شومان
1358o4هندسة القاهرهكيرلس انور رياض العبد جريس
اداب الزقازيقمحمد شعبان سليم ابوزيد العزب511798
36o862صيدله طنطانورهان اسامه اسماعيل احمد القشالن
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد عبدالناصر محمد خليل734118
5787o2هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن طارق فوزى عبد العزيز كسبه
تربية المـــنياسناء حسنى لوندى مشرف725598
8o7224صيدلة اسيوطمصطفى محمد سيد محمود
35o915رياض اطفال االسكندريه طالباتروان طارق ابراهيم عبد العظيم ابراهيم
تربية العريشنداء رياض ابراهيم حماده ابراهيم665471
تربية المـــنياريموندا ماجد فرنسيس فيلبس725583
تجاره المـــنصورهمحمود محمد عبد المـــنعم شكر493449
اثار قنا جنوب الواديسمر محمد مجدى محمد رشــاد عيسى الخولى288449
تربية ابتدائي الزقازيقرانيا محمد رمضان ابراهيم643181
651o56تربية االسماعيليهمعتز عبد العاطى محمد عبد العاطى
رياض اطفال المـــنصورهسماح عبد السالم عطيه يوسف المصرى588141
اداب المـــنصورهاسالم السيد الباز على عبد العزيز561718
78811oاداب اسيوطايمان على راشد احمد
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمرفت جمال عبدالعزيز سعد222814
3oo28حقوق القاهرهحسن على يحى محمد حمص
5o9815نوعية الزقازيقأميرة ابراهيم سعد عفيفى على
تجاره االسكندريهآمر محمود فتحي محمود العوينى342285
تربية عين شمسدنيا جمال سيد ابراهيم عبدالصمد293789
صيدلة اسيوطابانوب نشــات ديمترى يسى759275
تربية طنطانوال أسامه محمد عطيه خضر359293
تجاره بنهاعلى حسن على بيومى295389
تربية طفوله شبين الكومدعاء مصطفى السيد عماره236298
3588ooكلية األلسن كفر الشيخاحمد سامى احمد شــاهين
722o28رياض اطفال بنى سويفعايدة محسن عبدالرحيم عبدالفتاح
نوعية اسيوطايمان سيد احمد على787886
عالج طبيعى ج كفر الشيخعمر محمد ابراهيم محمد اإلمام غالى381388
41o4o2هندسة االسكندريهروان قدرى عبد الحسيب احمد مقلد
2o4162كلية البنات آداب عين شمسياسمين خالد محمد مرسى جوشن
23378oإعالم ج جنوب الوادىمـــنه هللا مصطفى محمود احمد الحناوي
تربية اسيوطليلى محي الدين محمد عبد هللا786494
59o672تجاره المـــنصورهزهراء الشــافعى محمد عالم محمد احمد
51o486صيدله الزقازيقروان ايمـــن محمد رشــاد مـــنصور البنا
2o6228اداب انتساب موجه عين شمسكرستينا عادل سمير حبيب
73242oاداب قنا ج جنوب الوادىضحى عماد عبدالحميد حسن
تجاره القاهرهاحمد عالء على محمود129565
اداب طنطااسالم احمد عطيه عثمان361388
تربية دمـــنهوريوسف رمضان شحاتة محمود بالل425277
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسمحمد انور عبدالعزيز محمد651928
اثار القاهرهمحمد احمد محمد عبدالصادق227219
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم خالد عزالدين عبدالحليم282294
هندسة الفيومعبد الرحمـــن مجدى عبد النبى عبده عبد هللا81238
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد سمير عبد المهدى عبد الكريم54159
تربية فرع الوادى الجديدهيثم عبدالناصر عبدالفتاح على748282
41oo17تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن عالء الدين محمد حسنى حسن
47o191صيدله االسكندريهمياده فتحى مرشدى قنديل
تربية ابتدائي بنهامحمود ابوالخير امين محمد ابو الخير227965
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اداب المـــنياامل رؤف اسحق حبيب726587
هندسة الفيومزياد مدحت حسين محمد المراكبى75352
487o25طب بيطرى المـــنصورهايه احمد مصطفى محمد البيلى
71o545كلية التربية الفنية ج المـــنياريهام احمد فوزي احمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدنيا احمد عبدالفتاح شبل286238
8o147اداب الفيوماالء فرج رمضان عبد العليم
26218oهندسة شبرا بنهاعمرو عبدالنبى مهدى عبدالنبى
8159o9طب بيطرى سوهاجمحمد مجدي زغلول حمدان
295o88اداب عين شمسفاطمه الزهراء محمود نعيم سيد احمد عطيو
هندسة االسكندريهاحمد محمد محمد السيد مرسي458934
23938oكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمياده خالد عصام الدين درويش
تربية اسيوطعزه اسماعيل على برهام792796
8o291oتربية اسيوطرانيا محمد عبد الراضى عيسى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنوران خالد محمد عبد السالم عطيه196282
47o569طب االسكندريهسارة حسين عبدهللا محمود حسين
264o7oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر حامد عبدالقادر محمد الخطيب
56o336هندسة المـــنصورهمحمد عماد انور الشربينى متولى
8o1795تربية اسيوطرضا احمد عبد الحليم حفنى
اداب المـــنصورهغاده ناجى عبدالجليل محمد حمام489294
7o28oهندسة المـــنيااحمد رمضان ابوطالب جودة
تجاره القاهرهدنيا اشرف محمد عبد العزيز حتاته18829
طب طنطامصطفى جعفر احمد جعفر497973
صيدلة اسيوطاحمد حامد مصطفى على742668
641o88نوعية الزقازيقفاطمه خالد جمال السعيد حبيشى
نوعية بنهاسلمى فيصل مصطفى شلبى496247
هندسة المـــنصورهحامد رزق مصطفى حامد شريف571497
7277o1رياض اطفال المـــنيا طالباتعلياء محمد عبدهللا عبدالرحيم
اداب اسيوطايه ابراهيم جابر متولى798143
طب طنطاريهام ابراهيم حسينى محمد الشيخ489897
تربية حلوانشريف عبد الناصر سعدى احمد29695
تجاره جامعة دمياطاحمد صالح صالح محمد شعيب499816
صيدله المـــنصورهامل صبرى محمد عبد الخالق593835
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمر طارق محمود عبدالمطلب193931
اعالم القاهرهاميره السيد عبدالحميد شرف222887
تربية المـــنصورهياسمين محمود عبد هللا محمد الصباحى563689
تجاره المـــنصورهاسراء خليل السيد خليل مصطفى563856
تربية طفوله اإلسكندريةروان عصام محمد مصطفى سالم341432
طب طنطامحمد شوقى على احمد الهنداوى366787
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمود اشرف احمد الشــامي375829
هندسة الفيوممحمد رجب حسن ابراهيم74236
5o6455طب طنطاايمان محسن السعيد مجاهد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عاطف سعيد شــاهين219886
تربية ابتدائي قنا ج الواديرحاب محمد عبدالعاطي يوسف745976
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةفاطمه حمدى عبد اللطيف محمد14883
هندسة بني سويفشيماء احمد سيد عبد الجواد68585
228o2هندسة القاهرهمها سعد العشماوى محمد العشماوى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهمام عفت عبدالحميد احمد224366
تجاره بنهااسحاق نجيب حنا موسى حنا292983
56o741اداب المـــنصورهحنان محمد على محمد علي
38o576تجاره كفر الشيخدعاء سالم محمد إبراهيم سالم
81658oاداب سوهاجمصطفى محمد مصطفى عبد الحميد
حقوق الزقازيقزياد ابراهيم حسين ابراهيم651549
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23o713تجاره بنهااحمد خالد محمود موسى
السن عين شمسساره محمد فهمى محمد298945
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه محمد محمد رمضان56151
تربية المـــنصورهمحمد اسماعيل عبد العظيم السيد رزق576821
صيدله االسكندريهمحمود عدنان عبدالرؤف فليفل439725
54o7oالسن عين شمسمحمد اشرف ابوبكر احمد محمد
438o13 صيدله االسكندريهتقي ممدوح جمال عبد المجيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم شوقى اميل فهيم268484
2294o9اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسهيله مدحت احمد كامل
تجاره القاهرهنرمين فوزى محمد محمود48673
7972oتربية ابتدائي الفيومندا عبد التواب علوه محمد
صيدلة المـــنياامـــنه تقى محمد محمد755169
كلية حقوق المـــنياهيثم عثمان فاروق عثمان752571
تربية الغردقة جنوب الواديساره محمد سيد محمد على237157
5o1631تجاره جامعة دمياطامل ابراهيم عبد الوهاب موسى
تربية المـــنصورهايه مصطفى عبد الباقى عبد المقصود567516
طب بورسعيدهبه ايهاب عمر الفاروق دراز663817
5o3513تربية جامعة دمياطفاطمه فايز السعيد سالمه
اداب حلوانمحمد هانى محمد كيالنى152944
6644o6هندسة بور سعيداحمد عادل عبد الحميد احمد حسن
رياضيه بنات الزقازيقجميله نصر الدين بدوى محمد511556
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىتغريد جمال سالم ابوالحسن824633
58137oطب المـــنصورهمحمد سالم المحمدى سالم احمد
طب المـــنيامحمد صالح مصطفى عبدالحميد721379
اداب بنهاهدير مصطفى عبدالفتاح حافظ288852
تجاره القاهرهنهى زكريا محمد عبد الرحمـــن همام14576
صيدله االسكندريهمحمد راشد محمد راشد السنبختى439758
7887o8طب اسيوطمريم محمد جمال حسن محمد
هندسة القاهرهمريم سيد خلف عبد العظيم13895
حقوق عين شمسرنا هانى محمد كامل االبوكاتو196225
تربية اسوانشيماء عبد العزيز يمـــنى محمود823466
هندسة عين شمسمحمد خالد محمد سيد الخواص139719
8o1476حقوق اسيوطزايد ناصر عبد الحميد عمر
19o953هندسة القاهرهمايكل رامى عزت نصيف
حقوق الزقازيقاحمد محمد السيد جاويش644467
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمد عبد الغفار محمد خالد48972
5oo392السن عين شمسرضوى محمد حسن المرسي القمحاوى
نوعية المـــنيايعقوب صموئيل بشرى عبد النور725989
3728o9تربية ابتدائي كفر الشيخعبير محمد زكي حجازي
اداب الزقازيقاالء اسامه السيد احمد النجار514496
66o156كلية أداب بورسعيدمحمد جابر ضاحى محمد حسن
12o2o6تجاره عين شمسشيرين ياسر محمد الليثي
اداب عين شمسدعاء خالد محمود على قطامش275495
طب اسيوطصاوي عالء صاوي عبد الوهاب785911
4113o6تربية اسكندريةملك اسامة السيد درويش عفيفي
395o8اداب القاهرهاسراء سالم حسين سليمان
63851oصيدله الزقازيقمحمود سند عبدالمعطى عبدالعزيزاحمد
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفاتمحمود عبد المجيد أمين مهدى713234
3o4454اثار القاهرهروزانا محمد احمد حسن
تربية طفولة فرع الوادى جديداسماء حسنى محمد سيد749643
تربية دمـــنهورريهام عبد الكريم عبد الشكور جبريل429925
حقوق بنهاوائل مصطفى ثابت على275938
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كليةاسمجلوس
7266oاداب الفيوماميره محمد جمعه عبد المطلب
52o663طب الزقازيقمحمود احمد السيد محمد الطوخى
تجاره كفر الشيخمحمد خالد عبد هللا احمد البحراوى379771
1957o9هندسة عين شمسعمر اشرف عبدالمجيد عبدالخالق
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسماء بسيونى محمد عبد الفتاح شرف373184
تربية طفوله االسماعيليهمها عزب صالح عزب عبدالعظيم652519
اداب حلوانرحاب شعبان هالل محمد127766
تربية ابتدائي بنى سويففاطمه حامد محمد عبد المقصود65821
اداب اسيوطمها عبد الغنى فرغلى محمد793411
43o271تربية ابتدائي دمـــنهورمروة السيد عقل السيد عيسى
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسافنان محمود عبدالعزيز حسين639355
صيدله الزقازيقهاجر مصطفى اسماعيل عبدالقادر سكين299434
علوم القاهرهنادين ناصر محمد صبحي صالح35651
تربية ابتدائي الزقازيقهند محمد السيد عبد الرشيد على511833
هندسة طنطاحسام عبد هللا السيد محمود عثمان576124
81o1o2هندسة سوهاجمحمود عبد الاله احمد عبد الرحمـــن
33853oاداب انتساب موجه االسكندريهابانوب مكين لبيب جميل
طب بنى سويفاحمد محمد احمد محمد67588
تجاره بنهاصالح اشرف صالح محمد294738
2o4435تجاره القاهرهبدر محمد بدرالوجود سيد محمد
79o3o8اداب اسيوطساره احمد على احمد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاالء عادل عبدالفتاح محمد268118
تربية عين شمسلمياء عبد الوهاب محمد حسين142349
59155oهندسة الزقازيقمحمد مجدى فوزى رمضان
1992o7حقوق القاهرهابراهيم مجدى ابراهيم محمود حجازى
كلية حقوق المـــنيااحمد خلف عبدالفتاح احمد714534
368oo2طب طنطاالشيماء اسامه فتحى محمد عمار
صيدله الزقازيقمحمود محمد احمد احمد الشهوانى512795
تربية حلوانياسمين حسين مصري عثمان142462
اداب المـــنصورهساره اشرف السيد محى الدين عبده566691
نوعية فنيه الزقازيقشيماء رضا محمود عبد المقصود645798
هندسة القاهرهنورهان سعيد سعد موسى121787
نوعية بنهااالء وجيه محمد الحسيني يسن299889
تجاره عين شمسمهاب فكرى محمد ابو المجد خضير187361
هندسة طنطاحسام جميل على ابراهيم على221941
اداب كفر الشيخمحمود مجدى محمود محمد السيد المراغى418778
اداب طنطاتقى عبدالفتاح رجب إبراهيم علي363339
هندسة المطريه جامعة حلوانحازم فوزى عبد المـــنعم حامد121171
2o5711حقوق عين شمسمحمد سامى والى محمد
441o9oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد يسرى محمد البوالقى
اداب اسيوطبثينه عامر محمد ابو العال794122
طب بيطرى بنهاايه ايمـــن محمد جابر298617
58oo79تربية المـــنصورهكريم كامل العباسى السعيد
صيدلة اسيوطحسام الدين جمال محمد حامد815873
تربية ابتدائي عين شمسنورهان حسين فتحى على سالم293151
3o4693كلية هندسة بنهاعبدالرحمـــن عاطف عبده عبده سالمة
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد عبد الواحد السيد عبد الواحد راغب585687
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد خيرى بركات عبدالحكيم224589
7246o5طب المـــنيانسرين شعبان محمد على
طب القاهرهعمر عصام الدين محمد السيد191589
اداب االسكندريهشريف سعيد جمعة احمد حسين416232
1457o1تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد صفوت احمد خيرى اسماعيل
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اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةياسمين حنفى محمود الفيشــاوي216892
طب بيطرى القاهرهكريم محمد عبد المعطي محمد خليل118448
هندسة عين شمسمحمد اسامه عبد الحميد حسين18489
اداب الزقازيقعبد الرحمـــن صابر جوده ابومسلم السيد583838
2o3427هندسة القاهرهمـــنه هللا ايراد عبدالنبى اسماعيل
اداب انتساب موجه القاهرهمها عزالدين صادق فؤاد مصطفى13865
141o56اداب عين شمسفاطمة الزهراء احمد ابو الليف محمد
345o93تجاره االسكندريهمؤمـــن محمد غريب متولي غريب
تمريض اإلسكندرية ايمان محمد عبد العليم ابوزيد433961
2765o8صيدله طنطامحمد هشــام جمال الدين حسن
8o634oصيدلة سوهاجامانى حلمى ابو الفتوح محمد
نوعية اسيوطوالء بدر عمر احمد796473
695o4تجاره بنى سويفاحمد طارق محمد سليمان
66oo18تربية ابتدائي جامعة السويسهدير شعبان محمد حسنى
64992oتربية ابتدائي الزقازيقمـــنه هللا عبدالهادى احمد على سالمه
نوعية المـــنيااحمد حسين سيد عالق711982
3o477هندسة القاهرهاحمد جمال محمد عبد المقصود
8151o7تجاره سوهاجهانى عبد الباسط على ابو المجد
6623o1كلية أداب بورسعيدنورهان السعيد السعيد محمود مصطفى
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود كمال محمود يوسف231311
هندسة حلواندنيا محمد مـــنير عبد الفتاح114193
42952oتربية طفوله ج دمـــنهورهند محمود عبدالستار عبدربه
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفبطرس فتحى نبيه زكى797636
تربية ابتدائي قنا ج الواديامـــنيه محمود رزق ابو بكر733973
تربية المـــنصورهكريم محمد عبد العاطى محمد ابو جاد565684
8o543طب الفيومرحاب محمد اسحق رمضان
312ooكلية البنات تربية عين شمسندى مجدي احمد حامد محمد
2123o3حاسبات ومعلومات شبين الكوممحمد عصام عبدالسالم جاد
اداب االسكندريهأسماء محمود عبد السالم رضوان419775
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء احمد عبد العال المتولى عبد العال589141
اداب االسكندريهمياده خالد محمد سالمة ابوزيد417512
تجاره بنهامحمد محمود محمد محمود147914
81255oتربية ابتدائي سوهاجوليد عبد الناصر كامل معوض
5784o1طب المـــنصورهعزه السعيد محمود خالد
5o537oتجاره جامعة دمياطاسامه مسعد ابراهيم مصطفى جبل
79347oصيدلة اسيوطسلوى صبحى عبد التواب احمد
215o99تربية ابتدائي شبين الكومهند الشحات محمد النعمانى
علوم عين شمسشروق محمد محمود خنيزى272191
صيدله االسكندريهاالء حسن ابو المجد عمر زاهر492655
4o449تجاره انتساب موجه قاهرهمروان رائد الشربينى الحديدى
2535oتجاره انتساب موجه قاهرهمروه عربى عبد النبى عبد العزيز عزب
تجاره المـــنصورهاحمد السيد الكنانى السيد الكنانى564339
هندسة كفر الشيخهدير جمال السيد عطا هللا373137
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن اشرف محمد اسماعيل24516
هندسة المـــنصورهمحمد سعد احمد محمد589812
6367o7كلية أداب بورسعيدعلياء محمد صالح الدين محمود شكرى
نوعية المـــنيايوسف محمد قاسم احمد721485
هندسة حلوانبيتر ايهاب سمير فهمى191259
تجاره القاهرهفتحى احمد محمد سيد احمد38946
تربية الفيومرحاب مصطفي روبي مصطفي79948
تجاره بنى سويفمحمود عبده احمد جنيدى69424
799o57كلية رياض االطفال اسيوطفراولة محمد حسن ابراهيم
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كليةاسمجلوس
تجاره بنهاعمرو طارق عبدالرحيم عبدالغنى جابر276943
السن المـــنيااسراء صالح محمد عبد النبى715885
تربية ابتدائي اسيوطنجالء صفوت نظير صالح794235
طب االسماعيليه ج قناة السويسساره اشرف عبد العزيز سليمان665899
هندسة االسكندريهمحمد جمال السيد على محمود344914
صيدلة اسيوطمدرونه جورج مؤنس شلبى723352
هندسة عين شمسمحمد عبده كامل خضرى261761
طب بنهامونيكا ايمـــن توفيق برسوم حنا278722
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد التهامى عبد العزيز ابراهيم591526
طب بيطرى الزقازيقسندس صدقى عبدالمعطى عالم638554
تجاره القاهرهاحمد مجدى عمر بسيونى263324
661o71كلية أداب بورسعيدسالى عبد الهادى عبد العظيم ابراهيم خليل
السن المـــنياامـــنية هاشم احمد ابو بكر749481
65o829نوعية الزقازيقندى ثابت محمود محمد
تجاره كفر الشيخمحمد جالل متولى عباس سكوت384764
تربية ابتدائي اسيوطشيماء ممدوح محمد مرسى792165
2o5243هندسة القاهرهاحمد سمير عبدالفتاح على
رياض اطفال المـــنصورهحنان السيد محمد سالم جاد517756
نوعية بنهااميره عبدالحميد عبدالمـــنعم عبدالحميد299894
3oo152تربية بنهاجهاد سالم يحى عبدالرحيم ابراهيم
تجاره بنى سويفعبدهللا محمد رشــاد احمد721194
السن عين شمسكرستينا حمدى عبدالكريم مليكه292147
13o977اداب انتساب موجه عين شمسيوسف محمد محمد عبد الحميد
1446ooالسن عين شمس/رياضةعائشه خالد سعيد السيد
66771oنوعية فنيه الزقازيقاسماء ممدوح السيد محمود غريب
5233o3تجاره الزقازيقمحمد فتحي محمد محمد
8o1442صيدلة اسيوطرغده رشــاد على احمد
74oo5طب الفيوممحمد احمد احمد عبد هللا محمود
اداب حلوانايه سامح محمود احمد شريت261528
طب المـــنصورهيوستينا بسام يعقوب سمعان561523
تربية رياضيه بنين حلوانمحمد احمد محمود احمد58322
266o81كلية اآلثار سوهاجندى صالح على حسن
تربية طنطامريم اشرف محمد فتحى ابراهيم486861
1976o9تربية ابتدائي عين شمسمياده مدحت احمد محمد حسن الشريف
تجاره االسماعيليه ج قناة السويستقى هشــام السيد على محمود636159
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسماء محمد محمد قنديل216226
74351oطب بيطرى قنا ج جنوب الوادىمحمد صالح فخري كريم
تجارة جامعة الساداتحلمى صالح الدين حلمى جاد هللا212554
72o535رياض اطفال الفيوم طالباترحاب شعبان محمد عبد الصالحين
طب اسنان القاهرهاسراء حسن رمضان حسن خميس46195
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمود موسى محمد موسى حسين235367
تجاره الزقازيقشهاب  ابراهيم احمد كبيش649448
صيدلة بورسعيداسراء احمد صبحى معوض عيد353886
كلية البنات تربية عين شمسنجالء اشرف فوزى السعيد298314
43oo29تربية ابتدائي دمـــنهوراسراء اشرف حماده على الخولى
49966oهندسة بور سعيدعمر السيد السقا خضر
هندسة حلواناحمد مراد ابوالحسن مراد71855
هندسة االسكندريهسلمى احمد السيد احمد درويش346522
رياض اطفال المـــنصورهنوال اشرف حسن عوض سنة581691
طب بيطرى الزقازيقمحمد محمود عوض جاب هللا513433
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةفاطمه ياسر ابراهيم حمزه217141
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةكريستينا رومانى الفى سولایر268475
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415o45هندسة االسكندريهياسمين اشرف محمد عبدالجواد القطان
58939oرياض اطفال المـــنصورهايمان عبد الخالق عبد الخالق اسماعيل احمد
تربية ابتدائي سوهاجشيماء حسين محمود خليفه812337
تجاره بنى سويفساندي سامي ميخائيل شكري721683
58o656حاسبات ومعلومات المـــنصورهابانوب عماد سند غالى عطيه
اداب المـــنصورهروضة جمال شفيق عبدالعال492293
تجاره اسيوطمحمد عامر سيد عثمان799139
تربية كفر الشيخساره اسامه ابو العنين محمد يوسف382688
تربية ابتدائي الساداتهدى عماد كمال مـــنصور218727
اداب القاهرهاشرقت محمود عبد هللا احمد علي24661
29518oتربية ابتدائي عين شمسساره عبدالقادر محمد عبدالقادر
تجاره بنى سويفمحمد ناصر سيد محمد73794
154o68اداب القاهرهياسمين فكري نشــات احمد الهتير
38o327طب كفر الشيخايمان طارق محمد محمد مسيوغه
تجاره االسكندريهمحمود سعيد عارف السيد بخيت418736
هندسة المـــنصورهمصطفى اسامه حسين عبد هللا سيد احمد581168
هندسة المـــنيامحمد جارحى على خليفة752913
هندسة بور سعيدميرنا وائل محمد باشــا636129
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه محمد عبد الفتاح رجب ابو شنب234362
هندسة القاهرهمحمد شمس الدين محمد كامل مجد37899
تربية حلوانفاطمه الزهراء محمد حسين متولى267946
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى ذكى حسن ذكى الفص191211
57627oاداب المـــنصورهايمان عبد هللا شكرى عوض ابوالعنين
تجاره انتساب موجه االسكندريهعلى رمضان السيد محمود عبدالغنى421928
هندسة بور سعيداحمد اشرف عبد الحميد عبد العزيز588472
282o22هندسة شبرا بنهااحمد محمد خلف محمود
هندسة شبرا بنهاساره محروس نجيب فرج261568
السن المـــنياهمسا محمد ابراهيم يوسف635968
793oo9الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعبد اللطيف ابو بكر احمد حسين
طب االسكندريهنادين هاشم عباس محمد هاشم335127
طب حلوانطه بدوى محمد عبد الحميد69772
اداب حلوانساندى عماد سالمه سليمان114761
اداب عين شمسابراهيم اسامه ابراهيم مـــنصور281222
تربية اسكندريةايه اشرف محمد محمود رجب 423361
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء احمد عبد الكريم الشحات644255
21o424تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفوزيه جمال امين علي عبدة
دار العلوم ج القاهرهاسماء طارق محمود احمد28682
طب اسيوطهدي عبد السميع ثابت محمد799915
طب بيطرى جامعة الساداتمحمود ابوبكر محمد األبجر219953
تربية طنطاميار محمد عبد الحفيظ عبد الفتاح364679
طب المـــنيامحمد عالء محمد احمد754559
هندسة االسكندريهروانا اسامة فتحى ابراهيم346832
تربية المـــنصورهاسماء ممدوح الشين على الشين569997
اداب المـــنياماريانة نزيه لطفى جرجس721716
صيدله طنطامى على مصطفى بدر494595
7895oطب حلوانغاده ربيع عبد الرحمـــن يوسف
8o84o5طب سوهاجصفاء محمد محمد توغان
81o563تربية ابتدائي سوهاجاثار محمود النمر السيد
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسنورهان صالح احمد محمد الشــامى642823
1237o8فنون جميله عماره ج حلوانحنان المعتز با حسن حسنى
196o99كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناالء هانىء محمد عبدالحكيم الغول
تربية الزقازيقايمان احمد النجدى عبد العظيم647244
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كليةاسمجلوس
اداب الفيوماسماء عبد الناصر محمد حسين79694
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد ايمـــن عيد توفيق358227
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسامل محمد محمود توفيق محمد فخرى145251
طب بيطرى اسيوطمحمد خالد سيد على786654
65o2o7تربية الزقازيقاسماء قاسم ابراهيم محمد
2678o7تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانشرين اشرف عبدالباقى نفادى
تجاره انتساب موجه قاهرهمعاذ مجدى شحاتة ابوسريع23746
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن جمعه دانيال رياض75631
األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم 6 اكتوبرشيري ميشيل نجيب ساويرس134752
تربية المـــنياهدى نبيل عبدالرحمـــن حسن727554
هندسة المـــنصورهمحمد السيد احمد الطويل491284
اداب طنطااحمد ايمـــن الحسينى حافظ281225
66811oتجاره عين شمسمحمد ماهر محمد الفقى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد اشرف عطيه كشك243841
هندسة القاهرهريهام حنفى احمد عبد الرحمـــن137962
3487o9تربية أساسي اسكندريةايه صابر السيد فتح هللا
146o69فنون جميله فنون حلوانعال محمد عالء عبد العزيز
تجاره عين شمسعمرو جمال عاطف حسن43832
تربية طفوله الزقازيقنورهان جمال محمد عبد الفتاح المراكبى646315
هندسة حلوانايمان مصطفى السيد محمود حسين17763
تربية كفر الشيخامل محمد عبد الهادى المـــنياوى379125
اداب االسكندريهآيه وائل المرسى على أحمد411663
26o15تجاره القاهرهاسالم عصام حسن احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندانيال عاطف يوسف لطيف عبد هللا124244
هندسة االسكندريهابراهيم احمد ابراهيم عبد الرحمـــن محمد453946
تربية ابتدائي كفر الشيخريهام عصام محمد السيد شــاهين374178
صيدله المـــنصورهفاطمة مسعد عزت عرفة494586
341oo6تجاره االسكندريهاحمد محمود شحاتة محمود احمد
كلية حقوق المـــنيافرغلى حسن فرغلى حافظ711438
تجاره بنى سويفايمان طة حسن محمد63911
72o986صيدلة المـــنيامصطفى رمضان محمد جمعة
56898oهندسة المـــنصورهمحمد نايل المتولى عبد القادر بحبح
طب طنطاسلمى ابراهيم عبدهللا عبدالجواد عواد235788
2848o4تربية ابتدائي بنهاابتسام محمود على ابراهيم
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود شمس الدين محمد ابراهيم814736
37542oطب كفر الشيخمحمد احمد محمد الصاوى يسن
اداب عين شمسروان على احمد على بدر الدين38457
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء فتحى امام محمد226522
2o9632تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سيف احمد سيف
طب اسنان طنطاغاده صالح الدين عفيفى السيد كيالنى286547
22364oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عادل يوسف حسن
هندسة الزقازيقاحمد صالح محمد عبدالحميد محمد644868
صيدله االسكندريهمريم حسن السيد احمد السيد347259
2o4514تجاره عين شمسعمر محمد عثمان محمد
هندسة اسيوطشريف محسن يوسف محمد664982
السن عين شمسبوال سمير عبد الملك اسعد54587
هندسة طنطامحمد نبيل عبد النبى جاب هللا362758
378oo3نوعية كفر الشيخندى ابواليزيد محمود نوح
صيدله القاهرههدير ضيف هللا محمد مرسي265597
3o2794اثار الفيوممحمد رمضان محمد محمود القماش
تجاره عين شمسزينه مدحت عبد العزيز اسماعيل114216
2o3836تجاره انتساب موجه قاهرهفاطمه السيد عبده حسن
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كليةاسمجلوس
اداب بنهامحمد عبدالحكيم السيد امام286126
51o983نوعية الزقازيقفاطمة عبدالرحمـــن خليل عبده
نوعية موسيقيه كفر الشيخمحمد أبو غازي مصطفى درويش375797
35oo2oفنون جميله فنون المـــنياروان احمد عبدالباسط يوسف ابراهيم
2983o3السن المـــنيامروه عاطف عبدالباسط محمد
تجاره عين شمسامل احمد رمضان ابوالنجا275448
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد طه سعد طه محمد55868
صيدلة المـــنياشروق السيد جمال حسين علي753191
4899o5صيدله االسكندريهساره احمد محمد السيد احمدالقلينى
هندسة عين شمسكريستينا بشرى عدلى حزقيال فرج17112
23o426تربية ابتدائي الساداتكريم صالح بيومى ابراهيم عامر
هندسة حلوانامير محمد حمزة مهدى136961
صيدله حلواناالء طه عبدهللا حسن حميد294446
4215o7تربية أساسي اسكندريةاسالم وائل فؤاد احمد
رياض اطفال بنى سويفالشيماء محمد حسن محمد66739
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنوران احمد سعد احمد عبده193126
132o23اداب القاهرهخلود صبحى يوسف محمد شعراوى
تجاره القاهرهشيماء حجاج رياض حجاج31148
72413oتربية المـــنيامريم ابراهيم خلف ابراهيم
صيدله االسكندريهأميره مصطفى أحمد جاهين412513
14o267األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم 6 اكتوبرهاجر محمد محمود عطيه
طب بيطرى دمـــنهوررباب مبارك عبد الغنى هيكل445373
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايه جمال حامد محمد225993
تربية الغردقة جنوب الواديمياده محمد محمود برعى237189
تجاره القاهرهمريم حسنى عبود عبد الواحد53561
تربية ابتدائي قنا ج الواديالشيماء احمد عبدالمجيد عبدالاله734289
تجاره دمـــنهورعبد هللا عيد خميس عبدالاله حسين416264
8194ooطب بيطرى قنا ج جنوب الوادىهايدى اميل رمزى رومانى
23o4o9اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد عبد الرؤوف محمد على
5689oتجاره القاهرهايه رأفت نعيم سيد مرسى
تجاره بنى سويفاحمد محمد رمضان حافظ67461
2o838oحقوق عين شمساحمد وائل محمد عبد الحميد ابوزيد
2659ooتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء محسن محمد صالح الدين
اداب عين شمسمريم حامد على عوض ابوجازية289371
تربية دمـــنهورمحمد يوسف سعد عبدالحميد الجارحى427924
22654oتربية الساداتبسمه محمد على عبدالمقصود 
صيدله عين شمسهدير عالءالدين محمود احمد علي291634
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود سمير السيد خطاب366517
5o9149طب الزقازيقأحمد محمد عبد الحميد شلبى
38ooo8تجاره كفر الشيخاميرة عبدالعزيز السيد محمد احمد سرور
طب الزقازيقامام محمد الرافعى امام محمد حسن648728
كلية هندسة بنهامحمد حسام رزق حسن276561
76o4oهندسة الفيومعمر رمضان عبد الباقي عبد الرازق
طب عين شمسنورهان عبدالنبى ابراهيم عبدالنبى294264
235o87تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعدى السيد حامد السيد الكيالنى
427oo6اثار قنا جنوب الواديمحمد كامل كامل حسين عمر
هندسة المطريه جامعة حلوانمـــنة هللا سيد محمود حسن144193
19o4o2السن عين شمستقى هشــام ابوبكر عبدالوهاب
تربية بنى سويفازهار عيد قرنى كامل65981
486o48تربية رياضيه / بنات طنطاعلياء سعد حسن الكاشف
تجاره بور سعيدكريم محمد محمود محمد662591
122o23عالج طبيعى القاهرهنورهاد عمرو محمد رفعت الحموى
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كليةاسمجلوس
26o75تجاره انتساب موجه قاهرهعبد هللا مجدي عبد السالم علي
49776oصيدله طنطاهدير جودة محمد محمد سرحان
تربية ابتدائي اسيوطشرين عماد حمدان عبد الرحمـــن797572
128o96هندسة عين شمساالء نبيل عبد السميع محمد راشد
اداب انتساب موجه القاهرهامـــنيه محمد يونس على سالم42243
17o16تجاره وإدارة أعمال ج حلوانروان عادل مصطفي محمد
تجاره طنطافارس محمد فارس محمد ابوشريف426974
154oo1اداب القاهرهساره محمد عبد الرازق احمد
8o5519تربية سوهاجفاطمه رمضان محمود عبد الاله
طب المـــنياديفيد شكر مجلع اسطس727993
حقوق اسيوطاسماء كامل احمد عبد السميع791417
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتايمان عصام شعبان دومة225362
هندسة بور سعيدياسمين حاتم عمر محمد الحلوجى663837
اداب كفر الشيخمحمود محمد عاطف عبد الحليم عثمان373554
طب اسنان المـــنصورهيمـــنى حمدى السيد الجد567286
كلية البنات آداب عين شمسزينب مجدى حسن عدس274346
11857oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى ياسر يسرى عبد الغنى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد محمود عبد العليم عبد الرحمـــن154792
طب بيطرى المـــنصورهاسالم جالل محمد ابراهيم574769
119o78تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشهنده محمد توحيد عزت محمد عبده
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد السيد على سالم ابو شنيشن235457
57oo46تربية المـــنصورهدنيا اشرف مستقيم محمد عابد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد عبد الرحيم اسماعيل عبد الرحيم زيادة371119
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفدينا ايهاب اسماعيل احمد726694
6557ooاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمياده احمد ابراهيم جمعة
اداب بنهانغم محمد حسين هالل277344
5o5133اداب جامعة دمياطكريم وائل مختار الشرقاوى
طب بنهامحمد احمد شحاته محمود سيد احمد227783
391o83تجاره طنطامحمد ضياءالدين محمد يونس عبدالسيد دهشــان
3o4575هندسة عين شمسنرمين اسامه رمضان السيد
2878o5التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمروه محمد السيد السعيد العشيرى
تربية حلوانايمان شعبان ثابت حسين58479
5o911اداب انتساب موجه القاهرهحمزه بدوى محمود عبد الخالق الوحش
تجاره انتساب موجه  عين شمسعمر محمود فهمى السيد194725
طب االسكندريهساره بدوى صبحى عباس369375
تجاره االسكندريهسمر حسن محمد حسن عفيفى423193
5o6142هندسة اسيوطاالء يوسف المعصراوى فرحات
3o579oصيدله عين شمسمحمد اسامه مصطفى حسن
كلية علوم االرض ج بنى سويففاطمه السيد سيد احمد زهره369695
عالج طبيعى ج كفر الشيخرنا رفعت علي قاسم الصعيدى412543
8o4671تربية طفوله سوهاج طالباتجهاد عاطف عبد الحميد محمود
هندسة الزقازيقمحمود حسن محمد السيد خضير649527
644o87طب الزقازيقريهام خالد محمد الدمرداش عبد العليم
65o576عالج طبيعى القاهرهمجدى ادهم محمود زكى
2o6o26اثار القاهرهكريسينا محفوظ يعقوب تقاوى
23oo56طب بنهااسماء محمود محيى الدين محمد إمام
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةخالد قدرى عطية احمد محمد راغب421224
نوعية المـــنياسهام صيام عبدالفضيل محمود724559
19157oتجاره عين شمسحازم عادل احمد عبداللطيف
تربية اسواناسماء جمال طه مصطفى822348
رياض اطفال االسكندريه طالباتنورهان سمير عبد الرازق محمد348334
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىسمر يوسف موسى يوسف744476
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كليةاسمجلوس
اداب االسكندريهمحمود سعد محمد ابوالسعود418625
تربية المـــنصورههدى صالح توفيق ابراهيم محمد574989
44o845طب بيطرى دمـــنهورعمرو جميل فتحى على حمادة
69oo6طب بنى سويفمحمد رمضان سعد على
عالج طبيعى القاهرهفاطمه سامى احمد ابو العنين العبد665912
38o251تربية كفر الشيخنهال عفيفي هالل سليمان
 تربية الساداتنورهان محمد رمضان محمد عوض224888
تجاره بنى سويفاسالم طارق محمد سليمان68898
السن عين شمسايمان محمود رشيد عبد الرازق58955
اداب المـــنياوفاء نبيل محروس سرور714864
تجاره بنى سويفمصطفى ابو غنيمه صالح حسين716111
اداب طنطاخالد رضا احمد الفضالى357415
اداب انتساب موجه القاهرهمحمد سيف محمود عقل26127
46o811هندسة االسكندريهندى محسن على بركات
417o66تربية أساسي اسكندريةروان محمد السيد محمد صقر
صيدله حلوانامـــنية محمد جمال رزق على755592
42o754تجاره االسكندريهعمر محمد عبد الستار ماضى
125o4oحقوق عين شمساحمد صالح محمد محمد عثمان
2o5725تجاره عين شمسمحمد مجدى شوقى عبدالرازق
تجاره بور سعيددعاء محمد محمد على الجاويش656655
تجاره القاهرهشريف احمد سيد مصطفى135367
356o24اداب طنطاايمان طلعت عبد السالم اسماعيل الصعيدى
فنون تطبيقيه حلوانندى سيد عمر عبد الحليم25572
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه حسين كامل حسين151244
12o672هندسة عين شمسساره باسم شوقى فهمى
هندسة عين شمسمحمد عبدالمـــنعم السيد حسين ابراهيم علبه191348
نوعية بنهاسمر مجدى على احمد عليوه277326
اداب بنهاايمان محمد ذكى محمد السيد284871
6425o2اداب الزقازيقمـــنى اشرف جمال السيد
5678o1 رياض اطفال المـــنصورهرضوى هشــام صريح فريد
351o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشويكار سيد مصطفى محمد
تربية المـــنصورهسها ابراهيم رمضان ابراهيم عبد الرازق578273
عالج طبيعى القاهرهسلمى عصام عبد الخالق على36615
هندسة المطريه جامعة حلوانخالد شوقى محمد وهبه العنانى262561
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد مدحت حسن احمد الشــاعر524119
364o39طب طنطاروان محمود عبد المعطى هجرس
ع.دولى اعالم مدينةالشروقضياء السيد سالم عامر371256
28595oنوعية بنهاايه عبدالرحمـــن عبدهللا احمد سليمان
7516o6صيدلة اسيوطدميانة زكريا استيفان موز
اداب انتساب موجه عين شمسيارا سيد مختار حسن261537
8o9o4طب الفيومرهام سعد عبد الحفيظ عبد السميع
هندسة المـــنصورهمحمد مصطفى التهامى مصطفى الشوبكى566173
تجاره االسكندريهمحمد خميس محمود احمد جاد الحق338649
49466oرياض اطفال المـــنصورهامـــنيه احمد علي هللا عزبه
طب الزقازيقشروق محمد السيد ابوهاشم عبد هللا646599
تربية ابتدائي الزقازيقهناء ايهاب محمد عثمان511984
تجاره انتساب موجه قاهرهنادر ابراهيم اسماعيل حسين19998
هندسة المـــنياحازم عمر عبدالعظيم محمد724528
56o6oاداب القاهرهاسراء محمد عيد محمد
3o585هندسة عين شمسشهاب جمال الدين صالح محمد صالح
23849oتجارة قنا ج جنوب الواديتقى صالح عبدالعزيز محمد نوفل
طب بورسعيدعبد الرحمـــن على موسى عامر565961
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211o37طب القاهرهرجب عبدالعزيز محمد محمد
2325o9صيدله طنطارنا احمد محمود الجوهرى
اداب عين شمسايمان عبدهللا عبداللطيف احمد النحاس271748
72o571تجاره بنى سويفاشرف هانى فايز شــاكر
18865oهندسة عين شمسعلى محمد نصرالدين على على
235o58تربية شبين الكوماحمد سعيد عبدالغنى عبدالعزيز السنباوى
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدهللا ممدوح محمد خطاب231128
49o246تجاره المـــنصورهاسماء خالد الشحات متولى
3o4424اداب حلوانكرستين سمير ثابت حنا
اداب القاهرهعمرو محمود طه محفوظ196918
اداب طنطااحمد اشرف عبدالرسول احمد سالم497468
35o91oسياحه وفنادق االسكندريهرانيا محمد أحمد محمد
تجاره القاهرهايمان جابر المصلحى محمد ابوزيد36164
38o292كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخأسماء عبد القادر السعيد عبد القادر
56oo91تجاره المـــنصورهكريم فريد سامى عوض عامر
طب الزقازيقخالد صبرى عبدالرحمـــن احمد646894
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاروى احمد السيد زغيبر222535
38o678اداب كفر الشيخايه محمد عبد الحميد محمد عوضين
رياض اطفال المـــنيا طالباتمريم نبيل فرج مسعود715473
صيدله الزقازيقعمرو احمد محمد سعد641965
221o4تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا بخيت اديب قرياكس
4865o9نوعية طنطانجالء سمير زكريا حبق
كلية طب أسوانكريمه سليمان على محمود822744
كلية الفنون التطبيقية ببنهامصطفى فوزى صالح شعبان217578
2o3511اداب انتساب موجه القاهرهرانيا عمادالدين ابوطالب طلعت
5o6993سياحه وفنادق المـــنصورةأمير محمد سعد صقر
3o4526صيدله القاهرهمى بدوى طه محمد
572o77حقوق المـــنصورهمحمود صالح محمود المحمدى احمد
تربية ابتدائي بنى سويفغاده رجب ابراهيم ذكى67835
21o6o6حقوق القاهرهفهد صالح مصطفى محمد عويس
طب حلوانرغده عبد الجواد عبد الغفار محمد ابو هشيمة62852
حقوق القاهرهمجدى حسين سيد زين197932
رياض اطفال المـــنصورهاميره احمد فؤاد محمود عرفات589663
14o33oالسن عين شمسشروق فتحى محمد محمد امين
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمـــنة هللا جمال عبد السميع ابراهيم123392
45624oفنون جميله عماره ج االسكندريهمحمد عالء الدين محمد على دراز
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد راغب هالل تعلب213982
3oo222صيدله الزقازيقاسراء سمير محمد كمال الدسوقى
نوعية الزقازيقعبدالرحمـــن عاطف عبدالحمـيد محمد عبدالنبي645654
صيدله القاهرهاسماء احمد فرج هللا محمود148993
هندسة القاهرهاحمد ابراهيم محمد احمد269676
كلية األلسن ج أسواناسالم السيد عبدالفتاح السيد محمد284139
تربية ابتدائي شبين الكوماحمد محمود عبدالعزيز رزق221877
6o4o9كلية األلسن بنى سويفصفاء عزت عبد التواب زكى
رياض اطفال الفيوم طالباتوالء معبد عبد الفتاح على68347
تربية ابتدائي عين شمسمادونا عازر بشــاره عوض اسحق127881
2o7637تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانندى محمد عزالدين محمود أمين طنطاوى
28715oاداب عين شمسمحمد سيد يعقوب محمد سكران
صيدله حلوانهند سعد عياد سالم محمد155317
طب بيطرى االسكندريهمـــنى رمضان خليفه إسماعيل437244
64188oكلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةمحمد السيد محمد عيد
3939oحقوق حلوانشروق جمال سيد سعيد
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اداب حلوانندى احمد علي عبد العليم ابراهيم149318
اداب انتساب موجه القاهرهامـــنيه محمد عبد العظيم عبد الغنى البلتا42943
تجاره جامعة دمياطمحمود احمد السيد دياب499511
تربية ابتدائي قنا ج الوادياحالم على ابراهيم بسطاوى744956
22127oتربية الساداتايه عالءالدين على عبد القادر ابراهيم 
2o9928طب القاهرهازهار على حسن ابراهيم مـــنصور
 تربية الساداتايه مجدى حسن ابو شنب218667
2o2899اداب القاهرهاسماء ابوبكر محمد حسنين
السن عين شمسنورا مجدي حسن حامد51735
تربية بنى سويفكريم محمود على حسين61479
هندسة بني سويفاحمد ربيع سليم محمد68212
تربية شبين الكومايناس يوسف جوهر جوهر218333
كلية األلسن بنى سويفايه جمال عبد الناصر محمد بيومى66764
تربية سوهاجهدير حسين حمام احمد814376
73o713حقوق بنى سويفطارق صفوت فخرى عبد الدايم
تربية االسماعيليهامل سمير السيد محمد654855
كلية األلسن كفر الشيخندى ابراهيم عبدهللا نصير محمد العبد353836
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاضواء شعبان السيد محمود جادو233834
هندسة المـــنيايوسف رءوف عدلي رزق18173
السن المـــنياعبد هللا احمد محروس احمد797488
حقوق بنى سويفمحمد عبد المـــنعم محمد احمد سيد64474
تجاره المـــنصورهاحمد محمود محمد الصاوى عبد العال564347
هندسة االسكندريهمحمود عالء الدين محمود محمد محمد الصبان456535
تربية ابتدائي بنى سويفسالى اسماعيل محمدحلمى محمود66827
تربية ابتدائي الزقازيقايه عالء عنتر ابراهيم عليوه647256
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد خالد محمد عبد هللا136526
طب بيطرى دمـــنهوراسراء علي شحاته حسانين446953
4144ooهندسة االسكندريهبسمه ممدوح جابر حنفى
5o6591تربية جامعة دمياطأمـــنية جمعه لطفى علي سليم
فنون جميله فنون ج االسكندريهنورهان اسماعيل محمد ابو النضر348793
حاسبات ومعلومات الزقازيقاحمد عبد المـــنعم السيد على642344
هندسة االسكندريهشروق مدحت عبد الرازق حسنين349936
664o65تجاره بور سعيدمصطفى ناصر بغدادى على
فنون جميله فنون ج االسكندريهمرام إيهاب حنفى محمد الرفاعى346554
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفياسمين محمد احمد محمد جعفر419936
صيدله طنطامحمد عبد السالم عبد العاطي ابو موسى486542
اداب طنطامحمود السيد اسماعيل زين العابدين361631
74684oتربية رياضية بنين اسوانالحسن محمد حسنين احمد
7381o8تجارة قنا ج جنوب الواديكرم ابو الدهب احمد عبد الرحيم
اثار الفيوممـــنى احمد عبدالعزيز رضا عبدالمطلب275595
5o9356تجاره الزقازيقرضا السيد عبدالغفار سليم
طب القاهرهمايكل جوزيف عطيه مسعد813334
5oo798تجاره جامعة دمياطنورهان مسعد محمد البسيونى
91oo5صيدلة الفيومهدير سيد رشــاد محمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسحسين محمد حسين محمد651599
كلية أداب بورسعيداميره اشرف احمد محمد السندوبى661469
تربية ابتدائي طنطانورهان احمد عبد المـــنعم البدراوي363416
اداب االسكندريهمحمد محمد السيد مصطفى المالح416369
36o965اداب طنطامحمد سيف النصر محى الدين ابو الحسايب
74743oتجارة قنا ج جنوب الواديمها احمد عبد المعبود احمد
اداب حلوانمحمود عصام محمود محمد273414
هندسة اسيوطاحمد كامل علي الحسانين472418
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تربية بنى سويفهاجر عيد عشرى سيد احمد69683
تربية بنهافوزية صابر عبدالخالق المرسي الجعبيرى496256
5o3752هندسة المـــنصورهمصطفى محمود محمود محمودعيد
5o5878تربية جامعة دمياطمريم مصطفى احمد عبد الهادى على
تربية دمـــنهورآية هاشم نجيب إبراهيم429847
هندسة الفيوماحمد توبة حسن حجاج76881
تجارة جامعة الساداتعبد القوى السيد عبد القوى على أغا427424
2oo13تجاره القاهرهياسين احمد السيد احمد
15o28oتجاره القاهرهمحمد حسن محمد احمد
76o68اداب الفيومعال سعد محمود سعد
8o1743تربية اسيوطمحمود خالد صديق خالد
648o18نوعية الزقازيقريم سمير عبدالرحمـــن اسماعيل
43o315تربية طفوله ج دمـــنهوراالء ناصر رفعت قمح
طب كفر الشيخنورهان عادل عبد المـــنعم عامر على عامر377554
طب المـــنيامحمد ياسر محمد جمال الدين عبد السالم752585
64o334هندسة عين شمسرنا حسنى محمود محمد عوض
4458o6كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورهدير مدحت على احمد ابراهيم
تربية بنى سويفمروه قرنى طة محمد65369
طب عين شمسهدى نبيل عبدالفتاح عبدالعزيز293444
هندسة حلوانعلى طارق على محمد عابد13822
تجاره الزقازيقاحمد محسن محمد السيد الشناوى646791
79793oتجاره اسيوطالهام عبد الباسط حسن محمد
تربية ابتدائي اسيوطاسراء حمدي سيد محمد786428
689o4تربية ابتدائي بنى سويفاسالم نادي سيد موسي
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىطارق خليل الشمـــندى السيد738622
49952oتجاره جامعة دمياطتغريد محمد طمان الشناوى
اداب دمـــنهوراحمد عرفه امين ابو زيد426353
طب بيطرى دمـــنهورعبد الرحمـــن احمد حافظ النحراوى441578
كلية هندسة بنهامحمد عاطف عبدالمـــنعم على امام بحيرى284775
63679oعالج طبيعى القاهرهليلى صالح محمود محمد الصرفي
7238o6نوعية المـــنيااسماء ناصر دردير حمد
2o7369تجاره انتساب موجه  عين شمسمونيكا نسيم مـــنسي حنا جبره
كلية البنات تربية عين شمسشيماء عبد الفتاح محمد السيد126236
هندسة االسكندريهجوزيف نبيل ثابت جرجس413727
هندسة بور سعيدهادى فرج السعيد حمزه عمر563989
هندسة كفر الشيخابراهيم السيد عبد الحى على متولى577467
19178oهندسة عين شمسيوسف عبدالمسيح نجيب رزق
اداب االسكندريههند إبراهيم أحمد غراب إبراهيم339389
129o43حقوق عين شمسمريم بدر هوارى احمد
هندسة المـــنصورهاحمد صالح محمد العدل بدوي588758
طب اسنان المـــنصورهاميره محمد محمد مشــالى578961
كلية حقوق المـــنياوالء حسام فاروق محمد713963
اداب دمـــنهورندى على محمد احمد فرغلى417528
حقوق طنطامحمود حسن محمد علي صالح379978
طب الزقازيقاسماء الرفاعى ابراهيم مجاهد رفاعى594125
4133o6صيدله االسكندريهريم محمود سعيد عبد الغنى الطحان
اداب القاهرهمريم صالح الدين حجى محمد غريب42346
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعمرو محمد محمد علي عقده469347
تجاره عين شمسايمان عادل احمد عبداللطيف282181
تجاره القاهرهعبير سيف الدين ماجد السيد27291
3oo16oالسن عين شمسرانا عبدالحميد حموده احمد
2o5474هندسة حلوانمحمود محمد ناصر عباس احمد
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411oo7فنون جميله فنون ج االسكندريهماهيتاب كمال الدين أحمد جالل جوجو
طب طنطاتوفيق السعيد توفيق حسن العيسوي حسن496395
هندسة المطريه جامعة حلوانسلمى محمد محمد احمد151686
اداب دمـــنهورحسن شريف ابواليزيد على القاضى425537
صيدلة المـــنيامصطفى محمد محمد السيد719862
42946oتربية ابتدائي دمـــنهورمريم ابراهيم عبد السالم محمد عبد الرحمـــن
تربية دمـــنهورأسماء عزمى إسماعيل حسن431162
8237o5كلية طب أسواناحمد محمد محمود عبد الدايم
هندسة المـــنياهشــام مدحت سراج محمد16314
هندسة عين شمسمحمد كمال محمد صالح الهورينى187543
تربية حلواندينا احمد اسماعيل احمد عثمان211827
13561oهندسة شبرا بنهامصطفى مدحت مصطفي محمد
رياض اطفال المـــنيا طالباترحاب عاطف فخرى صالح729286
هندسة اسيوطيحيى محمد مقبل محمد شحاته788656
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواندينا عاشور عبد الجواد عتريس ابويمامه55472
تجاره المـــنصورهمحمود خالد محمود محمد الخناني585542
طب كفر الشيخمحمد فايز السيد سيد احمد سالمه379564
صيدله طنطامحمد طارق الهنيدي سيد احمد221573
تربية المـــنصورهعادل رضا السيد مصطفى خضر579694
كلية البنات آداب عين شمسحنان بخيت عبده احمد21956
هندسة حلواناحمد يسرى احمد على18245
تربية ابتدائي المـــنيانسمة عمران محمود عمران716844
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسماء رفعت محمد ابراهيم سالم642869
اداب االسكندريهاية خالد محمد السيد محمد423589
تربية ابتدائي المـــنصورهاميره محمد صديق رزق جوهر578252
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد سمير سليمان هدهود221842
374o64تربية كفر الشيخمحمد فتوح عبدالرحمـــن حسن خليفة
195o31اداب عين شمسشروق جمال نيازى محمود
3784oصيدله القاهرهمحمد ايمـــن محمد على النواصره
81oooتربية الفيومشهاب سالم عبود عمار
طب اسنان االسكندريهحبيبه نعمان جالل محمد جالل  438182
صيدله عين شمساحمد صبرى عبدالنبى عبدالمجيد غانم287227
4292o7تربية ابتدائي دمـــنهورانجى احمد محمد السعيد سويدان
اداب القاهرهمروه محمد سعيد محمود145987
تربية طفوله شبين الكومراويه مصطفى عبدالخالق عبد الفتاح الفقى235855
تربية بور سعيدحنان العربي حسن حسن شحاتة636864
تجاره بنى سويفابراهيم حسن عبد الفتاح حسن65446
صيدله حلوانندى احمد سعد غريب74813
63935oكلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىياسمين عبدالمعطى عبدالشــافى مبارك
79486oتربية اسيوطعزه على حامد محمد
36o124تربية ابتدائي طنطاريهام السيد محمد ابراهيم االسكندرانى
46oo12حاسبات ومعلومات شبين الكومعمرو مصطفى نصر حامدالسنوسى
29361oاداب بنهامـــنار محمد سيد بيومى
تربية اسكندريةآية محمد رمضان متولى419529
72617oطب القاهرهمحمد عبد التواب عبد الحفيظ خلف
معهد فني صحى االسكندريهسميه عاطف احمد حامد437691
35o21اداب القاهرهايمان كمال خلف على
اداب الفيومايه خليفة عبد هللا خليفة75968
5oo166هندسة المـــنصورهاحمد محمد أشرف محمد زكريا عثمان
591o86تربية ابتدائي المـــنصورهاالء صالح شحاته عيسى
كلية البنات آداب عين شمساالء محمد احمد حسين خطاب134411
تربية ابتدائي طنطااميره محمود عطيه عبد الحميد صالح496516
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7445o1صيدله االسكندريهحسناء عاشور كمال ابو الوفا
هندسة المـــنصورهمحمود محمد سالمه محمد571376
عالج طبيعى القاهرهيارا عادل السيد محمود حلوه279114
274oo5تربية عين شمسعبير عبدالباسط مبارك احمد جالل
41763oاداب االسكندريهمريم محمود عطيوة رجب عبد الجليل
4163o3اداب االسكندريهكريم مدحت بسيونى محمد بسيوني
49o761تجاره طنطامحمد اسماعيل على ابوالمحاسن
644o39تربية ابتدائي الزقازيقايه صالح السيد عبد الودود
طب المـــنصورهاالء سعيد السعيد ابراهيم جبر578322
43o725تربية ابتدائي الساداتعلياء عيد جمعه صالح
56879oطب المـــنصورهمحمد رجب عوض محمد العفش
اداب حلوانيوسف مجدى احمد عبدالحى267321
تربية طنطااسماء احمد عبدالسالم ابراهيم السوسى489336
طب بيطرى المـــنصورهرانيا محمد فاروق البسه492491
طب طنطاسارة محمد احمد عبد الغني حماد449559
تربية طفوله طنطابسمه محمد سالمه ابراهيم عبدالعال367742
487o2اداب حلوانرنا رجائي محمد حسن
تجاره عين شمسمروه مجدى محمد محمد الكيالنى146355
تجاره القاهرهمصطفى احمد بدوى مصطفى58352
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد عمر عبد الغفار احمد59243
27o881تجاره عين شمسمـــنه هللا محمد جابر مصطفى
76o7oإعالم بنى سويففاطمه كارم احمد معوض
2862o1هندسة شبرا بنهامحمد صبرى على السيد سعد
2o3861تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان جمال سعد الدين عبدالعزيز
اداب المـــنصورهنورهان محمد عبد العال السباعي566812
اداب حلوانمى ايهاب محمود عيد149316
هندسة عين شمسروان هشــام محمد ابوالعنين122223
64985oتربية طفوله الزقازيقاسراء احمد عبدالرؤف عبدالصمد
42o612اداب دمـــنهورمحمد رفعت عامر محمد عامر
79o546تربية ابتدائي اسيوطابراهيم عبد الباسط سيد على
هندسة طنطامحمد احمد محمد الحلوجى357743
56258oهندسة الزقازيقمحمد عزيز على عبد العزيز على
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةميرهان هشــام خميس أحمد زهنى348949
صيدلة المـــنيانورهان جمال محمد بدر الدين قنديل754928
اداب القاهرهوالء صبرى السيد مسعود احمد24799
طب بيطرى دمـــنهوراالء محمد على محمد  أبو المجد عفش451672
2115o1طب بيطرى القاهرهغاده انور محمد عبد العظيم سيد مدكور
صيدله حلوانعمرو رضا عثمان عبد العليم724517
5938o6طب المـــنصورهاحمد محمد سالمه السيد كراويه
طب المـــنصورهمحمد مصطفى محمد عبد الحليم493616
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد الشحات عبد المحسن الشحات574677
19113oالسن عين شمسمريام عماد عريان حبيب
49o662اداب المـــنصورهايمـــن رضا محمد سعد مرسال
اداب الزقازيقندى محمود ابراهيم حسن هيكل644334
26914oحقوق عين شمساحمد رزق رياض شلبي
تربية العريشمـــنار عبدالسالم ابراهيم عيد666355
372o65تربية ابتدائي كفر الشيخدينا محمد حسن على بدوى
41o535اداب االسكندريهمصطفى محمد احمد محمد الطلخاوى
رياض اطفال المـــنصورهداليا خالد عبدهللا محمد الطاهر521683
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاالء حسين محمد مصطفى الطلخاوى417687
38o399طب كفر الشيخشريهان أشرف عبد القادر فضل عبد القادر
اداب القاهرهاشرقت هشــام سيد عبد العزيز153688
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كلية البنات تربية عين شمساسراء حمدى احمد حسين133788
تجاره عين شمسماركو جورج روسفل عبد المسيح119419
569o36اداب المـــنصورهزينب ابراهيم عبد الباسط احمد الحنفى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةندا عبدالفتاح محمود موسى231952
فنون جميله فنون حلواننورهان مسعد كامل عبد الغنى116657
64473oصيدله الزقازيقهاجر يسرى محمد عبدالفتاح
5o3925حقوق المـــنصورهعزه رمضان محمد عبده حجازي
79646oتربية اسيوطمروه عبد البارى على مهران
تربية ابتدائي بنهاعبدهللا فتحى السيد البنا294747
74o334تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمه مصطفى محمد الطيب
577oo2رياض اطفال المـــنصورهرانيا سعد محمد محمد ابو العطا
طب بنهااحمد صالح سعد حسانين الجوهرى299787
81164oحقوق سوهاجمتولى ناصر متولى قاسم
هندسة المطريه جامعة حلوانعلى مختار عبد الكريم بخيت19172
علوم قنا جامعة جنوب الوادىعمر محمد عبد الصمد محمد738197
اداب اسيوطعبد الودود محمد عبد الودود انس793891
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناميره احمد عبد الونيس عطوه53458
3585ooعالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد نبيل رمضان محمد حامد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفاطمه محمد على بيومى16588
تجاره بنى سويفاحمد سيد سيد سيد61436
تجاره انتساب موجه  عين شمساسراء السيد رمضان علي294975
تمريض شبين الكوم المـــنوفيةمى محمد زكى ابوحامد234682
215o83اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسميه عبدالعزيز السيد سالم سكر
نوعية الزقازيقسلوى السيد سعد محمد645532
نوعية طنطامحمد ناصر البرنس السيد ابو احمد352967
5oo111طب بورسعيدمحمود مصطفى محمد عبد العزيز
صيدله بنى سويفنهال محمد طه محمد67165
2o52o5هندسة حلوانمحمود محمد عبدالعزيز خليل
تجاره عين شمسساره السيد محمود محمد122751
تجاره عين شمسمحمود محسن عبدهللا احمد موسى قمحاوى194126
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم عماد خليل حكيم142366
هندسة القاهرهمحمد عاصم عبد المقصود احمد115872
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى عادل محمد علي265133
3618o5طب طنطااسالم عبد الرحمـــن السيد شوربه
643o4oطب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسنغم عبد المـــنعم احمد السعدني
هندسة الزقازيقمصطفى احمد محمد الشــاعر587538
755o9هندسة الفيومبسنت وفيق صابر امين
2o9877السن عين شمسشيماء بشرى محمود عويس
2o732oهندسة حلوانايمان محمد احمد علي موسى
تجاره المـــنصورهمحمد السعيد محمد السعيد على سالم584149
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلي حسن علي احمد87673
طب بيطرى االسكندريهاسماء شعبان احمد الصاوى الكومى 437976
اداب انتساب موجه عين شمسامل ايمـــن عبد الحميد شــافعى141467
اداب المـــنصورهاسراء ابراهيم حسن عبد المجيد ابوسكينه569989
8o1977اداب اسيوطايمان سمير عبد هللا عبد العال
تربية الغردقة جنوب الواديلطيفه ابراهيم محمد ابراهيم السيد238381
نوعية بنهاكمال ياسر كمال فؤاد الشعراوى299542
السن عين شمساسماء سعيد احمد عبدالهادى225577
8o8oo5تربية ابتدائي سوهاجابتسام على محمد حسن
فنون جميله فنون المـــنياسمر عطيه قاسم زيتون428253
8o165اداب الفيومزينب مختار عبد الحليم ابراهيم
طب بنى سويفامانى صبرى محمد تمام64549
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كليةاسمجلوس
كلية اآلثار سوهاجضحى محمد عبد الفتاح عبد الغفار116195
هندسة اسيوطاحمد محمود سعد حسنين227881
641o75تربية ابتدائي الزقازيقساره احمد محمد محمد سالم
تربية ابتدائي بنهااحمد ايمـــن مدبولى ابراهيم زايد285766
8o443تربية ابتدائي الفيوماميره ناصر السيد احمد
712o25اداب المـــنيامحمد عصام حسونه احمد
تربية كفر الشيخمها محمد سالم السيد البزاوى374646
صيدله الزقازيقمـــنى محمد عبد الرحمـــن اسماعيل487116
عالج طبيعى ج كفر الشيخابتهال عبد الحكيم رشــاد السعيد ابراهيم567925
طب بيطرى دمـــنهورايمان عادل مصطفي محمد عاصي451164
هندسة حلوانيمـــنة طارق عبد اللطيف محمد18539
تربية الزقازيقايه احمد محمد محمد احمد المصرى585246
طب بورسعيدخالد محمد عبد الوهاب عبد الصمد588722
صيدله االسكندريهنور صالح عبد العال قطب بشير437254
7955o7نوعية اسيوطهبه حماده عبد النعيم عبد الحافظ
7375o9تجارة قنا ج جنوب الواديحسن احمد حسن محمد
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىمارينا نبيل روماني صليب738423
تجاره انتساب موجه قاهرهمـــنار يسى محمد عبد الرازق47516
7378ooكلية الطب بقنانورهان عبد الحفيظ مصطفى عبد السالم
السن عين شمسامال محمود على محمد عبد الباقي235839
2o823هندسة القاهرههشــام محمد هاشم محمد
51265oتجاره الزقازيقمصطفى وصفى محمد موسى سالم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعلى محمد عبدالخالق الزغبى212587
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويساالء اشرف حسن جابر السيد636867
527o3السن عين شمسيوسف محمود عبد المعطى ثابت
تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةالهام رضوان محمد رضوان الدسوقى الدغيدي593342
تربية ابتدائي االسماعيليهنهى عماد كمال سند653713
26166oطب بيطرى القاهرهرحمه عصام خضرى محمد
هندسة اسيوطساره محمد كمال محمد149178
51o965نوعية الزقازيقايمان وائل اسماعيل عبد الرحمـــن
صيدله المـــنصورهمحمد عبد الخالق حمزه حمزه عامر494286
تجاره القاهرهرانيا مصطفى على مصطفى الصوابى31639
488o79هندسة المـــنصورهأحمد مصطفى مصطفى البحيرى
صيدله طنطامـــنه هللا حماده محمد عبد الغنى الديب492898
49o717نوعية طنطاعبد الرحمـــن غريب الغمرى عبد البارى
5o243oتجاره انتساب موجه جامعة دمياطكريم أحمد عباس حسين
3713o1عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد نعمان عبد العزيز الشرقاوى
تجاره سوهاجمصطفى عبد الرحيم خلف محمد815841
575o65صيدله المـــنصورهمريم اشرف سولایر مالطى
2277o8كلية اآلثار سوهاجخالد مصطفى محمد عبدالجواديونس
تجاره عين شمساسراء احمد سيد احمد282779
هندسة حلوانحكمت محمود السيد احمد محمود ابو العزم46696
5oo625هندسة بور سعيدمـــنه هللا احمد ابراهيم االسلخ
صيدله المـــنصورهاسراء محمد ابو الفتوح مطر495422
تربية أساسي اسكندريةكريم اشرف سليمان عبدهللا محمد خير421948
تربية ابتدائي بنهااحمد عادل عواد ابراهيم ابورحيم292867
14o615تربية حلوانهاجر صالح عبد الباسط محمود
19o316هندسة اسيوطحسناء محمد فريد عبدالعزيز
5o1464تربية جامعة دمياطرحمه محمد كامل محمد الجندى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسمية بغدادى محمد بغدادى151793
6511o1كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس باالسماعيليةطارق عماد محمود المـــنسوب
663o54كلية أداب بورسعيدمحمد محمد السيد سيد احمد احمد على
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3643o3اداب طنطاعلياء محمد ابوالفضل الجماله
5oo368تجاره جامعة دمياطايه مسعد يوسف كراويه
هندسة حلوانمحمود فريد عباس عبد العزيز57822
هندسة بني سويفعمرو عبد التواب عيد مبروك68479
طب بيطرى الزقازيقاسراء عبداللطيف عبدالمـــنعم احمد رضوان638541
اداب طنطااسراء السيد ابراهيم السيد حسن279931
8o26o7تربية ابتدائي اسيوطايه جمال هديه رفاعي
تربية الزقازيقايه عبدالعزيز عبدالمجيد سالم ابراهيم649879
591oo6صيدله المـــنصورهسميه ياسر عبد المحسن محمد
19872oتجاره القاهرهحسين جمال عيد محمد حاتم
51o682اداب الزقازيقكريم السيد فتحى عبدالرحمـــن شعبان
29o666برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانرحمه محمد احمد احمد السيد الجرف
اداب حلوانانغام عويس محمود محمد211688
هندسة بور سعيدعبدهللا اسامة حسن عبد الرحيم659427
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم جمال مبروك هندى222159
صيدله طنطاهاجر رمضان رجب محمد286364
تجاره القاهرهبسنت جمال حسين امام24688
هندسة المـــنياعمرو عصام على على البحيرى458551
27oo86تجاره عين شمساحمد خالد سيد كامل
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةتقى غريب ادريس احمد298242
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانباسنت محمد امير على657663
اداب االسكندريههاجر سيد عوض موسى415824
تربية أساسي اسكندريةروماريو نعام زخرى نصيف343756
تجاره عين شمسميار محمد سيد مهنى115463
12oo37اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةيوليانه اكرم كمال ونيس غبلایر
23o716تربية ابتدائي الساداتاحمد عبدالحميد انور عبدالحميد
تربية عين شمسرنا احمد محمود على133876
صيدله القاهرهنوران مجدى عبد السالم عبده سليمان123676
64o957طب بنهاعمار احمد رأفت احمد ابو هاشم
اداب المـــنصورهمريم خالد محمد ابراهيم العجمى492353
تجاره انتساب موجه قاهرهاسامه عتريس محمد حسن55168
تجاره اسيوطمهند خالد امير عبد الحكيم794782
56o844رياض اطفال المـــنصورهنيره رياض زكريا على سلطح
طب طنطاامـــنيه أحمد المغاورى درويش497998
طب اسنان المـــنصورهمحمد خالد محمد ابراهيم نور الدين562178
795o97اداب اسيوطاسالم عاطف اسماعيل سيد
تربية المـــنيانادية محمد حامد محمد725649
5131o1اداب الزقازيقعلى عادل على عبد اللطيف مرسى شلبى
تربية اسكندريةخليل حمدي عبد الوهاب حميده الشــافعى421333
هندسة عين شمسخالد محمد عبد العزيز مهدى143694
773o6اداب الفيومنسمه محمد عبد العزيز حسن
اداب المـــنصورهندا السيد محمد عبد العزيز متولى566782
45486oهندسة االسكندريهعمرو محمد امام متولى
تجاره عين شمساسالم عبدالخالق رمضان عبدالخالق292472
73o712اداب المـــنياشنوده خلف زكي مسعد
هندسة شبرا بنهامحمود محمد عبدهللا معوض297844
طب بنهاهند جمال محمد عطا هللا231825
28212oهندسة شبرا بنهاعلى عمرو عبدالعزيز الخولي
66o785هندسة بور سعيدالسعيد عطيه ابراهيم محمود العبيدي
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنيره عالء ابراهيم سالم ابراهيم648483
21oo58طب بيطرى القاهرهنعمه صبرى عويس قرنى
56o7o6تربية المـــنصورهاالء هشــام حسن حسين مسعود
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2oo196صيدله القاهرهدعاء محمد حسن عبدالعزيز
تجاره بنى سويفمحمد سيد عثمان علي718842
2o7441السن عين شمسامـــنيه حسن احمد رشوان
8o199تربية ابتدائي الفيومهاجر اشرف السيد محمد عبد الرحمـــن
طب اسنان المـــنصورهاحمد عبد الرحمـــن محمود عبد الرحمـــن المالح575945
طب بيطرى المـــنصورهندى حسن الطنطاوى غندور العلوى577453
63758oتربية الزقازيقافنان احمد حسن محمد ابوغيده
حقوق القاهرهسلمى ايهاب طلعت محمد محمد علم الدين123647
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانندى طارق احمد فرج محمود191956
7489o8هندسة اسيوطمصطفى جمال احمد على
24o372اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء شعيبى سعد صالح
اداب قنا ج جنوب الوادىعبير وهبى محمد احمد741975
هندسة عين شمسنورالدين حاتم انور حسين القزاز189893
728o35صيدلة المـــنيافادى عادل عزيز ميخائيل
2o3857التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنهله عادل حسن حالوه
5oo435اداب جامعة دمياطمـــنه هللا عاطف احمد عاشور
اداب حلواننورالدين حفظى احمد احمدعبد الحافظ49686
تجاره انتساب موجه قاهرهعبدهللا عبدالقوى عبدهللا عبدالمحسن211155
1441o1اداب حلواننوران محمد عبد الجواد احمد
صيدلة المـــنيابيتر عادل يوسف مكسيموس711862
صيدله حلوانايمان رمضان عبدالخالق السيد الشنوا ى214262
هندسة طنطااياد نبيل فتحى اسماعيل السودانى366889
6oo96هندسة حلوانحاتم احمد محمد عبد العزيز
36o23اداب انتساب موجه القاهرهساره حسام الدين الحسينى حامد
طب اسيوطسلوى محمد عبد القوى عبد ربه793247
تربية ابتدائي الفيوماسراء نور رمزى جابر76181
تربية اسيوطايه زكريا همام سيد797216
تربية ابتدائي طنطااحمد هشــام محمد زهرة366637
723o7تربية الفيومجهاد محمد رجب سعيد
هندسة القاهرهنورا حسن صالح حسن حسنين الكداوى16624
طب الزقازيقأيه الـله خالد محمد عطيه511599
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود محمد محمد السيد عبدالحكيم227578
اداب االسكندريهاحمد محمد عبد العزيز عبد الخالق416148
هندسة الزقازيقبالل محمد عبد اللطيف سالم643796
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابراهيم عبد الصمد ابو بكر عبد الصمد الجابرى23437
صيدله طنطاعبدالرحمـــن جابر حامد خضر442447
تربية اسكندريةاية ناجى سعد على ابويوسف349376
تجاره بنهانهال عصام احمد مصطفى132116
طب الزقازيقاحمد محمد عبدالنور عبدالستار523686
تجاره المـــنصورهحسن محمد محمد حسن سالم589919
3666o1طب طنطامصطفى محمد مصطفى شلبى
اداب طنطادينا فاروق محمود الغزولى496919
7147ooهندسة المـــنيااروه احمد نور الدين محمد
تجاره المـــنصورهايه اشرف محمد ابراهيم592337
اداب االسكندريههانيا ممدوح محمود متولي346843
2973o9تجاره عين شمسمينا زكرى غالى رزق هللا
هندسة االسماعيليةفاطمه محمد احمد خليل حسن655823
8o3754كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد عاطف على السيد
سياحه وفنادق الفيومرامي رشدي حلمي عبد السيد72137
تربية ابتدائي اسوانايه رجب ابراهيم مرغني821744
طب اسنان طنطاأحمد عادل صالح السيسى497935
اداب انتساب موجه القاهرهمصطفى احمد حنفي محمد23724
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حقوق اسيوطمـــنصور احمد رياض محمد791392
8o98o1صيدلة سوهاجمى حسن محمد حسين على
تربية ابتدائي قنا ج الواديامانى حسن اسماعيل حسن739269
اداب عين شمسسماح رجب كمال على141129
44o599طب عين شمسمحمد جمال حسين الجندى
51858oطب بيطرى الزقازيقاسراء صابر فتحى محمد محمد
صيدلة سوهاجمارينا نبيل سمير زكي815367
نوعية عباسيهسمر ايهاب احمد احمد خفاجى287942
431o24تربية طفوله ج دمـــنهورشــاهندا عبد المجيد محمد عبد الجليل
46o391هندسة االسكندريهمحمد عاطف عوض ابراهيم على ابووافية
265o12تربية عين شمسصفيه محمد ابوالحسن احمد
رياض اطفال المـــنصورهسعاد ابو بكر سعد كيشــار574713
492o78صيدله طنطاأميره السيد محمد شــاهين
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمصطفى عبد العزيز مصطفى محمد379581
6o748طب القاهرهخالد محمد قرنى محمد
اداب اسيوطرحاب احمد موسى حسانين792782
8o678oتربية سوهاجمروه فتحى عبد هللا احمد
هندسة كفر الشيخاحمد ابراهيم ابو اليزيد مصطفى375482
اثار الفيوممحمود احمد محمود محمد شعالن276414
تربية أساسي اسكندرية مى رزق احمد مرسى ابو رزق341478
حقوق بنى سويفاحمد زكى محمد زكى66249
اداب المـــنياديفيد سمير خليل يوسف713131
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسالزهراء حسام محمد على653655
هندسة سوهاجكرم عارف محمود محمد818219
26811oتربية عين شمسوالء محمد سامى عبدالجواد علي
صيدله القاهرههدير محمد عبد الجواد عبد العليم42739
3o3951تربية حلوانندا ابوزيد احمد عبدالعزيز
23o86oصيدله الزقازيقحسام عادل عبدالقادر سالم
19o432هندسة عين شمسمريم حمدى عبدالمقصود عفيفى
7119o1تربية ابتدائي المـــنياامجد عادل فؤاد جيد
حقوق اسيوطبهى الدين حازم محمد خليفه785167
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراشرف يوسف محمد محمد خليفة سعيد443711
هندسة كفر الشيخمحمد مطاوع عبدالرحمـــن عبدالقادر محمد381569
تجاره القاهرهبهيره عاطف محمد صالح عبد هللا18668
تجاره الزقازيقمحمد عادل الحسينى فرج517291
81o992طب بيطرى سوهاجمصطفى سعد زكي احمد
طب عين شمسمهدى رفعت محمد احمد639658
اداب المـــنياشــاهنده نبيل احمد اسماعيل726743
طب اسنان االسكندريهمحمد بدر محمد مبروك شعوط468414
128o38صيدله عين شمسميرنا رجب حسين عفيفى
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود ابو الوفا عدوي عبد اللة734431
اداب بنهاسهام سنجر محمود عبدالغني288832
1998o7اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةتسنيم عصام صالح صادق يوسف
12o116عالج طبيعى القاهرهمهند محمد عبد الفتاح علي العدل
تربية ابتدائي دمـــنهوربسمه فكيه عبد العزيز اسماعيل حجازي429572
74o176اداب قنا ج جنوب الوادىشعبان عبده محمود صابر
65595oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسراء محمد حسن مـــنصور
34o746فنون جميله عماره ج االسكندريهمحمد ياسر محمد محمد خليفة
طب سوهاجمينا ماهر فايق توفيق818196
صيدلة اسيوطلبنى عبدالعزيز احمد محمد747116
تجاره طنطاماهر سمير عاشور الجابرية488244
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيهاسراء عبدهللا محمد دسوقى ابوالخير279259
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هندسة اسيوطاحمد عادل عبدالعاطى عبدالهادي266589
715o9تربية بنى سويفوليد رجب خليفه درويش
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمصطفى ايمـــن ابراهيم على651154
5o3917حقوق المـــنصورهراماج مصطفى مصطفى العشماوي
هندسة االسكندريهاسراء عزت مرسى عبدالوارث عماره457742
6447o5اداب الزقازيقنهال ابراهيم صالح عبد الوهاب
665o42هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد خليل احمد خليل عواد
تجاره المـــنصورهالسيد يوسف السيد يوسف امين561913
5926o1تربية المـــنصورهغاده عبد المـــنعم محمد عبد المـــنعم حامد
5oo667تجاره جامعة دمياطايه اسامه محروس عبد العال
تجارة قنا ج جنوب الواديرحاب سيد حسن على733273
صيدلة اسيوطدينا محمد ابوالحسن محمد788793
اداب حلوانعمرو محمد محروس عبد الموجود45329
45o167طب القاهرهأنجى اسماعيل محمد هاشم عبد هللا
تربية طنطاغاده محمد شحاته  مصطفى شــاهين492336
اعالم القاهرهشروق خالد عبد القوى احمد عويس27461
صيدله المـــنصورهباسل ثروت رجب االمام موسى593129
كلية البنات تربية عين شمسسمر احمد محمد عبد السالم21398
374o1oصيدله االسكندريهخالد مجاهد بسيوني خلف هللا
صيدله االسكندريهاصالة محمد اباصيرى غريب عبد هللا435486
6o817حقوق القاهرهيارا محمد عويس امين
اداب طنطاامل شعبان احمد عبدالمعطى رزق368168
طب طنطااميرة عصام محمدالمهدى عفيفى367661
اداب االسكندريهآالء محمد ابراهيم محمد337848
تجاره المـــنصورهميار خالد محمد عبد المتعال566772
طب االسماعيليه ج قناة السويسخلود مصطفى احمد محمد داود646582
اداب عين شمسمارينا ايليا معز برسوم115277
7465o3هندسة اسوانصفاء بكتاش عبدالمطلب عليش
414o61هندسة اسيوطمجدى صالح الدين محمد فؤاد ابو خضر
241o94تربية ابتدائي شبين الكومبسمه محمد عبدالحميد المرسى
اداب بنى سويفهبة محمد شعبان عبد الجواد64537
هندسة المـــنصورهاحمد السيد ابو مسلم ابو المعاطى على588473
اداب االسكندريهاميرة فايز حبيب اسكندر423585
تربية اسكندريةهايدى محمود محمد موسى السيد422813
هندسة حلواناحمد محمد السيد محمد16532
تربية الزقازيقايه السيد احمد حفنى524292
تجاره بنهامحمد خالد محمد سيد احمد مسلم284658
3o5877طب اسنان عين شمسيمـــنى احمد محمد محمود
طب االسكندريهأحمد محمود عبد الجيد محمود أبو حطب442789
7945o5كلية طب االسنان جامعة أسيوطمريم عماد دانيال متى
14o272السن عين شمسهدير عبد الناصر عواد بيومى
43136oتربية ابتدائي دمـــنهورنيره البدى الصافى ابراهيم
59oo76تربية المـــنصورهرابعه صالح احمد عوض عبد الفتاح
2741oتجاره عين شمسهدير شعبان على خليل
5o7882تربية جامعة دمياطممدوح سعد شــاكر عوض
6o936صيدله القاهرهمحمود عبد الرءوف محمود عبد الرءوف
43o4o2تربية دمـــنهورسناء شعبان ابراهيم محمد النقراشى
2o369تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى طارق ابراهيم عبد المعبود
تربية طفوله ج دمـــنهورإسراء رضوان محمد أحمد داود العبد428659
899o9صيدله حلوانعائشه حسن عبد الحميد احمد
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن محمد محمود وردانى41651
هندسة المـــنيامحمد محمود ابراهيم محمد عليوه353269
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هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةالسيد عادل السيد على باشــا228164
عالج طبيعى القاهرهحورية محمد السيد ابراهيم دسوقى514699
7266o2اداب المـــنيامـــنى شحاته عبد الفتاح مرسى
اداب طنطاابراهيم محمد مجاهد عبد هللا حليمه366633
صيدلة بورسعيدسامية محمود محمد محمود759488
5o1775تربية جامعة دمياطاالء عبد هللا عبد الرحمـــن زبيده
اداب حلوانساره محمود سيد محمد128193
طب بنى سويفابراهيم سيد عبد المحسن سيد69426
كلية طب االسنان جامعة أسيوطاالء راضى بن عبد النظير عثمان795432
تجاره بنى سويفبيشوى صموئيل يوسف صالح714944
94o11تجاره بنى سويفمحمد ابراهيم صديق محمود
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد سليمان عبد المـــنعم عبد الرحمـــن محمد433464
تربية طفوله الزقازيقهديل طارق راضى العباسى515777
هندسة المـــنصورهانس عبد العظيم عبد العظيم خطاب491253
3573oصيدله القاهرهرحاب محمد ابراهيم محمد ابراهيم
36o966اداب طنطامحمد صالح عطيه عبدالرحمـــن الحجاوى
56o491طب المـــنصورهازاد مدحت مسعد الجندي
تجاره انتساب موجه المـــنصورهرنين فتحى عبد الوهاب احمد المصلى576313
19o75oتربية الغردقة جنوب الواديدنيا محمد محمود دردير
63992oحقوق عين شمسخلود عبد الفتاح ابو المجد عبد الفتاح
49o558اداب طنطامحمد عادل فاروق محمد خضر
اداب القاهرهمحمد سعيد مصطفى مصطفى26718
15o184تجاره انتساب موجه قاهرهعمر محمود محمد احمد
تجاره المـــنصورهمحمد عيد المعداوى السيد حسن572474
714o78طب بنى سويفروفيده سامر محمد الفاروق محمد
5o7o28تجاره جامعة دمياطمحمد حسن حافظ حافظ
كلية األلسن ج أسواننورهان عبد العزيز السيد ابراهيم ناصف359298
حقوق القاهرهمازن مسعد سالم حسين136671
اداب كفر الشيخدعاء على السيد عطا هللا محمد382517
27487oاثار قنا جنوب الواديمـــنى سيد شعبان رمضان
تجاره عين شمسايه زينهم فج النور حسن صيام288488
4294o3تربية طفوله ج دمـــنهوررضوى ناصر ابراهيم ابو عواجه
صيدله بنى سويفهناء مجدي عبد الصمد علي69368
صيدله بنى سويفمصطفى عيسى رمضان عبدالحافظ721395
تجاره بنى سويفعبدهللا عيسى كامل عبدالعظيم718311
12531oصيدله القاهرهبوال عادل صدقي سليمان
هندسة االسكندريهسارة طلعت سعد احمد محمد455474
تربية كفر الشيخانتصار السعيد احمد احمد384126
262o98صيدله عين شمسسلمى حسام كمال حافظ ابوطالب
58o247تربية المـــنصورهفاطمه ناصر عبد العظيم الدياسطى داود
72155oالسن المـــنياسلوى بشرى عزيز زاخر
هندسة القاهرهبيتر وجيه رشدى شــاكر264475
طب بيطرى القاهرهحسن محمد عبد القادر حسين124158
3o3412كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمود محمد محمود عبدالفتاح
72o643اثار الفيومياسمين رزق احمد احمد
4288oحاسبات ومعلومات القاهرهاروى نشــات سرى عبد البر
اداب القاهرهتقى طارق سالم احمد31624
اداب كفر الشيخفاطمة محمد على ابراهيم384386
طب القاهرهرمضان اسماعيل رمضان ابوزيد48512
583o26تربية ابتدائي المـــنصورهامـــنيه صبحى الصاوى شلبى
تربية ابتدائي بنهامحمد رضا السيد مـــنصور احمد275886
تجاره الزقازيقمحمد عزت السيد حسين عيسى642189
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كليةاسمجلوس
اداب عين شمسياسر رمضان فرج نبوى141949
تربية بنى سويفسهام محمد عبد الرحمـــن محمد66169
تجاره القاهرهاسراء مسعد محمد بيومى39272
كلية هندسة بنهامحمد عادل عبدالحميد مدين217554
تجاره دمـــنهوردينا صبرى سعد محمد جوده429398
5839o5طب اسنان المـــنصورهعمرو محمد المرسى ابراهيم سرور
هندسة شبرا بنهامحمود عزت مرزوق عواد286211
5699o1هندسة المـــنصورهمحمد السيد مكاوى متولى مكاوى
طب المـــنصورهيمـــنى مجدى زكى محمد الغنام578467
تربية اسواناسيه عمر محمد حسين822877
38oo4oتربية كفر الشيخفايزة المهدى محمد عاطف
نوعية كفر الشيخاحمد على حسنى محمد نوفل381218
تربية قنا ج جنوب الوادىاميره ممدوح محمد احمد733594
طب الزقازيقخالد مختار قطب أحمـد عوض645699
4945o7نوعية طنطاجهاد فكرى عبد الرحيم ابو عرب
1881o6صيدله عين شمسمـــنه هللا عبدالسالم احمد شفيق
تجاره الزقازيقشهاب الدين صبحى محمود خليل عليوه668749
5663o6هندسة طنطاعبد الرحمـــن سعد جمعه علي
2o9441اداب القاهرهابراهيم محمد ابراهيم محمد
اداب حلواننورهان حسن عبد المحسن على151432
تربية أساسي اسكندريةاسراء مـــنير رجب محمد عطية417675
السن عين شمسدعاء ماهر صابر محمد محمود285446
صيدله القاهرهياسمين طارق ابراهيم محمد123228
اداب االسكندريهنورهان عزب عبد الحميد عزب حطب347378
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةالزهراء عادل على شلبى222748
4926o2علوم المـــنصورههدير السيد عبداللطيف عرايس
تجاره القاهرهمحمد طارق رفعت محمد54317
طب بنهاهاجر عطيه حامد محمد285736
اداب الزقازيقأمال محمد محمود عبد العزيز515747
اداب طنطادينا محمد محمد فراج ابوالفتوح الدماطي364596
144o36السن عين شمساسراء سيد حامد دسوقى
تربية اسكندريةشروق خميس محمد احمد423778
كلية البنات آداب عين شمسندى يحيى محمد محمود رزق283858
58294oتربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد صالح محمد ابراهيم
هندسة كفر الشيخعمرو محمد السيد احمد قابيل381536
طب بيطرى دمـــنهورعبد الرحمـــن عالء لطفي احمد ابو نار441369
41o912الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاشرقت رمضان احمد محمد حسن
14o366تجاره انتساب موجه  عين شمسنهى الهادى عامر محمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد فتحى عبدالحميد كشك223582
تربية اسيوطمياده محمد حلمى حافظ796464
8o7551تربية ابتدائي سوهاجهايدى ابودهب محمد خليفه
كلية طب االسنان ج بنى سويفدينا ربيع عبد المجيد عبد العليم69827
18937oاداب القاهرهشيماء عبدالحميد حسن عبدالحميد
81oo93هندسة اسيوطايمـــن نور الدين محمد احمد
اداب اسيوطمحمد احمد محمد مصطفى787316
تجاره االسكندريهمحمد احمد عبد الحميد فتح هللا زغلول418585
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةوسام عادل يوسف احمد حسب هللا236315
21376oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد السيد سعيد عبد المجيد محمد احمد
طب اسنان جنوب الوادىغادة عبدالباسط محمد توفيق خالد747783
37o135نوعية كفر الشيخهشــام خالد محمد على ابو على
5636o4رياض اطفال المـــنصورهايه ايهاب محمود سليمان الشويحى
هندسة المـــنصورهمحمد عاطف سليمان حمام سليمان562576
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كليةاسمجلوس
اداب انتساب موجه القاهرهابانوب اسحق شنوده نخلة54541
كلية الطب بقنااحمد محمود محمد محمود741124
8o826oحقوق سوهاجخالد محمد احمد احمد
4157o5اداب االسكندريهدعاء حسين فتحى عبد الموجود عبدالباقى
تربية المـــنصورهرحاب مهدى السعيد محمد عبد هللا578268
2613o5اداب حلوانعزيزه نبيل مـــنصور على
اداب المـــنصورهسحر عبده فوزى اسماعيل الحداد592595
653o74تربية ابتدائي االسماعيليهمـــنه هللا احمد حسين احمد عثمان
263o51تجاره عين شمسمريم محمد محمود ابراهيم
تربية دمـــنهورإيمان حماده جمعه عبد الدايم429363
حقوق عين شمسمهند ايمـــن محمد عبد الفتاح خضر143577
118o19حاسبات ومعلومات عين شمسدينا يحيى حسين رياض
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمى صالح محمد امام48728
5216ooرياض اطفال المـــنصورهعال أشرف إبراهيم محمد
اداب بنهامحمد عبدالناصر عبدهللا احمد حيدر284669
تربية المـــنياوالء محمد عواد على719461
375o18طب اسنان كفر الشيخأسامة فرج عبداللطيف على شرشير
نوعية المـــنيااسراء محمد خلف على723383
2o1773اداب عين شمسمحمد عزام احمد عبدالجواد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه جمال حسن محمد عبد ربه196223
3o5872عالج طبيعى القاهرهنورهان عزت حسن محمد
فنون جميله عماره ج االسكندريهشــادن ايهاب عبد الوهاب محمد58817
اداب القاهرهمـــنى حلمى حسن عبدالسميع196556
تجاره القاهرهساره احمد حسين محمد احمد189292
حقوق عين شمسعبدالرحمـــن رمزى انور احمد الدرينى194415
تربية ابتدائي الفيومايه عمر طه احمد78388
تجاره انتساب موجه  عين شمسيسرا باهى الدين احمد على268551
643o79طب بيطرى الزقازيقياسمين لطفى محمد محمد عفيفى
41o2o4طب بيطرى االسكندريهايزيس ماجد ميخائيل اسكندر
486oooهندسة كفر الشيخمحمود صالح محمد حسونة السعداوي
تربية شبين الكومامـــنيه سعيد عبدهللا الحبشى234377
كلية هندسة بنهاعبدالحميد محمود عبدالحميد مصطفى عبدالمـــنعم289236
كلية اآلثار سوهاجاسراء محمد سعد عبدهللا749867
هندسة الزقازيقاحمد السيد احمد عبد العظيم السيد643787
تربية طفوله اإلسكندريةداليا احمد يوسف محمد عمر417122
هندسة الفيومعبير مصطفى سيد محمود75149
3o6329اداب عين شمسفايزه السيد محمد محمد عماره
3oo597طب بنهاهاجر امين السيد مصيلحي
57o567هندسة المـــنصورهروضه ناصر عبد العزيز ابراهيم سيد احمد
تربية قنا ج جنوب الوادىفاطمه فوزى عباس محمد736466
اداب انتساب موجه عين شمسمحمد احمد محمد الخضري281312
19382oإعالم ج جنوب الوادىايه كريم حسين الجوهرى الجزار
رياض اطفال بنى سويفياسمين ربيع شحاته مهدى65388
5176o1تجاره الزقازيقاسالم محمد عبد القادر على صقر
5785o8تجاره المـــنصورهمحمد خالد مصطفى جاد هللا
74o329تربية قنا ج جنوب الوادىفاطمة عبد المـــنعم ابوزيد محمد
صيدله المـــنصورهاسماء اسامه عبدهللا محمد عبد الرازق488183
تربية ابتدائي طنطاخلود اسامة محمد احمد جاد الرب496444
طب االسماعيليه ج قناة السويسندى محمود السيد محمد636532
السن عين شمسهند ابراهيم عبد العزيز حسن429645
4935o8اداب طنطامحمد مـــنصور محمد عبد الحليم
3o4692هندسة حلوانسيف احمد محمد محمد
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كليةاسمجلوس
اداب طنطاايمان محمد على حزين364341
تربية بنى سويفامـــنيه احمد محمد سيد احمد89297
376o15تربية كفر الشيخاحمد مصطفى لطفى يوسف العبد
صيدله الزقازيقرحاب حسن اسماعيل احمد231657
5o2621اداب جامعة دمياطعماد السيد العربي علي االمبابي
هندسة كفر الشيخكيرلس محسن صبرى توفيق فانوس373986
هندسة حلوانباكينام عبد المـــنعم محمد سليمان121449
34o234اداب االسكندريهتهانى احمد محمد احمد ابراهيم
63878oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسفيروز عمرو محمود محمد ابراهيم الخشينه
طب اسيوطعمرو عبد العظيم فؤاد احمد787694
تربية المـــنياجهاد ابو القاسم ابراهيم موسى726687
تربية الزقازيقاسماء مصباح محمود عبدالفتاح649182
اثار الفيومياسمين يوسف فتحى يوسف البسيونى228631
طب كفر الشيخمى سعد فهمى سليمان داود372534
2o6767كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةرقيه صبحى محمد السيد
تجاره القاهرهارزاق عمر عطيه محمد حرب57839
56o425حقوق المـــنصورهمحمد ناجى وفيق خفاجى
5o1835تربية جامعة دمياطرنا نبيل محمد الديك
اداب القاهرهساره عبد الفتاح احمد محمد151391
اداب المـــنيامصطفى عبد الرحمـــن عبد المحسن عطيه711481
155o29اداب حلواندينا عمر بهي الدين عبد الخالق
صيدله المـــنصورهمريم على عبد الوهاب سيد احمد عامر585441
12o4ooتجاره عين شمسانجى خالد كمال عبد السالم
صيدلة بورسعيدزينب احمد عوض حسن عيد574231
155o45طب القاهرهاسراء اشرف عبد الهادي محمد
تجاره بنى سويفدعاء شوقى حسنى حسن717649
8o1986كلية رياض االطفال اسيوطتهانى طلعت على خليفة
طب بيطرى كفر الشيخسمر اسماعيل عبدالسالم محمد هيبه354724
21o671هندسة حلوانكيرلس امين عزيز ابراهيم
64o32oحاسبات ومعلومات عين شمساالء اسامه عبد الرحمـــن السيد
كلية أداب بورسعيدبسنت محمد الجرايحي محمد حسن662683
71136oتجاره بنى سويفاحمد جمعة عبد النعيم ابراهيم
تجاره بنى سويفريم عبد العزيز عبد السالم كويس62286
طب القاهرهجهاد عادل السيد عبد الرحمـــن37522
8o183oاداب اسيوطنرمين حمدى شكرى ابوضيف
طب االسكندريهميار محمد محمد عبد السالم محمد369553
279o41تربية بنهارحاب كامل محمد السيد خليفه
تربية ابتدائي المـــنصورهاميره ياسر على موسى ابراهيم581563
663o43كلية أداب بورسعيدمحمد صالح الدين سعد يوسف القزاز
اداب عين شمسبوسى عمادالدين ابراهيم عبدالحميد189352
2955o2السن عين شمسساره سيد محمد الصادق
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويساسراء محمد عيد ابوالعطا عامر528474
189o41صيدله القاهرهبسمه سيد عبدالفتاح عباس
71o777طب المـــنياهاجر عالء يوسف كامل
تجاره االسكندريهمـــنة هللا ابراهيم محمد محمد يوسف419391
29994oتربية ابتدائي بنهامروه عبدالرحمـــن محمد احمد
216o48تربية ابتدائي شبين الكومامانى احمد عبدالسالم عليوه
كلية البنات آداب عين شمسدنيا ابراهيم على عبد هللا24579
هندسة االسكندريهمحمود محمد محمد السيد اسماعيل456284
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاسراء محمود عبدالسيد االبيوقى219395
717o5تربية ابتدائي بنى سويفرانيا عبد الحميد رمضان عبد الحميد
4125o1طب بيطرى االسكندريههبةهللا مصطفى عبدالفتاح مصطفى الصيفي
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كليةاسمجلوس
34o78oفنون جميله فنون ج االسكندريهحسام محمد صالح عامر سليم
19o81oطب اسنان عين شمسحازم محى الدين رجب البنا
1367o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سمير محمد امين
27o775اداب عين شمسدينا محمود مغاورى امام حسنين
كلية البنات آداب عين شمسيارا حميد عبدالرؤف حميد سالمة192258
41o543تربية اسكندريةبسنت جمال احمد محمد على
صيدله حلوانصفيه عمرو عبدالغفار شلبى279374
نوعية المـــنياكيرلس مجدى نعيم شــاكر726368
2o7124تجاره عين شمساسراء خالد فؤاد السيد
تربية أساسي اسكندريةامينه إبراهيم ابوزيد مكى محمد348132
73o666صيدلة المـــنيامارية مراد فوزي عبد المالك
5146o2سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسنورهان رمضان شحات محمد عيسوى
1279o7اداب انتساب موجه عين شمسندى عماد حمدى احمد
صيدله طنطاحنان خالد سيد احمد بكر496617
نوعية اسيوطعائشه عبد الجواد راغب مـــنصور794182
تربية ابتدائي كفر الشيخمـــنال حسن علي محمد379138
اداب القاهرهمحمد جمال محمد جاد32799
هندسة حلواناحمد خالد سالم حامد شــاهين131213
هندسة عين شمسعمر عادل محمد فتوح النجار115868
طب اسنان القاهرهميار محمد رضا محمد124366
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد خالد سعيد محمد الفيشــاوى292527
2o6oo9كلية البنات آداب عين شمسرغده حسنى احمد عبدالعزيز
تربية طفوله ج دمـــنهورشروق محمد السيد عبد هللا429435
اداب الزقازيقامـــنية ابراهيم سليمان محمد ابراهيم516378
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساسامة عماد محمد عبد الحميد عمرو512931
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيه/رياضةهاجر مصطفى عبدالصادق عبيد219129
191o19اداب القاهرهغزل هشــام حامد عبداللطيف
طب بيطرى االسكندريهأسماء عبدالقادر حامد عبدالغنى351113
تربية كفر الشيخمصطفى حسن عبد الحليم حسن أبو العينين371665
18719oهندسة عين شمسمهند المدنى عبدالجابر محمد المدني
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاحمد ماهر سعيد احمد حموده235546
هندسة الفيومعبد هللا علي عبد الجواد علي75359
صيدله حلوانساره مصطفى محمد عزت عبد هللا موسى192124
اداب قنا ج جنوب الوادىعبد الرحمـــن عبد العاطى سعد احمد731884
كلية البنات تربية عين شمسهدير محمود محمد عبدالتواب295152
73419oتربية ابتدائي قنا ج الواديرحاب محمد محمود سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم علي ابراهيم علي محمود27889
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم عدنان عبدالوهاب عبدالبر193961
صيدلة المـــنياعمر صالح على محمد716155
السن عين شمسهديل سيد قطب على عبد الرحيم35216
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمصطفى حمدى سعيد ابوزيد18159
8o7875تجاره سوهاجابانوب رأفت خير كامل
8127oتربية ابتدائي الفيومسميه محمد عبد الهادى احمد
تربية المـــنصورهصابرين سامى الصياد محمد الصياد588878
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسسماح سالمه مسعد فرحان655968
26775oاداب عين شمسخلود مجدى حسين فريد
اداب قنا ج جنوب الوادىمـــنال خيرى مغربى حسن736426
42991oتربية ابتدائي دمـــنهورياسمين ابراهيم سعد ابراهيم مصطفى
تربية الزقازيقندى مجدى فكرى حسن محمد515143
8oo815حقوق اسيوطمحمد سامح عبد الرحيم غفير
تربية ابتدائي قنا ج الواديهشــام حمدى النادى عثمان745269
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتهاله رفيق محمود محمدعلى229966
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كليةاسمجلوس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةحكمت محمد صابر محمد على219667
تربية بنى سويفايمان شعبان عبد هللا محمد62962
34o297طب بيطرى االسكندريهأسماء أحمد حسن الشرنوبى غيطانى زيتون
46o873فنون جميله عماره ج االسكندريهيمـــني صفوت إبراهيم الحوفي
تربية ابتدائي قنا ج الواديعيد محمد حامد سالم733556
5o4o3oتجاره جامعة دمياطاميره قطب حمدى يوسف نعمان
كلية البنات آداب عين شمسايناس عزت عبدالغنى على عبدالغنى293299
اداب عين شمسمحمد هانى عبدهللا خليل294511
381o39تجاره كفر الشيخمصطفى ابراهيم مصطفى ابوسالمه
411o86تربية اسكندريةسمر متولي صابر متولي السيد
تربية طفوله طنطاناديه عبدالعال حسنين على عبدالعال353831
8o2221تربية اسيوطايهاب كمال حافظ نوار
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيارا نادي ابراهيم سيد37275
طب بيطرى القاهرهندا اسامه احمد على135199
تجاره انتساب موجه قاهرهايه محمد احمد محمود146333
تجاره عين شمسداليا محمد حنفى وهبه188499
تجاره الزقازيقاحمد السيد علوي السيد646112
اداب قنا ج جنوب الوادىازهار عبدالباسط عبدالحليم عسران758238
إعالم بنى سويفجوليانا ايهاب خليل يوسف74343
تجاره القاهرهرنا صبرى انور متولى34342
415o37هندسة االسكندريهميرال ماجد محمد عبد الحميد البرلسى
تربية اسيوطاسراء حمدى عبد المالك عبد هللا792142
نوعية موسيقيه قناجهاد يوسف أحمد حسن739464
تربية كفر الشيخايمان رضا عبدالفتاح محمد377779
تربية كفر الشيخرانيا ابراهيم كمال محارب378141
283o48الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفميرنا ناجى اقالديوس اسكندر
5o6486صيدله المـــنصورهسها محمد احمد الخولى
تربية كفر الشيخدينا عبدهللا عبدهللا راشد بدوي384143
صيدله المـــنصورهايه محمد محمد هالل السيد578349
تجاره جامعة السويسمحمد ابراهيم محمد مصطفى656845
8o2913تجاره اسيوطسحر سيد بخيت محمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعلى محمود حسن خليل233671
تجاره اسيوطاميره سيد عبد العزيز احمد786213
12oo36اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةيوستينا امجد زكي حبيب بباوى
اداب المـــنصورهمروه محمود محمد عبد الحليم ابراهيم حشيش489137
طب عين شمسرنا عبدالرحمـــن رشــاد عايد عبدالرحمـــن262814
تربية المـــنصورهدولت محمد على صالح الجوهرى577267
تربية ابتدائي كفر الشيخأميرة احمد احمد صادق سراج الدين382755
8o3917تجاره سوهاجباسل وائل رشوان مهران
3o2776تجاره بنهامـــنصور حافظ مـــنصور حافظ حالوة
49696oصيدله طنطااسراء محمد سعد هالل سليمان
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمريم عبد اللطيف عبد هللا محمد الشراكى446671
هندسة القاهرهاحمد سامي عبد الفتاح سليم24226
تجاره بور سعيدمحمد عادل جمال الدين عبده مقلد592561
26812oتربية حلواناالء عبدالفتاح عباس السيد
حقوق طنطاهدير هشــام محمد عبدهللا السمدونى363429
5o39o6اداب جامعة دمياطأسماء محمد إبراهيم عرابى
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاالء صابر عبد السالم يوسف جاد374268
74974oتربية فرع الوادى الجديدياسمين احمد ذكى حسن
تربية ابتدائي المـــنصورهدعاء محمد محمد النبوى حسن الخبيرى577265
2oo969معهد األلسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات االدارية حسين هشــام حسين محمود المال
5853o1اثار القاهرهمريم عبد القادر احمد امين حموده جحا
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كليةاسمجلوس
تجاره بنى سويفمحمد ممدوح محمد محمد715816
تجاره االسكندريهاسراء محمد يحيى محمد348813
كلية األلسن بنى سويفعبد الرحمـــن عصام محمد سامي52546
تربية ابتدائي شبين الكومهند على سيد احمد قاقة231923
21259oحقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةعمر رضا عمر محمد حبيب
صيدله االسكندريهتسنيم أحمد إبراهيم ناصر337772
هندسة اسيوطمروه جمال حسب النبى رمضان239445
اداب طنطاعال ايمـــن احمد رفعت كفافى364637
نوعية المـــنياالشيماء احمد حمدي عبد اللطيف726649
صيدله حلوانماريو عادل رمزي صليب144633
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ايمـــن على محمد26711
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمود محمد سالم عبدالعزيز223453
29o451تربية عين شمسمـــنه هللا مجدى حسن عاشور
هندسة عين شمسعمر كامل مختار محمد121172
6384o1صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمريم عالء الدين حمدى عبد العظيم حمره
229o65نوعية بنهااسراء احمد عبد العظيم محمد قنصوه
تجاره طنطامصطفى أحمد مصطفى سلمان الصعيدي352737
هندسة طنطااحمد ثروت محمد شتات485932
تربية بنهااحمد طارق ابراهيم ابراهيم292588
فنون تطبيقيه حلواناالء طارق ابراهيم عمر115995
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه فؤاد صقر عبد الحافظ137543
231o89تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد السيد جبر قابل
11524oهندسة القاهرهابراهيم احمد سيد احمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود رضا سعد حسن علم الدين213769
تربية ابتدائي المـــنيارشــا عامر مدين عبدالجواد719889
19883oتجاره القاهرهمصطفى سعيد محروس حسن
8o2351صيدلة بورسعيدالحسين سيد محمد سيد
طب اسنان القاهرهادهم عماد عبد الحميد ثروت153233
58755oاداب المـــنصورهاسراء عادل عبد العظيم محمد بدوى
تجاره المـــنصورهاحمد محمد اسماعيل احمد شعبان588654
5o3o78اداب جامعة دمياطفاطمه الزهراء عبد الرزاق عبد الغنى مصطفى الجمل
تربية قنا ج جنوب الوادىكريمان رزق احمد على736275
79867oتجاره اسيوطحسام كميل عبد الحليم ضاحى
طب بنهاسلمى احمد محمود السيد383965
58o421اداب المـــنصورهحازم محمد اسماعيل محمد السحراوى
تربية ابتدائي المـــنيابسمه محمد فؤاد عبدالاله725165
اداب انتساب موجه عين شمسعمرو عبدالمجيد على عبدالمجيد273117
حقوق القاهرهمحمد عالء الدين محمد قطب سالمة135354
تجاره عين شمسدينا حسين عبد العزيز أبيض118163
هندسة الزقازيقمحمد احمد عبد العظيم عبد الجواد642357
عالج طبيعى القاهرهمحمد عبدالنبى ابوالعنين خليفه227493
59o67oتربية ابتدائي المـــنصورهرانيا محمود حسين محمد احمد الدالى
اثار الفيوماسماء يحى صابر عبد الحى153687
5o232اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةصالح هشــام صالح سيد مبروك
هندسة اسيوطاسالم صابر احمد عاشور طيطه292819
هندسة طنطااحمد مسعد احمد عباس357242
5843ooهندسة المـــنصورهمحمد اسامه مصطفى مصطفى اسماعيل
تربية شبين الكوممحمود محمد جالل سيد احمد213697
4227o3اداب انتساب موجه االسكندريهحبيبه احمد عبد السالم محمد حسن
52168oتربية ابتدائي الزقازيقجيهاد صبرى شحاتة رمضان
64498oكلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةسلمى عالء محمد جمعه
45o194تمريض دمـــنهورتحيه خالد على محمود عباس سالم
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كليةاسمجلوس
تجاره القاهرهطاهر يحيى محمد حلمي54296
تربية ابتدائي سوهاجمصطفى رفاعي هاشم احمد815839
صيدلة اسيوطمحمد صياد عطا سيد827199
هندسة القاهرهاميره احمد رضا مصطفى محمد محرز46728
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عطا حسن محمد217749
رياض اطفال المـــنصورهاسراء الشحات رمضان على العجمى571152
3529o2اداب طنطاعبد هللا ابراهيم عبد العزيز عون
هندسة طنطااحمد الحسينى عبد الحفيظ على عطيه362149
تربية ابتدائي قنا ج الواديايمان احمد محمود عبد الراضى742881
طب طنطامحمد سامح ابراهيم حامد قطايف361964
اداب االسكندريهدعاء محمد محمود علي الشهالي411665
3o2317السن عين شمسدميانه اشرف محروس عبدالمالك
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجورج ظريف فؤاد قلدس129516
2o6195تربية عين شمسسلمى محمد عبدهللا احمد
3o1918اداب عين شمسمحمود احمد عبدالحميد عبدالجواد
2353ooهندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد السيد محمد سنبل
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةالسيد حسن السيد محمد155688
رياض اطفال بنى سويفاسماء خالد عبد الخالق عبد الحميد62954
صيدله الزقازيقنور محمد أحمد محمد محمود ورده515475
طب بيطرى كفر الشيخداليا حسام عبد العزيز محمد الجوهرى373198
كلية الفنون التطبيقية ببنهاايه محمود عبدالرازق حسن298752
كلية فنون جميلة فنون اسيوطخالد احمد محمد خالد788518
اثار الفيومحسام حسن عبدالمـــنعم ابو العزم عالم362576
56544oتربية المـــنصورهبيتر جمال رفعت فهيم
هندسة اسيوطمحمود حسنى محمد رشوان811342
5o4133اداب جامعة دمياطسمير عالء مجاهد محى الدين
نوعية طنطاندا وحيد صبرى اسماعيل صالح487762
8o282oطب اسيوطهند عثمان حمدي محمود
فنون جميله فنون ج االسكندريهروان محمد احمد السيد ابراهيم348159
تربية المـــنصورهبسمه الشحات محمد غنيم576289
13o625السن عين شمسناردين مجدي فوزي راضي
41o398هندسة االسكندريهأمينه اسماعيل على توفيق على احمد
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد اشرف ابو اليزيد محمد143155
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاميره سعد حجازى محمد عبدالفتاح383885
569o95طب المـــنصورهاسراء المـــندوه محمد على كبية
523o39نوعية فنيه الزقازيقمروه محمود ابراهيم علي محمد
تجاره بنى سويفميشيل ميالد عزيز ميخائيل722913
اداب المـــنصورهسعاد محمد عبد القادر عبد القادر البنا572143
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد عبد الفتاح مرزوق محمد61184
فنون جميله فنون ج االسكندريهدنيا جمال عبد الرحيم عبد المقصود خليف417753
طب بيطرى دمـــنهوراحمد محمد عوض الحوفي441294
56o368تجاره المـــنصورهشدوه محمد عصام الدين عبد المـــنعم عبد العال
42o696تربية اسكندريةحازم عالء على كمال الدين شريف
12o641تجاره القاهرهنورهان يحيى ابراهيم موسى الشحات
هندسة االسكندريهمريم خالد قبارى سلطان محمد414268
تربية ابتدائي الساداتاسراء سالمه محمد الشربينى222537
تربية أساسي اسكندريةمحمد ابراهيم سعد محمد عيد421358
صيدله حلوانايمان جمال معوض محمد283625
هندسة الفيومايمان جمال عويس محمد65185
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد ربيع فتحى عراقى عبدالعاطي375662
1169o1هندسة عين شمسمارينا جرجس رياض ابراهيم غالى
73o745هندسة المـــنيامينا سعد رزق هللا سعد
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كليةاسمجلوس
8o2327اداب اسيوطيوسف على يوسف احمد
طب الزقازيقنهى محمد احمد عبد الستار647673
تجاره الزقازيقنسمه كيالنى احمد كيالنى عوض642515
تربية طنطاايناس سيد احمد محمد عبيد363763
3o1613تجاره عين شمسهدير رجب عبدالعال محمد
هندسة طنطاابراهيم وحيد ابراهيم ابوالسيد485925
17o52طب اسنان القاهرهمـــنة هللا اكرم عثمان المليجى
8o9oo8تربية طفوله سوهاج طالباتشيماء احمد محمد محمود
5763o9اداب المـــنصورهرضوى يحيى ابراهيم حسن احمد داود
تربية ابتدائي طنطاالسيده السيد عبد الموجود الطنبشــاوى495639
حقوق القاهرهغنوه وجدى عبد الحميد على149759
حقوق القاهرهعزت محمد رزق محمد رزق127318
تجاره كفر الشيخاحمد ايمـــن محفوظ محمد كشك371591
تجاره عين شمستسنيم محمد محمود عبدالمقصود271779
583o56رياض اطفال المـــنصورههاجر هانى محمد متولي
5o191oتربية جامعة دمياطنورهان محمد محمد ابو عبد هللا
34296oتربية اسكندريةعمرو سمير عبد الفتاح احمد موسى
طب اسنان عين شمسشيماء ربيع محمد عبدالبديع266366
583o46تجاره انتساب موجه المـــنصورهمروه احمد المتولى المتولى
تربية عين شمسايه محمد ابراهيم عبدالغنى294395
56752oرياض اطفال المـــنصورهرحمه رامى محمد نصر موسى
هندسة المـــنصورهعلى عبد العزيز محمد احمد نصر587114
56995oتربية المـــنصورهيمـــنى معاذ الباز احمد هانى
تجاره المـــنصورهصبرى السعيد صبرى ابراهيم563392
82949oصيدلة سوهاجعمر عصام عبد الحميد عبد اللطيف
هندسة االسكندريهعمر امين سيد محمد عبد القادر337229
حاسبات ومعلومات اسيوطفاطمه احمد عبد المجيد على827252
اداب دمـــنهورمجدي هشــام محمد صالح غزال426492
تجاره سوهاجعالء احمد محمد السيد785392
8o5o9تربية الفيوميسرا عماد هاشم يوسف
تربية أساسي اسكندريةكريم يسري أحمد محمد على418581
59o289طب المـــنصورهاحمد اسامه احمد عبد العال
26o912علوم عين شمسيوسف احمد مصطفى الفحام
45o849صيدله االسكندريهاالء احمد مصطفي علي
اداب االسكندريهادهم لطفى على حسين محمد421382
اداب االسكندريهفاطمة ابراهيم رجب ابراهيم السيد419483
59347oتجاره جامعة دمياطسامح يسرى الغريب يوسف سيد احمد
288oo9كلية البنات آداب عين شمسوالء اشرف عبدالفتاح احمد الدبيسى
هندسة شبرا بنهاساره عبدالحميد محمود حسن البوسطى296544
تجاره بنى سويفشهير شكرى مهاود نصير717311
8o9425تربية سوهاجاحمد على احمد على
اداب طنطاعبدالرحمـــن سمير عبده عبدالرحمـــن البرعى496889
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالحكيم احمد عطيه224348
5o418السن عين شمسهايدي محمد متولي مصطفي متولي
صيدله حلوانجهاد حماده نصر محمد712954
22o826هندسة المـــنيااحمد جمال محمود عوض عبوده
تربية ابتدائي المـــنيامارينا واقيم فؤاد ملك714679
صيدلة سوهاجمى القذافى جاد الكريم عبد المبدى815395
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه اسماعيل صادق ابراهيم518288
6733oتربية ابتدائي بنى سويفمحمد يوسف محمد ابراهيم
5o7482طب المـــنصورهآيه عماد الدين مصطفى مصطفى رمل
748o58تربية طفولة فرع الوادى جديدناريمان عبد الرحيم عبد الحميد حسن
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كليةاسمجلوس
صيدله طنطااحمد خالد عبد الغنى عبد البارى495213
58548oصيدله المـــنصورههيام ايهاب عبد الفتاح محمد السيد جوشن
تجاره بنى سويفمحمد عبد هللا حسين طلبه69419
هندسة الزقازيقساره جمال سعد مصطفى ابو الغيط563833
هندسة حلواناحمد عصام على الليثي267533
اداب عين شمسمروه خالد حسن احمد العجيل268479
اداب انتساب موجه عين شمسمـــنه هللا احمد عبدالفتاح احمد271899
اداب انتساب موجه عين شمسراندا عنتر اسماعيل حفني27838
521o55هندسة الزقازيقوضاح ثروت توفيق محمد
صيدلة سوهاجريهام عبده عبد المالك حسن812435
اداب انتساب موجه عين شمسسلمى فتحى على عيد271834
هندسة كفر الشيخحسن رضا ابراهيم عبد الفتاح573223
صيدله طنطاندا محمد زكي جاد359953
هندسة حلوانيوسف شريف محمد جمال الدين189495
تجاره القاهرهمريم احمد مصطفى درويش15465
هندسة القاهرههدير احمد فؤاد حافظ124145
كلية هندسة بنهامحمود عبدالحكيم مصطفى عامر235332
69o69هندسة بني سويفعبد الرحمـــن شعبان طه عبد العاطي
طب بيطرى دمـــنهورايمان مسعود السيد حسين الطباخ445278
35375oاداب طنطادينا عصام محمد على الحاج على
47o212كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمـــنة هللا عبد الجليل نبيه عبده اسماعيل
هندسة عين شمسمروان احمد سعيد بهى محمد114738
8o5438طب بيطرى سوهاجهبه هللا ثروت احمد حفنى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمارينا نادى ابراهيم لمون282656
71o551رياض اطفال المـــنيا طالباتساره خلف سيد هالل
192o99اداب انتساب موجه عين شمسمى محمود انور مصطفى
اداب بنى سويفمحمد محسن عبد العظيم عبد الوهاب63691
5o5864تربية جامعة دمياطايه سالمه الشربينى عربانو
هندسة حلوانعمر خالد ابو زيد عبد النبي16886
اداب انتساب موجه القاهرهداليا محمد احمد سيد31493
8151o6تربية سوهاجنادر السيد برعى احمد
كلية البنات تربية عين شمستقى طارق امين احمد142238
788o3oكلية طب االسنان جامعة أسيوطديانا ابراهيم حبيب ري
2o2358هندسة عين شمسخالد احمد عبدالقادر مـــنصور
تربية ابتدائي بنهاعبدهللا محمد على ابوشباك279785
71228oتربية رياضيه بنين المـــنيامصطفى فتحى محمد سيد
طب االسكندريهاسراء ياسر تاج الدين عبدالمـــنعم احمد336246
35337oطب اسنان طنطامحمد نادي محمد عبد الواحد
5o8283تجاره جامعة دمياطهبه هشــام صالح عبدالعزيز
تجاره القاهرهعمر محمود حسين عواد33196
137oo2هندسة القاهرهعمر رجب مصطفى عبده
1444o6 تجاره عين شمسمحمود محمد احمد على مالك
822o17تربية نوعية اسواناميره مصطفى محمد موسى
2356o3تربية ابتدائي شبين الكوماحمد خالد العزب شــاهين
12355oطب القاهرهمحمد محمود امام السيد االطروش
تربية أساسي اسكندريةنوران محمد فريد حنفى محمود ذكى419847
تجاره المـــنصورهمحمود احمد عبد الرحمـــن البالسى عبد الرحمـــن589927
27o932اداب عين شمسنورهان عبدالعزيز عبدالنعيم سيد
5159o5هندسة الزقازيقكريم عبد المـــنعم احمد النجار
4165oتجاره القاهرهعبد الرحمـــن مجدى احمد غانم احمد
السن عين شمسليلى احمد محمد رشــاد السيد277331
هندسة الزقازيقمحمد عادل على سالم523778
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اداب عين شمساحمد محمد عبدالباقى على سليمان269937
هندسة الزقازيقالسيد ياسر السيد عثمان513617
حقوق القاهرهنورهان ناصر محمد القرماني194834
 تربية الساداتهنا موسى عبدالمقصود شعالن225589
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانوسام طلعت عبده احمد رمضان199513
15o243اداب حلوانهشــام اشرف ابراهيم على ابراهيم
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاحمد لطفى ابراهيم عبد هللا655832
حقوق عين شمسحسام عيد سليمان مرسى محمد281848
39o622معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتمحمد اسماعيل محمد الخولي
تربية ابتدائي شبين الكوممحمود نبيل عفيفى قنصوه عفيفي227761
58oo71تجاره المـــنصورهاحمد خالد حميد على السيد
5o4931تربية جامعة دمياطمروة وفدى محمود   محمد عبد الكريم
8o1o27السن المـــنياصفا صابر على عثمان
طب المـــنصورهداليا سالم نبيه دويدار494421
طب عين شمسمحمد احمد عبد الوهاب سند116154
56o378طب اسنان المـــنصورهايتن خالد السيد السيد غالى
هندسة المـــنصورهالحسن سامح محمد محمد السيد566266
5o9826تربية طفوله الزقازيقآيه سعيد عطية السيد على
اداب انتساب موجه بنهاهايدى ابوالمجد المحمدى احمد عطية277294
حقوق بنى سويفعمار سيد عبد الظاهر على75285
8oo947كلية رياض االطفال اسيوطاسماء محمود عزت عبد الحليم
اداب الزقازيقاحمد عبدالجواد السيد السيد نعيم294288
58381oهندسة المـــنصورهايمان طه االحمدى احمد
تربية طنطافبرونيا مجدى عبد السيد تادرس359232
41751oتربية اسكندريةمي محمد محمود حامد قراعه
74938oاثار قنا جنوب الواديعمرو محمد سعد محمد
هندسة عين شمسابراهيم حسن ابراهيم محمد121363
72o35oفنون جميله فنون المـــنيافيوال نصر حبيب متى
هندسة المطريه جامعة حلوانعلى احمد عصام لطفى احمد272926
اداب االسكندريهيوسف مصطفي احمد يوسف عبد المـــنعم338722
4147o9هندسة اسيوطاحمد طارق عبده محمد غطاس
5o2467تربية جامعة دمياطدعاء محمود على عبدالنور
اداب القاهرهساره حسين محمد محمد265996
هندسة بور سعيدمحمد على محمد صالح على588821
73o3o4طب المـــنيامحمود عبد المحسن عابد عبد المحسن
طب االسكندريهآيه جمال لطفى حسن عبد اللطيف351137
كلية طب االسنان جامعة أسيوطيوستينا فايز عبد المسيح عازر795984
تجاره انتساب موجه قاهرهنورهان عاطف حفنى محمد عبد الحافظ36428
هندسة القاهرهبيشوي مخلص خيري فريد787411
6o881صيدله القاهرههاجر محمد صبحى امام عبد الجواد
355o12تربية طنطاندي محمود كمال محمد صالح
تربية ابتدائي الساداتمصطفى هنداوى محمد هنداوى212719
طب بنهاأحمد عصام الدين عبد الفتاح حسين441545
تجاره االسكندريهروان بليغ محمد انور عارف419977
اداب الزقازيقرحاب عزت محمود محمد الزعفرانى514559
هندسة عين شمسمحمد شهاب حسام الدين ابراهيم191288
حقوق االسكندريهمحمد احمد الصباحى محمد جبر345671
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد محمد خضرى حامد742548
تجاره طنطاآيه نبيل سعد زياده494673
74oo47تجارة قنا ج جنوب الواديمصطفى محمود باشــا محمد
هندسة المـــنيامحمد رجب عبد هللا عبد القادر715877
341o19اداب االسكندريهعبد الرحمـــن سعيد ادريس محمد
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كليةاسمجلوس
اداب االسكندريهحنان سعيد شعبان جاد مصطفي428319
تربية ابتدائي دمـــنهورعلى شدرى نصر الركايبى426667
تجاره طنطاشهاب احمد حامد عزب عيسى حجاب496335
661o99تجاره بور سعيدمها اسماعيل محمد الحديدي
817o79تربية ابتدائي سوهاجياسر على حبيب عبد المولى
5o8993طب الزقازيقساره سمير محمد احمد
65o8o7حقوق الزقازيقمحمد سعيد عبدالمـــنعم محمد
هندسة بني سويفهناء محمد فتحي محمد65227
تجاره جامعة دمياطعمر السعيد محمد سند499883
اداب عين شمسايه محمد محمد احمد المتولى النجار639913
3oo55اداب القاهرهمحمد اشرف حسن حنفي
طب طنطاايناس محمد محمد عبد الفتاح489788
5o4177اداب جامعة دمياطخلود عكاشه عمر مصطفى سليمان
58o6o9طب بيطرى المـــنصورهمحمد السيد محمود احمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسوالء سمير عبدالعزيز عبد هللا658962
57o5oاداب انتساب موجه القاهرهمروه صالح احمد عيد الجمل
هندسة عين شمسمحمد سامى محمد سيد133525
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةساره محمد عبداللطيف راشد228444
هندسة القاهرهابراهيم احمد عبدالمحسن جبر211218
كلية بنات شعبه طفوله عين شمساميمه محمد ابراهيم ابراهيم السيد288486
2127oفنون جميله عماره ج االسكندريهيوسف حسين جمعه سيد
صيدله عين شمسضحى عادل محمد فكرى283277
19o635طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيسر اشرف ابراهيم حفناوي
تجارة جامعة الساداتسعيد محمد السعيد ابو عاصى427372
37o388نوعية كفر الشيخدينا حمدى محمد المالح
645oo2نوعية الزقازيقلميس بهاء الدين السيد احمد
هندسة االسكندريهمحمد خالد زكريا امين صبيح342834
اثار الفيوممصطفى محروص ابوالعنين محمد عيد233392
تربية االسماعيليهاميره هريدى محمود محمد656298
1167ooصيدله القاهرهمارينا صبرى نظيم سيدهم
طب بيطري المـــنيااندرو ابراهيم لبيب بشــاره722346
صيدله االسكندريهسلوي محمد صميده محجوب382611
هندسة عين شمسدينا محيى عبد العزيز محمد116736
8o9213عالج طبيعى قناندى محمد ابو اليزيد مروان
اداب القاهرهايناس ابراهيم عبد العظيم عبد هللا34554
3o3o8oتجاره بنهااحمد حلمي عبدالسميع محمود نصار
64oo35اداب الزقازيقميار ربيع محمد عبد الحميد
صيدله الزقازيقنوران عايد محمد عبدالعال285525
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد طارق احمد السيد131731
41o1o9اداب االسكندريهشــاهنده محمد محمود السيد الحلواني
57o311طب بيطرى المـــنصورهنجاه فريد عوض هللا عبد الباقى حسين
تجاره جامعة السويسمحمد طارق بدرالدين محمد656849
طب بيطرى دمـــنهورمحمد عبد المـــنعم عوض حجر469374
226o7oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرحاب سامى مـــنوفي عبدربه
41116oاداب االسكندريهرنا إبراهيم سعد إبراهيم
نوعية المـــنيااحمد جمال حسن امين722376
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورشروق صالح عبد العزيز ابراهيم بطور449582
هندسة طنطااحمد محمد عبدهللا ابراهيم طايل353198
هندسة بور سعيدعبد العاطى حمدى عبد العاطى عبد هللا ابو طالب664439
2o9164تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسام احمد حسن زعفان حسن
كلية حقوق المـــنياايه حسين محمد عبدالحليم713729
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمود طارق جابر الحبشى493622
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طب القاهرهبيتر اسامه عياد راغب38637
صيدله االسكندريهميار ياسر محى الدين محمود السعدنى347865
اداب الزقازيقاحمد شكرى حامد ابراهيم517189
صيدله القاهرهصباح عبده محمد احمد13699
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء محمد شعبان محمود المغربى447249
تجاره عين شمسعمر حسام الدين عبدالمحسن محمدى294822
14o594تربية عين شمسنهى حسين حسن عبده
43ooo2تربية دمـــنهورمـــنار صالح بكر ابراهيم الحالج
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسريناد صالح على فرج داود656312
السن عين شمسميرنا محمد عبدالعاطى محمود293615
عالج طبيعى ج كفر الشيخشيماء مجدى رزق عقرب491938
تربية رياضيه بنين بني سويفاحمد محمد محمد بركات67462
حقوق القاهرهفريده فتحى على عارف31578
تربية ابتدائي شبين الكومعمرو سامى ابراهيم زيدان212161
اداب الزقازيقاسماء فتحى عبد العظيم محمد جعفر637824
تجاره القاهرهامـــنيه على حسن على21298
اثار القاهرهوائل احمد محمد السيد669129
صيدله الزقازيقاحمد صبحى عبد الفتاح حلبى514362
تربية الزقازيقاسماء احمد عبدالسالم خالد عقل641525
4469o9كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوردهب محمد عبد العظيم السيد سويدان
8o36ooصيدلة سوهاجمحمد حسين عبد الحميد عرابى
طب القاهرهمحمد مصطفى عبد الفتاح عبد السالم125356
اثار قنا جنوب الواديهاجر صبرى عبدالنبى مـــنصور214721
كلية األلسن بنى سويفشيماء لطفى احمد عبد القادر62989
2o6781كلية السياسة واالقتصاد ج السويسيوستينا رأفت رياض سعيد
تربية اسكندريةروان عصام عبد الحميد مرسى احمد411243
نوعية فنيه الزقازيقمريم احمد السيد عبد اللطيف643199
34o83oتجاره االسكندريهيحيى حمدى محمود السيد الجمال
كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةعمر محمد احمد رزق358225
هندسة المـــنصورهاسالم عبد الحميد عبد الحميد ابو المجد خليل572411
29541oتجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد مسعد عبدالعاطى عطية
22o313صيدله حلوانامل سمير عاشور السيد
تربية بنهادينا سمير مختار عطيه سليمان278369
تجاره سوهاجكيرلس اسكندر شحاته شنوده811637
35386oاداب طنطانيره اشرف ابراهيم رمضان عبدالسالم
58o734هندسة المـــنصورهعمار ياسر كامل باز
هندسة الزقازيقفكرى عصام فكرى احمد محمد635735
عالج طبيعى ج كفر الشيخمصطفى سامى موسان حسن على345815
تربية طفوله الزقازيقايه اشرف عبد الحميد عوض هللا الجمل586486
7124o7التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةأميرة محمد عبد المـــنعم عبد الحميد
تربية ابتدائي طنطاسهيله سيد أحمد أحمد الحارتي497895
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد محمد احمد عبد الهادى ابراهيم571684
666o93كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمى حسام الدين محمد حسين
127o41تجاره القاهرهمحمد محمود سيد احمد محمد
2348o7هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد مجدى ابوالفتوح الحواله
تجاره الزقازيقاشرف مصطفى عطيه مصطفى الشريف583831
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةحسين فرحات حسن ابو عبد العال224278
8o6281اداب سوهاجحسناء حسن عثمان يوسف
سياحه وفنادق االسكندريهروان اشرف محمد امين حسب هللا417776
12342oصيدله القاهرهمريم ياسر احمد فوزى زكى سرحان
تربية طفوله شبين الكومحسناء ابوبكر عبدالستار عطا هللا228974
هندسة القاهرهمصطفي رأفت بكري عكاشة58935
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كليةاسمجلوس
اداب دمـــنهورأحمد جمعة أحمد العباسى427178
هندسة اسيوطمـــنة هللا طارق حسن محمد119758
حاسبات ومعلومات بنهامحمد محمد صالح الدين ابراهيم الشرقاوى357781
السن عين شمسماريا هاني بشرى عطا هللا114261
حقوق بنى سويفمروه ربيع سيد عوض سليمان71727
586o49صيدله الزقازيقعبد هللا نبيه اسماعيل عبد الشــافى عدس
641o59نوعية الزقازيقجهاد السيد على محمد البرى
تربية دمـــنهورسارة محمد عبد الرازق حسين شــابون428724
تربية ابتدائي شبين الكوممصطفى محمد عباس الشــافعى223795
اداب اسيوطاميره سيد مصطفى عبد النبى786991
تربية جامعة السويسشيماء صالح حامد المصرى667266
تربية شبين الكومسمر كرم عبدالتواب على219225
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانيمـــنى حسام حسن حافظ127757
اداب اسيوطدنيا صبره صياد محمود786467
صيدله الزقازيقايه النادى احمد احمد النادى568854
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسطارق محمد عبدالحليم فهيم نصار262177
تربية المـــنياشيماء حمدي دسوقي عبد السالم723833
اداب المـــنصورهنورا عبده يوسف طه عطوه563664
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن عصام محمد عبد العزيز596224
5198o2طب الزقازيقمريم ماهر صبرى معوض ابراهيم
هندسة عين شمسعمر عبد الفتاح محمد محمد145455
4727o8هندسة المطريه جامعة حلواناحمد مصطفى بشبيشى مرعى
817oooتجاره سوهاجابو بكر احمد محمد عوض
فنون جميله عماره ج االسكندريهعمر هشــام مختار احمد محمود سليمان345429
تربية ابتدائي بنى سويفحازم قرنى سيد محمود63988
14513oالسن عين شمسمحمد عطيه حسن محمد
نوعية المـــنياساره عادل شفيق ملك725589
8o7647تربية سوهاجياسر احمد على هريدى
23o133عالج طبيعى القاهرهوالء اشرف محمد علي إبراهيم
كلية طب أسواناسراء محمدعلى حسن عمارة822288
191oo8تجاره القاهرهداليا باسل جاد امين
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد على على على شوشة234847
57oo94اداب المـــنصورهمريم جمال عبد السالم الحارونى
صيدله االسكندريهعبد الرحمـــن سامى جابر السيد محمد412138
اثار القاهرهرحاب على شفيق محمد الشلتاوى585823
تربية ابتدائي اسوانموده محمود نحاس محمد819135
41o114اداب انتساب موجه االسكندريهكاترين مجدي صبحي حنا غبلایر
21o441اعالم القاهرهمـــنار طه حسن طه
2o8214اداب القاهرهندى سمير عبدالرازق محمد رضوان
34o242تربية أساسي اسكندريةرحمة على حسن خليل حسين
كلية طب أسوانفاطمه احمد محمد يوسف824243
14o394اداب عين شمساسماء ابراهيم عبد الفتاح قاسم
هندسة القاهرهحازم خالد عليوه رمضان خميس14966
2o2595تربية حلوانامانى محمد عبدالهادى محمد
تربية حلواناسراء اسماعيل قطب اسماعيل211515
حقوق بنى سويفاسماء احمد محمد عمار65524
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد مصطفى ابراهيم عبد الحميد655918
تربية طنطااترجه سمير متولى علي العسال355989
اعالم القاهرهنورهان ايمـــن محمد الدسوقى46419
هندسة عين شمسنيره عاطف صابر ذكى189667
طب بيطرى المـــنصورهمحمد جمال الباز عبد اللطيف ياسين574587
8o6772تربية طفوله سوهاج طالباتفاطمه محمد محمد عبد العال
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كليةاسمجلوس
تربية أساسي اسكندريةنسرين احمد السيد عبد العال حسين422892
اداب القاهرههبة هللا جمال ابراهيم عباس جاد51749
كلية البنات تربية عين شمسحنان ربيع حسن بدر293132
368o82طب طنطامى فوزى محمود زعير
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايمان صالح احمد عبد هللا48693
هندسة المـــنصورهمحمد السيد العربى ابراهيم يوسف العشرى593288
23o859صيدله طنطاحسام شعبان حسين الحاجة
71442oطب المـــنياابرام عصام عدلى جورجي
طب بنهايونس ابراهيم يونس عبدالرحمـــن وهدان279884
اداب بنهاوفاء احمد محمد عبدالقادر295185
28681oتربية رياضية بنين بنهامحمد نبيل احمد مـــندور
صيدله الزقازيقاسماء جمال جوده مصطفى حسب هللا642681
2o79oهندسة شبرا بنهامحمد طارق صالح عبد الغنى ابراهيم
2o4445حقوق عين شمسعبدالرحمـــن محمد فاروق محمود
اداب المـــنيادعاء سيد ذكى خلف715383
تربية ابتدائي طنطاهبه اشرف محمد على ابو عمر363863
79o48oطب اسيوطفاطمه نشــات اسماعيل زياده
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةفاطمه مرعى محمد قنديل طه657394
اداب اسيوطاحمد طلعت يوسف هاللى799441
حقوق جامعة الساداتثابت هانى ثابت فضل224275
57o69oحقوق المـــنصورهمحمد عبد النبى ابراهيم عرابى
نوعية المـــنصورهاميره جابر عبد القوى جابر568692
السن عين شمسآية مـــنصور حسين مـــنصور علي عبدهللا422689
صيدلة المـــنيانورهان طه حسين عبدالفضيل755696
هندسة قنايوسف احمد مدحت فؤاد733531
السن عين شمسايه هشــام محمد عبدالحميد191921
كلية فنون جميلة فنون اسيوطمـــنة هللا احمد عبد العظيم عطيه144489
تجاره عين شمسعصام اشرف عبدالحليم احمد294749
3oo289صيدله طنطاشيماء خميس السيد متولى السيد
36o13oتربية ابتدائي طنطاساره على الدسوقى على احمد اللمعى
45864oهندسة االسكندريهاحمد سعيد حنفى مصطفى شعبان
638o6oصيدله الزقازيقاميره كمال خليل عبد العزيز
1355oهندسة حلوانانور احمد انور عدلى
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن خلف رشيد احمد على416597
29o56تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن احمد محمود تكروني
4592o8هندسة االسكندريهمحمد حسنى السيد عطية الكاتب
571o11عالج طبيعى ج كفر الشيخهشــام محمود عبد هللا مصطفى
اعالم القاهرهخديجه طنطاوى عبدالرحيم عبدالعال239163
4296o6تربية دمـــنهورشيماء إبراهيم على إبراهيم عبد الحافظ
3o436هندسة القاهرهمحمد محمود فؤاد محمد
2183o5هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن عبدالمقصود عبدالحكم عبدالمقصود صمول
تربية ابتدائي الساداتاحمد مسعد محروس الفرا217213
نوعية الزقازيقاسامه محمد محمد احمد رشته644123
5o37o5طب المـــنصورهأشرف أيمـــن السيد عوض الموجي
2o7386تربية عين شمسامـــنه محمد رفاعى احمد
تربية طنطاساميه محمد السطوحى شــاهين356515
تجاره بور سعيدحامد اشرف حامد امين الصعيدي663886
تجاره بنى سويفابراهيم عيد جمعه حامد71462
هندسة اسيوطاسراء علي رمضان علي341668
662o34تربية بور سعيدايه هللا السيد عبده محمد عيد
تربية حلواناحمد عصام محمد عبد هللا29554
2o892هندسة حلوانمحمد السيد فؤاد عبد الرحمـــن
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كليةاسمجلوس
هندسة بني سويفمصطفى عبد السالم ليسى قرنى64179
طب المـــنيابوال شفيق جورج دانيال الدقش722348
تربية ابتدائي بنهاندى احمد محمد ابوالفضل283529
اداب المـــنصورهسالى محمد عبد العليم السيد حسنين566699
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةامـــنيه طارق احمد السيد197478
اثار القاهرهشروق خليل عبد هللا ابراهيم الحرش128316
اداب بنهاايه سعود شحاته محمد عامر285947
تجارة جامعة الساداتعلى عبدالمرضى ذكى محمد217923
تربية طفوله ج دمـــنهورياسمين جمال معوض عبد هللا431428
4259o5تربية دمـــنهوراسالم فتحي عبد هللا سعد
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةروان هشــام محمد زكريا652472
293o65تجاره عين شمساالء على حسن مغاورى
1343o3علوم عين شمسايه احمد عبد الرحمـــن احمد
تربية المـــنصورهفاطمه الزهراء ايمـــن السيد كامل ابو خزيم567816
34222oهندسة االسكندريهاحمد طارق السيد محمد الزوبى
293o11تجاره عين شمسمحمد عبدالواحد احمد الحرايري
تجاره طنطامروه امام شوحه عبد العاطى شوحه353812
تجاره عين شمسساره محمد ابراهيم عبد الحليم116799
هندسة شبرا بنهامحمود محمد السيد سالم محمود287484
كلية الطب بقناإيمان رافت محمد احمد739638
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورآيه مجدى جبر سيف الدين493241
اداب الزقازيقبسنت اشرف انور محمد بركات سند584481
كلية أداب بورسعيدايه ابراهيم احمد احمد صيام661485
تربية ابتدائي دمـــنهورالهام انور محمد عبدالرسول ابراهيم429347
 تربية الساداتاميره محمود محمد طريح234619
41o71oحقوق االسكندريهمصطفى خالد محمود سعد ابراهيم
اداب القاهرهعمر حسن محمد ابراهيم19813
اداب المـــنصورهيسرا ياسر السيد محمد السيد567542
صيدله الزقازيقرشــا عبدالعزيز ابراهيم محمد523619
36o549معهد فني صحى طنطامى سامى ابراهيم الكومى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبير محمد المحمدى احمد أبو اليزيد229661
1958o3صيدله عين شمسمحمد مجدى نصر شعالن
7375o3تجارة قنا ج جنوب الوادياسالم على محمد سيد
8o4557تربية ابتدائي سوهاجنعمه عبد العزيز سعد الدين عبد العزيز
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةنورهان مدحت محمود عبدالحليم225165
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريم اشرف شلبى عبد الفتاح115975
8o5o69تربية سوهاجدينا اشرف ثابت بطرس
اداب انتساب موجه القاهرهايه احمد على احمد58737
3716o9نوعية كفر الشيخحسين محمد ابراهيم عبد اللطيف دويدار
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتقى سيد عبدالعليم عبدالعال271783
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد السيد محمد ابوناشى223633
اداب قنا ج جنوب الوادىرضوى جمال على اسماعيل على757612
45o176كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورإيمان أسامة كمال خليفه عاشور
صيدله االسكندريهآيه السيد أنور السيد علي382164
28o946تجاره بنهامصطفى سيد هاشم عبد ربة
411o44فنون جميله فنون ج االسكندريهشذى محمود عبد العال أحمد عبدربه
35396oطب طنطااميره محمد جمال الدين محمود ابوالعال
5o9682هندسة الزقازيقاحمد ايمـــن عبدالعال محمدحسانين
اداب المـــنياميرنا مـــنير سامي ذكي725647
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانسمر محمود محمد ابراهيم36294
اداب عين شمسعبدهللا محمد عبدالسميع موسى السيد287129
8o745هندسة الفيومخالد عصام عبد المجيد محمد
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كليةاسمجلوس
كلية البنات آداب عين شمساسراء مصطفى ابراهيم حسن142173
كلية األلسن بنى سويفبسنت مصطفى عبد القوي العشماوي363771
كلية البنات آداب عين شمسهاجر سيد محمود محمد النوسانى271959
السن عين شمسداليا ايمـــن احمد مصطفى34313
اداب طنطاابراهيم بسيونى ابراهيم بسيونى361318
رياض اطفال االسكندريه طالباتسيمون صبرى واصف حنين339922
اداب الفيومساره محمد عبد الرحمـــن عبد القادر78922
52321oهندسة اسيوطزهره محمد سعيد على السيد
صيدله الزقازيقاسماء فهمى عبد الغنى باشــا498272
تجاره الزقازيقمحمد عبدالحكيم حسين حسن ابوشوشة525312
تربية قنا ج جنوب الوادىساره خالد عبدالواحد علي745336
كلية تجارة ج أسواناية مصطفى مـــنصور حسان744793
تربية ابتدائي قنا ج الواديرحاب عبدالغني أحمد محمد747633
31o31اداب القاهرهاسماء احمد على محمود
5126ooتجاره الزقازيقاحمد حسام الدين احمد محمد عبدالعزيز
اداب المـــنصورهسهام مصباح عبده محمد صلى563637
371o82تجاره كفر الشيخمحمد صالح عدوى مسلم
429o78تربية طفوله ج دمـــنهورميار محمود مـــنصور الديب
طب المـــنصورهنوران سامى مصطفى الشعراوى561261
هندسة اسيوطاحمد محمد محمد محمود785191
3542o6صيدله طنطانهال على عاطف على راضى
هندسة اسوانطه محمد سيد عبد القادر محمد821639
7293o1تربية ابتدائي المـــنيافاطمة محمد عبد الرحمـــن أحمد
4952ooتجاره طنطامحمود احمد محمود ابو عيطة
34o755تجاره انتساب موجه االسكندريهطارق سعيد رجب عبد الرزاق احمد
حقوق حلوانهدير على محمد على154291
592o38هندسة المـــنصورهانس محمد محمد محمود بدوى
36o799طب طنطامـــنه هللا محمود شوقى محمد زمزم
58o577علوم المـــنصورهعبد هللا السيد وهبه حسين محمد
اداب دمـــنهوراسراء السيد عبد الحميد محمد عيسى347339
اثار الفيومايه شحاته رجب ابراهيم59283
71oo22تجاره بنى سويفمحمد أحمد حسين أحمد
صيدلة المـــنياعلياء عبد الراضى حفناوى حميد736933
51o1o5رياض اطفال المـــنصورهاميره كامل محمد خالد الوزيرى
29o411تربية ابتدائي بنهارحاب حسن عبدالعزيز ابراهيم
45o28oطب االسكندريهنهله عاصم عبد المـــنعم امام االقطش
1247o8اداب انتساب موجه القاهرهانجى عبد المقصود السيد عبد المقصود
اداب عين شمسكريم محمد خالد عبد الغنى عبد الغنى114655
كلية رياض االطفال اسيوطزينب رفيق احمد فراج795668
261o99اداب عين شمسيوسف موريس رياض ملك
3o4242اعالم القاهرهرنا محمد زهران عبدهللا
تجاره القاهرهمحمد عبد الغنى محمد صابر29875
22415oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد فهيم محمد طاحون
2749ooاداب عين شمسوفاء خالد زكى محمد
تجاره بور سعيدطارق محمد فوزى محمد شــاهين663192
اداب انتساب موجه عين شمسمونيكا فايق ثابت ميخائيل114225
تجاره القاهرهاسالم احمد على احمد حامد23326
اداب طنطاندى حسن عبدالخالق حسن صقر359768
اداب المـــنصورهاحمد مصطفى احمد السيد عبد الجواد579691
اداب االسكندريهاسماء ابراهيم محمد خضيرى335829
118o97اداب القاهرهمحمد عالءالدين حسين كمال
823o59تربية ابتدائي اسوانمريت مالك مشرقي دسقورس
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299o86تربية عين شمسايه ابراهيم عبدالهادى محمد
طب المـــنصورهفتحى عزت السعيد محمود رزق588418
هندسة االسكندريهابو بكر يسرى محمود محمد ابو بكر453976
217o88هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد عبدالوهاب احمد ابراهيم محمد داود
41o538تجاره االسكندريهابراهيم حسين ابراهيم حسين
285o65طب بيطرى بنهااسراء محمد عبدالمـــنعم سالم
488o9طب القاهرهامـــنيه باسم محمد حسين
52o458نوعية الزقازيقاميره هشــام احمد عبده محمد
64o38oتجاره الزقازيقاسالم حمدى محروس الحجار
حقوق طنطااميره مـــنير حسن محمود365219
222o76طب طنطااحمد عادل رشــاد صيام
طب االسكندريهفادى حامد حامد عجمية379547
568o71طب اسنان المـــنصورهيارا جهاد انور هانى البكرى
71642oاداب المـــنياايه ربيع عبدالحميد سالمه
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىعبير علي يسن أحمد732574
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجاسر صابر عبد الاله محمد122929
5o1184تربية جامعة دمياطمحمد إبراهيم السيد إبراهيم شحاتة
اداب اسيوطصفاء نادى خليفة عبد النعيم799411
تربية ابتدائي كفر الشيخأسماء خالد على عطيه خريم385356
147o5تجاره القاهرهمحمد حسين ابو العال محمد عبد هللا
صيدله المـــنصورهميرنا اسامه محمد شليل علي594276
تجاره عين شمسحازم احمد حسن العجاتي194167
هندسة طنطاحسام محمد عبد الرازق حويلة498659
56o4o5تجاره المـــنصورهساره عبد الناصر عبد النبى محمد ابو حمامه
اداب سوهاجسحر محفوظ دنور ابوزيد815231
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةفوزى مالك فوزى ميخائيل361918
كلية أداب بورسعيدامانى سليمان السيد سليمان حواله663453
5o6568تجاره بور سعيدعبد الرحمـــن ايمـــن محمد اسماعيل مفتاح
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمود فضل الكريم محمود خليل735544
طب اسنان جنوب الوادىرانيا طارق شعبان احمد815314
هندسة عين شمسنورهان انور محمد رجاء268349
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسراء محمد شوقى عبد الحميد نواره561319
كلية األلسن سوهاجكيرلس صفوت نجيب خليل813663
817o48تربية ابتدائي سوهاجكريم صبره احمد حسن
22o243طب اسنان طنطاهاجر فكرى محمد الليثى
تربية أساسي اسكندريةآيات على محمد عبد الجليل على428227
5691oاداب انتساب موجه القاهرهدعاء عماد محمود دسوقى
6376o7اداب الزقازيقمريم فؤاد محمد حبشى جوهر
هندسة القاهرهعمر اشرف محمد حسين خاطر53436
تجاره الزقازيقكمال محمد كمال الصادق517638
هندسة عين شمسمحمد عبد الجليل شحاتة عبد الجليل48619
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورا ابراهيم محمد احمد ابراهيم درويش648481
هندسة بور سعيدعمر محمد السيد حسن عبد العال663135
44o585طب االسكندريهعطية نصر هللا عطية عبد الحميد
تجاره الزقازيقمحمود محمد عبدالرحمـــن احمد522956
تربية أساسي اسكندريةهاجر سعيد عبدالحميد اغا337877
حقوق القاهرهحاتم عبد هللا محمود احمد29642
125o53تجاره انتساب موجه قاهرهرامز عمر حسن عمر
تربية اسيوطعمر عواد على فراج796547
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عالء محمد محمد السيد266919
262o68تجاره بنهاعبدالرحمـــن مصطفى محمد يونس
6664o9تجاره االسماعيليه ج قناة السويسابراهيم خالد ابراهيم محمد
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3o4274طب اسنان عين شمسروان ابراهيم عبدالنظير عبدالودود
716o8oتجاره بنى سويفرجب سالم أحمد ابراهيم
هندسة المـــنصورهيوسف وليد عبد المـــنصف حبيش494624
تجاره اسيوطعماد محمد عماد عبد الرحمـــن791914
تربية شبين الكومهاجر محمد محمدى عفيفى236443
اداب دمـــنهوركريم مسعد عبده الملوانى342895
تربية ابتدائي سوهاجمحمد احمد رفاعي محمد815988
5o8913صيدله الزقازيقرنيم محمد حسين محمود مصطفى
هندسة المـــنصورهشريف عبد اللطيف ماهر الخميسى بكر593665
إعالم ج جنوب الوادىعادل لملوم عبد الستار حسن384734
151o2oهندسة القاهرهاحمد ناصر ابو الوفا بدر جوده
6424o9تربية الزقازيقاسراء على سعيد على
طب المـــنصورهمـــنار محمد محمد مصطفى عقل582429
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد احمد محمد عجاج212515
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسندى ابراهيم حسين محمد652527
23771oاألكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم 6 اكتوبرمروان قدرى ايراهيم سليم
14767oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حسن محمود حسن
تربية ابتدائي كفر الشيخشروق سعد السعيد عبدهللا379116
هندسة المـــنيااحمد محمد الحسينى محمود118925
صيدله طنطااحمد ماهر عبدالمؤمـــن على موسى ابوسليمان221792
صيدله المـــنصورهخلود عبد الناصر الديسطى السيد563936
تربية طنطاامانى اشرف صالح طاهر494628
41o7o3اداب انتساب موجه االسكندريهمحمد حسن محمود عبد الرحمـــن
49o537تربية ابتدائي طنطااسامه محمد محمد رشــاد محمد الهوارى
اداب حلواناالء احمد السيد طلب129458
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد طارق عادل شبل213789
صيدله الزقازيقاالء عامر السعيد عبدربه عبدالحميد277859
56634oهندسة المـــنصورهعمرو طارق رمضان عزازى عمار
اداب الزقازيقشيماء فكرى محمد امام519939
41oo59اداب االسكندريهرغده احمد مصطفى احمد صابر
58o891تجاره طنطامحمد سمير محمد ابراهيم
تربية حلوانمـــنة هللا شريف عبد الفتاح شريف27421
تجاره القاهرههدير السيد محمد عبد الغفار54515
76o92oصيدلة اسيوطمحمد عيد احمد سليم
27998oنوعية بنهاعزيزه صبحى محمد السيد
56o412طب الزقازيقخالد عادل الشربينى الجوهري
طب بيطري المـــنياكيرلس جورج وليم شفيق752371
هندسة عين شمسايه احمد عبد المتعال احمد حسين122499
طب المـــنيايوستينا خلف حنس حنا729419
عالج طبيعى ج كفر الشيخمـــنى محروس محروس السيد الشناوى372533
18778oتجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد جمال الدين محمود احمد كمون
صيدلة بورسعيدمحمود حسن محمد طاهر العوضى663242
8oo4o2هندسة اسيوطمحمد عبد السالم حسن احمد
تجاره الزقازيقعمرو أحمد شــاكر اسماعيل ابراهيم دسوقى517632
5oo735تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتلميس اشرف محمد العربى
تربية قنا ج جنوب الوادىاسراء محمد مصطفى يونس746256
هندسة حلوانمحمد عز الدين محمود كامل153475
218o18صيدله حلوانعلى شعبان عبدالخالق على
تجاره عين شمسمـــنة هللا محمود رشــاد طه حسن معن141163
اداب القاهرهامـــنيه محمود مصطفى احمد264823
264o66تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر احمد حنفى طه
139o86تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحازم ياسر عبد العزيز عبد العال
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تجاره عين شمسمحمد اسامه حامد عبد العزيز38955
اداب كفر الشيخمتولي احمد متولي محمد عبدالخالق384758
فنون جميله فنون ج االسكندريهخلود ابراهيم قباري حسن محمد349282
5845o1السن عين شمسساره عبد الشــافى سعد عبد الشــافى سعد سعود
تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمة علي محمود محمد741663
666o34تربية العريشاسراء صفوت سليم قويدر
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانساندرا عادل نصيف شحاته117762
6777oاداب بنى سويفامل هاشم ابراهيم محمد
5o2622حقوق المـــنصورهعمر محمود محمد عبد الهادى عمر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم عطيه حسن محمد ابوطالب128367
66o929تجاره بور سعيدغاده غريب مسعد عبده على
51263oتجاره الزقازيقمحمد سعيد عبدالمـــنعم الدمرداش صيام
تربية ابتدائي طنطاأمـــنية عبد الرافع عبد الغنى مـــنصور عبد الباقى498168
8o1922تربية اسيوطمحمد حسن عثمان محمود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابراهيم سمير سيد يسن محمد14823
5o3679حقوق المـــنصورههشــام مصطفى السعيد نصر الدين
587o27تجاره بنهاحسام محمد محمود السعيد محمد
تجاره الزقازيقغاده صالح عبد الكريم السيد644997
223o25نوعية اشمونسهيله احمد حسن شــاهين
اداب دمـــنهورمريم محمد عبد الجواد سيد أحمد429619
تجاره المـــنصورهمحمد ماندوا احمد احمد زمزم592167
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر اشرف حسين كامل122843
تربية طفوله طنطاجهاد سماء سيداحمد احمد تحفه368178
57223oصيدله المـــنصورهعطيه محمد على عطيه السيد
هندسة طنطااحمد على عبد هللا على العنانى497257
5o7992تجاره جامعة دمياطمحمود مسعد على المرسى الشربينى
اداب حلوانراجى على عبدالحميد ابراهيم187765
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمريم مالك حلمى تامر28749
كلية البنات آداب عين شمسنجيه مصباح عبدهللا خالد211556
296oo3تجاره بنهاعمر جمال رفعت عبدالسالم
3o1564كلية البنات تربية عين شمسساره مجدى وفقى محمد
هندسة الزقازيقاحمد على زين العابدين على566236
اداب انتساب موجه عين شمسساره شحات مسعود عبدالحليم احمد289342
41o113تجاره االسكندريهفيرينا فايز اسعد فهيم
اعالم القاهرهرحمه عبدالمـــنعم محمود محمد293793
34o8o4اداب االسكندريهمحمد جابر حسين عبد الحافظ
تجاره عين شمسسلمى عصام فؤاد ابراهيم عز الدين192254
41o9o8تربية طفوله اإلسكندريةيارا محمد الحسيني محمد عبدالوهاب
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانمهيتاب مجدى حسنين حسن17954
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عبد العزيز عبد المـــنعم السيد ابوشلش586132
تربية بنى سويفاسماء عبد الستار مجاهد عبد الغنى64917
7453o7تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء محمد احمد حسن
هندسة المطريه جامعة حلوانعبدالرحيم مصطفى عبدالرحيم على263637
192o45فنون جميله عماره ج حلوانايه خالد محمد احمد صبرة
نوعية المـــنيامروه اسماعيل عبدالهادى تونى727545
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانميرنا ماهر حسنى عطيه274423
376o12تجاره كفر الشيخاحمد على احمد السيد النجار
8o3643هندسة سوهاجابوالحمد احمد ابوضيف مرز
صيدله االسكندريهسهام عبد الباسط هاشم عبد القوي435343
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهشــام زين الدين محمد سيد125978
تربية ابتدائي الزقازيقمحمد احمد محمد احمد641724
8o9731تربية ابتدائي سوهاجصابرين احمد عبد العال احمد
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عالج طبيعى القاهرهدنيا توحيد عبدالحميد ابراهيم زين262772
57oo44تجاره المـــنصورهدعاء عزت عبد الهادى سيد احمد مسعود
22o56تربية ابتدائي عين شمسمارلين لمعى عزمى عجبان
5oo45oتجاره جامعة دمياطميرنا عوض ابراهيم عبده
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمعتز مصطفى محمود درويش187427
اداب انتساب موجه عين شمسوسام محمود مفرح محمود مصطفى127779
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد حسن السيد احمد شرشر217542
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهبه محمد جمال الدين مصطفى128442
تربية عين شمسانجى اشرف اسحق حبيب297929
56o941كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسميره ناجى محمد السيد بالل
63985oهندسة عين شمسمحمد ثروت السيد السعيد عبده
تجاره الزقازيقاحمد شحته احمد مرسى643477
حقوق الزقازيقهدير عبد المولى صدقى السيد521458
57148oصيدله طنطاسمر محمد فتحى شحته ابراهيم
اداب اسيوطاالء محمد سعيد احمد789322
3o4544صيدله عين شمسهدير سمير احمد محمد ابوالفتوح
طب عين شمسشروق حمدى على احمد283154
كلية البنات تربية عين شمسايمان جمال الجميل محمود الصعيدي282816
تجاره كفر الشيخاحمد محمد نعيم ابراهيم عبد هللا563387
8121o2اداب سوهاجمحمد محمود محمد صادق
5781o6صيدلة بورسعيدفاديه شكرى محمد على عبد اال
تربية ابتدائي بنهاايه عبدالحميد حامد محمد278349
4542o4هندسة االسكندريهوسام طارق عبد الجابر عبد المجيد عمر
عالج طبيعى ج كفر الشيخدعاء السيد محمد محمد عطا هللا592917
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء حسن عبدالوهاب حسن سليمان211676
اداب طنطاهاجر حمدى محمد شهاب الدين364292
تربية طفوله كفر الشيخرباب  على بسيونى على ابراهيم374754
3oo954تربية ابتدائي بنهادينا عبدهللا السيد عبدهللا
هندسة االسكندريهاية سمير ابراهيم على الهريدى349178
49311oاداب طنطاآالء مسعد عطوة محمد رزق حسين
7886o5صيدلة اسيوطعبد الرحمـــن سامى عبد العزيز ابراهيم
عالج طبيعى القاهرهمروه عادل عباس احمد عماره117226
37o638صيدله االسكندريهنوران أشرف محمد محمد فتح هللا الكردى
تربية اسيوطحسناء حمدى عطاالكريم عباس794127
طب طنطامريم سامى توفيق بربري216398
2o7548تجاره عين شمسعزه عبدالرحيم احمد عبدالرحيم
663o31تربية رياضيه بنين بور سعيدمحمد ابراهيم عبده على خميس فياض
تربية بنهازينب فوزى بيومى العرباوى496922
6176oصيدله بنى سويفسامح سيد عبد هللا درويش
تجاره المـــنصورهاحمد بكر بكر محمد على588649
تربية قنا ج جنوب الوادىشيماء خالد حلمى عامر747419
فنون جميله فنون ج االسكندريههنا عمرو على عطوة عبد الخالق شــاهين411711
5o4368صيدله المـــنصورهياسمين صابر أبو الفتوح محمد أبو علي
4o698طب القاهرهاحمد هشــام امين مصلحى
27731oاداب الزقازيقايه الصادق بيومى ابراهيم
312o7السن عين شمسنورا محمود ابراهيم تمام
طب الفيومعال عبد العزيز احمد عبد الحميد91281
21695oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةبسنت سمير صابر محمد نورالدين
35o454رياض اطفال االسكندريه طالباتنادرين احمد فهمى فؤاد الشعراوى
5o5148السن عين شمساسمه ابراهيم شوكت السيد السبع
43o385تربية طفوله ج دمـــنهورنوره احمد على محمد على بكر
تربية كفر الشيخمى محمد محمد ابراهيم عمرو374568
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اداب دمـــنهورمحمد عبدالصمد عبدالرازق محمد ابوجبل344341
رياض اطفال بنى سويفامـــنيه فايد احمد بهنساوى62253
حاسبات ومعلومات اسيوطمحمود جمال برعي سيف797556
41o8o2كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاحمد محمد وائل محمد شلبي
تربية طنطامحمد اشرف عبدالمطلب ابراهيم طلبه352726
57o591كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقايهاب محمد محمود ابراهيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريم احمد محمود على44778
66o654اداب انتساب موجه بورسعيداحمد السيد فتحي صالح ابراهيم الجبة
حقوق اسيوطمصطفى محمد مصطفى عبد اللطيف792698
27581oحقوق بنهااحمد رافت زكى محمود حسين
3o1o81كلية هندسة بنهاسيف مامون حسين السيد حسين
نوعية المـــنياعائشه مجدى عطيه اسماعيل724677
8o928صيدلة الفيومفاطمه الحمزه محمد خميس
285oo5اداب بنهانورهان ياسر على سطوحى
اداب المـــنصورهاحمد عصام صبرى الددمونى مهدى584743
3o2798تربية رياضية بنين بنهامحمود احمد محمد محروس السيد
هندسة االسكندريهاحمد محمد محمود محمد ابوحسن414571
اداب انتساب موجه االسكندريهامال نبيل عباس محمد417318
تربية عين شمسشريف محمد فتحى حسين297249
تجاره بنى سويفمحمود جمال احمد عبد العليم67331
تربية عين شمساحمد محمود سليمان ابودشيش292593
تجاره عين شمساحمد اشرف ابوالفتوح امام281224
5o315هندسة اسيوطعمرو عبد الرحمـــن محمد عرابي
18986oهندسة المطريه جامعة حلواناحمد حسن رجب ابراهيم
اداب اسيوطعبد الرحمـــن احمد عبد المجيد بوسف793528
صيدله طنطااسراء حسن عبدالمجيد على خميس353891
65o257صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسراء ابراهيم حسن السيد
تجاره الزقازيقعبد الحميد محمد السيد أحمد ابراهيم517241
6316oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهدى عبد هللا محمد عبد هللا
647o56هندسة الزقازيقاحمد السيد عبدالرحمـــن احمد
اداب بنهافاطمه فرحات مدبولى عيد سلمان285413
42o966تربية اسكندريةمحمد احمد على حسنين حسين
هندسة حلوانمصطفى محمود عطيه محمود على145831
37164oنوعية كفر الشيخمحمد دسوقى عبد الرحمـــن فرج الصعيدى
431o74اداب دمـــنهورايمان ابراهيم كامل حسين
23o961هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد مرتضى محمد الصباغ
طب اسنان طنطاآيه اسماعيل السيد مرسى حربي495677
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد طلب فايز عبدالنعيم231145
صيدله حلوانمـــنة هللا محمد فاروق عبده151988
هندسة عين شمساحمد سامى محمد عطيه117162
2o3678طب القاهرهندى محمد عبدالمـــنعم احمد
27oo87تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد سالم على سالم عطية
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةهبه اسامه بيومى محمد العباسى231553
صيدله االسكندريهالزهراء حسام الدين أحمد عبد الجواد438836
5o1514تربية جامعة دمياطيارا محمد فؤاد عراقى
طب المـــنصورهروضه سعيد محمد على588974
اداب الزقازيقسالي ناصر جرجس مـــنصور516459
24o444حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةسميحه محمود سعيد الحرانى
اداب االسكندريهسلمى محمود محمد زيدان الصباغ419431
43o235تربية دمـــنهورداليا الصابر عبدالسالم السيد الشكلى
64oo411 رمضان إدارة أعمالندى هانىء عبدالحميد محمد بسيونىo التكنولوجي العالي
8o2921اداب اسيوطماري سامح حلمي خليله
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كليةاسمجلوس
هندسة المـــنصورهمحمد ممدوح طه محمود رزق499672
تجاره الزقازيقمحمد مجدى محمود محمد521196
صيدله االسكندريهنورهان احمد عبد الحى عزب346899
تربية ابتدائى فرع وادى جديدآالء صابر محمد احمد748369
هندسة سوهاجاحمد خليفه مرزوق دياب813394
23o455علوم بنهاالسيد هشــام السيد محمد حسام الدين
تربية طنطافاطمه اشرف ذكي حسين356522
265oo6تجاره انتساب موجه  عين شمسشيماء عزت محمد عبدالوهاب
3o424oاعالم القاهرهياسمين خليل احمد خليل
اداب عين شمسمحمود مرسى عبدالعظيم مرسى296827
هندسة االسكندريهمازن طارق محمود الميقاتي342531
73863oتربية ابتدائي قنا ج الواديامل طه محمد على
طب اسنان طنطاساره ناصر توفيق الشــامى225515
هندسة الزقازيقاالء محمد مـــنسي عبدالجليل647795
تربية ابتدائي بنهامـــنار السيد عبدهللا شــاهين232226
تجاره طنطاابراهيم فؤاد ابراهيم حسب هللا486628
13345oهندسة عين شمسهشــام عبد الرازق عبد الحكيم مصطفي
43o532تربية طفوله ج دمـــنهورآيه وجيه محمد القشيط
تربية اسكندريةاية اشرف محمد نصر الدين حنفى محمود422687
56o7oكلية البنات آداب عين شمسداليا شعبان عبد التواب احمد
تجاره عين شمسمصطفى محمود محمد محمود احمد281477
146o44طب عين شمسريناد عادل عبد الحكيم حسن
3o124oطب عين شمساحمد اشرف احمد فرج عبدالعال
5o5759سياحه وفنادق المـــنصورةنورا أمين كمال محمد عبد الرحمـــن
74o971تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىاحمد جوده سعيد على
تربية ابتدائي المـــنصورههبه السيد السيد عبد السالم573728
فنون جميله فنون حلوانلينا عبد الكريم احمد عبد هللا121647
هندسة المـــنصورهبسمه محمد عبد الحميد محمود الخولى567294
تربية اسيوطاميره مجدى عبد الكريم حامد793355
هندسة المـــنصورهمهاب محمد محمد ابراهيم المكاوي562613
279o46اداب انتساب موجه بنهافاطمه صبحى سعيد محمد ضرار
7954o8نوعية فنيه اسيوطماري بطرس خميس بطرس
طب بنى سويفشمس صفوت محمود حزين62937
27o265تجاره عين شمسمحمد على احمد عبداللطيف
283o3تربية حلوانروان حماده محمد شبل
تجاره دمـــنهورمحمد حافظ محمد احمد المحتسب338317
تربية ابتدائي عين شمسعبدالعزيز ايمـــن عبدالعزيز عطية طيطه292497
7199o2كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاسماء عبد الباسط سعد طلب
رياض اطفال المـــنصورهامانى صبرى محمد احمد الحديدى591324
تربية بنهامصطفى احمد مصطفى عبدالحافض طعيمه276954
دار العلوم الفيومهناء احمد محمد ابوالمجد65565
64266oاعالم القاهرههند هاشم احمد مخيمر
6357o3طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسامين فوزى فهمى عبدالعال
5o1235تجاره جامعة دمياطاحمد السيد عامر على عامر
5o15o5تجاره بور سعيدنورهان نصر محمد الجمال
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسيمـــنى طارق على محمد142466
هندسة االسكندريهايمـــن محمد السعيد حامد العربى459151
اداب الزقازيقممدوح احمد محمد ابراهيم سيد احمد521288
تربية ابتدائي شبين الكوماحمد عبدالرحمـــن عبداللطيف سالم217879
57o236طب المـــنصورهساره ماجد محمد على المعداوى حمامه
تجاره عين شمسمحمد احمد عبدالسالم حافظ287536
صيدله عين شمسمريم جابر عبد الحميد توفيق132196
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414oo1هندسة االسكندريهاحمد هانئ محمود سامي محمد غالب
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننوران شفيق اسماعيل محمد الحماقى261532
تجاره انتساب موجه قاهرهرفيق مجدى صبحى حنا132799
كلية البنات آداب عين شمساسراء نصر غريب عبدالواحد282976
تربية طنطاوالء يحيى حسن الششتاوى الدالى486781
اداب الزقازيقايه عبدالمـــنعم اسماعيل محمد زكى648784
اداب المـــنصورهياسمين مجدى محمد محمد احمد على576413
269o83صيدله القاهرهمصطفى مجدى ابراهيم ابراهيم
تربية ابتدائى فرع وادى جديدشيماء شعراوى صالح محمد749456
تربية الفيومايمان ابراهيم ابراهيم مجرب78793
52o7ooهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةالسيد ثروت السيد صالح
تربية ابتدائي طنطااحمد رمضان على النواجى362566
فنون جميله فنون ج االسكندريهساندى محمد عبد القادر ابراهيم بهنسى411594
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةريم جمال الدين محمد عبد العزيز البلشى235857
23751oكلية تجارة ج أسوانرحمه محمد مسلوب حامد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان اسامه لطفى يوسف عيسى215276
اداب االسكندريههبة حسن انور محمد محمود415918
تجاره طنطامحمد عصام الدين محمد هالل361597
طب المـــنصورهعبير محمد السيد محمد عماشه572839
هندسة شبرا بنهامحمود شعبان عوض عواد السيسى287356
تجاره القاهرهمحمود هشــام محمود علي محمود58868
صيدله االسكندريهمصطفى خالد محمد محمد السمدونى433571
اداب المـــنياآيه علي رضوان ابوزيد723821
تجاره القاهرهالشيماء محمود محمود مرداش57851
اداب اسوانمروه صفوت عبد الحفيظ عوض824544
طب كفر الشيخمحمد مسعد السيد الديب375448
إعالم بنى سويفايه طارق محمد نافع644677
اداب المـــنيامحمود احمد نجيب محمد725958
تربية المـــنصورهخلود حسن عبد العظيم عطيه على589396
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاميره احمد عبدالفتاح سالمه233864
34o235رياض اطفال االسكندريه طالباتحبيبة احمد عبد الحليم عبد العال عالم
66o597هندسة بور سعيدراغب رجب رجب ابو الحسن
8o7826صيدلة سوهاجمصطفى احمد محمود محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محسن محمد حسن عفيفى297316
هندسة عين شمسجوزيف ثابت لمعي جاد هللا133478
تربية ابتدائي شبين الكومهاجر عبدالعليم الزناتى خليفه225571
طب القاهرهشيماء سامى شكر محمد حماد56287
234o38عالج طبيعى ج كفر الشيخناهد رمضان عبدالحفيظ شريف
8o38o7اداب سوهاجايه ابراهيم احمد اسماعيل
12618oاداب القاهرهمريم حسن عياد فرنسيس
صيدله عين شمساحمد سعيد محمد يوسف639667
15179oاداب حلوانساره مجدى عبد العليم محمد
هندسة المـــنصورهاسراء السيد ابراهيم على574917
رياض اطفال االسكندريه طالباتايه السيد فايد رضوان البنا569688
تجاره القاهرهيوسف ياسر احمد معوض عاشور16863
تجاره عين شمسساره حمدى فؤاد احمد على27726
5989oاداب انتساب موجه القاهرهعال اسامه محمود حسين
اداب المـــنصورهابراهيم احمد ابراهيم عبد اللطيف573341
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عبدالعزيز صالح محمد عبد اللطيف217599
صيدله طنطاسلمى مسعد احمد حفنى سليمان364164
طب الفيومليزا ميالد رياض فهيم74661
صيدله االسكندريهنوران محمد على عبد الحميد عوده447959
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511oo1تمريض الزقازيق إسالم مصطفي محمد محمود
تربية ابتدائي جامعة السويسمـــنار محمد سيد احمد سليم658673
هندسة االسكندريهبسنت ايمـــن اسماعيل ابراهيم شحاته349917
تربية ابتدائي الساداتايناس ناصر مولد محمود226531
صيدله الزقازيقاندرو رضا كمال لبيب513325
1146o5هندسة حلوانمحمد مؤمـــن محمد زكى محمد
5o3135هندسة المـــنصورهاحمد حسام الدين محمد على حسن
46o185هندسة االسكندريهإسالم مـــنصور محمد عبد العال العو
485o3oهندسة طنطاخالد محمد بدير السرجانى
8o9251صيدلة سوهاجيمـــنى حمدى عبد الكريم محمود
4575ooفنون جميله عماره ج االسكندريهريم فوزى محمد السيد مرسى
طب بيطرى االسكندريهمحمود خليل حسين خليل الروبى436359
72o429نوعية المـــنياأحمد صالح محمد محمد
اداب انتساب موجه القاهرهمحمود محمد محمد محمد ملش29932
391o43هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةكريم خالد عبد الفتاح غازي محسن
اداب اسيوطمارلين فوكية مسعود جرجس786268
52o444هندسة المـــنياامل فتحى عبد الفتاح عبدربه
3o4153هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى احمد محمد عبدالغنى
تربية ابتدائي االسماعيليهشيماء عطيه محمد عطيه654511
هندسة طنطااحمد رمضان عبد السميع محمد مشرف497248
3444o3تربية اسكندريةمحمد مكى عبدالحميد مرسى مكى
27851oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمها اشرف عبدالمـــنعم ابراهيم
اثار الفيومبسنت بسيونى محمد شمه489359
صيدله الزقازيقخالد امير رمزى ابراهيم شومان569233
هندسة االسماعيليةاسالم محمد موافى ابراهيم651329
518o5طب القاهرهاسماء نظير جيالنى جاد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيرين اشرف سيد احمد132695
46o284هندسة حلواناحمد طارق مصطفي الحسيني حسنين
3o6o7هندسة عين شمسعبد الرحمـــن فتحى السيد محمد
اثار القاهرهاسراء ابراهيم ابو الفتوح عبد القادر376549
حقوق عين شمسمـــنة هللا مصطفى ابوالعال محمد133952
اداب حلواناسراء شريف محمد شــاكر39266
اداب اسيوطشيماء احمد عيسى دياب793141
51882oطب الزقازيقاحمد جمال الباز امام زعقق
هندسة القاهرهمحمد هارون طلب صديق مصطفي124831
282o5oهندسة شبرا بنهاعبدهللا ياسر السيد عبدهللا
515o95اداب الزقازيقسندس أحمد محمد حسين
8o211طب الفيوماريج حسين السيد السيد الجرداوى
نوعية بنهامروه عالءالدين امام احمد279591
2o3841حقوق القاهرهمايان حمزه محمود حمزه
صيدلة اسيوطابرام اشرف بديع فرج 789871
69o58هندسة المطريه جامعة حلوانطارق عمر هاشم سيد
هندسة الفيومزياد حاتم احمد محمد خليل72226
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرنا رأفت صالح حسن عبدهللا215324
43o687تربية ابتدائي دمـــنهورساره خالد احمد زيدان
هندسة كفر الشيخمحمود ابراهيم السيد على سعودى381572
12o932هندسة عين شمسسما عصام صفوت محمد
كلية البنات آداب عين شمسعلياء امين ابراهيم امين49292
صيدلة سوهاجرنا محمد رشدى عثمان813574
نوعية موسيقيه المـــنيامحمد سعيد عبد الرحمـــن حافظ711458
296o37طب اسنان عين شمسعنتر فرج عنتر عبدالرحمـــن
فنون جميله فنون االقصردانييلة ايمـــن عبد هللا معوض348274
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36o56تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا عاطف محمود محمود
السن المـــنيادينا محمد فتحى محمد64945
تربية ابتدائي دمـــنهوراميره محمود محمد عبدالجيد عبدالجواد428284
تربية ابتدائي بنهامحمود ابراهيم احمد محمد الحارونى299564
22o288هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةيمـــنه احمد محمد عبدالقادر
تجاره طنطاحبيبه بالل صالح عفيفى361123
38387oطب كفر الشيخاسماء مصطفى سعد بدر
تجارة جامعة الساداتمحمد لطيف عبد العزيز رشوان427435
42o635تجاره االسكندريهأحمد حلمي أحمد فهمي محمد عبدالجواد
رياض اطفال المـــنصورهساره السيد محمد حسن قاسم594929
حاسبات ومعلومات اسيوطجوزيف ثروت فهيم عبد المالك827527
139oo5حقوق عين شمسمحمود سيد عثمان احمد
2143o5اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره عبدهللا عبدالعزيز سالمه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانلجين محمد ياسر مصطفي محمد حمدى119485
تربية طنطامريم محمد عبد هللا محمد خليفه363391
8o7o83حقوق سوهاجمحمود حمام عبد العال محمد
اداب بنهافادى سمير نصيف ناشد تادرس295647
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف ظريف عياد حليم267418
5897ooتربية المـــنصورههبه رياض رياض ابراهيم
52386oصيدله الزقازيقمحمد على ابراهيم حسن على
تربية كفر الشيخايمان مصطفى يوسف احمد الخرقانى374155
تربية اسوانحسن محمد عبد الرسول على823577
12o427اداب عين شمسنوران محمد حمدى امين عبد الهادى
234o18صيدله طنطالوجينا محمد طلعت الغزالى
تجاره عين شمسمصطفى خالد مصطفى حسن مدنى292633
29574oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةيوسف عبدهللا ابراهيم عبدهللا
43o8o8تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتأميره محمد محمود عبد العزيز زين
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهدير جمال على على الديب215437
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد سعيد عبدالحميد حانة234723
6434o9هندسة المـــنيااسامه عادل جاد حجازى
153o22اداب القاهرهاسالم احمد محمد عبده
حقوق اسواناسالم رمضان عرفه مصطفى738557
تربية رياضيه بنين شبين الكوممحمد ايمـــن سعيد عشماوى227465
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةايمان عبده حامد محمد653939
622o3تربية رياضيه بنين بني سويفحسام مجدى مبروك عويس
تربية اسيوطاالء سيد عبد السميع مرسي799676
طب اسنان جنوب الوادىعلى المشوادى احمد محمد831939
صيدله القاهرهاحمد جمال عرفه على124549
كلية رياض االطفال اسيوطامانى احمد سيد احمد787736
2o9682هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد نبيل على توفيق عبدهللا
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشيماء جابر خطاب صالح234386
اداب الزقازيقنورهان سعيد عبد السيد سيد احمد514224
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد ابراهيم سعدالدين ابراهيم صبيح669739
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود اسماعيل سلومه محمد143657
5o1169تجاره جامعة دمياطإسالم فوزى عوض سليم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانضياء الدين ابراهيم محمد حسن حجازى129519
5926o3رياض اطفال المـــنصورهفاطمه محمد الغريب عبد الحميد محمد
هندسة االسكندريهخلود خالد محمد جمعه موسى349919
هندسة االسكندريهاسالم ابراهيم كامل فرج عبد الهادى472938
66o178كلية أداب بورسعيدمحمود السيد التابعى احمد بدوى
اداب كفر الشيخاحمد حاتم فوزى ابراهيم بدر371155
12o422اداب عين شمسمريم محمد عاطف حسن على رشوان
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اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد مجدى عبدالرازق متولى227198
382oo6نوعية موسيقيه كفر الشيخروجينا عبد المـــنعم السعيد احمد مصطفى
طب القاهرهمحمد احمد مصطفي ابراهيم باش51448
تجاره القاهرهميرنا حمدي سعد ابوسريع مليجي149416
114o16كلية البنات تربية عين شمسماريا مجدى فريد كامل
صيدله المـــنصورهريم هشــام خضر خضر على567653
1888o7صيدله القاهرهفوزيه يوسف سليمان بشير
7884o1اداب اسيوطمـــني حسنى على حسن
صيدله االسكندريهسارة سعيد وهبه عطا هللا435165
732o29كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاروى احمد البدوى محمد على المخلص
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهدى الوردانى عبد الرحيم خليفة812359
8o6938طب بيطرى سوهاجكريستينا كميل فايق شنوده
طب بنهااحمد محمد عبدالمحسن خالف218195
تربية ابتدائي قنا ج الواديرضوه أحمد صالح حسين739541
صيدله بنى سويفانطوني عادل فايز انجلو19243
هندسة االسكندريهيوسف جمال محمد فاضل طنطاوي337268
حقوق القاهرهكريم نصرالدين حنفى فضل51334
1283ooتجاره القاهرهساره عبد الحميد ابراهيم سالمة
662o42حقوق المـــنصورهبسمه متولي عبد العزيز متولي عطا هللا
786o39هندسة اسيوطاسماء محمود احمد صالح
هندسة المـــنصورهعلى العربى السيد على عبد الباقى مقبل الشربينى573239
82oo64كلية الطب البيطرى جامعة أسوانبيتر بركات حبيب سيفين
72o626اداب المـــنيارحاب صالح أحمد محمد
197o59السن عين شمسفاطمه محمود حسن محمود
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد عبدالقادر عبدالقادر سليمان234772
تربية العريشحسناء مجدى حسن احمد حسنين665391
43o155تربية دمـــنهوردعاء شعبان عبدالجواد على صالح
هندسة االسكندريهمحمد شعبان عبد الغفار محمد456724
تجاره الزقازيقماهر محمد مصطفى محمد سرحان641878
دار العلوم ج القاهرهحسام الدين اشرف ربيع عبد هللا32451
5o7227صيدلة بورسعيدمحمد محمد محمد مـــنير عقل
تربية شبين الكومساره وجيه مـــنجود هاشم214839
72oo68تربية المـــنيارشــا عبد الجواد عبد هللا عبد الجواد
66o87كلية األلسن ج أسوانهشــام محمد عبد العاطى جوده
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسدينا على سليمان محمد سليمان288443
تجاره دمـــنهورمحمد عالء صميدة محمد دياب427876
9482oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاشرقت محمد رمضان فضل
4559o8علوم رياضة االسكندريةاحمد طارق حماده حافظ مرسى
23171oتربية ابتدائي شبين الكومخديجه محمد عادل مصطفى ابراهيم
هندسة عين شمساحمد بهاء ابراهيم عبد الرازق الكومى146763
19479oاداب انتساب موجه عين شمسساميه محمد عبدالمـــنعم محمد سعيد
46o27oهندسة المطريه جامعة حلوانعبد هللا محمد حفيضه مـــناع
تربية ابتدائي المـــنياشيماء احمد عبدالحميد عبدالوهاب715919
تربية المـــنصورهمرفت ماهر محمد المتولى ابراهيم569439
صيدله طنطامحمد بسيونى السيد أحمد الزواوى485572
3o24ooالسن عين شمسسارة عماد احمد محمد ونس
تجاره القاهرهنرمين مرسى سيد على عثمان35351
5o32o5تربية جامعة دمياطسهام سمير محمد محمد على
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفشيماء جمال رمضان على68515
293o84تربية عين شمسصفا مـــنصور شلبى قورص
73514oتربية ابتدائي قنا ج الواديدعاء طه صبرة حسن
7377o5نوعية قناهبة محمد نور كمال الدين
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تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيسرا حسنى عبد الغنى السيد137472
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمونيكا رأفت فهيم مقار652173
هندسة الزقازيقعمر ابو بكر محيى الدين احمد عامر519826
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندنيا صالح احمد محمد153721
2658o5اداب عين شمسياسمين سعد حميد محمود
34431oحقوق االسكندريهعالء خليفة عبدالقوى خليفة غريب
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمـــنى مصطفى يوسف محمد62321
تجاره طنطامحمد عبد هللا حسن حسن الشــامي487714
حقوق طنطامحمد أشرف عبد الحميد محمد الخولى426341
هندسة اسوانمريم صالح على احمد744296
فنون جميله عماره ج االسكندريهنورهان محمد سعد مـــنصور يوسف455385
243o2هندسة القاهرهعبد الرحمـــن توفيق محمود احمد
تجاره بور سعيداحمد عبد القادر محمد نصر الدين حميد663175
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامـــنيه محمد ابراهيم عبداللطيف271729
تجاره القاهرهندى سيد فكرى عطا محمد153789
صيدلة بورسعيداموره هشــام محمد حسن ابو ليله563691
تجاره القاهرهمصطفى ابراهيم محمد ابو زيد55854
حقوق االسكندريهسارة حسن محمد حسين محمد423933
صيدله القاهرهاحمد اشرف السيد احمد48326
صيدله الزقازيقامـــنيه صالح عبد الرحمـــن حسن النمـــنم584578
اداب انتساب موجه االسكندريهباسم عادل السيد السيد عبد الاله343669
طب بيطرى القاهرهالشيماء اشرف يحى محمد55579
عالج طبيعى ج كفر الشيخاميره محمد السيد عبد الحميد السيد591398
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفتغريد على عبد الرازق محمد797971
5883o9تربية رياضيه بنين المـــنصورهعمرو بكر عبده محمد موافى
اداب بنهااسراء حسين على خليل ابراهيم293125
2o48o6تجاره عين شمسمعتصم با سيد حامد طه
فنون جميله فنون ج االسكندريهايه فكرى محمد محمد الرشيدى339872
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد فتحي السيد عثمان58861
5o2144تجاره جامعة دمياطاحمد نبيل االمام الخضرجى
5178o6نوعية الزقازيقناريمان رضا موسى سعد
اداب اسيوطاسالم سمير صالح محمد792193
5o1273تجاره جامعة دمياطمـــنه هللا مصطفى محمد النحله
تربية ابتدائي طنطامحمد مسعد محمد مصطفى  النجار358333
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعمر جمال عيسي عبد الفتاح722892
صيدله حلواناسراء محمد مصطفى حسين789455
تربية ابتدائي بنهادنيا محمد على محمد282845
تربية العريشايمـــن سالم هويشل نصر666418
كلية البنات تربية عين شمسنشوى ابراهيم محمد احمد271934
نوعية بنهاامانى عبدالنبى عواد ابراهيم293293
8o198oتربية اسيوطايه عبيد ابوالعز عقل
585oo7تربية الزقازيقاسماء مـــنتصر سعد محمد السيد
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمـــنة هللا محمد طلعت عبيد62317
تربية ابتدائي دمـــنهورعزه عبد القادر محمد محمد كوهيه428396
دار العلوم ج القاهرهيوسف طارق محمد ابوعياد139786
حقوق المـــنصورهايه رضا طلبه ابراهيم582698
51o669تربية ابتدائي الزقازيقامجد احمد كامل السيد احمد عيسوى
صيدله االسكندريهأسماء مصطفى عيسى محمد351115
22815oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد صبرى راغب سعد
تجاره القاهرهعبد العليم عبد العليم عبد العليم عبد العليم البلم49633
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمود احمد شحاته احمد علي523218
23966oهندسة عين شمسمصطفى على عيد على

Page 1940 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
356o5oتربية طنطازينب فتحى ابوزيد النحراوى
33512oطب اسنان االسكندريهلورا شكرى وديع نبيل شكرى
تجاره بنهاحنان سليمان عبدهللا محمد تعلب285386
اداب المـــنصورهسماح سعد ربيع الدجوى494696
793o59هندسة اسيوطبيتر الفى نجيب عياد
اثار القاهرهاسماء عصام على عبداللطيف283749
699o3تربية ابتدائي بنى سويفمحمد غانم يسين درويش
رياض اطفال بنى سويفنيرمين محمد عبد الرحمـــن عباس67876
2o4388عالج طبيعى القاهرهنادين على محمد عطيه ابو العال
تربية رياضيه / بنات طنطاهاجر محمد إسماعيل سيدأحمد دويدار363422
5776o5هندسة المـــنصورهعبد الجواد اسامه عبد الجواد الجنايني
1481o8هندسة القاهرهحازم ناجي مرسي احمد مرسي
56o48oهندسة المـــنصورهوليد احمد محمد رفعت النحاس
657o72تجاره االسماعيليه ج قناة السويسبيشوى متي نجيب متي
تربية دمـــنهورعمرو صالح هيبة ابوهندى427815
792o42تربية ابتدائي اسيوطساره محمد رفعت ناجى جاد
نوعية قنامحمد صبرى السيد امين734426
72o697تجاره بنى سويفسليمان يوسف بولس موسى
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد وائل صبحى القناوي221923
طب االسكندريهايه وحيد نادى بركات احمد339583
هندسة الزقازيقمصطفى مجدى عبدالرحمـــن احمد مرسى644248
طب المـــنصورهاسراء محمد عبد الحميد احمد الديب563511
38o152تربية كفر الشيخاسراء حسن محمد ابوباشــا
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةسحر عويضة الصغير محمد655676
حقوق عين شمساميره عاطف عابدين محمد السيد293129
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد حجاج عبدالستار مبارك733876
تربية عين شمساسماء عابدين محمود صفا283747
7o1o9تربية بنى سويفمحمد سالم عبد الكريم عثمان
تربية االسماعيليهنورهان عبدالمجيد محمود سناده عوض653716
عالج طبيعى القاهرهنهى ايهاب محمد على البرقي262758
522o28صيدله الزقازيقنورهان على محمد محمد على
498o58طب طنطاندى عصام السعيد الشحات إبراهيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى محمد حسين حامد261712
تجاره انتساب موجه المـــنصورهاحمد محيسن السيد شلبى السيد595454
تجارة جامعة الساداتعبدالرحمـــن كمال السيد عدس223894
3735o7تجاره كفر الشيخاحمد عبد الستار حامد عبد الفتاح عيسى
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةشيماء عبد البديع الصغير احمد عبد الفتاح528864
طب المـــنصورهشروق نزيه عبد العظيم عبدالمـــنعم غالى493824
هندسة القاهرهاحمد ماهر عبد الفتاح ابراهيم رفاعى47238
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوربسنت محمد السيد مـــنصور التونى446261
8o5547تربية ابتدائي سوهاجيسرا حسنى عزوز محمد
طب بيطرى االسكندريهجهاد عبد الغنى حفني إبراهيم341742
هندسة االسكندريهعال احمد محروس عبد الحميد ابو ريه414411
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةبالل السيد محمود ابو عجوه243714
اداب المـــنيادينا خالد شعبان مهدى713394
8o9497تربية سوهاجايمان احمد محمد حسن
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسفاطمه ربيع محمد احمد211719
تجاره انتساب موجه  عين شمسفادى جرجس حنا رزق266897
3o3164صيدله طنطامصطفى سعد على محمد خيامي
هندسة االسكندريهشــاهندا ايمـــن عبد هللا سيد احمد خليل414995
2777o7اداب بنهادعاء طارق فاضل على
حاسبات ومعلومات شبين الكومغاده ابوالفتوح ابوالفتوح عبدالعزيز235831
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تربية ابتدائي اسيوطشيماء محمد حسن محمد797329
تجاره بور سعيدتهادا نعمان محمود مصطفى فراج663346
اداب انتساب موجه القاهرهنورهان محمود عبد الحي عبد الرحمـــن149429
تربية الفيومايه سيد عبد المقصود مرسي74942
هندسة عين شمساحمد عالء محمد يوسف188659
82118oتربية نوعية اسوانمارتينا جرجس فؤاد عبد المقصود
تجاره عين شمسمادونا نادى يعقوب اسكندر34184
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةتوفيق محمد توفيق احمد  الجندى231233
11746oهندسة شبرا بنهاابانوب ماجد ايوب سيدهم
تجاره عين شمسحنين احمد كامل حلمى188264
3o87oهندسة القاهرهمحمود عالء الدين محمد محمد موسى
طب طنطااية سعيد عبد الغفار العشماوى363189
صيدله المـــنصورهمحمد حسين عبد الحميد شطا591621
382o55تربية طفوله كفر الشيخنورا محمد ابراهيم اسماعيل سالم
تجاره عين شمسروال طارق سالم نصر116635
 تربية الساداتهدير وائل محمد لطفى عبدالحكيم224889
هندسة اسيوطمحمود محمد يوسف جودة67741
اداب حلوانريم محمد فتحى على31647
78978oاداب اسيوطادهم سيد محمود على
56o486فنون جميله فنون المـــنياعمر رأفت السعيد عالم
هندسة اسيوطصباح فايد حسين فؤاد36894
هندسة حلوانعمرو عبد الباسط رمضان محمد148151
تربية دمـــنهورايمان مسعد عبد الفتاح عبد القادر429271
تربية بنى سويفايه عشيري عبد الرحمـــن محمد62968
السن عين شمسمارينا نصر هللا مصرى توفيق283835
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن ايهاب على خليل حسنى413871
طب كفر الشيخاحمد ابراهيم عبد الباسط داود375249
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود ابراهيم عبد القادر إبراهيم حسين235323
رياض اطفال المـــنصورهعال ناجى محمد عبدالسميع شــاكر486857
35481oصيدله االسكندريهامانى رائد السيد رمضان مهدى
تربية االسماعيليهشيماء حسن راشد حسن656661
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد احمد عزوز عبد النبي احمد421649
اداب عين شمسمروه اسماعيل محفوظ اسماعيل298989
اداب المـــنصورهاشرقت وحيد احمد ابو اليزيد احمد492212
هندسة شبرا بنهاكيرلس كامل شفيق موسى288767
576o22صيدله المـــنصورهمجدى محمد عبد الباقى على يوسف كيوان
515o32نوعية الزقازيقايه حمدى عبد العظيم محمد سليمان
459o88هندسة اسيوطمحمد امير محمود صدقى عبد الخالق
هندسة المـــنصورهاحمد خالد عبد الشــافى طه االتربى573188
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان انسان سعد الشعلة218611
صيدله عين شمسمريم فتوح احمد السيد293434
74o332تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمه فتحى رجب على
تربية طفوله الزقازيقندى محمد حسن محمد حسن515145
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمحمود سيد محمد حسن برجيس295686
اداب بنى سويفايمان سيد ابراهيم عبد المجيد66757
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء رزق عبود مـــنصور الخولى49335
293o61كلية البنات تربية عين شمساسماء مجدى عبدالوهاب اسماعيل
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان سعيد عبدالفضيل الخولى233886
حقوق بنى سويفحماده ناصر حسن طه722335
3o6o25اداب انتساب موجه عين شمسشمس اشرف عبدالحافظ عليوة
اداب عين شمسعبد هللا حسن سعيد الزلبانى146958
تربية بنهامحمود احمد سالم حمد عوده284674
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هندسة االسكندريهاحمد عادل مساعد قمصان على455169
تجاره عين شمسزينب عصام سعد عبد المقصود121419
12o478هندسة عين شمسدنيا محمد صابر محمد محمد سعد الجوهرى
هندسة القاهرهيمـــنى جمال فوزى حامد31964
11764oهندسة عين شمسرنا ياسر صالح الدين عبد الحميد
792o39تجاره اسيوطريم سلمان على مفتاح
هندسة المـــنياعرفان رمضان حسن سليمان211239
2313o7تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد طلبه عبدالحميد بزه
4564o6هندسة االسكندريهأحمد محمد عبدالحميد محمد الزينى
72o475تربية المـــنيامـــنى إبراهيم محمد إبراهيم
5o3582طب المـــنصورهدينا عبد هللا عبد هللا الجبالى
السن عين شمسهشــام ابراهيم حنفى حنفى محمود123326
2925o8تربية عين شمسعمر عبدهللا سيد محمود
تربية حلواننرمين شعبان احمد محمد شعبان211341
585o55اداب الزقازيقهاجر عالء محمد فتحى عبد الحميد
58o46oدار العلوم ج القاهرهمحمد السيد موسى محمد موسى
2176o6تربية شبين الكوماسالم عادل سعد فرحات المشد
اداب بنى سويفاحمد سيد عبده عبد الرحمـــن93972
تجاره االسكندريهسلمى عبد الفتاح حسن علي السيد411171
6376o3تجاره الزقازيقلمياء عبد هللا محمد خاطر
هندسة الزقازيقهشــام محمود فؤاد ابو هيبه المليجى635477
3o3286تربية بنهاوالء ابراهيم محمد ابراهيم
36o182اداب طنطاندى نبيل عبدالقادر ابراهيم حسانين
هندسة القاهرهضياء هاني محمد محمود54788
اداب المـــنياامـــنيه عبدالصبور محمد دويدار723559
رياض اطفال المـــنصورهايمان احمد السيد عبد الرازق582694
2o7646تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان مجدى حمدى احمد سالم
صيدلة اسيوطمالك عز عزت حنا799596
57o668تجاره المـــنصورهكريم صبرى محمد ابراهيم العدوى
تربية ابتدائي كفر الشيخامير السيد محمد عبدالهادي375769
رياض اطفال المـــنصورههاجر محمد محمد مصطفى فرج كامل585847
طب بيطرى دمـــنهورروان خيرى يونس عبد المجيد محمد445399
هندسة االسكندريهعمرو محمد السعيد مصطفى عمر455264
هندسة المـــنصورهصالح عادل فتحى محمود شهبوب587989
796o62حقوق اسيوطاحمد عبد المـــنعم احمد حسن
5o5464طب المـــنصورهمحمود سليمان زكريا سليمان ندا
3o116oتجاره انتساب موجه  عين شمسابراهيم حسين زيدان صالح احمد
49782oاداب طنطاعالء خالد السيداحمد خالد
56o736تربية ابتدائي المـــنصورهتسنيم سالم غازى سالم ابراهيم
تربية اسكندريةالسيد محمد السيد ابو الدهب421615
هندسة االسكندريهمحمد مصطفى على محمد عبد العال414798
تجاره عين شمساحمد محمود بيومى محمود133161
2133ooطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد شعبان رمضان مصطفى القرمه
طب المـــنصورهسمر مدحت حامد االمام575343
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن على محمد على79888
56oo95تجاره المـــنصورهمحمود اسامه سيد محمد موسى
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنبيل محمد موسى خليل المتينى442115
تربية ابتدائي دمـــنهوربسنت السيد على شلبى431189
74596oتربية ابتدائي قنا ج الواديآية عبدالاله احمد محمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمراد ثروت صالح ابراهيم متولى235552
تربية ابتدائي المـــنصورهنيره احمد احمد محمد عنتر591348
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن عوض هللا محمد على سليمان342876
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تربية ابتدائي المـــنيارحاب نصر حسين حسن716737
فنون تطبيقيه حلواناسراء السيد صابر عبد اللطيف39993
طب المـــنصورهعبد هللا مرزوق محمد حسين القاضى487817
هندسة بني سويفالحسن على حسن عبد المجيد69788
هندسة المـــنصورهاحمد ربيع ابراهيم العدوى573797
5o9983صيدله الزقازيقسماء محمد محمد ابراهيم عبدالرحمـــن
هندسة شبرا بنهاحسن عالء الدين سالم محمد سالم44211
497o82اداب طنطاعبد الرحمـــن محمد فؤاد عبد النبى محمد
هندسة اسيوطاحمد خالد عبد الحميد شحاته احمد491791
اداب عين شمسنادين خالد عمر محمود السيد198332
6121oاداب بنى سويفمحمود سعيد شحيت معوض
64o557اداب الزقازيقندى محمد عطيه محمد
4592o6هندسة اسيوطمحمد السيد عبد الدايم عبد هللا يونس
تجاره عين شمساسالم محمد رمضان محمد شحاته287524
تجاره القاهرهمحمد حسام الدين محمود حسين155641
49o337طب المـــنصورهمريم على سعد محمد رمضان
3853o5فنون جميله فنون ج االسكندريهيمـــنى عبدالحميد محمود صالح
تربية االسماعيليهاسماء سمير شحاته حسين656465
584oo4هندسة الزقازيقعمر صالح سالم مـــنصور محمد
هندسة المـــنيااحمد ابراهيم طلعت عبدالخالق محمد احمد455843
تجاره االسكندريهدنيا يوسف عبد المـــنعم محمد347551
تجاره بنهاعمر عماد انور عبدهللا275862
5o5417تربية جامعة دمياطميار السيد محمد ياسين محمد
5o1771اداب جامعة دمياطاشرقت احمد عزت ابو المجد
28o853تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد احمد محمد احمد
8o1799اداب اسيوطزينب البدرى مهران عثمان
عالج طبيعى ج كفر الشيخميرنا اسامه احمد حسن المحالوى354173
تربية طفوله االسماعيليهنور عبدالسالم محمد ابراهيم يوسف652544
اداب كفر الشيخسناء جمال عبده يوسف القرضاوى372497
تربية سوهاجاسماء محمد زكريا عبد اللطيف829644
7o447تربية ابتدائي بنى سويفنهال اشرف صالح سعيد
8o1372تربية اسيوطعمر مدحت احمد محمود
23ooo9تربية الساداتاميره اسامه محمد رشــاد عبد العال 
7136o9طب المـــنيامارينا جوزيف وليم حنا هللا
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفياسمين عبد العظيم حسين عبد العظيم718491
تربية الفيوممحمد عوض هللا فضل حسانين77469
تربية دمـــنهورسارة مؤمـــن محمد موسى429418
اداب انتساب موجه االسكندريهعبد الرحمـــن محمد عبدالسالم يوسف محمود338598
4292o6كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةأمـــنيه حامد محمود حامد غزال
طب اسيوطكاترين هانى حلمى لوقا827717
734oo3تربية ابتدائي قنا ج الوادينورة عمر محمد احمد
تجاره طنطامحمد خليفه محمد خليفه ابوكحله352728
138o7هندسة القاهرهشــادى فهمى عبد الحافظ ابراهيم
2375o9اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسرحمه سيد محمد احمد
تربية طفوله ج دمـــنهورفاطمه هالل حافظ خليل431376
اداب حلوانمؤمـــن احمد كمال محمود266689
7898o1اداب اسيوطمحمد ايمـــن سليمان احمد
44719oطب اسنان طنطاإسراء السيد السيد الشباسى
56658oاداب المـــنصورهندى عبد المـــنعم محمد عوض
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةكريمه خالد مصطفى محمد283827
28298oكلية البنات تربية عين شمسامانى عبدالوهاب محمود جماز
حقوق القاهرهاحمد محمود على محمد محمد عبد الفتاح54572
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كليةاسمجلوس
هندسة االسكندريهحسام الدين محمود امين احمد زويل415138
صيدله طنطاعلى طاهر على المسنى362673
2684o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتقى احمد صفوت عباس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهدير صبحى ممتاز مصطفى خضر236571
رياض اطفال االسكندريه طالباتمريم حسن على طالب على423669
طب بورسعيدنسمه العربى ابراهيم السيد جاد565377
تجاره الزقازيقمحمود على محمود احمد رمضان518786
5o4463اداب جامعة دمياطمحمود ربيع أحمد رجاء اسماعيل
45996oهندسة طنطامحمد احمد فتحى السيد رضوان
اعالم القاهرهندى محمد يحيى بدوى عبد الهادى639952
5965o4طب المـــنصورهنادر السيد عبد اللطيف محمد ابراهيم
تربية اسكندريةميار محى الدين حسين عبدالعزيز حسين417184
طب الفيوممحمود احمد محمود روبى73374
تجاره االسكندريهاالء ممدوح صادق أحمد محمد419446
72157oرياض اطفال الفيوم طالباتنورا عادل عقوال حنا
طب المـــنيامحمود صالح محمود السيد754138
5124o4تجاره الزقازيقنورهان هانى عبد الفتاح عزب
19oo59هندسة حلوانعبدالرحمـــن عبداللطيف شكرى عبداللطيف
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنرمين رمزى عبدالحميد عشيبه222281
141o26تربية ابتدائي عين شمسامـــنيه خالد مغازى محمد رزق
8o8o53تربية ابتدائي سوهاجصالح احمد محمد يوسف
صيدلة اسيوطاسماء رمضان عبد هللا حسن746924
تربية ابتدائي اسيوطغالى قزمال غالى شرقاوى792336
حقوق اسيوطمحمود جمال حلمى محمد728245
اداب الزقازيقنهال احمد محمود محمد524925
فنون جميله عماره ج االسكندريهفاطمه ايمـــن عبد المـــنعم محمد محمد زيتون346387
حقوق قنا جنوب الوادياحمد عبدالرءوف جادهللا احمد746517
66o952كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةمـــنه هللا سعد محمد عبد هللا حمدون
58432oهندسة المـــنصورهمحمود ابراهيم السيد محمد السيد
428o96تربية دمـــنهورمحمود محمد السعيد عبدالعظيم صالح
8o956oتجاره سوهاجاحمد محمد العربى عبد الرحيم
تربية حلواناسراء ابراهيم محمد الشربينى51576
هندسة عين شمسماركو اشرف الفى اسطفانوس189878
2o21o8طب القاهرهمحمود صالح فتحى احمد النجار
السن عين شمسنجالء مجدي السعيد عمر491862
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا محمد حنفى احمد مطاوع35158
66o8oتجاره بنى سويفمحمد محمود احمد عبد العظيم
اعالم القاهرهاالء عبدالنبى مـــنصور على الشعراوي285358
24o338تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد صالح عبدالمرضى خليفه
37o381تربية ابتدائي كفر الشيخبسمه محمود سعد السيد عباده
هندسة الزقازيقمحمد محمود عبد العال احمد ندا524116
27o634تجاره القاهرهدينا سامى السيد ابراهيم على
27911oطب اسنان طنطاهاجر يسرى احمد طه شرف الدين
تجاره عين شمساسالم محمود مـــنصور مـــنصور281412
تربية حلوانسيف عبد الوهاب محمود عبد الوهاب حسب النبى19734
اداب الزقازيقاسراء مرسي احمد الصاوي عبدالمعطي647368
1299o2تجاره عين شمسناردين نشــات حلمى قرياقص
2o4752اداب حلوانمحمد معتز ابراهيم عبدالفتاح
تربية الفيومايه السيد محمد عبد القادر78386
اداب طنطااشرف محمد سيد محمد عثمان361398
تربية ابتدائي دمـــنهورهدى محمد بدر اسماعيل ايوب428993
516o73اداب الزقازيقبسمه رضا السيد سالمه
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كليةاسمجلوس
هندسة طنطااحمد فايز سعد السيد احمد السمالوى357355
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد خالد محمود رمزي17341
هندسة عين شمساحمد مصطفي امين محمد فريد127159
اداب اسيوطحسام عبد المـــنجى مـــندى فرغل792326
تربية المـــنصورههاجر مجدى انور الحنفى صالح591881
43o244تجاره طنطاشرين شوقي محمد عبد الرازق الجمسي
صيدله االسكندريهسلمى محمد محمد رشــاد محمد قاعود435775
هندسة طنطاهبه حماده محمد حسن شــاهين567384
654o13صيدله االسماعيليه ج قناة السويسنور غريب عبد العزيز على نجم الدين
8o825اداب الفيومصابرين معوض عبد هللا محمد
2o199تجاره القاهرهمحمد سمير عبد المحسن موسى
358oo3هندسة اسيوطيوسف حامد سعد عبد الحميد شــامه
اداب االسكندريهتقى ابراهيم احمد ابراهيم ابو العال  423373
طب المـــنصورهمـــنى المكاوى حبيب المكاوى على576642
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامل حسن على على137412
طب الزقازيقفاطمه ابراهيم عبدالمـــنصف الشرقاوى515547
هندسة االسكندريهمحمد عالء عبدالسميع محمد حراز457239
تربية بنى سويفخلود عيد زكريا عيد67791
3o3457هندسة شبرا بنهااحمد محمد ابوالفتوح محمد
هندسة القاهرهسليمان محمد سليمان محمد125685
73o596السن المـــنياشيرين ابراهيم انس عثمان
اداب الزقازيقنهى قطب عبدالهادى قطب645543
اداب الزقازيقهدى جمال محمد الحسينى سليمان514613
57ooo7تجاره المـــنصورهامـــنيه امير محمد يس عبد الرحمـــن
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالحكم سعيد عبدالحكم محمد224561
51289oطب الزقازيقندى خالد حسينى الدمرداش اسماعيل
195o82اداب عين شمسسميه محمد سليمان عفيفى
تجاره انتساب موجه المـــنصورهفؤاد ناجى فرج هللا ابراهيم حسين579171
اداب حلوانشــامه محمد حسن احمد149562
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتندى هشــام محمد محمد خطاب137862
صيدلة بورسعيدصفاء محمد على جاد محمد565187
66o11رياض اطفال بنى سويفعبير ابراهيم سيد عبد القوى
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةبريهان عصام زكى حسن على346292
تجاره بنهامحمد عبدالمعبود عبدربه قطب231148
هندسة كفر الشيخاحمد عاطف عبدالعزيزعطيه عمار373642
تربية ابتدائي بور سعيداسراء احمد احمد عبد الملك والي661444
692o5تربية ابتدائي بنى سويفمى جمال فتحى محمد
8o6768تربية ابتدائي سوهاجصفاء اسماعيل محمد محمد
اداب القاهرهمريم امام محمد سطوحى149312
74939oاثار قنا جنوب الواديمحمد سعد ابوبكر حسنين
اداب قنا ج جنوب الوادىهند سعيد ابوالمجد على732132
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد رشــاد عبدالصمد عبدالوهاب الننى394627
415o76هندسة االسكندريهفاطمة شريف توفيق محمد عبد الهادى
تربية ابتدائي دمـــنهوركريم خالد سعد حجاج هبيلة425691
215o91تربية شبين الكومنجالء صبحى عبدالحميد على
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد اشرف رمضان خطاب441412
51943oتجاره الزقازيقمحمود حسين محى هالل
57o3o5طب المـــنصورهميران سامى الدسوقى البديوى
3o4o8هندسة القاهرهعبد هللا ماهر محمد اسماعيل
تجاره عين شمسزينب حسن ابراهيم حفني273976
643o96هندسة الزقازيقايه حلمى محمد احمد اليمانى
14o478تجاره عين شمسرضوى عادل عبد المطلب السيد ضوه
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كليةاسمجلوس
58o359هندسة المـــنصورهماجد طارق عرفات عبد الفتاح قزامل
6422o7تجاره الزقازيقعبد اللطيف حمدى عبد اللطيف احمد
4434o9كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورزياد عادل فهمي محمود سيد أحمد الغنام
511o46صيدله الزقازيقسارة سمير حسني متولي
صيدلة اسيوطدميانه ممدوح مرزوق متى826152
711o11طب المـــنياألهم محمد جمال ابوبكر
118o85تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسليم طارق سليم حسن
521o3oهندسة حلواناحمد محمد احمد محمد سيد احمد
299o73تربية عين شمسامـــنيه السيد عبدالوهاب راشد
72o962نوعية المـــنيامصطفى محمد ابراهيم حسن
732o88تربية ابتدائي قنا ج الواديشــاديه على مبارك محمد
اداب حلوانايمان مرجان ابراهيم عبد المجيد16972
37oo55تجاره االسكندريهاسالم نبيل احمد ابوالنضر
طب بنهاايه حمدى عبدالحفيظ احمد232664
تربية ش.طفولة العريشندا حسين موسى حسين666535
تربية سوهاجابتسام عبد الناصر خليفه حامد818231
تربية ابتدائي الفيوماسماء ابراهيم احمد سعد77259
حقوق بنهامـــنار محمدى فهيم عبدالغنى279989
44oo41صيدله االسكندريهعمر محمود حلمي امين عياد
تربية طفوله اإلسكندريةامـــنية محمد محمود مصطفى419777
اداب القاهرهساره محمد عبد الرازق عبد الحميد31122
هندسة الفيوماحمد محمد فؤاد محمد مرتضى74289
356o76تربية ابتدائي طنطافرح احمد اسماعيل حسين
8o6658تربية ابتدائي سوهاجايمان محفوظ عبد الرحمـــن عبد الاله
نوعية بنهازينب صبرى عبدالفتاح على ابراهيم284928
هندسة الفيوممروان كرم علي عبد الحافظ رجب456296
6473o8اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعبير مدحت رمضان محمد
6496o1طب االسماعيليه ج قناة السويسايمان سليمان حسين محمد
صيدله االسكندريهكيرمينا مجدى لطفى كامل خليل434396
292o6oكلية هندسة بنهاحسام حسن راضى حسن
تجاره كفر الشيخمصطفى محمد بسيونى الدميرى375985
صيدله القاهرههدى فتحي محمد جودة28548
58863oهندسة الزقازيقهانى فوزى السيد عبد الجواد
صيدله الزقازيقمحمد عوض عبد الحميد الدرس495265
كلية األلسن بنى سويفكريم طه باهى عبد الرازق66318
اداب حلوانامانى هشــام محمد مصطفى الطيب137825
اثار القاهرهاسراء حسين احمد عبدالجليل261316
1429o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود امير حامد العماوى
تجاره القاهرهعمر سامي عبد الفتاح ابراهيم41692
هندسة االسكندريهحازم حسام على عبد ربه337223
صيدله الزقازيقايمان مصطفى رضا عليوه يوسف641146
طب المـــنياعبد الرحمـــن احمد فرغلي علي714445
تربية العريشندا عميرة محمد عميرة666536
56214oطب المـــنصورهعمر محمد الحسينى حسن المهدى
49oo4oصيدله طنطاندى ماهر يوسف المهدى ابو طبل
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرحاب احمد مصطفى عبد الخالق فوده228557
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسميرنا عماد امين عشماوى محمد636187
366o49اداب طنطامحمد طلعت محمد جابر عامر
تربية طفوله اإلسكندريةضحى محمد محمد محمد نفادى عيسى346278
2378o4هندسة اسيوطاحمد مصطفى على مصطفى
السن عين شمسساره سيد حنفي محمد شلبى35288
422o77تربية اسكندريةمحروس سالمه محروس محمد سالم
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كليةاسمجلوس
كلية حقوق المـــنيامحمود صالح محمد عبدالحكيم712658
اداب اسيوطاسراء ماهر محفوظ على828348
2o9145تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد صبحى حامد محمد
تربية عين شمسندى احمد محمود جاد295129
كلية اآلثار سوهاجفاطمه احمد جمال محمد محمود644696
23o524اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةابراهيم رفعت محمد احمد
هندسة المـــنصورههشــام الشربينى محمد عيد الشربينى562774
19o181السن عين شمسنورهان صفوت يوسف مصطفى
51626oطب الزقازيقاالء محمد عزت عبد الدايم احمد الفضالى
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمادونا ايمـــن فايز فهيم134757
345o64تجاره االسكندريهيوسف سعيد ياقوت على صالح
تجاره االسكندريهزياد نجيب محمد عبدالكريم موسى425323
اداب االسكندريهنهى حسن ابو زيد عبد اللطيف عوض423556
5816o6تربية ابتدائي المـــنصورهخلود السيد ذكى عيد عبد اللطيف
تجاره بنى سويفنورا يحى جمعه عوض71339
تجاره القاهرهمصطفى عبد المقصود مصطفى محمد23417
443o28كلية الصيدلة ج الساداتطه حسن حمزاوى حمزه
تربية رياضيه / بنات بني سويفشروق كمال فهمى عبد الفتاح64961
اداب القاهرهايه عاطف نادى محمود39582
21o688تجاره القاهرهعمرو عبدالحميد محمد عمرو محيسن
اداب بنهاساره حسن محمد حسب النبى298943
58o327طب الزقازيقفاطمه الزهراء جمال عبد الناصف احمد عبد الوهاب
رياض اطفال المـــنيا طالباتوالء عيد غانم عبد المقصود721757
تجاره اسيوطعفاف عزت سعيد فلتس794184
صيدلة اسيوطماريو ممدوح نجيب سليمان736861
تجاره الزقازيقمحمد احمد مصطفى عبدالرحمـــن درهوس649455
صيدله االسكندريهأحمد عبد الغني حامد عبد الغني أحمد غالب441277
هندسة المـــنصورهمحمد سيف حسنى على السيد شطا566394
4238o2اداب دمـــنهورنفين مهدى خليل البربرى
1879o5هندسة عين شمسمحمد خالد عبدالفتاح المعطر
746o17تربية ابتدائي قنا ج الواديوفاء عامر عبدالفتاح حمدي
8o613oتربية ابتدائي سوهاجشروق محمد احمد عثمان
5o6246تجاره جامعة دمياطايهاب حشمت صمويل حرفوش
رياض اطفال بورسعيداميره السيد السيد سليمان حواله661749
8139o1تجاره سوهاجمـــنتصر عبد اللطيف محمد عبد القادر
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفاطمه محمد فريد محمد نصار236125
5o1179تربية جامعة دمياطعمرو ناصر عبده الغازي
تجاره عين شمسندى سيد فرج حسن فرج114228
تجاره اسيوطعلى حسن عبد المـــنعم طه794769
اعالم القاهرهايه اسامه عمران سليم117667
ع.دولى اعالم مدينةالشروقنورهان ياسر حسن عبد هللا659799
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاالء شوقى ابراهيم بكر محمد221263
هندسة طنطاهدير نصرالدين فاروق ذكى محمد567387
4866oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانروان احمد رمزي محمد
علوم االسكندريهاحمد محمد احمد محمود متولى338743
4934o1صيدله طنطاسمر حسام ابراهيم الحداد
كلية البنات آداب عين شمسهانم عبدهللا عنتر السيد282688
هندسة الفيومعماد خالد محمود محمد فرج345417
38o432طب كفر الشيخميرنا سامي شحاته محمد مـــنيسي
هندسة المطريه جامعة حلواننرفانا طارق عبد اللطيف جمال636579
415oo3هندسة االسكندريهميادة مـــنتصر حسن على عفيفى
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةهديل عادل فتح هللا عبد السعيد عليوه216611
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كليةاسمجلوس
طب الزقازيقمحمد صادق عبد المقصود ابراهيم على السمرى562351
8o4177تربية ابتدائي سوهاجمجدي ممدوح محمد فرغل
823oo2تربية اسوانبسنت احمد امين محمد
تربية سوهاجمصطفى ممدوح احمد خليفه815844
45oo64كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورخلود فايز عبد السالم الشــافعى
اداب طنطااسالم سعد اسماعيل محمد ابوخضره361389
اداب حلواناحمد عبد العال توفيق محمد127349
اداب طنطاتسنيم محمد عبدالحى محمد البياعه486814
اداب انتساب موجه القاهرهابرام مـــنير فهيم بشــاى29498
277o25تربية ابتدائي بنهااشرف عبدهللا محمد شعبان عبده دسوقي
3713o2طب االسكندريهاسالم رمضان عطيه عبد العال سلطان
اقتصاد مـــنزلى حلوانندى نجم الدين زين العابدين نجم الدين121839
تجاره االسكندريهمحمد اشرف محمد محمد ندا416325
تجاره القاهرهاحمد شحاته على عزازى211257
تجاره عين شمستقى سعد الدين السيد ابو هيبة 13214
اداب القاهرهليلى احمد محمد احمد265855
طب القاهرهسمر عبد المجيد محمد صالح821914
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةالزهراء رمضان أسماعيل رمضان خليل517719
3o4564هندسة عين شمسايه ايمـــن عبدالحكيم عبد ربه عابدين
21o285خدمه اجتماعيه حلوانشيماء فتحى عبدالعزيز عبداللطيف
تربية ابتدائي الساداتمياده اشرف عبدالفتاح محمد هدهد235871
تجاره عين شمسمحمد صابر صابر عزازي263476
154oo7اداب عين شمسمـــنه هللا محمد محمود محمد زايد
كلية البنات تربية عين شمسايه عبدالفتاح سيد عبدالفتاح291723
كلية هندسة بنهامحمد زكريا أحمد إسماعيل355697
هندسة حلواناسالم شعبان رمضان سليم68215
تربية عين شمسكرستينا رومانى جاد جرجس299141
5692o2تربية ابتدائي المـــنصورهدينا محمود الشحات محمود ابو ليله
تجاره طنطاعمرو جودت سعيد حسن ابويوسف352913
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادين رضا محمد احمد عتريس17492
تجاره القاهرهيمـــنى محمد حسين احمد حسين124327
تربية كفر الشيخرضا أحمد عبداللطيف أحمد383599
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخإيمان عبد المجيد السيد سالمة النجار377387
هندسة اسيوطمحمود عبد الحميد فهمى موسى825739
هندسة حلوانعمرو فكرى على عبد الحميد362182
7o356تربية ابتدائي بنى سويفاسماء سعيد كامل عبد هللا
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورخلود رزق عبدالجليل عبد الوهاب يونس374165
تربية قنا ج جنوب الوادىبسمة ابوالمجد محمد الصغير747614
تجاره دمـــنهورمحمد حسام الدين محمد حجاج427913
تربية ابتدائي بنى سويفياسمين سعيد صالح محمد68348
تربية ابتدائي كفر الشيخعبدالنبى على محمود احمد عبدالفتاح371212
19oo24هندسة عين شمسجرجس ايمـــن عياد فهيم
كلية طب أسوانساره عز الدين عباس محمد823139
66o94oتجاره بور سعيدمريم جمال الدين محمد المرغلي السيد على غربية
هندسة الفيوماحمد كمال الدين محمد قطب79191
إعالم بنى سويفمحمد كمال محمد شديد145131
هندسة عين شمسمارى كمال ظريف عبدالنور191181
تجاره عين شمسمارينا رشــاد صموئيل بولس292249
طب بيطرى بنهااحمد عبدالرازق اسماعيل سالم281489
تجاره االسكندريهاسراء محمود محمد طنطاوى336863
هندسة القاهرهعلى احمد سلطان محمد عبدالمـــنعم الحربى193313
نوعية طنطااحمد ابراهيم ابو الفتح رزق حنيش352613
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كليةاسمجلوس
2o8o74هندسة عين شمسمريم عاطف شفيق غالى
143o32صيدله عين شمسعبد الرحمـــن عالء الدين كامل محمد محمد
تربية بنهافاطمه مصطفى محمد محمد مبارك284968
57388oتربية المـــنصورهمـــنال حمدى مصطفى السيد فتوح
294o13كلية البنات تربية عين شمسعبير عمر احمد على يونس
7114o7كلية حقوق المـــنيازياد طارق محمد مهران
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمود محمد عبد السالم ابراهيم746535
تربية طنطانادر هالل فرج هالل357189
هندسة حلواناندرو مختار يوسف سليم187523
هندسة طنطاابراهيم مرزوق السيد الكومى357352
7859ooتربية رياضيه بنين اسيوطاسالم سيد قرني محمود
6312oاداب بنى سويففاتن عيد كمال اسحاق
4125o6طب القاهرهأريج محمود محمد خميس البدراوي
1321o6تربية حلوانندى حسن متولى حسن
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسريهام جميل ناجي عبده667315
38o254تربية كفر الشيخنورهان على على بدوى
65o487طب الزقازيقايمان سباعى احمد دسوقى
49o579اداب المـــنصورهوليد محمد السعيد الدهليز
صيدله طنطامـــنه هللا لؤى على حافظ الميهى364993
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسراء عزت شحاته عفيفى348687
تجاره كفر الشيخعلى محمد عبد الحميد المتولى الشربيني381116
السن عين شمسعال عبد المـــنعم شبل عطيه الغباشى424492
79535oاداب اسيوطفاطمه مـــنصور محمد فرغل
تجاره االسكندريهمحمد عبد الستار كمال الدين عبد العزيزعلى343769
65935oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسميار محمود السيد محمد على الجداوي
42oo1هندسة حلوانمحمد ايمـــن محى الدين يوسف
تجاره الزقازيقاحمد محمد عثمان السيد641856
طب اسنان طنطارضوى رضوان عبداللطيف عبدالعال218929
59o278تربية ابتدائي المـــنصورهامل احمد احمد ابراهيم البيومى
تجاره القاهرهيمـــنى هشــام عبد هللا صالح18842
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمينا رافت فهمى عطيه362481
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد خالد سعد مبروك52553
هندسة االسكندريهعال سعيد محمود نوار محمد454416
645o24اداب الزقازيقنسرين ناصر احمد محمد
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسصفاء حمدى محمود احمد149392
تربية الفيوممحمود زين العابدين علي فتح الباب71976
تربية اسكندريةنورهان يسرى محمد محمد شحاته417893
اداب انتساب موجه القاهرههدير صابر فوزى سليمان132537
52o366اداب الزقازيقانسام محمد السيد محمد سيدأحمد
269o79طب القاهرهمحمود فتوح رمضان فتوح
تربية ابتدائى فرع وادى جديدايمان ممدوح محمد احمد749439
14oo92هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الوهاب ايمـــن عبد الوهاب محمد
تربية ابتدائي بنى سويفايمان عصام الدين امبارك فهيم68689
اداب بنهاكريم حسن شحاته ابراهيم عصفور285793
تجاره القاهرهضحى عادل على المصيلحى45682
49o177هندسة كفر الشيخاسماء على الكالوى احمد غطاس
صيدله االسكندريهمحمد حامد سعد محمد يوسف443793
45531oهندسة االسكندريهكيرلس ناجى فايق جرجس
تجاره القاهرهنيرين محمد هانى السيد114511
2839o3كلية البنات تربية عين شمسياسمين محمد عبدالتواب شعبان
هندسة عين شمسدنيا محمد حنفي متولي محمد635624
تربية أساسي اسكندريةشيماء جمعه محمد عبد اللطيف الصاوى422873
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كليةاسمجلوس
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفسيد احمد سيد عبد المـــنطلب63478
صيدله طنطامحمد ذكى فتوح ذكى عطا هللا485575
كلية الطب بقناساندى جورجيوس اخنوخ جورجيوس732553
3oo574صيدله الزقازيقسمر عيسي عيسي ابراهيم محمود
22oo2فنون جميله فنون حلوانساره امام سيد على
5787o8هندسة طنطاكمال عطوان الشحات عطوان
292o33هندسة شبرا بنهامحمود محمد عبدالتواب حنضل
صيدله القاهرهساره مختار محمد قرنى59322
هندسة الزقازيقاحمد شوقى ابراهيم محمد عبد ربه638449
تربية المـــنصورهحنان عبد البديع على محمود على572776
هندسة بني سويفاحمد محمد المعتصم سعيد احمد66119
تجاره االسكندريهزياد ايهاب رمضان عبده صالح415443
تربية ابتدائي الفيومزهراء جابر هليل نصر76947
هندسة اسيوطرضوى كامل زكى ابوزيد787675
تربية ابتدائي دمـــنهوراحمد صبرى على مؤمـــن427678
طب بيطرى الزقازيقهناء محمد دسوقى السيد637784
تربية ابتدائي المـــنصورهاحمد محمد محمد احمد درويش572919
هندسة قنامحمد خالد شوقى الطيب758944
 تربية الساداتسحر محمد محمود عبدالمجيد225375
تخطيط عمرانى القاهرهمي ابراهيم الغمري ابراهيم عقل496324
747o79كلية اآلثار باالقصرعزه محمود ابو الوفا حامد
2o19oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ايمـــن عبده محمد مصطفى
2378o9هندسة اسيوطجورج زكريا رزق هللا اسحق
اداب طنطاساره محمد الشناوى جحا491856
هندسة اسيوطرومانى نشــات نصيف خير759336
5757oاداب القاهرهعبد هللا فارس فتحى محمود
اداب المـــنصورهاشرف جمال عطا هللا موسى جبريل592543
هندسة االسماعيليةعبد الرحمـــن صبيح امين اسماعيل651978
اداب طنطانسرين رضا السيد معوض البطاوى368196
كلية البنات تربية عين شمسامل عبدالرحمـــن زين الدين امام غريب291511
58o871هندسة المـــنصورهمحمد حمدى عبد المجيد عبد هللا محمد
اداب المـــنيامحمود مفتاح رشدى على724285
35385oاداب طنطانورا حسن على على مطر
22197oاثار قنا جنوب الواديمصطفى محمود عبدالعزيز الديب
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفبيشوي ابراهيم فرح غالي745247
تربية اسكندريةجهاد السيد عبد الهادى السيد قشيوط415698
تربية قنا ج جنوب الوادىغاده جمال برسى عبد الجليل747422
718o99هندسة المـــنياالحسن ايهاب رمضان احمد
السن عين شمسامـــنيه محمد على حسن268567
تربية اسوانحنان عيد محمد حامد821755
5o5217هندسة المـــنصورهمحمد عصام حامد على ابوالفرح
8o5252تجاره سوهاجسلمى ضياء الدين رضوان محمود
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد سعد محروس محمد بحيرى366498
41o112فنون جميله فنون ج االسكندريهفاطمه الزهراء محمد صالح الطحاوي
رياض اطفال المـــنيا طالباتعبير احمد ذكي محمد719197
5o4325طب بيطرى المـــنصورهصباح مجدى عوض احمد ابو العال
صيدله الزقازيقمحمد فهمى فهمى الجوهرى584883
تجاره انتساب موجه قاهرهدعاء جمال اسماعيل عبد المعطى27246
اعالم القاهرهاحمد مصطفى احمد مصطفى297622
578o94صيدلة بورسعيدسميره السعيد محمد فرحات الغمراوى
15o18تجاره القاهرهيمـــنى خالد ابو اليزيد فرج
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمـــنه اشرف محمود الليثى153767
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي قنا ج الواديعبير عبد الغنى محمد متولى742896
4241oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء احمد عبد الرحمـــن مصطفى
5766o6صيدلة بورسعيدفاطمه عبد الرحمـــن مسعد مـــنصور العراقى
هندسة االسكندريهداليا كمال عبد الفتاح محمد يونس472754
تجاره اسيوطمحمد نمر فوزى محمد793672
عالج طبيعى ج كفر الشيخاماني السيد عبدالاله عرفة سلطان451132
صيدلة المـــنياداليا خالد فتحى صالح716985
هندسة المـــنيامحمد احمد توفيق عبدالباقى221669
443o69كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد عزت إبراهيم قشطه
رياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحامانى محمود فاروق محمود335833
طب اسنان جنوب الوادىحسن العيوطى المتولى احمد حسين823286
عالج طبيعى القاهرهاسراء فوزى عبد العزيز احمد حطب588159
46o855هندسة االسكندريههاجر اسامه عبد الحى الغزالى
اداب اسيوطشيرين فنيار مرقس عبد هللا796946
654o11طب االسماعيليه ج قناة السويسنسمه عبدالسميع احمد محمد
فنون جميله فنون ج االسكندريهنور الهدى احمد عبد اللطيف حسن346555
تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد رضا عبد المحسن محمد بدوى572988
5o79o2هندسة المـــنصورهاحمد عاطف رزق سليمان
37o8o9نوعية كفر الشيخايه هللا حامد حامد الفاضلى عباده
تجاره بنى سويفمارينا عادل شفيق سعد64651
6627ooتربية بور سعيدساره السيد احمد ابراهيم فرحات
تربية رياضيه بنات االسكندريهاسراء محمد قاسم فرغلى اسماعيل423851
تربية دمـــنهوراحمد زين العابدين على عيسى426148
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن جمال سيد سطوحى124782
تخطيط عمرانى القاهرهسهيله مصطفى سيد احمد مصطفي سيد احمد229933
هندسة القاهرهمروه عادل يوسف احمد13752
14623oطب اسنان القاهرههبة هللا جمال عبد العظيم جمعه
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد سامح احمد العشماوي212146
رياض اطفال المـــنصورهخلود عبدالسالم أمين إبراهيم عطوه516425
6559o4هندسة بور سعيدمى محمود محمود عوض
تجاره عين شمسعلى محمود عباس حجازى حسين189932
57o632تجاره المـــنصورهاسالم عوض عبد النبى عوض البسطويسى فرو
هندسة بور سعيدخليل حسن على السيد653362
3664o7اداب طنطامصطفى محمود حسين طه عواجه
تربية طنطاامـــنية خالد مصطفى البغدادى496115
هندسة الفيومبشوى ناصر مفيد ايوب272868
صيدله االسكندريهشروق محمد على حسين عبد هللا438588
اداب الزقازيقسعديه احمد عبد الهادى احمد644553
3591o9تربية طفوله طنطاابتسام احمد عبد المـــنعم احمد زيدان
حقوق بنى سويفمحمد سالمه شعبان اسماعيل73774
تجاره المـــنصورهاحمد حسنى محمد عبد العزيز السجيني578493
3716ooتجاره كفر الشيخاحمد محمود على احمد غنيم
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىعبدهللا احمد على محمد731718
تربية ابتدائي الساداتكريمه على محمد الترياقى226455
اداب القاهرهزينب اسماعيل محمد حامد148556
162o4هندسة الفيوممحمد مصطفى عبد المـــنعم زيدان
51843oنوعية الزقازيقيارا مراد مـــنصور رجب مـــنصور
هندسة االسكندريهعمرو اشرف ابراهيم محمد حسن456143
13272oتجاره عين شمسمارتينا ايهاب ابراهيم عبد المالك
هندسة عين شمسعماد حمدى احمد ابراهيم جويلى139591
اداب حلوانفاطمه مصطفى عبد الرحيم محمد39743
4242o4اداب االسكندريههبه ابو العال جاد الرب ابو العال
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79o313كلية رياض االطفال اسيوطمارتينا فريد شوقى فلتس
5oo181هندسة بور سعيداحمد يوسف السيد ابراهيم احمد خليفة
اداب الزقازيقايمان احمد محمد الشبراوي على السيد649183
األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم 6 اكتوبرسلوى محمد عمر شعبان149755
تربية ابتدائي الفيومنورهان عامر السيد ابراهيم78456
43387oصيدله االسكندريهريهام احمد الحفنى مهدى ابراهيم
طب عين شمسهند محمد ابراهيم محمد144559
علوم عين شمسرحمه عبدالكريم عواد عواد283131
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشهاب شريف شوقي محمود143534
علوم العريشعبدالرحمـــن محمد على محمود ابراهيم665187
نوعية الزقازيقمها صالح الدين احمد محمد على649189
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامل محمد محمدى احمد231568
1766oاداب حلواناينور وائل ابو بكر احمد شلبى
5114o7هندسة الزقازيقمحمد نور عبدالصادق السيد مصطفى
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخيحى يحى عبدالعزيز القللى375917
فنون جميله فنون حلواناحمد اسامه احمد سيد117351
تجاره بنى سويفمحمود محمد محمد جداوى724925
8o9948كلية األلسن سوهاجمـــنار مصطفى فتحى مصطفى
اداب عين شمسسماح سيد بريك محمد22888
565o23تجاره المـــنصورهبسمه اسماعيل شعبان الشربينى عبده
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبدالرحمـــن محمد فوزى السيد فضل272535
تربية المـــنصورههايدى ابراهيم العدوى رمضان563674
تربية عين شمساحمد سامى فضل عفيفى289117
فنون جميله فنون ج االسكندريهروان محمد قبارى اسماعيل احمد417787
4978o8تجاره طنطاالسيد محمد السيد عبدالمـــنعم سالم
34o873تجاره االسكندريهمروان محمد حسان ابراهيم عبيد
196o29هندسة عين شمسمصطفى محمد ابراهيم عمر خضر
تجاره االسكندريهكيرلس لطفى كمال مـــنقريوس لطف هللا342783
65591oتربية االسماعيليهعبد الرحمـــن مصطفى عبد الحميد مصطفى
22o57oحاسبات ومعلومات شبين الكوماحمد سمير اسماعيل بدر
نوعية الزقازيقحنين محمد احمد سليمان646286
26351oتجاره عين شمسمحمود سعيد محمد عبدالعاطي
58166oتربية المـــنصورهمروه احمد عبد الحميد على الشتري
139o44تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد صادق عبد الغنى محمود
هندسة المـــنصورهعبد السالم بكر السيد محمد خطاب564545
طب القاهرهعمار ياسر عبد الفتاح زيتون23976
45943oهندسة االسكندريهحمزه حسن أحمد أبو حلو
تربية ابتدائي الساداتجرجس جورج حليم نصرهللا224678
نوعية جيزهمـــنة هللا احمد عبد الرازق محمود21594
تربية ابتدائي الساداتايه محمود وحيد درويش222272
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمود عثمان محمد ابراهيم داوود426378
تجاره بنهااحمد عبدالناصر عبدالشــافى معوض227911
272o4oكلية البنات تربية عين شمسعلياء عالء امام على احمد
هندسة المطريه جامعة حلواناشرقت مجدى عبد المحسن على رضا457476
تربية شبين الكوممحمد عصام محمد النعمانى212633
طب اسنان طنطامحمود محمد ابراهيم محمد الغمرى235225
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتوفيق عادل توفيق محمد133124
اداب المـــنياايه محمد عبد الفتاح ابراهيم716638
4954o8اداب المـــنصورهوالء محسن مخيمر عبد ربه
تجاره انتساب موجه قاهرهايمان عاطف محمد مدكور151171
799o42كلية رياض االطفال اسيوطاسراء عبد الحميد عبده عبد الرحمـــن
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمر خالد حمدى محمد خالد272425
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578o27تربية ابتدائي المـــنصورهغاده السعيدعبد الحليم محمد داود
رياض اطفال المـــنصورهميرنا محمد احمد مرسى السيد511692
748o51تربية فرع الوادى الجديدلبني سيد احمد عبد المولي
هندسة المـــنصورهرضا صبحى عبد هللا سالم بقه583983
حقوق المـــنصورهنوران سعد سعد عبد هللا ابونار563134
56o413طب طنطاطارق هشــام احمد الزهيرى
5716o7حقوق المـــنصورهاميره ابراهيم محمد الديسطى سند
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حسن االنور محمد263939
8o1787كلية رياض االطفال اسيوطايه عبد الرزاق محمد بخيت
حقوق القاهرهحسين عادلى عبد الستار رياض32117
27o762تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتخلود احمد السيد احمد
هندسة سوهاجكاترين نبيل صابر ميخائيل813156
23278oنوعية اشموناسماء عبدالنبى عبدالمحسن ابراهيم
12o448طب عين شمسساره احمد عفيفى مصطفى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسشهاب محمد خليل عودة محمد ابو شقرة666237
651o58تربية االسماعيليهنبيل اسحق كراس غالى
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمصطفى محمود الربيعى احمد276428
طب بيطري المـــنياابانوب امجد رؤوف عزيز713263
2o4751اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مصيلحى محمد مصيلحى السيد
نوعية كفر الشيخالشيماء شوقى فهمى عبد الحميد زغلول374542
تربية ابتدائي طنطاهناء مفرح اسماعيل نصير363155
اثار الفيومفيروز محمد فتحى عليوه النامولى284974
تجارة جامعة الساداتمحمد سعيد عبدالحميد ابراهيم224122
3o23o3كلية البنات تربية عين شمساميره احمد عبدالحميد محمد
8o9o41تجاره سوهاجايه عرفه عبد الرؤف اسماعيل
2o743oكلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاسماء طارق محمد فوزى محمد عوض
645o18نوعية الزقازيقناديه نبيل خيرى على
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم خالد محمد الرشيدى217281
28852oتربية بنهانورا رمضان محمد عواد محمد
8o4188تجاره سوهاجمحمد فتوح عبد الكريم عبد الجيد
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمحمد نزيه السيد صبره217971
232o37صيدله الزقازيقساره مولد ابراهيم خليل
اداب القاهرهمحمد نبيل عبد النبى محمود129653
تربية اسوانامـــنيه سيد إبرهيم حسن822265
صيدله المـــنصورهمحمود محمود نصر محمود عثمان587758
تجاره المـــنصورهاميره متولى ابراهيم احمد مقلد569682
8o1828كلية رياض االطفال اسيوطنجوى محمود عمرو محمد
تربية دمـــنهوراسراء معوض عبدهللا ابوبكر431365
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتزمزم عبدالنبي محمد علي741646
هندسة الزقازيقمحمود محمد الهادى مصطفى647159
5o9533تجاره الزقازيقمحمد عبدالمعز محمد الشــافعى علوان
تجاره القاهرهانجى السيد صالح الدين محمد31569
188o38السن عين شمسيارا احمد وائل احمد احمد
هندسة اسيوطماريو مؤمـــن كامل بولس788543
حاسبات ومعلومات المـــنصورهمحمد هشــام محمد الهندى499673
اداب حلوانبسنت السيد محمود السيد17683
عالج طبيعى ج كفر الشيخداليا عوض على قطب451182
تجاره االسكندريهعمر عبد الرحمـــن السيد محمد درويش411512
طب اسنان عين شمسوالء ناصر عبدالمـــنعم ابراهيم299375
كلية البنات تربية عين شمسسحر علي عبد الفتاح على54184
41o1o4تجاره االسكندريهرضوى كامل محمد كامل المسيري
8o35ooصيدلة اسيوطاروه عبد الباسط عبده محمد بدوي
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3o433هندسة القاهرهمحمد عنتر جاد الكريم تغيان
3451o3طب االسكندريهاحمد رضا محمد السيد عبد الحليم
81o29oطب بيطرى سوهاجاسامه احمد خلف احمد
فنون جميله فنون حلواننوران ايمـــن محمود عبد الحميد48738
تربية طفوله طنطاساره محمد سيداحمد محمودابو شــادى353767
6696o8تجاره الزقازيقابراهيم احمد محمد حسينى شطا
2o7136تربية ابتدائي عين شمسامـــنيه شعبان محمد درويش
51733oتجاره الزقازيقمصطفى احمد محمد الشــافعى عبد الحميد
تربية ابتدائي بنهايارا يحيى محمد عفيفى277298
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفرحاب سامي حامد احمد69654
اداب كفر الشيخمحمود سعيد فؤاد عبد الفتاح القطب371658
35443oتربية ابتدائي طنطاندا سعيد عبد الحميد محمد مطر
نوعية المـــنيابراءه عاطف رياض مهنى725564
8o3981تجاره سوهاجمحمد اشرف خيرى احمد
تجاره عين شمسفاطمه سيد محمود حافظ128332
2o2686اداب انتساب موجه القاهرهرحمه محمد احمد محمد
4177o9تجاره االسكندريهآية علي عبد الواحد علي  نصار
اداب سوهاججيهان ناصر شحاته رشوان811948
هندسة الفيوممحمد ايمـــن فتحى على75477
طب الزقازيقعمر محمد حامد عبد الحليم646919
66o493نوعية بور سعيدمحمد مصطفى محمود محمد عبد الخالق
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعصام عماد احمد السيد نمر668757
43oo4صيدله القاهرهسهيله عبد الناصر السيد محمد
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتعبير عبدالباقى احمد عبدهللا747192
52o96oتجاره الزقازيقأحمد عبدالموجود السيد علي محمد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهبة محمد محمود غانم346269
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسراء محمد امبابى امبابى657864
هندسة طنطاعز الدين محمد صادق طه احمد497295
كلية اآلثار سوهاجريم هانى عبدالمـــنصف محمد احمد295496
صيدله حلوانهايدى محمود محمد عبد العال122826
6371o5تربية ابتدائي الزقازيقفتحى محمد فتحى محمد مصطفى
74o219هندسة قنامصطفى محمود حفنى عمر
طب عين شمسنوران شكرى السيد محمد صالح265566
كلية طب االسنان ج بنى سويفاسالم شعبان فؤاد محمد64495
اداب حلوانياسمين سامح محمد عبد الجواد149444
2o6193اداب عين شمسسلمى محمد بدرى حامد
حقوق المـــنصورهزياد حامد السيد محمد االطروش662992
2777o2تربية ابتدائي بنهابسنت محمد عثمان العطار
729o66التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدينا احمد راضى حلمى
تجاره الزقازيقايه ابراهيم عبدالخالق محمد517736
اداب اسيوطمـــنى مصطفى عبد البصير جالل799764
تجاره القاهرهندى طارق السيد محمود عبده121971
تربية اسيوطحازم عثمان حمايه حسن786318
3o4548طب عين شمسياسمين غمرى محمود احمد صالح
اداب عين شمسايه خالد سيد ابراهيم22225
تربية بنهامحمد يوسف عبدالمحسن مصطفى276413
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمجدى طارق عفيفى  عبد الحافظ قنديل235364
تجاره بنهاكريمان فتحى ابراهيم سيد عثمان295522
565o46تربية ابتدائي المـــنصورهسالى محمد العدل المهدى احمد
5o1443تجاره جامعة دمياطايمان محمد ابراهيم زهران
تجاره المـــنصورهاحمد فهمى محمد عبد العزيز المرسى591791
1679oهندسة القاهرهمحمد بيومي صميدة بيومي
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هندسة كفر الشيخعلى محمود محمود محمد الديشى379928
صيدله طنطاعبدهللا محمد حمدى هاشم217367
449o88كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورريهام نصر محمد عبدالمـــنصف عبدالسالم عنانى
اداب االسكندريهسارة محمد األمين حسن موسى حسين348164
1193o3هندسة عين شمساحمد محمد عطيه عطيه فارس
تربية ابتدائي اسيوطجهاد سمير محمود حماد791821
2896o5صيدله عين شمسشيماء احمد سعيد السيد
8176o2طب بيطرى سوهاجايه محسن محمد هاشم
429o79تربية دمـــنهورهناء صبحى حسن حسن قديحه
تربية ابتدائي المـــنصورهياسمين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم573884
51o342اداب الزقازيقنور هشــام محمد سعيد
تجاره بنى سويفكريم محمد رشــاد راوى755357
56o755اداب المـــنصورهدينا وديد كمال اسكندر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانطة حمدى محمد رشــاد محمود العليمى41514
تربية المـــنصورهرضا محمد عثمان ابراهيم محمد581412
اداب انتساب موجه االسكندريهمارينا ناصف نبيل حليم مشرقى415943
64587oطب بيطرى الزقازيقجيهان محمد محمد محمد
5781o1طب اسنان المـــنصورهصفاء جمال حسن المـــنسى
تربية رياضية بنات المـــنصورةياسمين سامى محمد متولى582716
34343oهندسة االسكندريهاحمد عصام عبدالعزيز عبدالحميد
هندسة طنطامحمد مصطفى محمد عبد الرازق566417
صيدلة سوهاجاسراء خالد رشــاد ابراهيم238143
396o8كلية البنات آداب عين شمسحنين مصطفى على مصطفى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا حمدى فتحى ابراهيم الحنفى213553
طب الزقازيقسلمى هشــام عبد المجيد محمد حسن638647
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد جمال احمد بدران23445
45o658كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسراء مستور محمد النشرتى
رياض اطفال المـــنصورهندى محمد السيد على581687
تربية ابتدائي شبين الكومزينب محمد سليمان عبد النبى سليمان236625
717o7رياض اطفال بنى سويفرحاب نادى حسن ابراهيم
637o99تجاره الزقازيقعلى مجدى هليل الشنوانى
صيدله القاهرهندى حسني عبد المـــنعم محمد عثمان13396
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسامة محمد السيد بدوى سيد احمد343841
761o7صيدلة المـــنياسهير ميالد همام عبد هللا
السن عين شمسمصطفى صالح عبد العزيز محمد54684
تجاره القاهرهعوض محمد عوض محمد118283
نوعية بنهاامانى محمد احمد عبدالرحمـــن278332
644o65نوعية الزقازيقياسمين ياسر سعيد عبد الغفار
تجاره اسيوطعالء الدين سيد احمد طه797282
8o1o3هندسة المـــنيااسالم سيد توفيق احمد عبد النبى
اداب اسوانيسرا محمد عبد الرازق محمود833952
153o2oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسامه محمد سيد احمد
علوم رياضة االسكندريةعبدالعزيز محمد عبدالعزيز السيد344622
اداب عين شمسمحمد اشرف ابراهيم حسن139928
اداب عين شمسبسمة محمد حسن محمود143775
41o594اداب االسكندريهنورهان أحمد سعد أحمد محمد فرغلى
اداب المـــنياأمل على عبدالجواد عبدالرحيم725142
18842oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانحبيبه نبيل عبود جاد الحق
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهاجر محمد السيد محمد226326
هندسة اسيوطمحمد وليد محمد حسن788327
هندسة شبرا بنهامحمد كمال على عبداللطيف294944
74o899تربية ابتدائي قنا ج الواديمروه احمد حسن محمد
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هندسة كفر الشيخفاروق احمد فاروق احمد حسين381537
59519oتجاره المـــنصورهابراهيم محمد عادل احمد السيد غبارى
كلية البنات تربية عين شمسفاطمه عرفه صالح حافظ295518
طب بيطرى الزقازيقاالء اسماعيل توفيق على فضل525499
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسشربات انور حسين محمد على288451
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةميرنا احمد حسن عبد العال رزق البغدادى192586
اداب المـــنصورهفاطمة محمد احمد فزاع494512
كلية اآلثار سوهاجمريم عبد هللا عبيد همام ايوب579384
اداب حلوانشروق مجدي حسن السيد45665
3626o1اداب طنطامحمد رمضان هاشم العمية
تربية العريشرقيه ايمـــن عبد الفتاح غنام العيسوي665411
41528oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةأمـــنية محمد إبراهيم جاد
اداب حلوانوئام هشــام محمد عبد الفتاح155925
تربية رياضية بنين اسوانمصطفى محمد احمد حسن824668
تربية بنى سويفشيماء عيد سيد احمد69467
3oo292طب بيطرى بنهاعزه السعيد على احمد سيد احمد
طب بيطرى دمـــنهوراسراء عوض احمد محمد سالم452271
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عاطف فتحى بيومى231325
اداب المـــنيااخالص محمد عبدالرشيد علي729256
حقوق قنا جنوب الواديمحمود خالد محمود محمد733792
تربية ابتدائي كفر الشيخمصطفي عبدهللا احمد بسيوني375847
هندسة سوهاجمحمد عصام حسين احمد811782
صيدلة المـــنياياسمينا شحاته محمد اسماعيل726488
27755oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايه سيد احمد اسماعيل السيد الجزار
صيدله المـــنصورهندى محمد عطيه محمد على582978
تربية عين شمسهاجر داعس فاروق محمد148786
13564oهندسة القاهرهحازم خالد مصطفى عبد اللطيف
السن المـــنياروان هانى محمد عبد الوهاب على193423
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد خالد سعد احمد93966
تربية رياضيه بنين شبين الكوماسالم عبدالشــافى ابراهيم بكر217957
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد وائل احمد حول486466
هندسة المـــنصورهاحمد محمد محمد السيد معوض593889
272o19كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسرانيا شريف سعيد بولس
23349oطب بنهاعمرو سعيد احمد ظالم
حاسبات ومعلومات شبين الكومشيماء محمد ابراهيم سليمان شالمش354343
1171o8هندسة عين شمسشذى ابراهيم ايوب عبد العزيز
731o9السن المـــنيامحمد سالم عبد الحميد حمد
تجاره المـــنصورهايمـــن عادل عبد الفتاح على الحلو575759
اداب انتساب موجه عين شمسمى محمد محمود بسطاوى عمران283525
64o26صيدله بنى سويفنورهان طلعت جعيدى عبد اللطيف
5o3683تربية جامعة دمياطأمـــنية على أحمد علي رضوان
تجاره الزقازيقايمان هانى محمد محمد عبد هللا587563
8oo772تجاره اسيوطحسام الدين محمود هاشم خليفه
35oo59اداب انتساب موجه االسكندريهمريم السيد فتح هللا ابراهيم زايد
71o552رياض اطفال المـــنيا طالباتساره مجدى ثابت عبد اللـه
طب بيطرى جامعة الساداتاالء محمود عبدالستار على محمد السنيطى452489
صيدله القاهرهزياد احمد محمد مصطفى43147
696o3هندسة حلوانعبد الرحمـــن نبيل رجائي مراد
هندسة الزقازيقاحمد الهادى محيى عبد الحميد الغرباوى584892
728o45طب المـــنياكيرلس فكري امين ايوب
طب بيطرى سوهاجدينا عماد جبريل احمد812979
57o332صيدله المـــنصورهنورهان هشــام يحيى ابراهيم عوده
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129o77اداب انتساب موجه القاهرههاجر محمد فرحات السيد
طب المـــنصورهمـــنة هللا محمد المتولى محمد583162
2o6279كلية البنات تربية عين شمسمى محمد فايز عبد المـــنعم  محمد بدر الدين
تجاره انتساب موجه قاهرهرنا نبيل محمد عبد الباقى56917
تجاره انتساب موجه المـــنصورهكريم كامل المتولى درويش567496
اداب المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد المغاورى سليمان عمرو561753
تجاره عين شمسراندا ابراهيم عبدالمعين محمد دغيدى268135
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمينا جرجس فهمى جرجس212978
صيدله المـــنصورهاحمد محمد ياسر محمد الحزاوى499985
نوعية المـــنياعبدالرحمـــن جمال عبدالموجود صاوى715537
تجاره طنطااشرف رضا محمد محمد رباح497125
هندسة عين شمسنورالرحمـــن عاصم عبدالمـــنعم العاجز194245
تجاره بنهااسماء ناصف راضى عليوة284833
طب بيطرى القاهرهايه محمد احمد سيد134981
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى جابر فرجاني احمد31195
14o346اداب عين شمسمـــنة هللا محمد على غازى
3o44oهندسة المـــنيامحمد هشــام احمد محمود
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةنرمين السيد حامد محمد654132
هندسة الزقازيقاحمد اشرف عبد الوهاب محمد641774
335o92فنون جميله فنون ج االسكندريهميرنا نظمى صبحى يوسف جرجس
11437oتجاره عين شمسكارين ناجي اخنوخ جرس
2o2524تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه رضا هالل عيد ابراهيم
71o566نوعية موسيقيه المـــنيامادونا ناصر يوسف برسوم
اداب القاهرهايه على محمد علي عويس211692
79o739طب بيطرى اسيوطميار عبد هللا عبد الحليم عبد هللا
هندسة االسكندريهفاطمة أحمد محمد خليفة عبدهللا457652
هندسة االسكندريهاميرة خليفة محمود خليفة351293
41273oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسلمى عالء الدين رمضان محمود بكر
27o954كلية البنات آداب عين شمسوفاء السيد عطيه حسين ابراهيم
هندسة االسكندريهمحمود حسن على خميس اسماعيل413753
اداب الفيوممى محمد جمعه على72758
اقتصاد مـــنزلى حلواناالء خالد محمود محمد عفيفى123962
46o763فنون جميله عماره ج االسكندريهسلمى خالد محمد عبد الحميد الفيشــاوي
3o523هندسة القاهرهاحمد مهدى محمد على
2o4454تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر خالد عبدالرحمـــن عبدالفتاح
اداب المـــنيامريم سامى داود مينا715522
تجاره بنى سويفاسالم مصطفى احمد عبد العاطى65629
اداب عين شمسشــاهندا محمد محمد عبدالحميد264995
375o59كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمصطفى محمود اسماعيل بدرالدين
السن عين شمسعمر عبد النبي عباس عبد الصمد126913
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامجد يحى جاب هللا عبد الجواد54284
تربية المـــنيامصطفى محمد عبد التواب خليل715435
كلية طب أسنان الفيوممعاز احمد شحاته ابوحامد75666
22o264طب طنطاياسمين عماد حمدى عبدالحميد
2979ooاداب عين شمساسراء ناصر فوزى محمد
698o6رياض اطفال بنى سويفجيهان على احمد امين
تربية ابتدائي طنطارحاب ايمـــن عبد الرحيم السيد364599
اداب حلوانسمية محمد محمد كامل155226
35o63oصيدله االسكندريهايناس احمد لطفى محمود زياده
تربية ابتدائي المـــنياعزة رمضان على خليفة723411
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسامينه ابراهيم عبد الظاهر السيد151164
هندسة المـــنصورهزياد طارق عبد المهيمـــن الصابر566295
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تجاره عين شمسمحمد عادل محمد عبدالموجود267389
22671oتربية شبين الكومايمان عبدهللا سعد خليف
74224oصيدلة اسيوطمروه محمد الزمقان محمد
تجاره عين شمسرامى سامى سيدهم اسكندر292487
اداب القاهرههبه هللا نبيل فتحى عبدالحميد275628
58345oصيدله المـــنصورهندى محمد الوصيف المتولى
هندسة طنطاصالح السيد محمد طلبة متولى497614
46417oاعالم القاهرهاية فهمى عبد الحميد متولى
تجاره انتساب موجه المـــنصورهايمان رضا صبح يونس يونس592578
58665oهندسة الزقازيقمحمد مجدى عبد الوهاب محمد خاطر
296o21تجاره بنهامصطفى عبدالواحد عبدالعال عراقى
35oo53اداب االسكندريهصابرين اشرف عبد الحميد السيد ابو هاشم
تربية رياضيه بنين المـــنيااحمد حامد فتحى عبدالحكيم714936
146o26تجاره وإدارة أعمال ج حلواننهى احمد محمود حسن
طب بنهامصطفى محمدى يوسف بيومي278863
صيدلة بورسعيدمحمد جمال عبد المـــنعم مصطفى796692
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد محمد سعيد محمد عبد الموجود191292
355o39طب طنطاهايدي جمال عبدهللا النجار
هندسة طنطااحمد محمد مرسى محمد مرسى المحالوى357959
2o8o51هندسة عين شمسساندى وفيق انور فرج
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةزينب محمد امام عبدالجليل خليفة649556
455o11هندسة المـــنيابوال نصرهللا لبيب سليمان عوض
صيدله عين شمسرانيا عادل محمد محمد ابراهيم119949
تجاره القاهرهاحمد سعيد عبد الجواد عبد العليم41446
2o7o17هندسة عين شمسمارى مالك لبيب اسكندر
45168oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورامل راغب عبدالمقصود صقر
طب بيطرى بنهامروه محمد ابراهيم احمد خليل229834
اداب الزقازيقآالء محمد صالح السيد514523
هندسة طنطاعبدالحميد محمد عبدالحميد سالم شكر362247
طب بيطرى كفر الشيخعبد الحميد محمد عبد الحميد ابو عكر362828
6o772هندسة القاهرهاحمد عصام الدين صادق محمد عبد هللا
طب بورسعيدروان احمد محمد عبد السالم محمد شطا662811
52o652طب الزقازيقمحمد عبدالحميد لطفى محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهنوران اشرف محمد عبد الظاهرعبد الوهاب42982
هندسة االسكندريهمحمود محمد محمود عبد العزيز دياب413841
تمريض المـــنصورة مروه محمد محمد ابراهيم الفقى564759
4o524كلية البنات آداب عين شمسخلود زغلول حسين نصار
تجاره القاهرهمايفل وجيه عزمى سعد124313
تربية سوهاجلطيفه رجب كمال الدين عبد الحميد815244
اداب طنطامحمد مصطفى عبد العزيز محمد الحنفى352964
5o88o3طب الزقازيقاحمد عادل إبراهيم حسن عطية
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر عمر عبد المغنى محمد88761
58243oطب المـــنصورهمـــنى اشرف عبد المطلب السيد حسن
66o911كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىساره عادل محمد عمر محمد
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد شريف عبد الروؤف مصطفى عرفه187748
اداب بنهامحمد احمد عبدالعظيم حسن276295
2242o5هندسة طنطامحمد سعيد عبدالمقصود سالم
3o31o1تجاره بنهاعلي عبدالخالق محمد محمد حبش
42o111نوعية االسكندريهنورهان محمد السيد عبدالرحيم حسوب
تجارة جامعة الساداتمحمد عبد العال اسماعيل ابو عالمه427271
394o2تربية عين شمسعال حازم ابراهيم متولى
5514oهندسة القاهرهنفين فتحي سالمه كرم هللا
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طب بنهاندى اشرف انور عبد الصمد514642
5o3471تجاره جامعة دمياطمحمد محمد رزق فوده
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء محمد حنفى محمد196533
3617ooتجاره طنطايوسف نادى غبلایر يسى
35oo17تجاره انتساب موجه االسكندريهرنين محمد على عبد الموجود
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن يحيى فتحى احمد61313
752o91طب القاهرهرحاب عبد السالم محمد امين
42744oتجارة جامعة الساداتنصر عبد الباسط نصر على أبو العنين
تجاره عين شمسهبه مصطفى محمود قليعى142446
صيدله الزقازيقبسنت محمد عبدالعظيم محمد رمضان278224
اداب طنطاامينه جمال محروس البسيونى354684
رياض اطفال االسكندريه طالباتاالء ابراهيم محمد احمد حسن349248
52o22oصيدله الزقازيقنهال زكريا عبد السالم محمود
صيدله الزقازيقسماح رمضان محمد حسن524895
اثار القاهرهجمال خالد عبده محمد خطاب234945
طب اسيوطيارا نصحى مظنى سعد798778
اداب بنى سويفاحمد هندى على معارك68133
صيدله حلوانخلود محمد عيسى محمد القرموطى151944
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفسهيله اسامه علي توفيق62291
طب الزقازيقمصطفى البديوى ابراهيم ابراهيم519615
طب سوهاجايه هللا مجدى محمد امين816798
اعالم القاهرهشيماء محمد عبدالحميد مـــنصور298288
تجاره عين شمسمحمد محمود احمد حسن293927
هندسة حلوانعبدالرحمـــن ايمـــن محمد حسن الترغل191619
424o87تربية اسكندريةخلود طارق طه على احمد
758o4تربية الفيوماحمد حمدى مصطفى محمد
كلية البنات آداب عين شمساسراء مصطفى محمد الحسينى28679
تجارة قنا ج جنوب الوادياسالم امام جابر توفيق237658
2o2923اداب حلوانايه السيد حسن عبدالوهاب
7474o4تربية قنا ج جنوب الوادىأمل مصطفى محمد صالح
طب بيطرى المـــنصورهبسمه احمد عبد الغنى احمد ابو الخير575321
64823oتجاره الزقازيقاحمد عبد الحميد محيسن عبد الحميد
71891oطب المـــنيااندرو نجيب فوزى عبد السيد
35788oتربية طنطامحمود محمد عبدالوهاب أبو شــاهين
تربية ابتدائي بنى سويفمحمد خالد احمد عبد العظيم66626
671oo8طب الزقازيقعمرالفاروق متولى السيد الباز
8o2o72حقوق اسيوطمحمد رفاعى همام عبد الكريم
74o1o7هندسة قناأحمد أبو الحسن أحمد محمد
هندسة حلوانمحمد طارق حسن محمدي صقر143317
 تربية الساداتمريم عالء سمير غبلایر236141
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىاسماء رزق سعد ابراهيم732861
4139o9هندسة االسكندريهمحمد اسامه محمد السيد احمد
5o7943هندسة المـــنصورهمحمد مجدى محمد احمد المر
31o79اداب القاهرهتغريد كرم حسنى سيد
تربية ابتدائي سوهاجريم مرزوق عبد الحميد سعيد812231
دار العلوم ج القاهرهساره مجدي محمد سراج39672
382o52تجاره كفر الشيخنهله احمد محمد احمد العبد
دار العلوم ج القاهرهايمـــن محمد السعيد ابو قرع578797
اداب طنطاعفاف عصام عبد الحميد علي مرسى363379
229o91تربية بنهاجهاد احمد فتحى جمعه
73o958تجاره اسيوطوالء سمير محمد عبدالسالم
2o5525اثار قنا جنوب الواديبرسوم ناجى عشم عطا هللا
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817o14تربية ابتدائي سوهاجالحسيني محمود على عبد العال
تربية حلوانايه طارق عبد الحميد احمد155863
كلية الصيدلة ج الساداتاحمد شوقى محمد الحفنى احمد الجزار235128
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد احمد محمد رفعت عبد القادر187446
6354o3تجاره عين شمسمحمد امجد عمر محمدالشعيبى
تجاره اسيوطمروه محمد حسن محمد786495
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد خالد أحمد مبروك443298
6359o4هندسة االسماعيليةمحمد محمود فارس عبد الخالق
49o389هندسة المـــنصورهمحمد احمد ابراهيم شعبان ابراهيم
496o18طب اسنان طنطاالزهراء زكريا خليل عاقول
هندسة عين شمساحمد رضا محمد محمود191539
36o28oصيدله طنطاايه عبد العزيز عبد المـــنعم عبد العزيز محمد
تجاره القاهرهمصطفى زغلول عبد العال يوسف29944
تجاره االسكندريهمحمود ابراهيم مـــنصور ابراهيم مصطفى421133
7188o8تجاره بنى سويفعلى محمد على محمد
إعالم ج جنوب الوادىشــادية محمد على جودة68514
اداب انتساب موجه االسكندريهاحمد عبد الحميد سعداوى صابر338549
1481o7هندسة حلوانايهاب خالد عنتر احمد
22122oتربية شعبه طفوله م. السادات طالباتوالء سعد محمد حسن عبدالحليم
صيدله االسكندريهساره محمود عبد العزيز على العطار341537
هندسة سوهاجيوسف كامل لبيب سفين831996
رياض اطفال الفيوم طالباتهاجر يونس راتب يونس75735
تجاره القاهرهميرنا ناجى عبد الحميد زيد118876
2o6592صيدله عين شمسنوران احمد سيد عبدالرازق
5o8o34تجاره جامعة دمياطنجالء طارق الدسوقى الالوندى
صيدله عين شمسعمر خالد محمد صاحب محمود شــاكر191588
35o918السن عين شمسريهام خالد عبدالوهاب مـــنصور
8o849oتربية ابتدائي سوهاجمحمد خالد عبده محمد
تربية ابتدائي الزقازيقعبير عمرو عبد السالم عباس عبد المجيد587241
تجاره طنطارشــا أشرف السيد تمراز498521
اداب اسيوطابرار مصطفى محمد خالوى791131
كلية طب االسنان جامعة أسيوطحازم ممدوح عبد البارى محمد827597
51313oاداب الزقازيقمحمد احمد مصطفى احمد سالمه
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد زيان محمد296596
28854oتمريض عين شمس امانى فتحى محمد عفيفى الشــافعى
اداب بنهافاطمه سيد سعد سيد283889
صيدله الزقازيقرضوى احمد عبد هللا سليمان ربيع641456
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسراء شعبان احمد محمود715884
11463oصيدله القاهرهميران جمال ابو ضيف على
2o7oo3حاسبات ومعلومات عين شمساسراء مصطفى حسن عبد النبى مصطفى
تربية كفر الشيخاسراء نجيب عبد الحميد المكاوي369258
195o99اداب انتساب موجه عين شمسمريم خالد صالح الدين محمد نور
تجاره بنى سويفمصطفى محمود عبد هللا محمد المصرى715827
تربية عين شمساسماء نورالدين عبدالوهاب خلف هللا النجار296272
448o31طب اسنان االسكندريهنيرة ابراهيم عبدالحميد كسبه
تربية الغردقة جنوب الواديسلسبيل عبدهللا فرغلي على238681
37o227هندسة االسكندريهحازم سعيد نصر السيد غندر
كلية الطب بقناسمر مصطفى على محمد732559
15547oتجاره بنهامحمد مصطفي محمد زيدان
2726o9تربية عين شمسمحمود يحيي صالح محمود
هندسة الفيوماحمد عبدالمـــنعم محمد محمد العطار344512
طب القاهرهدينا حسن قرنى محمد اسماعيل211376
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495o65هندسة طنطامصطفى فتح هللا فتح هللا البيلى
تجاره المـــنصورهممدوح محمد محسوب محمد البيومى577689
تجاره عين شمسانس جمال محفوظ محمد294711
اداب االسكندريهميار برهامي احمد برهامي نعيم346683
رياض اطفال بنى سويفماريا ايمـــن ابراهيم نجيب67845
8o3524صيدلة سوهاجساره محمد عبد الراضي السيد
هندسة المـــنياعاطف عادل ابوالعزم محمد643311
65o525تربية الزقازيقمحمد عبد هللا مصطفى محمد
صيدله القاهرهداليا صالح احمد سيد18279
رياض اطفال المـــنيا طالباتالزهراء مفدى عبدالحكم عباس727529
64o531تربية طفوله الزقازيقاالء احمد السيد عبد الغنى
7o361كلية األلسن بنى سويفالزهراء محمد مفتاح سيد
3387oهندسة القاهرهعبد الرحمـــن محمد سيد كمالى
4916o1طب بنهااسامه على محمد الشيشى
طب القاهرهكريم احمد عبدالعزيز فايد191312
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد مصطفى كامل احمد744544
طب االسكندريهطارق احمد محمد عبد القادريوسف441518
38165oطب القاهرهمحمد مجدى فهمى عبد الفتاح
1375o7اداب القاهرهايه هشــام عبد الرازق عبد الغنى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى اسماعيل مرسى مرسى األبيدى235336
هندسة الفيوممحمد عبد الحليم حسب النبى حميده61912
هندسة حلوانكريم محمد ابراهيم محمد الغرباوى14972
هندسة حلوانعلي طارق سعد عبد الفضيل زهران16883
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسايمان عبدالرحمـــن السيد محمد جاد هللا287879
صيدله المـــنصورهمريم جورج ميشيل عريان عبد المسيح569336
1317o4حقوق القاهرهزياد اشرف زغلول سليمان
صيدله الزقازيقكمال حسام كمال الدين محمد امام644169
طب بيطرى القاهرهفاطمه الزهراء على سيد احمد احمد275341
عالج طبيعى ج كفر الشيخهبه فتحى الدرينى على شهاوى567695
22968oتربية شبين الكومهدير امير فوزى راغب الدالى
طب الزقازيقمحمد حازم محمد ابراهيم641981
تخطيط عمرانى القاهرهمحمد اسماعيل السعدى السيد115683
تربية ابتدائي بنهاساره عبدالرازق احمد على صباح231432
هندسة المـــنيااحمد ربيع جمعه عبد الحكيم728141
11438oتجاره عين شمسميرنا عمرو جابر ابو العال
تربية طفوله اإلسكندريةهاجر خالد محمد صديق346432
1987o2كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانامير جرجس عبدالشهيد فهمى
2o5182هندسة حلوانمحمد جمال توفيق احمد حسن
42342o تربية أساسي اسكندريةفيروز خميس انور عيد فرج
تربية رياضيه بنات شبين الكومامانى ايمـــن احمد محروس222541
اداب دمـــنهورمحمود سعيد عبد السالم الدسوقي عليوة427642
592o55هندسة المـــنصورهعالء ابوزيد عمر ابوزيد عمر
صيدله القاهرهايمـــن محمد ابو الليل قطب حسين56757
36oooتجاره القاهرهداليا ايمـــن عبده ابو العال
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسريم اسامه حسين عبد اللطيف شرف667261
422o81تجاره االسكندريهمحمد جمال احمد محمد مصطفى
66o222نوعية بور سعيدمحمد اشرف عبد هللا احمد العزبى
هندسة اسيوطمصطفى محمود عبدالعزيز حامد237863
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود عبدالمجيد السيد عبدالمجيد حشــاد213592
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهند حمدى على مرسى48436
طب اسنان المـــنصورهندى صبرى عبد العاطى عبد العاطى583627
66oo98كلية أداب بورسعيدتامر ياسر محمد احمد مسعد
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تجاره بنهامحمد سمير صابر السيد227223
293o62كلية البنات تربية عين شمساسماء محمد على محمد جاد هللا
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد هللا ابراهيم محمد فكري ابراهيم122393
8o7975تجاره سوهاجزياد جابر محمد حسين
66231oتربية بور سعيدياسمين سامح حسن رمضان البربرى
هندسة حلوانعمرو هشــام سعد عبد الرحمـــن47312
378o9oطب كفر الشيخشيماء جابر عبد الواحد ونس
4896o4صيدله المـــنصورهعلياء محمد على مصطفى شــاهين
34o32هندسة القاهرهمينا ميخائيل رامز ميخائيل
طب المـــنيااحمد فتحى محمد فرج756698
صيدله طنطانهلة ايمـــن انور عبدالفتاح غيث363445
اداب القاهرهنورهان ناصر سامي محمد42386
هندسة االسكندريهيحيي رمضان محمد عيد رمضان338525
طب اسنان المـــنصورهدينا محمد ابراهيم السيد578376
3477ooاداب االسكندريهاية حسن حامد احمد ابراهيم
اداب طنطاايه سعد ابراهيم مجاهد359148
187o81تجاره القاهرهلميس شريف محمد ابراهيم شريف
3o2721هندسة شبرا بنهامادونا زرزور عطاهللا تادروس
اداب اسوانفاطمه عبد العزيز مغازى صالح823934
تجاره كفر الشيخمحمد عبد الواحد السيد مخلوف384948
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورهان شعبان على عبدالبر232241
كلية البنات آداب عين شمسريم طه بيومى عبدالغني295176
تجاره الزقازيقهايدى اشرف نور الدين محمود515171
صيدله الزقازيقمحمد خالد عبدالحميد عبدالمـــنعم646948
354o79طب طنطاساره جمال ابراهيم السيد فياض
27o85oكلية البنات تربية عين شمسفاطمه حامد عبدالحميد مـــنصور
42877oاداب دمـــنهورنيرمين السيد محمد شعبان العسال
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةدعاء عمر عبدالعزيز اللواتي233754
تجاره بنى سويفعمر سيد محمد عبد الوهاب718811
اداب الزقازيقياسمين صالح احمد على643582
صيدله طنطاامل عالء صبرى ابراهيم الهبيرى231749
7528o3تجاره بنى سويفمحمود مصطفى محمد حسين
73oo75صيدلة المـــنياامجاد مجدى صبحى جالب
6o726تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد جمعه محمود عبد الستار محمود
طب بيطرى بنى سويفمحمود ابراهيم محمد موسي77212
اداب حلواندعاء ابراهيم احمد احمد273994
اداب دمـــنهورأحمد جمعة عوض عبدالجليل فرج425916
تجاره االسكندريهمحمد صابر أحمد على رشيدي425239
هندسة اسيوطيحيى جالل محمد عبد المعطى116368
3514oتجاره القاهرهمريم عصام رشــاد احمد
تجاره االسكندريهعمر مهاب محمد زعلوك421645
125o35اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةابانوب مكرم لطف هللا بسطا
763ooطب بيطرى بنى سويفمحمود سعد حماد صميده
اداب المـــنصورهمها محمد محمد ياسين عبد هللا576371
اداب انتساب موجه عين شمسساره اشرف محمد فاروق حموده18669
73o376سياحة وفنادق المـــنيانسرين صبحى عبدالفهيم عبدالحافظ
صيدلة اسيوطميرا عماد شوقى شــاكر736958
42644oاداب دمـــنهورأحمد محمد قدري أمين أبو تليس
تجاره القاهرهمي حمدى عبد الرحمـــن عبد العال شعالن37226
تربية طنطاامال عبد الرحمـــن محمد عبدالرحمـــن الزعبالوى486795
تجاره عين شمسمحمد اشرف ربيع محمد راشد139161
كلية هندسة بنهامؤمـــن مجدى محمد صابر يونس217531
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تجاره الزقازيقامانى صالح عبد الرحمـــن محمد احمد638726
341o95هندسة االسكندريهزياد احمد محمد محمود شحاتة
289o55تربية عين شمسمياده صالح عاشور عمر ابودهب
3o3778تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى ياسر ابراهيم احمد عرابى
22ooo7هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد سعيد عبدالمقصود اسماعيل
طب اسنان طنطااسماء احمد محمد الرويضي235732
565o37تجاره المـــنصورهرضوى على محمود على
اداب القاهرهاسراء عادل راضى السيد142157
هندسة كفر الشيخاسالم رضا محمد الشناوى حطب381486
هندسة بني سويفمصطفى محمد محمود احمد61949
8o4346هندسة سوهاجعبد هللا برهوم على عبده
هندسة اسيوطاسامه محمد حسب هللا سيد827995
5oo4o6تربية جامعة دمياطسالي رافت محمد شعيب
اداب عين شمسوليد احمد محمد الهادى السيد139226
هندسة االسكندريهحازم طارق محمد عبد العزيز محمد عمر458683
28641oاداب الزقازيقمحمد سمير بيومى ابراهيم
تجاره عين شمسمحمد صابر حسن عبدالرحمـــن ابراهيم296415
طب القاهرهنوران احمد فاروق محمد265565
تربية بنى سويفحسام محمد فتحى سيد61982
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبد الرحمـــن محمد ابوالمجد محمد154694
تجاره الزقازيقانور وجدى الدسوقى سليمان583833
1298o9هندسة شبرا بنهامحمد صابر ابراهيم اسماعيل
عالج طبيعى ج كفر الشيخندى محمد فضل مكاوى الحناوى451257
هندسة بور سعيدعبد هللا حامد فهمى الشرباصى الشربينى577482
4o826تجاره القاهرهاحمد قطب عبد اللطيف هنداوي
372o88تربية كفر الشيخساره محمد انور مرسى محمد
طب عين شمسسلمى صابر عباس محمد192536
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد طارق محمد محمد61842
643o38صيدله الزقازيقنرمين ذكي حسن محمد
اداب دمـــنهورياسمين عبد السالم مصطفى البستاوي429317
هندسة المـــنصورهمحمود محمد محمد السيد جنيدي562599
السن عين شمسعزت حامد عزت عبد الحميد عبد الدايم358392
29o124اثار القاهرهممدوح محيي ابوبكر خليل
8o2497هندسة اسيوطمحمود جابر سيد حمد هللا
41o679اداب االسكندريهاحمد محمد محمد محمد خليل
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسبدر محمد محمد يوسف651597
3714o9اداب كفر الشيخمصطفى عصران أحمد أحمد ونس
هندسة شبرا بنهاياسمين ايمـــن عواد ابراهيم حسن285345
هندسة شبرا بنهانور محمد فؤاد يس19112
تربية ابتدائي المـــنصورهنجالء صبرى محمد عبد الباقى جرابه571647
58884oهندسة المـــنصورهنور الدين عادل عبد الخالق عبد السالم
صيدله طنطااالء محمد ابراهيم محمد رزق215512
79o845اداب اسيوطاسراء عادل حسن محمد
صيدلة سوهاجريهام خالد فوزي محمد818267
اداب حلوانمحمد نور الدين عبد الحميد محمد145135
تجاره بنى سويفرانيا سيد محمد محمد755628
8o3763حقوق سوهاجعادل فتحى محمود عبد الرحمـــن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم محمد يوسف سعيد268875
تجاره سوهاجمصطفى محمد احمد احمد812547
حقوق سوهاجمحمد ممدوح على سباق817816
تجاره المـــنصورهمحمد تامر محمد رمضان589643
5o2229تجاره جامعة دمياطمازن نصر عبد السميع جمعه
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كليةاسمجلوس
اداب قنا ج جنوب الوادىاسراء جمال مدنى حسن744462
14o879هندسة شبرا بنهااسراء محمد عباس عبد الرحمـــن
هندسة الزقازيقمحمد احمد محمد محمود عبدالحميد639293
اداب بنهامصطفى هشــام عزت ذكى284247
تجاره عين شمسمحمد سامي محمود عبد الحميد133144
طب بنهااحمد عبدالعظيم محمود الخولى231177
7o873اداب بنى سويفاحالم عيد عبد المقصود صالح
عالج طبيعى القاهرهوالء ايمـــن محمد عبدالعظيم512527
2o6o24تجاره عين شمسعبير عز العرب احمد بدر
طب طنطاعبد هللا عبد القادر عبد هللا عبد الحميد عثمان353619
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخامـــنيه احمد محمد احمد شهاب385477
هندسة االسكندريهاحمد عادل محمود طه حسن562648
طب اسيوطخالد محمد على عبد الكريم798848
هندسة الفيوميوسف محسن محمد محمود  البقري653263
كلية أداب بورسعيدطارق اشرف السيد احمد تاج الدين662998
اداب المـــنياسماح شنودة سعيد كيرلس727782
21o9o5تربية عين شمساحمد محمد عبدالكريم عبدالعظيم علي
64o548كلية البنات آداب عين شمسشيماء السيد احمد على
269o65طب القاهرهعبدهللا سيد عبدهللا احمد
هندسة الفيومعلى عبد الرازق عبد الكريم عبد الرازق64856
تجاره اسيوطاحمد زهرى عبد اللطيف محمد795314
اداب فرع الوادى الجديدمي محمود مسلم سليمان748453
طب بنهامها السيد كامل هالله214288
طب طنطامريم مصطفى حسين الطوخى215922
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانوسام عبدالحميد حسن عبد الحميد غنيم195128
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان طلعت سيد اسماعيل55435
66759oتجاره بنهاعلى سامى احمد محمود رضوان
65367oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةُرسل جالل السيد الغرباوى
4295o6تربية دمـــنهورهاجر مسعد محمود بلتاجى محمد
اداب المـــنيامها ناجى عبد الراضى محمد729313
19794oحقوق القاهرهاحمد حسن عبدالوهاب محمد القصاص
هندسة المـــنياعمر محمد صادق محمد753536
صيدله االسكندريهعلياء على عبدالحى على عطيه385542
حقوق سوهاجعبد هللا ناصر محمد جاد هللا815818
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسماء احمد عبد الجليل يونس75683
اداب الفيومحسناء ابوبكر حسين يونس78395
2o6o51اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةبسمه خالد محمد عبدهللا احمد
طب االسكندريهكريم مصطفي عبدالفتاح محمد ابوزيد412892
5o3183تربية ابتدائي جامعة دمياطمحمد كمال فتحى حسن حبيب
35o895اداب االسكندريهآيه صابر محمد محمد عبد هللا
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد حسنى عثمان ابوالسعود212461
19o866هندسة المطريه جامعة حلوانيحيى ايمـــن حمدى نصار
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسدينا عربي عبد الدايم مجاهد حجازى635974
صيدله القاهرهساره ايمـــن ابراهيم زين الدين216338
اداب دمـــنهورمـــنه هللا محمد اسماعيل ابراهيم الفيومى429623
49953oتجاره جامعة دمياطريم محمد فتحى عوض القصاص
تربية فرع الوادى الجديدكريمان عبدالرحمـــن أحمد محمد748346
طب بيطرى القاهرهنورا محمد اسماعيل محمد امام141257
تربية دمـــنهورأحمد عرفه فهيم على427368
تربية طفوله طنطاشروق احمد مصطفى سالم367972
هندسة كفر الشيخمحمود السماحى توفيق عبد السالم573644
هندسة االسماعيليةاحمد مدحت ممدوح زكي655596
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تجاره المـــنصورهمحمود عادل سعد التهامى خالد494988
رياض اطفال المـــنصورهروفيده محمد النبوى عبد هللا على644688
صيدله المـــنصورهمحمد عبد العاطى عطيه محمد حسين582486
56oo92تجاره المـــنصورهمحمد رأفت احمد عبد العزيز فريح
صيدله االسكندريهمرام محمد عبدالغنى راجح223251
663o16تجاره بور سعيدعمرو لبيب خضر محمد سليمان
55o94طب اسنان القاهرهمـــنة هللا مـــنصور موسى عبد الجليل
نوعية قنااميرة عبدالعزيز احمد حسين746597
تربية ابتدائي شبين الكومايه حمدى السيد احمد زيتون215283
3oo486تجاره بنهاجهاد سعيد محمود عبدالحافظ
اداب طنطاعبد هللا امجد جمال عبد هللا بكر485212
اداب بنهامحمود معتمد محمد اسماعيل279652
سياحه وفنادق االسكندريهشريف هانى مصطفى كمال الحديدى345785
هندسة المطريه جامعة حلواناستيفن عماد حبيب شحاتة114293
هندسة عين شمساحمد طه مـــنير محمود طه187852
نوعية الزقازيقمحمد احمد فتحى احمد مصطفى637126
نوعية المـــنيامحمود احمد حسين محمد722515
هندسة طنطامحمود احمد عبدالقادر الجندى362437
طب الزقازيقعبد الرحمـــن محمد رشــاد عبد الستار مرسى523999
2947o4تجاره بنهااسالم سعد سمير عبدالسالم
رياض اطفال بنى سويفهدى مجدى جاب هللا فرج65379
19ooo8هندسة عين شمسابراهيم جمال ابراهيم عبدالراضى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامـــنيه جابر شبل احمد214468
هندسة عين شمسمازن على سعدالدين على122861
تربية رياضية بنات سوهاجلمياء سيد محمد احمد811396
تربية رياضيه / بنات المـــنياياسمين رجب ماضى صادق723657
اداب اسيوطشيماء جمال عبد العال احمد791441
2363o4تربية شبين الكومعلياء ابراهيم على ابوراشد
تجاره بنى سويفمحمود االدهم كيالنى عمار718855
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسهند عادل محمود محمد652558
هندسة طنطاهاجر جمال على محمد السنباطى364278
اثار الفيومندى محمد احمد محمود25375
5926oتربية حلواندعاء خالد محمد السعيد سليمان
طب بيطرى المـــنصورهمحمد مصطفى عبد الفتاح عبد الرحمـــن569261
227o88كلية هندسة بنهااسامه صالح احمد بكر
هندسة المـــنيامحمد صبرى عبدهللا محمد727373
طب بيطرى بنى سويفمحمود محمد سيد طلبه79164
هندسة حلوانامينه وفيق مسعد حسن118341
صيدله المـــنصورهرضا البسطويسى عبدالحميد ابراهيم488445
59o258كلية هندسة الطاقة بأسواننورهان محسن سعد غازى العدل
35373oاداب طنطاايه سعيد محمد عبد الخالق جبر
5675o9اداب المـــنصورهايمان محمد محمد وفا
هندسة كفر الشيخمحمد ياسر بسيوني محمد مصطفى378854
نوعية بنهاجهاد عادل محمدى بيومى284895
3694o8صيدله االسكندريهندا رفعت نبيه عبد الرحمـــن عيسى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى محمد احمد خير الدين189294
15o756هندسة حلوانمحمد محمد ماهر عبد الصمد
تجاره الزقازيقمحمد هشــام عطيه رجب517312
5oo381اداب جامعة دمياطدنيا عطيه محمد خلف
صيدلة بورسعيدداليا احمد عبد الوهاب احمد791536
اداب الزقازيقنورهان السيد محمد فرماوى637975
6756oتجاره بنى سويفمصطفى بكرى مصطفى عمار
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8276ooطب بيطرى اسيوططارق على محمد سيد
2o9664هندسة القاهرهاسالم حسين توفيق حسين ابراهيم
اداب الزقازيقامل طارق سعد عبدالحميد514528
تجاره القاهرهاحمد عبد العزيز على عبد المطلب53531
اثار الفيوميوسف محمود علي سيد69557
12o821السن عين شمسيمـــنى اشرف سعيد محمد على نار
رياض اطفال المـــنيا طالباتصفاء شعبان سيد محمد725196
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء سعيد زكى البابلى215496
سياحة وفنادق المـــنيامحمود اشرف محمود عبدالرازق296422
19o591كلية األلسن ج أسوانسلمى هيثم سعيد شعيب
411o33فنون جميله فنون ج االسكندريهايمان محمد محمود ابراهيم احمد
51o359اداب الزقازيقياسمين احمد بهجت محمد رفاعى
اداب االسكندريهسلمى حسن بيومى عبدالعاطى عزوز349297
14o41oكلية البنات آداب عين شمسامـــنيه محمد محمد محمد عبد المـــنعم
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمينا فادى شوقى ميخائيل721261
671o71هندسة الزقازيقخالد زهران محمد الذكى
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعماد عبد الفتاح احمد محمد61689
5o4756تربية جامعة دمياطمروة هشــام عبد المجيد عثمان
طب بنهاساره مصطفى احمد سيد احمد229495
8o7838تربية سوهاجاسراء سلمى عبد المبدى على
تربية بنى سويفهدير جويده محمد جويده65831
12o556هندسة عين شمسانطوان اشرف فاضل توفيق غبلایر
حقوق طنطاعلى محمود على محمود زاهر371619
اداب كفر الشيخندى سامح أحمد محمد أبو العدل411681
رياض اطفال المـــنيا طالباتمرام رجب رشدى عبدالحكيم727544
دار العلوم ج القاهرهامينه محمود ابراهيم احمد االسود137496
6oo42اداب انتساب موجه القاهرهحسام الدين محمد فؤاد احمدالدردير
23535oتربية ابتدائي شبين الكوماحمد شوقى على محمد شلبى
7232o8صيدلة المـــنيابيشوى خلف عزيز حنا
اداب قنا ج جنوب الوادىسماح انور عفيفي حسانين746616
212o7هندسة المطريه جامعة حلوانحازم نصر الدين حسين مسعود
اداب االسكندريهمحمد محمود شكيوى عبدالعال حسن421582
5679oهندسة حلواناحمد حمدى بدوى احمد
1385oاداب القاهرهمـــنة هللا يوسف محمد امين
تجاره االسكندريهريم جمال محمد عثمان347312
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد سمير احمد يوسف سيد احمد عصر573191
1651oحقوق القاهرهاحمد جمال عبد الستار عليش
تربية حلوانرانا احمد محمد احمد27834
كلية الطب بقنامـــني احمد عبد الخالق احمد739876
اداب المـــنصورهمحمد محمود حسنى احمد حسنى572655
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم فايز فخرى عبد المالك جرجس117853
تجاره بنى سويفجاسيكة زكريا بشري بسطا716711
هندسة االسكندريهأسراء على ابراهيم الشــافعى454353
13o223اداب عين شمساسالم عبد السالم احمد مطاوع
198o83صيدله حلوانعبدالرحمـــن محمد احمد محمد محمد شيحه
3oo363حقوق بنهااحمد اشرف عزب محمد
123o96الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفايمان طلعت محمد امين
19133oهندسة عين شمساحمد خالد ابراهيم محمد شكري
2o897هندسة القاهرهمحمد سعدى احمد سيد ابراهيم
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسداليا عادل عبدالمجيد سند محسن289283
طب بنهافيرينا واصف مطر واصف نوار278714
صيدلة اسيوطشــاهيناز شــاكر سليم عبد القادر793474
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4413o1طب االسكندريهأحمد مدحت عبد اللطيف نوير
تربية ابتدائي بنهااسالم عبدالحميد عبدالعاطى عبدالحميد286112
كلية الفنون التطبيقية ببنهااالء شوقى محمود عبداللطيف229722
7338o8تربية قنا ج جنوب الوادىجهان نصر علي حسن
34767oاداب كفر الشيخهبة مصطفى مقبل مـــنوفى
295o67اداب انتساب موجه عين شمسسلمى عزت عبدالصادق عبدالمجيد
تجاره القاهرهماريو ماجد ابراهيم جندى57586
صيدله االسكندريهساره محمد محمد اليمـــني369378
57828oكلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمروه احمد الطنطاوى محمد ابو النجا
تجاره عين شمسيوسف نبيل محمد زهران296746
اداب انتساب موجه بنهاايناس السيد السيد عبدالنبى284878
صيدله القاهرهاسراء ناجح مخيمر حسن حسب هللا13878
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروححسام عبد الناصر سالمه عبد الناصر792327
تجاره الزقازيقشيماء لطفى محمد انور الكومى587235
23o2ooتجاره بنهاعبدهللا مصطفى عرفه المصرى
8o1498حقوق اسيوطهيثم احمد رشــاد احمد
56119oصيدله المـــنصورهفرح حسام احمد ابراهيم احمد عبده
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنيفين ابراهيم عبدالرسول الخولي449718
2o1924السن عين شمسيوسف ممدوح احمد سليمان
تربية بنى سويفنورهان رجائي عبد العزيز عبد اللطيف63769
هندسة المـــنيامحمد جمعه رمضان عبدالحفيظ722842
تجاره طنطاحلمى سالم حلمى ابو حطب355529
اداب المـــنصورهمحمود محمد السيد فايد حسين565277
تربية ابتدائي المـــنصورههبه محسن محمد عبد الفتاح عريض577289
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد محمود فتحي محمود ابراهيم653332
تربية أساسي اسكندريةاماثل السيد حمدهللا حسين347691
طب بنهامحمد عبدالرحمـــن توفيق عالم212924
صيدله طنطااالء سعيد محمد عبدالحميد233841
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمود طالب عبد الدايم خليل743375
صيدلة اسيوطزينب محمد حسين محمد749559
5o4o33تربية جامعة دمياطتقا محب على أحمد خبيصه
3825o1اداب كفر الشيخاسراء مصطفى فتحى حامد محمد
نوعية طنطااسراء محمود فتحى الحسيني ابوطالب354874
اداب القاهرهريم ابراهيم محمد البكري21995
هندسة كفر الشيخعلى محمد على محمد راغب338478
4916o3طب اسنان المـــنصورهخالد عوض عبد الجواد عبد السالم
2756o4كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسندى ماهر على نورالدين
تربية ابتدائي طنطاباسم رمضان محمد مصطفى361412
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةشروق هاني فوزي احمد ناصف359212
6o932طب بيطرى القاهرهمحمد رضا بهلول ابوطالب
فنون جميله فنون المـــنيانوران محمود عبد المجيد عبد العظيم132354
647o71هندسة الزقازيقاحمد محمد الشحات حسن هالل ابراهيم
اداب طنطاليلى السيد البدوى احمد التهامي حسن365547
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىعمر محمد جابر محمد747377
تربية أساسي اسكندريةدنيا خالد محمد محمد السبكى423152
28o44oحقوق بنهااحمد سعيد عبدالهادى على
591o46هندسة الفيومعماد يوسف موسى عبد الحميد
تربية عين شمسمـــنه هللا مصطفى عيد مصطفى274868
نوعية المـــنيامـــنى محمد محمد طلبه723632
34o8o1تربية أساسي اسكندريةعمر محمد سعيد عبد هللا
صيدله الزقازيقاحمد مجدى ابراهيم على مباشر512736
5858ooتربية ابتدائي الزقازيقاالء عاطف عبد الفتاح عبد الفتاح الصعيدى

Page 1968 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
73o563هندسة المـــنياابراهيم صالح الدين عبد المحسن محمد
تربية ابتدائي طنطامـــنت هللا محمد على البهنسى359256
5o97o6هندسة الزقازيقباسل طارق محمود حسن حسين
819o9oكلية االثار ج اسواندوالجى جرجس صهيون جرجس
تجاره اسيوطالعارف عامر عبد الحميد ريان794977
اداب قنا ج جنوب الوادىقمر جالل الطيرى اسماعيل741535
هندسة االسكندريهاحمد جابر احمد علي الشرقاوي454223
36371oهندسة كفر الشيخسماح صالح السيد عبدالمجيد أبوعزام
طب بنهاريم محمد عبدالعزيز مليجى229776
هندسة بور سعيداحمد طارق حسنين محمد حسن664215
تجاره الزقازيقعمر محمد امير عبد الجواد محمود السيد ابو العطا584136
7285o6هندسة المـــنيااسراء يسرى محمود على
اداب قنا ج جنوب الوادىمـــنيره خلف عبد الرحمـــن محمد732112
6o815كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفنورا احمد صادق عبد المحسن
52o89oهندسة الزقازيقمايسة محمد عنتر أحمد محمد
كلية البنات آداب عين شمسمارى جورج واصف لبيب126557
طب بيطرى بنى سويفندى جمعه يوسف محمد75424
عالج طبيعى ج كفر الشيخبهاء عبد العاطى محمد عبدالسميع البسيونى394814
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد أحمد محمد البغدادي495333
43o185تربية دمـــنهورشيماء صالح احمد السيد عشيبة
تربية ابتدائي الفيومندا محمود محمود على79959
اداب حلواننورهان ايمـــن شعبان امام حسن275412
28o386تربية ابتدائي بنهاامـــنيه عبدالحميد عبدالعظيم حجاج
اداب المـــنصورهروان عماد ابو االسعاد السيد شومان492153
اداب عين شمساحمد مصطفى صالح محمد مـــنصور287517
8o6745تربية طفوله سوهاج طالباترحاب عبد الرؤوف عبد العزيز محمد
72674oنوعية المـــنياسهيله عالء محمد فوزى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمريم امجد عبدالغفار مخلوف218816
تربية سوهاجكرستينا سليم بدرى رزق هللا812341
3o34o7اثار الفيوماسالم عنتر سليمان عبدالهادى
4872o6اداب المـــنصورهاحمد عبد الفتاح احمد عبد الفتاح المداح
طب الزقازيقشــادى محمد اسماعيل السيد محمد522477
تجاره عين شمساحمد حسن محمد عبدالفتاح289872
صيدله المـــنصورهساره اشرف عبد العاطى الشربيني567657
36o6o8اداب طنطانجالء ابوالمعاطى ابوالمعاطى عيسى الشريف
 تربية الساداتشيماء هشــام عبدالكريم خالد225492
تربية ابتدائي عين شمسساره مجدى مصطفى علي طلعت187989
33778oصيدله االسكندريهشيماء عبدالعزيز حافظ عبدالوهاب على
تجاره االسكندريهيمـــنى مدحت مصطفى محمد النعمانى415264
تربية ابتدائي طنطاشيماء احمد عبد المعطى الطوخى486149
58o831تجاره المـــنصورهمحمد اسامه متولى متولى يوسف
تجاره جامعة دمياطزياد يحيى مصطفى سعد499866
نوعية الزقازيقمحمد ابراهيم عبدالحميد محمد السيد649697
اداب الفيوممعتز على عبد السالم نوفل73122
طب االسكندريهاسالم علي محمد علي الصياد442249
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسابانوب ايمـــن عزيز جرجس642198
تجاره عين شمسيوسف عصام عبدالغنى شندى296744
22512oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامانى هانى على السيد
نوعية الزقازيقهناء محمد السيد محمد سليمان643435
335oo1تجاره االسكندريهايه محمد هاني خميس الحفناوى
تجاره القاهرهعالء جودت فؤاد كروش46775
2o915oتجاره عين شمساحمد محمد محمود محمد سالم
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2221o1هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود ابراهيم عبدالقادر خليل
طب المـــنياآيه عبد الغني عبدالرازق عبدالغني723879
1875o5هندسة حلوانعمر هانى عدلى عبدالحميد
7268o9تجاره بنى سويفنورهان احمد نجيب محمد محمد سمهان
تربية ابتدائي دمـــنهورياسمين ناصر سالم سالم بحيرى428282
27oo6oاداب القاهرهمينا رضا تقى خليل
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدعاء عبد هللا احمد على شــاهين118868
تجاره بنهاحسام عالءالدين السيد ابراهيم262259
طب االسنان المـــنياطارق عزت عثمان عبدالوهاب728923
اداب الزقازيقايه محمود عبد العظيم عبد الحليم667736
كلية البنات تربية عين شمسياسمين محمود عبد الحميد ابراهيم37281
اداب بنى سويفمروه رجب عرفه قرنى69472
2o4722تجاره عين شمسمحمد ايمـــن كامل مرسى
تجاره انتساب موجه قاهرهمـــنار محمود عبد السالم محمود28841
تجاره طنطامحمد عبد اللطيف عبد الفتاح عبد اللطيف األغا485267
تجاره القاهرهكريم حسن عبد العاطي علي55272
اداب المـــنصورهسهر السيد عبد المعطى السيد574715
6o816تربية حلوانوفاء زين العابدين صادق عبد المحسن
كلية أداب بورسعيدمريم مرسى مسعد قطب عرابى661597
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسندى هشــام محمد أبو الفتوح محمود الشعراوي196661
335o1oاداب االسكندريهسلمى اسامه محمد عبد المتعال محمد
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسايمان عبدالرحيم عارف عبدهللا193845
818oo6حقوق سوهاجحسام احمد ابوالوفا محمود
762o51صيدلة اسيوطمحمد نوبى حسين محمد
طب المـــنيااندرو مجدى كمال مهنى729541
اداب بنهامحمد طلعت شوقى عواد278836
نوعية عباسيهمحمود مصطفى محمد عبدالعزيز عابدين287177
3o591oحاسبات ومعلومات عين شمسجينا مجدى ابراهيم كامل سالمه
صيدله الزقازيقاحمد السيد محمد اسماعيل السيد523965
كلية طب أسوانمـــنار زكريا محمد مغازى746445
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد بالل محمد محمود ابراهيم272567
هندسة حلوانمحمد سعد حسن عليوة24398
هندسة عين شمسعبدالرحمـــن محمد محمد احمد194646
2851o9طب بنهاايمان محمد الطوخى السيد
طب القاهرهاحمد يسرى محمد السيد148422
اداب القاهرهمروه محمود محمد محمود56115
376o48كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعبد هللا مصطفى السيد ابراهيم العبد
تربية ابتدائي الزقازيقمحمد احمد محمود يوسف سيد احمد646733
علوم عين شمسحياه ممدوح محمد عبدالرازق262486
71o514نوعية المـــنيااسراء مبروك رشدى عبد اللـه
نوعية الزقازيقاسراء عالء غريب امين644939
تربية المـــنيااسماء مرعى سيد عبدالرحمـــن729266
تربية فرع الوادى الجديداية محمد عبدالسالم محمد749645
صيدله االسكندريهسلمى ايهاب حسن سليمان347938
تربية ابتدائي بنهااسراء سويلم ابراهيم سويلم229385
2963o5كلية األلسن ج أسوانهند يحى سيد عبدربه
71o71oصيدلة المـــنياسلمى بدر مصطفى عمر
طب المـــنصورهمحمد وحيد عبد الحميد ابو سعد495273
اداب بنى سويفاسراء محمد جمعه زكى64525
تجاره كفر الشيخمحمد السيد السيد محمد يوسف379676
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفكريم احمد حسين احمد724729
هندسة الفيومشريف نبيل اسماعيل احمد قنديل456596
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366o53اداب طنطاكريم محمد عبد الهادي خضرة
اداب المـــنصورهندا السيد شعبان عبد الحميد امام572179
اداب انتساب موجه القاهرهعبد الرحمـــن محمد شوقى احمد25894
تجاره بنى سويفاسالم سامى ثابت على61448
هندسة حلواناحمد صابر ناجى عبد الرشيد153285
تجاره الزقازيقاحمد ربيع يوسف محمد عبداللطيف648223
طب اسنان المـــنصورهاحمد محمد فتحى عرفه518856
71871oرياض اطفال بنى سويفروحيه يوسف عبده على
هندسة بني سويفابانوب فيكتور ديمترى فهيم64641
456o29هندسة االسكندريهرومانى مـــنير عطاهللا جيد سمعان
5o6659علوم جامعة دمياطسارة عماد عزالدين السيد علي
اداب عين شمسشريف رمضان عبد الظاهر عشيرى155451
اداب االسكندريهمحمد خليل ابراهيم محمود خليل416829
296o95نوعية بنهادينا محمد عبدالصمد عامر
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء زكى محمد زكى59831
صيدله عين شمسمروه محمد احمد محمد الشحرى291342
3o471oاداب الزقازيقنادين محمد حسن محمد نصار
اداب انتساب موجه القاهرهكنوز سعيد ابراهيم مبروك49845
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء محمد عزت سعد36138
رياض اطفال المـــنيا طالباتابتهال احمد محمد محمد723491
تجاره القاهرهندى محمد وائل احمد حسن يسن19213
6442o5هندسة الزقازيقبالل خالد فؤاد حسن حسانين
45929oهندسة االسكندريهاحمد محمد سمير عبد الونيس عبدهللا
4294oاداب حلواناسماء نصر هللا احمد محمدابوحاكم
تجاره انتساب موجه  عين شمسخالد محمود اسماعيل عبد الفضيل146621
627o8اداب بنى سويفسمر صابر عبد الحميد محمد
22147oتربية شبين الكوممصطفى احمد عبدهللا مـــنصور
7597oاداب الفيومصابرين عبد النبي صالح ابو زيد
41o783تجاره االسكندريهشريف حسام مختار السيد القاضي
5o3939طب بورسعيدابراهيم هانى المغاورى علي نجم
تربية ابتدائي قنا ج الواديبسمه عبدالحارث عبدالراضى احمد747615
64431oتربية الزقازيقسميه ممدوح عبد المـــنعم عبد هللا قنديل الديب
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةبيومى حسين بيومى محمد ضيف231293
صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن خليل حسن على حرات594582
46o989هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةآالء جمال عبد المقصود فايد
كلية هندسة بنهاعبدالرحمـــن رشــاد محمد فوزى محمد زكى647112
صيدله الزقازيقأميرة ممدوح عيد مهدي514421
صيدله االسكندريهروميساء عصام السيد عبد الفتاح العبد438979
حقوق عين شمسمهند محروس سيد محروس جاويش17855
تمريض المـــنصورة احمد محمد صادق شحاته على581287
تربية ابتدائي بنى سويفنورهان محمد صالح عبد الجواد62996
تجاره طنطامارينا حنا عجيب مكارى364651
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمـــنتهى فضل هللا محمود محمد59471
كلية االثار ج اسوانمارينا رؤوف كرم اسكندر819126
تجاره عين شمسوسام نادر سمير عبدالرازق282357
تربية الزقازيقندى عمرو السيد حامد بشناق586511
18991oهندسة عين شمسمحمد نجدى حافظ محمد دراز
358o71تجاره طنطاعباس احمد عباس مصطفى
341o1oاداب االسكندريهاسماعيل اشرف جابر رجب محمد
تربية الزقازيقبسنت العربى خيرى محمد احمد643176
هندسة اسوانمحمد شعبان حسين علي743615
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورصبحى سالم جمعه عويان443948
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3o4561هندسة المـــنيااالء اشرف سعد ابواليزيد
51o691برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد عبدهللا سليمان معوض النجار
732o52اداب قنا ج جنوب الوادىايمان عالء اسماعيل على
اثار الفيوممروان ناصر محمود على العبد227348
هندسة حلوانمحمود اكمل سعد علي ابو النجا69622
تجاره االسكندريهاحمد رجب احمد طايع احمد344677
كلية هندسة بنهامحمد رفعت حمادى على284586
3451o7صيدله االسكندريهاحمد عامر عبد الكريم عبد اللطيف
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه حمدى موسى محمد العيه232142
3634o3اداب طنطاندى احمد شبل احمد الرفاعي
5o43oنوعية جيزهوفاء عوني عبد الباقي
اداب اسيوطمـــنار محمود محمد عبد الاله788468
نوعية عباسيهمريم عبدالمـــنعم عبدالفتاح محمد268486
تربية اسواناسماء عبد هللا احمد يسن822261
اداب قنا ج جنوب الوادىنورالهدى صالح حسن محمد حسن237197
511o34طب الزقازيقإيمان رأفت عبد الرازق محمد
هندسة كفر الشيخهشــام كرم عبدالعليم السيد375973
اداب االسكندريهاسالم نبيل احمد احمد عبد الحميد المشتولى418718
هندسة حلوانرنا عالء الدين على امين محمد الصعيدى118526
حقوق بنى سويفمحمد صالح الدين انور احمد717951
12o78oهندسة عين شمسعمر مـــنصور محمود سليمان
كلية فنون جميلة فنون اسيوطمارينا اشرف قدوس بخيت116868
هندسة الزقازيقمصطفى ياسر فاضل محمد642145
صيدله المـــنصورهشريف محمود حامد ابراهيم البحقيرى577728
7974o2صيدلة اسيوطابانوب ماهر بديع ونس
213o88هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةانس عادل عبدالجابر السيد سعد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشيماء السيد يحى امام235712
نوعية المـــنياساره حسين صالح محمد715647
حقوق عين شمسهدير ناصر عبدالعاطى محمد282354
638o5طب بنى سويفشيماء ايمـــن عبد العزيز احمد
141o59كلية البنات آداب عين شمسمريم ابراهيم السيد ابراهيم
هندسة عين شمسمينا ممدوح فرج سيدهم117517
22389oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةبسام عبدالصمد حسانين ادريس
طب القاهرهاحمد باسم محمد جمعه18211
حقوق القاهرهمحمد طارق سليمان داود16752
8oo541كلية األلسن سوهاجريم احمد معبد مسعود
تربية بنى سويفمحمد سليم محمد احمد66633
طب بيطرى القاهرهمحمد حاتم رضا حمدى33338
طب كفر الشيخاسماء محمد عبدالعزيز عفيفى شراره378976
صيدله طنطاندى محمود محمد خليل ابراهيم236533
طب بيطرى المـــنصورهندى عماد سالم ابوالمجد583736
 تربية الساداتشيماء كرم سعد الشرقاوى226739
7213o7طب المـــنياجرجس ظريف متى شتات
2688o7كلية البنات تربية عين شمساميره عاطف عبدالحميد احمد
1478o7كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمحمد عصام فتحى محمود عبد المولى
262o86هندسة اسيوطوسام نجم الدين احمد عبدالحميد
8o6661تربية سوهاجحسناء على حمدان على
طب بيطرى المـــنصورهمحمد عادل لطفى على حامد488853
اعالم القاهرهمـــنة هللا حمدى مصطفي مصطفي18671
هندسة المـــنصورهمحمود جمال عبد الغفار عبد اللطيف الخولى571372
طب المـــنياعبد الرحمـــن عادل حمدى محمود711572
44o851طب اسنان طنطاعمرو محمود قطب عون
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كليةاسمجلوس
2o2879تجاره عين شمسياسمين خالد محمد عزب عبدالوهاب
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمحمد مصطفى سيد احمد مصطفى273392
هندسة االسكندريهاحمد صالح عبدالمـــنعم محمد الزقالى457341
58o649طب الزقازيقمصطفى محمد محروس محمد سليط
اداب انتساب موجه عين شمسنسمه محمد فتحى عطيه142413
صيدله الزقازيقايه ياسر امام حسنين286516
12oo68تجاره عين شمسمصطفى عماد الدين انور عبد الفتاح
السن عين شمسريم محمود همام فتحى علي سليمان374177
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلواناميره رجب سليمان محمد92662
29o738تجاره عين شمسشريفه فوزى محمد علي
طب االسكندريهشيماء احمد ابراهيم ابو سالم444783
صيدلة سوهاجيوساب نبيه عدلى سامى747324
هندسة حلواناحمد اشرف كامل معوض89524
هندسة المـــنصورهبسمه عزت ابراهيم عزب ابراهيم587715
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكارولين كرم ميالد غالى74368
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمود ابراهيم ابو المجد محمود817817
3o4o93هندسة عين شمساحمد عبدالعظيم مصطفى شوقى
58338oهندسة المـــنصورهعايده ناصر محمد عرفات
تربية الزقازيقخديجه ابراهيم عبد السميع سعيد احمد642453
2231o4طب طنطاامـــنيه محمد محمود القسط
122o46طب عين شمسيحيى على محمد عمر عبد الرحمـــن
طب عين شمسرانيا خالد حسين محمد294243
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى مجدى ابراهيم شتله213634
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننورهان عبد المعز عبد السالم محمد31717
تربية عين شمسايه حسام عبد الرحيم حجاج35252
2295o3طب بنهاشيماء طارق عبدهللا حسانين
13o774اثار قنا جنوب الواديفاطمه نصر الدين محمود جبر
حاسبات ومعلومات الفيوممحمد على عبد هللا فرج77916
فنون جميله فنون ج االسكندريههدير احمد عبد السالم سيد أحمد346233
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسامه مجدى عبدالمـــنعم البرعى197948
طب الزقازيقرضوى اسامه شــاكر السيد516682
49o865اداب طنطامينا عصام سمير نقوال
تجاره كفر الشيخمصطفى محمود سعد متولي السيسى381144
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد سيد احمد محمد23659
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةخالد يسري عبد الرحمـــن محمد654761
تربية المـــنصورهدنيا حاتم ابراهيم محمد على591845
نوعية موسيقيه اشموننجوى محسن محمد حموده حسن216582
هندسة االسكندريهاثر اشرف السيد حسن سالم414183
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد محمود محمد محمود شــاهين198815
287o71تربية بنهاطاهر خالد محمد السعيد السيد داود
طب بنهااحمد سعيد عراقى عراقى الزيات279832
76o18صيدله بنى سويفمحمود عمر محمود محمد
كلية طب االسنان جامعة أسيوطمحمد عالء صالح الدين محمدين785242
تربية اسيوطهبه ممدوح على عبد الحميد797799
طب القاهرهفايز برسوم سمير برسوم711592
اداب االسكندريهسلمى سمير محمود حسين عواض411597
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد محمود سالم224721
طب سوهاجشــادى مدحت زاخر مريد814593
تجاره سوهاجطارق عسران على عسران818312
رياض اطفال بنى سويفأيه على محمود عبد هللا721623
23528oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن عبدالواحد احمد سليمان ضيف
فنون جميله فنون ج االسكندريهاالء السيد ابراهيم السيد المالح373142
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي اسيوطاسماء محمد جاد الرب غليون799672
1162ooحقوق عين شمسنيرمين محمد عبد المقصود العشماوى
تجاره عين شمسسامى السيد سامى غريب296626
طب عين شمسمـــنه هللا جميل سعد خليل قابيل293873
هندسة حلواناحمد ايمـــن زكريا صادق15811
تجاره دمـــنهورخالد ابراهيم عبد الجواد ابو احمد سالم426651
تربية ابتدائي عين شمسدينا محمود احمد على145259
هندسة عين شمسمصطفى محمود فتح الباب عبد ربه88418
تربية ابتدائي الزقازيقدعاء راضى عبد الفتاح عبد هللا محمد حسونه638312
4299o2اداب دمـــنهورهبة وليد محمد محمد حسوب
تجاره عين شمسمحمود مجدى محمد السيد شعبان292564
421o65اداب االسكندريهرمضان على نعيم محمد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسماء ابراهيم عبد القادر عمارة378156
49o31oعالج طبيعى ج كفر الشيخدينا جمال عبدالجواد محمد حامد الزينى
تربية أساسي اسكندريةنورهان مصطفي محمد على عامر422898
تجاره بنى سويفمحمد عصام صالح عزالدين718558
طب المـــنصورهمحمد على مجدى سعد على الغروري562195
عالج طبيعى ج كفر الشيخمروه فتحى عبد الغنى محمد سعيد591187
اعالم القاهرهروز فايز عيسى جاب هللا129866
72o698تجاره بنى سويفشنودة رفعت محروس حبشي
38o337طب االسكندريهايه السيد حجازى السيد سعد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر محمود رشــاد محمود192447
42353oتربية اسكندريةمها خالد صالح الدين يوسف عفيفى
12o95oتجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد ايمـــن فهمى حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسامه ايمـــن محمد محمود76833
71773oتجاره بنى سويفكارم مصطفى عبداللطيف احمد
حقوق المـــنصورهاحمد اشرف كمال عبد الحليم عبد هللا527673
هندسة المـــنياعبدالرحمـــن اشرف رشــاد اسماعيل276551
تربية اسكندريةامـــنية شعبان ابو القاسم على417322
تجاره بنى سويفوالء محمد عبد الحميد البرنسى716879
413o19صيدله االسكندريهمصطفى عصام الدين محمد محمود عقل
طب المـــنصورهياسمين عبد الباسط محمد سالم583354
تجاره انتساب موجه قاهرهمـــنة هللا شــاكر حسن عبد الواحد عتمان36372
741o88تجارة قنا ج جنوب الواديمصطفى احمد ابراهيم سعيد
8o4479صيدلة سوهاجمحمود محمد عبد العزيز احمد
تجاره عين شمسزهره محمد عبد الرحمـــن البدوى119479
تجاره الزقازيقخالد يسرى الشحات محمود عبد هللا646694
21481oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةندى اشرف عطوه فوزى
تجاره الزقازيقمحمود احمد ابراهيم عبد الدايم648294
5o5369سياحه وفنادق المـــنصورةاحمد محمود على محمد الرمال
59o339طب المـــنصورهايه مكرم ابراهيم مسعد عبد الفتاح
19949oتربية حلوانشــاهنده سامى كمال عباس
نوعية الزقازيقمحمد سعيد خليفه احمد ابراهيم667622
اداب الزقازيقاسراء محمد على محمد السيد524278
رياض اطفال بنى سويفامال ربيع تونى سيد729268
كلية البنات تربية عين شمسياسمين احمد محمدى احمد293369
اداب الزقازيقامـــنيه عبد هللا عيد جوده عبدالعاطي649871
5642o9صيدله المـــنصورهعمرو ابراهيم عبد المجيد مصطفى المرشدى
السن المـــنياسيف هللا اشرف نور الدين خليل ابراهيم416229
صيدلة المـــنياهبه جمعه سالمه عبدهللا715977
طب بنهاساره ابراهيم عمر بكرحباكه642757
طب طنطامحمد عبد المـــنعم محمد عبد المـــنعم الجارح488718
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هندسة المطريه جامعة حلواناالء جمال عبد المقصود احمد بدر563288
716o55اداب المـــنيارحاب خالد حلمى عيسوى
طب المـــنصورهاسراء محمود احمد بدوى حسين587843
219o62كلية الطب البيطرى المـــنوفيةياسمين ناجى رشــاد السرسى
تربية المـــنياخلود حسين صادق احمد718639
طب الزقازيقيوسف جمال مسعد عبد الغفار574789
41oo62كلية السياسة واالقتصاد ج السويسسيلفانا ميالد مـــنير رزق هللا
رياض اطفال المـــنيا طالباتعلية جمال شحاتة حماد715232
رياض اطفال المـــنصورهنغم محمد البيلى عبد الحميد شلبى489456
هندسة القاهرهمصطفى سعيد احمد على135818
7437o6تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمة محمود لبيب شحات
صيدله طنطامحمد مجدى شفيق ابو السعود366261
نوعية المـــنيامصطفى فرج مرعى عبدالسالم724624
اداب الزقازيقساره زكريا محمود ضاهر515758
تربية بنى سويفصفاء بدوى سيد محمد69179
تربية ابتدائي المـــنصورهياسمين عادل ابراهيم عطوه بحبح568726
هندسة شبرا بنهامحمد مصطفى محمد عبدالقادر297193
8o3o3تربية ابتدائي الفيوماحمد محمد على على
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسعد السيد سعد عبد العزيز بركات439946
صيدله طنطااسماء عرفة حسين خليفة العسال356197
هندسة االسماعيليةغاده مصطفى السيد مصطفى656562
3546o7اداب طنطامروة جمال محمد السايس
طب القاهرهنوران محمد الراضى محرم16726
اداب كفر الشيخشريف سمير حسين الشيخ صالح375777
12o852هندسة المطريه جامعة حلوانبسنت عصام فرج جيره هللا
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد مصطفى محمد المغاورى احمد656858
نوعية الزقازيقاحمد فوزى عبد السالم محمد محمد641713
41oo13حقوق االسكندريهزياد وائل حمدى مقلد
طب عين شمسفاطمه حسن عيد حسن باشــا291339
طب بنهاحازم امام محمد االمام خليل299797
اداب بنى سويفاالء محمود بهنساوي ابو سيف69633
هندسة المـــنصورهاحمد سامى عطيه على فاضل582293
تربية اسكندريةايمان عبد الفتاح الرشيدى محمود346399
تجاره بور سعيدمحمد طارق محمد رجب جالل663959
1911o4كلية البنات آداب عين شمسايه ادهم احمد خليفة حسن
تربية عين شمسمريم نصر مهنى حنا283839
صيدله االسكندريهأحمد صابر اسماعيل أحمد الحمامى413421
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد مصطفى عطيه السيد78776
طب عين شمسحبيبه اسامه محمد كمال شهاوي بشر196632
نوعية االسكندريهاسراء محمد محمود محمد348689
3569o3حقوق طنطامحمد السيد عبد العزيز داود
فنون جميله فنون االقصرندى عمرو احمد طلعت محمود برهام17494
هندسة حلوانعمر سيد مصطفى السيد117155
تجاره عين شمسبسمه ربيع حسين احمد271625
1882o4هندسة عين شمسايه احمد سعد امين ابراهيم
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد مدحت عبد العزيز عبد المطلب143211
كلية حقوق المـــنيامحمد سامح زكي مرسي753283
اداب عين شمسمصطفى فكرى احمد ابراهيم194564
64447oتجاره الزقازيقبيتر شوقى امين راغب
72o5o2نوعية المـــنياخالد رمضان محمد محمود
اداب المـــنصورهعبد هللا سعد محى الدين العقاد565641
تجاره دمـــنهوراحمد هانى فكرى عبده أبوحارس426375
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تربية رياضيه بنين االسكندريهمحمد عبد الغنى السيد محمد عبده427916
هندسة االسكندريهمحمد كمال اسماعيل ابراهيم جمعه456247
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد عبدالناصر مصطفى على احمد651438
8o6588تجاره سوهاجمـــنى صالح عبد الاله قاعود
تجاره عين شمساحمد ابراهيم عبد الجيد ابو طالب41431
8o538صيدله بنى سويفدعاء خالد احمد خطاب
هندسة المـــنيامحمود رفعت محمد عبد المجيد729857
تربية الزقازيقمحمد عبدالغنى محمد عبدالغنى512344
49989oتجاره جامعة دمياطعمرو احمد سعد الشرباصى
14671oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانابراهيم محمد ابراهيم محمود
41585oتربية اسكندريةايمان عبدالستار محمود شحاته هاشم
27717oهندسة شبرا بنهامحمد هاشم محمد عبدالمـــنعم هاشم السيد
81822oهندسة سوهاجمحمد ثروت محمد عبد الرحيم
238o71تجاره جامعة السويسضحى محمد ابوالعباس محمد
عالج طبيعى القاهرهوصال خالد احمد حسن سالمان285512
278o77طب بنهاهناء عادل على محمد عبدهللا
السن عين شمسزينب سعيد عبد الواحد محمد134912
41ooo8تجاره االسكندريهجون امين حنا زكى داود
5o2619اداب جامعة دمياطحمام عادل كامل العدل
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد احمد فتوح محمد رزق235296
58o525صيدله الزقازيقاحمد محمد ذكى احمد عبد العزيز
طب كفر الشيخاحمد امجد حسين على دويدار371867
6o4o5تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتشيماء عربى احمد على
تجاره بنهامحمد حسن على موسى الشهبة299549
صيدله طنطاشرين نورالدين محمد عراقى احمد278253
تجاره القاهرهناهد عماد عدلي يونس137564
2798ooبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد السيد عبدالرحمـــن عبدالفتاح
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىمحمود سعيد ابراهيم الطيب741475
هندسة شبرا بنهاعبدالمرضى واصف عبدالمرضى عبدالوهاب الهو285896
5o3137هندسة المـــنصورهاحمد سامح محمد محمد على سالم
29624oهندسة شبرا بنهاطه احمد طه احمد
تجاره طنطااحمد محمد ابراهيم عبد الستارمرجان352671
تربية دمـــنهورندى عبد العزيز سعد صباح428759
497o12هندسة طنطااحمد سمير حلمى  خالد الدسوقى
طب اسنان االسكندريهعلياء مجدى أحمد أبو حنيفه369185
19843oتجاره القاهرهمصطفى يحيى عبدالرحمـــن محمد
سياحه وفنادق االسكندريهروجينا طلعت فهمى معروف422738
41o239طب اسنان االسكندريهميار السيد أحمد خليل أبو كريشه
اداب القاهرهخلود محمود محمد طه44476
41o828تجاره االسكندريهماذن عالء الدين محمد كبه وار
هندسة المـــنصورهاحمد عبد المجيد عبد الواحد عبد المجيد ابوالعز566231
1537oحقوق القاهرهنوران رمضان مصطفى كامل
تجاره القاهرهمريم عمر توفيق عباس15768
2814ooتربية ابتدائي عين شمساحمد محمد صالح محمد
هندسة اسيوطرومانى جرجس شــاروبيم جرجس796888
تربية بور سعيدسلمى محمد فتحى احمد السيد661566
572o12تجاره انتساب موجه المـــنصورهاحمد عصام عبد القادر احمد
2o5547تربية عين شمسمحمود سالم على محمد  سالم
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىنوران محمد حسن محمود732975
تربية طنطاايه محمد مصطفي يوسف حموده364577
كلية البنات آداب عين شمسدعاء مصطفى حسنى عثمان268418
اداب دمـــنهورأحمد مجدى حسن عطيه426354
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كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهسالى عياد لبيب صهيون34717
هندسة عين شمسيوسف محمد عز الدين عبد العظيم125632
81o15oعالج طبيعى قناامل عبد الاله عبد الحافظ عبد الرحمـــن
تربية طفوله الزقازيقنورهان رجب على مهدى642524
هندسة المـــنيااحمد تيمور احمد زغلول18497
صيدله بنى سويفايمان حسن عبد التواب عبد العزيز91368
طب االسكندريهاسماء سعد عبد الحميد الشــافعي446481
فنون جميله فنون االقصررانا محمد احمد محمود ونس411634
طب بيطرى دمـــنهورماريام نبيل شلبى سعيد452129
اداب حلوانسمر حسين سيد محمد154324
459o57هندسة كفر الشيخمحمد سعد محمد احمد حماد
طب القاهرهنورهان طارق اسماعيل احمد143877
تجاره انتساب موجه قاهرهايات عباس عبدالمجلى عبدالنعيم268572
علوم المـــنصورهبديهان خالد مصطفى المرسى489547
تجاره عين شمسمحمد عالءالدين محمد عبدالرحمـــن294783
21359oتخطيط عمرانى القاهرهمحمود صالح عبدالمولى الديب
فنون تطبيقيه حلوانرنا احمد حسن تميم194948
تجاره الزقازيقمحمد احمد سعيد خلف641723
41o6o4اداب االسكندريهفاطمة رأفت ابراهيم محمد
اداب الزقازيقمها علي محمد محمود حشيش496543
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعامر طالل عامر جعفر217278
اداب طنطادينا السعيد يحى محمد مراد359756
4296o8تربية ابتدائي دمـــنهورشيماء حمدي حسن القزق
65571oتربية ابتدائي االسماعيليهندى صبحى محمود حامد
8214o5تربية ابتدائي اسوانكرم عبد الستار محمد احمد
357oo7كلية الطب البيطرى المـــنوفيةحازم طارق ابراهيم حموده
هندسة الزقازيقمعتز جمال علي محمد511411
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر مصطفي كمال محمد123835
تربية طنطاعلي محمد محمد النجار355739
56o536تجاره المـــنصورهمـــنة هللا السعيد السيد احمد القناوى
57oo41اداب المـــنصورهداليا الذكى االزهرى الذكى محمد االدهم
فنون جميله فنون ج االسكندريهندى هشــام رمزى محمد رمضان429653
4999o6اداب جامعة دمياطماهر ماهر الغريب خميس
5o47o2هندسة بترول وتعدين جامعة السويسحسام الشربينى ابراهيم الدسوقى عبد الرحيم
71941oكلية اآلثار انتساب موجه باالقصراميرة ثروت فريد محمد
435o75صيدله االسكندريهروان مرسى محمد مرسى
هندسة المطريه جامعة حلوانيوسف احمد محمد حسن صادق14748
2759o7اداب بنهامحمود عاطف محمد عبدالكريم
7272o8اداب المـــنياعمرو عقيلي حسانين عثمان
تربية فرع الوادى الجديدآية احمد مصطفى محمد748387
حقوق القاهرهنورهان احمد عبد العزيز عبد هللا126586
7625oتربية الفيومخالد سالمه مصطفى عبد التواب
5o54ooتربية جامعة دمياطحنان محمود عطيه ابو السعود
641o3oتربية ابتدائي الزقازيقاسماء صابر محمد محمد الشــاطر
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سعد عبدالعزيز دابى213392
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسفاطمه رضا احمد عبدالعاطى292246
4o9o9تجاره القاهرهالسيد حسين السيد احمد
نوعية المـــنيااحمد سامى محمد عبد الرشيد711364
تربية ابتدائي قنا ج الواديجهاد عبد الستار حسن احمد745965
7134o4اداب المـــنياسمر احمد جابر محمود
42o698فنون جميله فنون حلوانحسام صابر محمد عبد العال السيد سالم
4314o9تربية دمـــنهورايمان عيد محمد محمد عبدهللا
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كليةاسمجلوس
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةاسراء السيد بشير حسين652118
صيدله الزقازيقمحمد محمود مصطفي محمد شعالن523593
تربية جامعة السويسنورهان محمد محمود محمد ابو العينين657429
1242o8صيدله القاهرهكيرلس رضا مراد فهيم
2o78o9صيدله عين شمسامـــنيه عبدالصادق مغاورى عبد الصادق حسن الكعب
738o45كلية الطب بقناغدير فايز أمين تغيان
كلية البنات آداب عين شمسمـــنى محمد السيد على النساج287969
57966oاثار الفيومامير المرسى الشــال المرسى
46oo42هندسة االسكندريهاحمد مصطفي إسماعيل محمد راضي
35o2o4عالج طبيعى ج كفر الشيخسارة محمد قطب شعبان محمد
429o58تربية ابتدائي دمـــنهورزينب نصر محمد عيد البياني
تربية كفر الشيخوئام أنور السيد محمد الفقي372566
42o749اداب االسكندريهعمر عادل عباس الشلقانى
8o9142كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفسمر سعد محمود احمد
7235o3نوعية موسيقيه المـــنياساندي سامي صادق جرجس
تربية طفوله كفر الشيخلطيفه ابراهيم متولى متولى384162
تربية ابتدائي بنى سويففيبى عايد رؤوف سعد67287
اداب االسكندريهاحمد محمد ابراهيم محمد شمس421325
2961o1كلية البنات تربية عين شمسسها عزت عبدالكريم حسن
حقوق الزقازيقسلسبيل حسن محمد حسن516463
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفغاده رجب محمد احمد74647
26915oتجاره انتساب موجه  عين شمسايمـــن اشرف محمد حسنى
حقوق جامعة الساداتاشرف كمال عبدالكريم الصاوى223876
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهبه نشــات عبدالفتاح رجب231742
عالج طبيعى القاهرهيمـــنى خالد ابراهيم الدسوقي136197
تجاره القاهرهبسنت اسامه فارس السيد28795
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمـــنة هللا محمود عمر عبد الهادى بدر الدين373227
تجاره طنطاحسام حسن ابو المجد فتوح عطا357848
3746o3طب كفر الشيخمريم ابو العباس عبد المجيد حفنى حامد
3o5788صيدله عين شمسشريف محمود امام احمد
صيدلة المـــنيامريم شريف فوزى زخارى727131
492ooهندسة حلوانصفوت جمال حسين عبد المـــنعم عبد المطلب
كلية البنات تربية عين شمسهدى سعيد طه عبدالفتاح بكرى293366
238o48تربية الغردقة جنوب الواديساره جمال محمد محمد
صيدله حلوانمايكل امير ايليا حبيب18262
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن ابراهيم السيد ابو النهى147732
تربية جامعة السويسناردين ميالد فتحى بخيت657936
تجاره عين شمسمروان رضوان ابراهيم محمد281924
تجاره الزقازيقدينا محمد حسن شعبان على517689
7183o7حقوق بنى سويفعبد المـــنعم محمود محمد ذكى
36o18تجاره انتساب موجه قاهرهزينب صالح مبروك حسن فرغلى
هندسة الفيومبسمه شربينى احمد رشوان78238
تجاره االسكندريهبسنت محمد سعيد محمد محمد347296
459o83هندسة االسكندريهعمرو حسن احمد الحبشى ونس
1393o7تجاره عين شمسكيرلس جورج عوض بانوب
طب االسنان المـــنياعبد الجليل محمود عبد الجليل نجار714444
اداب دمـــنهورمحمد ايمـــن عبدالرحمـــن محمد حماد343924
4922o7نوعية طنطااسماء صفوت سعد الدين احمد البرلسى
هندسة القاهرهاحمد صالح الدين فؤاد يوسف118958
رياض اطفال المـــنيا طالباتمريم شحاته عطيه عوض هللا716817
هندسة االسكندريهمحمد سعد ذكى السمديسى459214
طب بنهااحمد الهادى عبدالفتاح هادى راجح278974
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كليةاسمجلوس
269o55طب القاهرهاحمد عزت عبدالسميع سليمان فضيل
5o3o36طب المـــنصورهمحمد عزيز مدحت حسن المـــنزالوى
سياحه وفنادق االسكندريهمينا ابراهيم نبيل ابراهيم425653
اداب القاهرهعمر مدنى اسماعيل مدنى عبدهللا199352
721o38سياحة وفنادق المـــنيادعاء فتحى رسمى ابراهيم
26113oهندسة المطريه جامعة حلواناحمد طارق احمد السيد عثمان
648o92اداب الزقازيقمحمود احمد عبدالعال سالمان
64841oتجاره الزقازيقأسماء عبد العزيز على على عليان
كلية هندسة بنهااحمد اسماعيل محمد اسماعيل513552
اداب بنى سويفسعاد حسني عبد الجواد محمد66831
427o52تجاره طنطااحمد ايوب مصطفى اسماعيل
42923oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةوفاء على محمد على النكالوى
373o2oنوعية كفر الشيخنهله ابراهيم محمد محمد ابراهيم
2128o1كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاكرم سعيد عبدالعزيز عطا
اداب االسكندريهجرمين عادل فرنسيس سعد عوض417737
هندسة المـــنصورهاحمد حسن طاهر محمد السيد591665
االكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة االنتاج الحربىاحمد شريف محمد عبد الفتاح شكري187566
تربية العريشهبه عبدالسالم سالم عيد666358
71o5o9اداب المـــنياآيه على صالح على
صيدله طنطاعبد الرحمـــن رفعت ابراهيم فرج زيدان358472
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىشروق محمدفريد عبدالمحسن مرزوق غنام277572
سياحه وفنادق االسكندريهنادر ابراهيم محمد مصطفى محمود416419
هندسة المـــنصورهاحمد السعودى حسن طرباى575233
اداب الزقازيقشروق انور محمد احمد عبد هللا649562
اداب حلوانعالء شحاته رمضان سعيد شعبان32619
تجاره القاهرهسلمى خالد يحى عثمان18673
تربية ابتدائي االسماعيليهايه محمد حسن عبدالحليم653944
كلية طب أسوانندا خالد طواب شرقاوى743853
8o6621تربية ابتدائي سوهاجعادل على حسن على
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسخلود عيد ابراهيم عامر654156
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةيوستينا صبرى فريد فريد231482
طب المـــنيامها حمدى محمد قطب721925
44o199طب االسكندريهمحمود فايز عبد العليم عبد الدايم
569o5كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىخلود تامر جاب هللا جمعه
اداب طنطااحمد سمير مسعد الدهنة487238
هندسة القاهرهشيماء محمود عبد الغفار السيد154448
تربية دمـــنهورايه ناجى عبدالكريم محمود سكران429852
اداب عين شمسصابرين احمد التهامى مـــنتصر مـــنتصر288454
اداب بنهامريم محمد عبدالرحمـــن عبدالعزيز ربيع294416
تربية الزقازيقساره محمود فتحي محمود642482
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتايه عبد المـــنعم عبد الهادى الشــاذلى46142
صيدله الزقازيقاحمد سعيد عبدالصمد دسوقي514361
هندسة المـــنصورهاحمد محمد السيد امين محمد563535
35o648صيدله االسكندريهسارة عبد القادر سعد السيد البسه
هندسة حلوانعبد الرحمـــن خالد عبد العظيم محمد طه135564
28o346تربية بنهااحمد عبدالحكيم حسين السيد محمد
صيدله طنطاساره عصام ابوبكر محمد الجبالى364895
تجاره طنطاحسين فتحى البيلى البلقينى499345
اداب الزقازيقايه محروس جمعه محمد ترك643675
طب بنهاعبدالرحمـــن احمد محمد عزام358899
238o79سياحة وفنادق المـــنيافيرينا مجدى كمال جرجس
1998o4اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةامانى حسين عبدالفضيل قاسم
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كليةاسمجلوس
هندسة سوهاجاسماعيل خلف محمود اسماعيل816729
اداب سوهاجحسناء فرغل محمد فرغل813987
تربية طفوله شبين الكومهاجر السيد محمد الخولى222564
تجاره المـــنصورهكمال خالد كمال سند حسن569649
4179o8تجاره االسكندريههند حسين محمود محمد عفيفى
369o71هندسة االسكندريهمحمد سعد عبد الجليل بهى
38131oحقوق طنطاهادى عبدالوهاب عبدالحميد السيد احمد
هندسة طنطااحمد جالل عبد الباقى محمد الخولى358521
صيدله الزقازيقاروى عصام محمود خيرت عبدالجليل العياط639453
كلية هندسة بنهاكريم فكرى عبدالحكيم مرسى227285
تجاره بنى سويفعبله صالح عبد الوهاب عبد الحى66861
8oo5o6كلية رياض االطفال اسيوطانجى عواد نظير طانيوس
تجاره دمـــنهوررودينه فرج شوقى  محمد األشقر429238
8oo855تربية رياضيه بنين اسيوطيوسف عيد جابر ابراهيم
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسماء سعيد عبد الجليل بيومى28277
28o85oتجاره عين شمسمحمد ابراهيم محمد محمود
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسشيماء احمد محمدين احمد658644
هندسة عين شمسعمر خالد الماظى على117284
طب الزقازيقريم اسماعيل عبدالكريم عبدالكريم645134
5o25o2تربية جامعة دمياطياسمين فكري مرسى الزاهد
كلية البنات آداب عين شمسمى هشــام محمد احمد132698
28o642اداب طنطااحمد جابر جابر محمد
456o64هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن رفعت سعيد عمر محمد عمر
43o454تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتامل عبد العزيز محمود المهدى
إعالم بنى سويفهبة هللا محمد عز العرب محمد62576
طب طنطاادهم محمد الطنطاوى محمد الغرباوى358457
59o448اداب المـــنصورهاسماء محمد عبد الحليم فهمى ابراهيم
8o4923تجاره سوهاجاحمد محمد فوزى اسماعيل
هندسة الفيومندى ابراهيم عبد الرحمـــن السيد حسن هده584727
هندسة االسكندريهسمر ماهر عبد الحميد جمعه414395
اداب عين شمسعمرو صالح عبدالكريم عبدالغنى261872
هندسة القاهرهافرام يوسف حلمى ناروز136851
2261o3تربية ابتدائي شبين الكوممـــنى سعد السيد عبدالواحد
21o12تجاره القاهرهاحمد يوسف صالح يوسف
تجاره عين شمسساره احمد السيد اسماعيل264954
اداب انتساب موجه القاهرهاميره احمد على احمد حسن45577
3o294oنوعية بنهارحاب ابراهيم عيسوى ابراهيم الزيات
تربية ابتدائي طنطااسراء سعودى حسين يوسف عويس497843
هندسة المـــنصورهسمير السعيد عاطف العوضى شحاته581494
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةبيشوى عزت سعد فرج198172
تربية ابتدائي الساداتهدير سامى عبدالمولى موسى222288
641o6oنوعية الزقازيقجهاد السيد محروس بنداري شتات
تربية ابتدائي الفيوممريم حسام الدين احمد محمد74378
71799oطب بيطري المـــنيااحمد محمد حسن على
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعبدالرحمـــن جمال علي سيدأحمد علي381737
66o497نوعية بور سعيدمحمود على حجازى محمد اسماعيل
58o22اداب حلوانساره عيد عبد الرحمـــن رفاعى
هندسة طنطامحمد سليمان عبد هللا داود485986
583o43اداب المـــنصورهفاطمه ايمـــن احمد عبد الكريم
تربية رياضيه بنين المـــنيااحمد مـــنتصر شحاتة يحى725861
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةذكرى ياسر عزت عفيفى على عبد هللا231422
صيدله االسكندريهاحمد سامح مرسى عبد الرازق الكرداوى375269
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5858o2رياض اطفال المـــنصورهامال محمد سعيد بربر
صيدله عين شمساحمد مجدى محمود ابراهيم السيسي639627
تربية بنى سويفمحمد ابراهيم سيد عبد العليم61324
تربية ابتدائي سوهاجبرسوم بطرس مرزق عوض812514
2o7o86تجاره عين شمسرانيا مصطفى حامد زيدان
229o28صيدله طنطارفيده اشرف محمود عقل
رياض اطفال الفيوم طالباتايه عبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف64937
هندسة الزقازيقمعتز محمود عبد العزيز احمد حسن644934
اداب الزقازيقاية محمد السيد سليم محمد512685
هندسة طنطامحمد السيد محمد امين خليل365981
36584oطب طنطاكريم محمد احمد محمد زهره
السن عين شمسريم محمد حميدالدين محمد188242
4973o1هندسة طنطاعمر محمد محمد السيد الشلقانى
2739oتجاره القاهرهمروه محمد عباس محمد
تربية شبين الكوممى عثمان رمضان عثمان244192
5o421كلية بنات شعبه طفوله عين شمسهبة مصطفي متولي مصطفي متولي
اداب االسكندريهريم عثمان محمد محمد عثمان346661
13657oتجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عماد ابو بكر احمد
73o219طب المـــنيانرمين خالد امين عبد الحافظ
صيدله االسكندريهبسمة أحمد خميس محمد صالح346593
صيدله عين شمسنادر هانى صبرى نجيب ميخائيل262552
تربية ابتدائي المـــنيامريم اشرف صادق حموده725638
2277o4كلية هندسة بنهامحمد عبدالصادق احمد على
تربية ابتدائي اسوانعبد السالم محمد شعبان جاب هللا821386
كلية البنات آداب عين شمساسراء عزت محمد مسعودالصفتى24541
5o2796حقوق المـــنصورههاجر محمد محمد النشوقاتى
72o696تجاره بنى سويفروماني لطفي اسرائيل هور
كلية حقوق المـــنيااحمد عبد الرحيم جمعه على717295
طب بيطرى دمـــنهوروالء عبدالحليم مبروك مسعود محجوب451285
تربية ابتدائي قنا ج الواديمافى مجاهد نورى سولایر744815
اداب دمـــنهوراحمد عادل رمضان مسعود القاضى425511
تربية ابتدائي بنهانورا محمود عبدالرازق محمود279714
تجاره المـــنصورهوفاء عبد العظيم توفيق عبد العظيم574748
3o5332هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد اسالم عزالدين غريب محمد
تربية حلوانسلمى جمال محمد عمر ابو عبيه148859
صيدله المـــنصورهمياده قاصد الطنطاوى شــادى578117
نوعية الزقازيقزهراء أحمد محمود السيد519352
فنون جميله عماره ج حلوانهدي وليد محمد خيري16741
اثار القاهرهمريم عبدالحميد عبدالباقى احمد الخولي277584
طب اسيوطفام مجدي نظير فهيم799568
حقوق عين شمساسامه رمضان سعيد علي289614
هندسة عين شمساحمد جميل حسن محمد14963
231o93تربية شبين الكوماحمد خالد احمد مجاهد
تجاره عين شمسمحمد كمال الدين حسين احمد187231
تربية بنى سويفسيد محمد عويس احمد علي61679
274o46صيدله عين شمسدعاء عبدالفتاح كمال عشماوى
طب اسيوطاالء وليد ابراهيم سلطان786283
44934oصيدله طنطااسراء فؤاد السيد ابراهيم قرقر
فنون جميله فنون المـــنياشروق محمود مـــنصور محمد مرسى417972
هندسة اسيوطزينب هشــام سعيد البرنس236122
نوعية فنيه اسيوطاحالم عاطف كامل احمد786133
29o34oاداب عين شمسسماء كمال الدين محمد عبد االراضى
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نوعية بنهانهاد اسامه على احمد ابراهيم277784
7158o8كلية حقوق المـــنياعمرو احمد رجائى احمد
56o117تجاره المـــنصورهندى طارق محمود على عقيلى
5656o4تربية المـــنصورهرامى يوسف عطاهللا يوسف
تجارة قنا ج جنوب الواديالحسن دردير على محمد739136
هندسة القاهرهمحمود ابو بكر جاد الكريم حسن كرار14414
3oo168تربية بنهاساره محمد يوسف جمعه
8oo768حقوق اسيوطايمـــن احمد عبد الحكيم احمد
تربية اسيوطاحمد عادل فتحى احمد797362
هندسة بور سعيداحمد عبده محمد حسين عالم636848
هندسة االسماعيليةمهند ياسر عبد المولى حسن635913
3o1999اداب بنهاسيد حسن فتحى محمود
صيدله طنطامحمد سمير صبحى سالمه محمد عبد الرحمـــن488847
اداب طنطاعبد الرحمـــن طه عبد العزيز خفاجى358389
28o413طب بيطرى بنهاتقى جمال حجاج ابراهيم
تربية سوهاجمارين فهمي فهيم ابراهيم817171
227o82هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد على عبدالغنى يوسف
هندسة المـــنصورهخالد محروس عبد الحليم يوسف المحالوى593253
71oo8اداب بنى سويفخلود عبد اللطيف حسبوا جنيدى
357o65هندسة طنطامحمد حاتم محمد بسيونى عطيه
594o94اداب المـــنصورهعبير مجاهد على رواش االشوح
2o5374هندسة المطريه جامعة حلوانعمر اشرف مـــنصور عبده شــاهين
هندسة االسكندريهانجى عاطف شوقى يوسف457628
هندسة اسيوطمحمود محمد رشــاد سيد احمد طاهر454866
51o94oتجاره الزقازيقحسام احمد فوزى أحمد
5o9582تربية الزقازيقمعاذ محمد اسماعيل ابوعامر راضى
82o795كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد فتحى على محمد
422o53تربية أساسي اسكندريةالعربى محمد العربى فكرى
تجاره عين شمسمازن سعيد عبد المقصود بندارى142882
5886oاداب القاهرهمحمد عمر عويس محمد
تربية اسكندريةعلياء محمد فهمى أحمد بسيونى419997
64oo38نوعية الزقازيقنجالء فوزى عبد الحميد احمد بوجه
تجاره اسيوطرضا رجب كامل محمد794849
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسسلمى على رضا ابراهيم299128
صيدله االسكندريهمحمود اسماعيل محمد حسن436874
صيدله حلوانهايدى طارق محمد على13398
اداب االسكندريهمحمد مجدى ابراهيم حسين احمد416367
طب االسكندريهاسماء جمعة عطية مسعود شعبان446478
طب االسكندريهنيرة اشرف يوسف حافظ عمار346357
إعالم ج جنوب الوادىساندرا فريد سعيد يوسف117951
نوعية موسيقيه قنانورهان اشرف الحسين سعد عبد الظاهر732454
صيدلة اسيوطعبد الرحمـــن حسنى محمد سيد787858
663oo7كلية أداب بورسعيدعبد الرحمـــن محمد سعد نعمان محمد ابو العز
14o287تربية ابتدائي عين شمسامـــنيه وليد شحاته عبد النعيم
5o2625تجاره جامعة دمياطمحمد احمد حسن الجمل
تربية ابتدائي اسيوطمحمد على مصطفى على797493
تجاره بنهااسالم محمد السيد محمد279442
تربية طفوله شبين الكوماسماء وحيد ابراهيم خليفه232782
تجاره بنهاسليمان وليد محمد هاشم131383
798o6oطب اسيوطعبد الرحمـــن ايهاب احمد قاسم
382o13تربية طفوله كفر الشيخسارة السعيد على محمد السيد المصلى
57o19تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره جمال محمد قناوى
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3o3435هندسة شبرا بنهااحمد ماهر عبدالحميد محمود
35o912تربية اسكندريةرحاب رمضان على رمضان
491o5صيدله القاهرهعطيه على عطيه على حسن عمر
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء عطيه يوسف عطيه محمدابو الخير236452
كلية طب االسنان ج بنى سويفخالد محمد عبد الجواد جوده89332
هندسة المـــنيامروه جمال محمد عطاهللا سكوت237293
صيدله االسكندريههناء محمود عبد العزيز عليوه435716
هندسة طنطاعبد العزيز احمد عبد العزيز عبد القادر نعمان357721
اداب عين شمسسلمى ياسر السيد السيد غانم21396
3o2934تجاره بنهاايه عبدالرحمـــن على محمد جاد الحق
طب المـــنصورهنورهان نبيل نعمان حالوه576684
73o373اداب المـــنياالهام على سريع احمد
كلية طب أسنان الفيومسلمي ياسر محمد جالل74617
اداب انتساب موجه االسكندريههبه على عبد هللا محمد جاد347333
تجاره القاهرهمياده محمد فاروق محمد148744
هندسة شبرا بنهااحمد على عطيه عبدالمقصود بدوى228145
5o9111هندسة الزقازيقنورهان محمد ابراهيم العيداروسى
655o88طب االسماعيليه ج قناة السويسرنا عبد العزيز على ابراهيم
58o856كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمصطفى مصطفى محمد عبد القادر
اداب انتساب موجه القاهرهمروه سعيد عبد الرسول عبد المـــنعم34186
هندسة االسكندريهمصطفى محمود درويش محمد أحمد414895
اداب اسيوطمحمود مصطفى عبد الحميد عبد العال793929
السن عين شمسمينا عاطف فايز جرجس127496
نوعية االسكندريهاالء ماهر عبد المقصود عثمان خليفه428525
كلية البنات آداب عين شمسفوزيه عيد محمد بدوى298975
5797o9حقوق المـــنصورهمحمود محمد احمد السيد محمد
تجاره بنهاكمال عواد محمد ابراهيم278833
هندسة القاهرههيام شعبان رجب محمد153955
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفالسيد الشحات السيد علم الدين379752
26151oهندسة عين شمساحمد طه سيد فضل
52398oطب بيطرى الزقازيقاحمد ياسر فتحى احمد
4146o5هندسة االسكندريهمحمد عادل محمد ابراهيم موسى
طب بيطرى القاهرهنوران عادل متولى محمد116719
صيدلة سوهاجشهيره ناصر على احمد813589
15286oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانرؤوف احمد مصطفى محمد
هندسة المـــنصورهحسام محمد هشــام عبد المـــنعم االلفى566281
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسماء عبدالباسط ابراهيم على667237
تجاره القاهرهمحمود رجاء شعبان اسماعيل54322
535o9طب القاهرهرحاب عشري عبد الحميد محمد
هندسة شبرا بنهاعمر عبدالعزيز هالل بيومى بدوى299681
تربية ابتدائي دمـــنهورأحمد محمد احمد عبد العال الشبرواى427369
تربية ابتدائي كفر الشيخصباح السيد محمد محمد شــاهين385136
تربية ابتدائي بنهافايزه خالد عزب الدسوقى277258
5oo372تربية جامعة دمياطخلود على سالمة غالى
حقوق القاهرهاحمد عادل عبد المجيد نجم155387
اداب الزقازيقسماح حسين جالل حسن محارب515977
علوم رياضة االسكندريةمعتز ماهر عبد المجيد محمد فرهود414888
تربية طفوله ج دمـــنهورايمان حمدي السيد كامل المستكاوي429968
تجاره الزقازيقياسمين احمد سعيد حسن حسن رضوان645354
582o79طب اسنان المـــنصورههبه صبرى يونس احمد السيد
4921ooهندسة طنطامحمد أكمل محمد حموده
تربية عين شمسمريم سيد محمد سيد عامر196552
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131o57تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر ايمـــن عبد العزيز عطيه
5o3197تربية جامعة دمياطآية عزمى إبراهيم محمد الشرنوبى
7149o1طب اسيوطسماح محمد حمادة على
2o7832صيدله حلوانجهاد قدرى عوده حسن
3o2143هندسة شبرا بنهااسالم صالح عثمان عبدالفتاح
تربية قنا ج جنوب الوادىابو بكر احمد محمد احمد744898
تجارة قنا ج جنوب الوادياسماعيل عبد الستار اسماعيل فريد743311
35o424كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةرحمه السيد محمود حسن
صيدله حلواناسراء ايمـــن حسن مـــنصور34665
46418oاداب انتساب موجه االسكندريهميار على احمد على همام
تربية اسوانايه محمود احمد محمدين821747
اداب انتساب موجه القاهرهمريم عالء فتحى عبد الرحمـــن29162
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسفاطمه صالح عبد السالم السيد الطرابيلى659551
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيحى ذكريا محمود احمد133198
تجاره طنطااحمد محمود فاروق محمود القسط361377
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ناجى عبدالنبى عبداللطيف223732
كلية الطب بقناهشــام عبده على محمد745869
اداب بنهامحمد اسامه عبدالرحمـــن عبيد287139
اداب الزقازيقفلایر ابراهيم محمد عبدالعال522969
اداب االسكندريهمحمد اشرف ابراهيم محمد محمود343299
هندسة االسكندريهمحمد احمد مصطفى محمد458752
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتامانى زمقان محمد احمد737151
هندسة الزقازيقماجد جمال محمد حسن الحايس587121
هندسة اسيوطاحمد حمدى عبد الرحمـــن الديب357615
3353oصيدله القاهرهمحمود رأفت محمد عبد العزيز
اداب دمـــنهورعبد الرحمـــن محروس عبد الحميد فواز رشوان425551
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفتغريد ايهاب عيسى عبد العظيم62523
65749oطب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسدنيا عبدالفتاح عبدالمجيد عبدالمؤمـــن
569o12تربية ابتدائي المـــنصورهعالء ايمـــن محمد امين حسنين فؤاد
كلية األلسن سوهاجمـــنار حمدى على شعبان72369
اثار قنا جنوب الواديعبد الرحمـــن طارق عبد العزيز صقر مدبولى641578
194o58هندسة حلواناحمد عليمى سالم العليمى
تجاره القاهرهمحمد طارق ابراهيم عبد المعطى135352
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاسراء مجدى محمد رمضان226164
تربية اسيوطالهام سامي سعد عطا هللا786259
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد عبداللطيف محمد عارف237655
3o4365هندسة عين شمسهبه صالح محمد الصادق محمد الطاهر
هندسة طنطااحمد عادل امين محمود جعفر366289
3699o4اداب كفر الشيخأحمد حمدى عبد الباسط الصاوى
تربية بنهانجالء مختار حميده عبدالرحمـــن284995
هندسة االسكندريهاسراء يحى  زكريا محمد الشهاوى415162
43o515تربية ابتدائي الساداتاميره سعيد كمال شعبان
رياض اطفال المـــنصورهشروق محمد عالء مختار محمد عوض592823
صيدله طنطااسماء على عبدالحليم عالم215125
تجاره عين شمسمحمود اشرف سالم محمد281915
8141ooاداب سوهاجمحمد جمال محمد همام
14536oحقوق عين شمساحمد محمد صدقي مخيمر البدوي
3o4453السن عين شمسجاال اشرف عبدالقادر حسنين
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسسراج الدين امجد سالم سليمان بكير235272
64o561اداب انتساب موجه عين شمساسراء جميل ياقوت عزام
523o4oتربية ابتدائي الزقازيقهاجر محمود عبد الحميد محمد عبد الحميد
كلية التجارة ج العريشمحمد السيد حامد محمد664698
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي دمـــنهورشيماء فتحى جمعه محمد محروس428941
تجاره القاهرهاريج رائد محمد نظير حمزه43456
11956oهندسة المـــنيااحمد سعيد محمد هاشم
نوعية طنطامى مـــنصور النبوى محمد شماتة492374
نوعية المـــنيامحمد طه عبد الحميد طه727896
43o665اداب دمـــنهورهبة محمد فوزى ابراهيم عبد الفتاح
22o722اثار القاهرهمحمود رمضان عبدالفتاح محمد
صيدله القاهرهدعاء محمد حامد امام مـــنصور151946
819o55تربية طفولة أسواناشرقت احمد مصطفى مـــنصور
45346oفنون جميله عماره ج االسكندريهمحمود ياسر محمد احمد محمد
78556oصيدلة سوهاجسمر صالح محمد حسان
تجاره عين شمسرحمه وائل محمد رفعت133926
451o67طب االسكندريهمى جمال محمود عبد هللا
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد احمد ذكى ابراهيم213624
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةفتحى صبرى عثمان السيد288966
تربية ابتدائي اسواناسراء حمدي محمد صالح821127
تجاره عين شمساسالم محمد سيد حسن139258
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانبسنت عدلى سالمه حنا128984
3855o1كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخخديجه موسى محمد فرحات حجازى
72558oاداب المـــنيارومـــنده ثروت سعيد يوسف
646o22صيدله الزقازيقاحمد حنفي محمود محمد
طب اسنان طنطاايمان رضا السيد حامد قنديل229741
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر فتحى عبد العزيز عابدين141194
طب الزقازيقاسماء محمد السيد إبراهيم516626
5o8942حاسبات ومعلومات الزقازيقمحمد فتحي عبد الكامل عبد العال
2145o3طب اسنان طنطاعال جمال حمدى على
تربية ابتدائي المـــنصورهامانى عمر صابر عمر عمر السيد566618
السن عين شمسبيتر سامى زكى يواقيم116552
رياض اطفال االسكندريه طالباتنرمين عالءالدين احمد مصطفى كليب365596
اداب االسكندريهخالد اسماعيل عطية عبد السالم عبدهللا418938
تربية الزقازيقدعاء عبد هللا محمد حسين649889
79332oصيدلة اسيوطهبه هللا عماد محمود عمر
تجاره عين شمسمحمود سيد محمد فتح هللا محمود187466
74o249تربية ابتدائي قنا ج الواديامل عاشور مصطفى محمود
هندسة اسيوطمـــنه هللا ممدوح محمد على خلف454425
تربية الزقازيقفاطمه مصطفى عبدالعزيز عبداللطيف518424
تمريض المـــنيا يوسف عجايبى يوسف بطرس714493
29337oكلية البنات آداب عين شمسياسمين سالمه حسنى عبدالعزيز
67o9o1طب بيطرى الزقازيقاحمد محمد محمد خليل
هندسة المطريه جامعة حلوانغاده سيف الدين انور سيف115188
حقوق طنطاندي كريم والي عبد هللا خضر364693
طب اسنان طنطامـــنه هللا عادل عبدالعظيم جعفر219595
3711o3طب االسكندريهأحمد يوسف رجب الصباغ
71o771طب المـــنيانور الهدى عيسى عبدالجابر حميدة
السن عين شمسايه مصطفى سيد احمدعثمان211611
هندسة المـــنيامحمد على محمد الحسينى262376
78873oهندسة اسيوطاسراء احمد عبد العزيز عبد الحافظ
اداب طنطامجدى إبراهيم احمد حسين الريس357129
2o5583تجاره عين شمسفارس احمد فارس عبدالرازق
صيدله االسكندريهاحمد محمود محمود مكى412968
3o2443تجاره عين شمسنانسى عصام شفيق احمد
هندسة المـــنصورهسعيد محمد احمد الرفاعى569888
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كليةاسمجلوس
تربية عين شمسهاجر محمود عبدالرحمـــن محمد291566
تربية ابتدائي الفيومشيرين عبد الصمد السيد على74961
تربية ابتدائي سوهاجندى فتحى جاد حسنين812889
تجاره انتساب موجه حلوانابانوب وجدى راغب جورجى129552
4584ooهندسة االسكندريهابراهيم عصام عبدهللا شلبى دسوقي
تربية عين شمساحمد ابراهيم حاتم احمد294665
صيدله بنى سويفحازم بركات عويس سليمان61752
اثار الفيوممحمود محمد رشدى مروان عبد الحميد196785
اداب قنا ج جنوب الوادىرمضان محمد فؤاد يوسف742656
تجاره عين شمسعمار عالء عثمان محمد عسكر133135
هندسة الفيوم شــاهر محمد حلمى محمد السيد السرجاني574883
رياض اطفال االسكندريه طالباتروان هشــام عبد العال محمد ابراهيم422737
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانشروق طارق ابراهيم على123817
تربية ابتدائي الزقازيقمحمد مـــنتصر محمد السيد خضر641728
35113oصيدله االسكندريهايمان أحمد السيد على
طب بيطرى اسيوطعبد الرحمـــن محمد عبد السالم احمد825194
362o68كلية الطب البيطرى المـــنوفيةيوسف أحمد محمد مصطفى رجب حماد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةغاده محسن على صبيح219314
هندسة القاهرههاجر عطيه السيد عطيه الجرنوسى49962
1883o8تجاره عين شمسرغده محمد فتحى احمد
طب االسكندريهنغم محمد حسنى عباس446933
7oo61اداب بنى سويفبركات ثابت عطيه كامل
تجاره بنى سويفمحمد جمال سيد محمد68934
1428o8اداب عين شمسعبد الرحمـــن محمد مصطفى محمد
3647o9اداب طنطاهدير كامل عبد الرحمـــن رشيد
654o55اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعلى حسن على عطيه
تربية جامعة السويسفيروز ماجد يوسف محمد659774
تربية االسماعيليهيارا سيف سليمان سيف سليمان655331
6571o8اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسمصطفى محمد مدبولى إسماعيل
تجاره بنى سويفمؤمـــن فتحى محمد شحاته719639
تربية شبين الكومجيهان حماده عبدالونيس عبدالنبى226719
8o3671تربية ابتدائي سوهاجكريم ناصر محمود عبد العال
تجاره االسكندريهمحمد عماد عبدالسالم عطية416834
اداب انتساب موجه االسكندريهضحى فتحى سالم جاد ابراهيم الجوهرى419749
اداب طنطامحمد طنطاوى كمال عبد العزيز357152
47243oهندسة االسكندريهاحمد عزيز فتحى احمد خاطر
رياض اطفال المـــنيا طالباتشيماء ربيع جادالرب محمد727699
تربية ابتدائي كفر الشيخأحالم محمود حامد فلفل369189
33786oتربية اسكندريةدينا محمد احمد حسين
272o57تجاره عين شمسمى محسن محمد ابراهيم
طب القاهرهنورهان خالد محمد عبد هللا717175
2o3451تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره محمد عيد محمدابراهيم
تجاره المـــنصورهسيف حمدين على عامر الحبشى579976
23172oالسن عين شمسساره كامل لطفى عبدالمجيد
دار العلوم ج القاهرهامينه احمد محمد سيد294578
اداب حلوانبسمة يوسف علي عشماوي124174
تربية االسماعيليهمارينا جورج سعيد تادرس656668
فنون جميله فنون حلوانرودينه محمود عبد الحميد محمد123734
اداب القاهرهفرح محمود سامى محمود48718
كلية البنات تربية عين شمسمارينا ماهر وفقى رياض268151
13o26اداب عين شمسنبيله سامى نسيم يوسف
356o82تربية طنطامـــنه هللا متولى عطا هللا مرجونه
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2o6351اثار الفيومنورا خالد محمد عيد المتولى صالح
2813ooتجاره عين شمسفادى جمال عبدالمسيح غالى
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسجهاد محمد عبد اللطيف محمد658156
صيدله الزقازيقصباح محمد عبدالستار محمد مصطفى ربيع498326
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء محمد الشحات محمد127791
135o88اداب حلوانياسمين محمد محمد عبده
صيدله المـــنصورهمحمد ماهر السيد احمد596888
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا هشــام احمد شوقى محمد على17189
طب عين شمساحمد محمد غريب غالى281964
اثار الفيوممحمد عماد الدين محمد ابو المكارم577673
تجاره سوهاجكريم عبد الناصر عبد الرحيم عبد الاله813786
طب بيطرى المـــنصورهمريم احمد صالح نصر السيد احمد576619
21oo4تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد كمال عبد الرحمـــن محمد
6843oتجاره بنى سويفمحمود محمد محمود عتريس
هندسة الفيومعمر محمد سيد محمد297487
824o6oكلية طب أسوانمحمد على امين جمعة
417o65تربية اسكندريةروان مجدى عبد العزيز احمد الخولى
هندسة الفيوماحمد محمد محمود ابو مصطفى محمد569498
هندسة اسيوطعبد الرحمـــن عادل عبدالرحمـــن القاضى362741
كلية الصيدلة ج الساداتاحمد محمد سليمان المهدى212384
تجاره عين شمسياسمين سرحان احمد فرج298194
8o1412تربية اسيوطشيماء حسونه عبد الحفيظ احمد
تجاره كفر الشيخخالد خيرى عبدالمـــنعم محمود حسن داود373525
36o591اداب طنطازينب محمد عبد الوهاب شهاب الدين
تربية ابتدائي دمـــنهوررانيا محمد حمدى عبد الفتاح سرحان428713
3o2357اداب عين شمساسراء المصرى فؤاد السيد
74o979إعالم ج جنوب الوادىاحمد سمير حسين محمود
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى محمود حسين عبد الحميد117359
تربية كفر الشيخسند بسيوني سند عبد الجواد حارون375977
5o3o45اداب جامعة دمياطاحمد ابراهيم العربى عبد الرحمـــن العيان
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسشيماء عالء محمد فتحي خليل516716
تجاره اسيوطمينا داود اديب داود791551
3o4747طب بنهانهى محمد عبدالحميد محمود ابوعامر
هندسة القاهرهكريم مجدى عزب محمد51229
هندسة المـــنياهند عصام شمس الدين درويش752132
5863o1صيدله المـــنصورهدينا صالح محمود هالل السعدنى
اداب حلوانهبة رشــاد حسين خليفه42569
8o7816تربية ابتدائي سوهاجعبد الرحمـــن صابر بهلى حمد هللا
صيدله طنطافاطمه عبدالمـــنعم عبدالرحمـــن حسنين الجعبرى497571
49o731اداب المـــنصورهعماد عبد ربه ابو شعيشع هالل
كلية األلسن بنى سويفجاكلين عماد عزت ميخائيل129859
4975o3اداب طنطاايه محمد شحاته محمد الجوهرى
اداب سوهاجنجاح سمير احمد ابراهيم814369
السن عين شمسايمان خالد محمد عبد الخالق ابراهيم عويضة585813
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاياد يوسف محمد عبدهللا276125
212o95تربية شبين الكومهشــام حمدى السيد عبدالغنى الفقى
تربية االسماعيليهسميره ابراهيم محمد على653766
نوعية الزقازيقاميرة حسني محمد احمد514328
تجاره سوهاجكريم رجب محمد عبد الرحيم818313
اداب اسيوطمحمد اسماعيل هالل حماد799135
35o585طب االسكندريهمـــنة هللا سمير أحمد حامد
نوعية المـــنياريم جمال طه محمد726712
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سياحه وفنادق االقصراحمد محمد احمد سليمان818111
هندسة الفيوممحمد عاطف عبد هللا جودة69798
اداب القاهرهمحمد احمد سليمان محمد152919
517o37طب الزقازيقمحمد اسماعيل عبد المـــنعم حسن
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويففاطمه عويس فرج حسوبه69191
تجاره دمـــنهورإسالم أحمد محمد حزيمه426441
818oo4تربية رياضية بنين سوهاجحازم عبد الناصر احمد الصادق
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىهند عبدالحكيم حسن محمد739317
812o7اداب الفيومرجب فتحى رجب برعى
معهد فني صحى رياضه طنطاجالل عبد العزيز محمد على رشدان358695
رياض اطفال المـــنصورهامـــنيه اشرف االمام على عبد الفتاح566621
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياسمين ناصر لطفى محمد727792
تجارة قنا ج جنوب الواديصالح محمد حسانى عرابى744416
صيدله القاهرهمريم فايز فكرى عبدهللا199716
طب اسنان عين شمسالهام محمود جمعه عواد291585
475o4السن عين شمسشمس عبد الرحمـــن فرج ابراهيم
رياض اطفال بورسعيدايناس حسنى عبدالرحمـــن خليفة يونس661484
تربية حلوانشيماء محمد حنفي محمد فرج42323
8o2727صيدلة اسيوطداليا انور عبد الفتاح حموده
656o63اثار قنا جنوب الواديخالد محمد زيدان سالم
طب بيطرى فرع مطروحايمـــن محمود محمد قبيصى335644
592o47هندسة المـــنصورهعباس عز الدين عباس عبد الدايم احمد
643o12طب الزقازيقمـــنه هللا عادل السيد عبدالمجيد
26157oهندسة عين شمسماريا ابراهيم يوسف حناوي
هندسة عين شمسزياد احمد عبد الفتاح محمد عوض125683
2378o5هندسة اسيوطاسامه سعيد نبوى حبيب
584o89تجاره الزقازيقاحمد عبد المـــنعم محمد ابو النجا درويش
8o5254اداب سوهاجسماح صابر يونس الحداد
طب القاهرهتقى تامر يوسف يوسف114176
تجاره بنى سويفهاجر جمال حسين حسن66918
342o61هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن محمد برهام السيد زقزوق
هندسة بني سويفاحمد صفوت ربيع عبد الرازق69786
8o784اداب الفيوماسماء شعبان عطا المغاوري
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد ربيع احمد السعيدعناني442127
298o63تربية ابتدائي عين شمسعال عادل عبدالعزيز على الخوانكي
كلية أداب بورسعيدايمان عزت محمد علي حسن661481
3838o6اداب كفر الشيخفاطمه محمد السيد علي
22o26كلية األلسن سوهاجشيماء سيد احمد بديني
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره فاوى سلمان محمد265925
23o631صيدله طنطامحمود عبدالحميد الدرديرى محمد بدوى
صيدله الزقازيقاحمد عبد المـــنعم محمد حسن644494
 تربية الساداتتقى ايهاب محمد الحلفاوى218334
طب المـــنياايمان ابوالمكارم عبدهللا عبدالغنى722289
7682oهندسة الفيومهاجر عماد رجب السيد
تجارة قنا ج جنوب الواديعمر محمد محمود أحمد744312
صيدله الزقازيقمحمد صالح محمد هاشم641918
3992oاداب القاهرهرنا نبيل احمد سالم
هندسة شبرا بنهاهشــام محمد عويس نعمان24472
57476oطب المـــنصورهاحمد عبد الرحمـــن محمد الشربينى يوسف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقعمر اسامه ابراهيم السيد بيومى361485
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةداليا خالد فاروق ياسين سويلم497869
42o755تجاره االسكندريهعمر مصطفى احمد عبد الجواد السرسى
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494o75صيدله المـــنصورهندا رمضان نجيب النيدانى
طب بنهاساره محمد محمود علي285176
7493o5كلية طب االسنان جامعة أسيوطاسالم مجدى تهامى عيسوى
هندسة حلواناحمد وليد محمد نبيل السيد أمين191852
298o11تجاره عين شمسرضوى احمد محمد ابراهيم
طب بيطرى االسكندريهشيماء عبدهللا مسعد عبدهللا زين الدين412571
2196o7عالج طبيعى ج كفر الشيخهدير حسن ابراهيم حسن
تربية طنطااسراء عطيه السعيد عبدالحميدابوعبده486785
تربية رياضيه بنين المـــنيااحمد محمد عمادالدين محمد711987
733o87كلية الطب بقنااسماعيل على محمود عبده
36o782تربية طنطاسلمى انس محمد ابو سمك
تجاره القاهرهمحمد رمضان محمد عبد الحليم19876
36o821صيدله طنطاروان احمد فوزى عفيفى شديد
14o255اداب عين شمسمها احمد طه محمود
تربية اسكندريةايمان نجيب فاروق عمار349377
122o63هندسة عين شمسمايكل عماد صبحى باقى
هندسة الزقازيقعلى ياسر مرتضى احمد الشــامي586887
هندسة االسكندريهشــادى شفيق مبارك جريس413585
58o961هندسة المـــنصورهمحمد خالد محمد حلمى الفواخرى
هندسة القاهرههانيا حسن محمد صفوت موافى193462
صيدلة اسيوطاميره جمال عبد هللا اسماعيل829731
41o456هندسة االسكندريهميسره معتز محمد ماهر محمود
5463oتجاره انتساب موجه قاهرهعمر محمد محمود عبد الرازق
السن عين شمسنور محمد فاروق عبده143836
تربية أساسي اسكندريةسمر عماد الدين احمد محمد غنيم422638
74958oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمصطفى ناجى رياض طنطاوى
هندسة عين شمسمحمد محمود عبدهللا احمد االنصاري187269
صيدله االسكندريهندى محمد جامع علي االبياوى372396
السن عين شمسميريت ايمـــن سامى جبرائيل116651
تجاره المـــنصورهخالد على حمزه احمد سحلول593469
57o439صيدله المـــنصورهاسماء احمد هانئ محمد رشــاد محمود امين
تجاره بنى سويفريهام محمود محمد احمد721678
طب بيطرى المـــنصورهدينا صالح ابراهيم عبد الوهاب489188
هندسة القاهرهنورهان شفيق جالل كامل18959
51o93oاثار قنا جنوب الواديأحمد السعيد محمد السيد
7851o8طب اسيوطمصطفى احمد قطب مراد
اداب حلواناحمد عبده محمد على263317
23651oطب اسنان طنطاغاده عادل عبدالعزيز شريف احمد
722o12اداب المـــنياجيهاد احمد محمد رياض
43o746تجارة جامعة الساداتامل اشرف مصطفى محمد حسين
تربية أساسي اسكندريةندى سامى عبد العزيز على درويش417188
36o119كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىرانيا شبل كمال حسن محمود
28o195طب بنهامصطفى عبدالحميد عبدالرحمـــن عبدالمؤمـــن
تجاره الزقازيقساره محمد الغريب متولى العرنوس587229
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء ايمـــن شعبان شلتوت222621
812o78تربية ابتدائي سوهاجابانوب الضبع موريس شــاكر
73o556طب المـــنيامحمد عطا محمد عبدالكريم
8o14oتربية ابتدائي الفيوماسراء سامى جمعه عبد العزيز
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا حنا اسحق فام139967
طب بنى سويفمحمد احمد صالح عبد الحليم64789
تجاره القاهرهجهاد ايوب رمضان ايوب57424
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الرحمـــن حنفى محمود محمد65497
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تربية عين شمسايمان محمد زكى محمد احمد289316
اداب القاهرهشــاهيناز جمال حسن احمد42496
48648oاداب طنطامحمد احمد محمد الغريب
64525oاداب الزقازيقاسالم احمد عبد الرحمـــن السيد
اداب المـــنصورههند صبرى محمد السعيد محمد التوابتى563434
رياض اطفال الفيوم طالباترانيا سعيد مصطفى محمد جنيدي72682
تربية طنطاايه محمد كامل ابراهيم363327
36o152اداب طنطاعال محسن محمد اسماعيل
نوعية الزقازيقمحمود زكريا محمود رفاعى سرايه643388
تربية طفوله الزقازيقخلود مصطفى أحمد مصطفى521597
تربية حلوانايهاب اشرف رجب سيد154622
تربية ابتدائي الساداتاسراء سامى السيد الهوارى234392
السن عين شمسمحمد مجدى محمد مهنى52577
تربية االسماعيليهاسماء خميس سعدالدين اسماعيل655636
74o998تربية ابتدائي قنا ج الواديحسام عطا كلحى توفيق
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةتسنيم عبد الفتاح عبد العظيم عزام151719
صيدله االسكندريهروزا ادوار بطرس عطية سمعان438317
هندسة االسكندريهصفى الدين محمد عطية محمد ابراهيم البنا459741
اداب عين شمسزينب ايهاب زكى فؤاد الحكيم191115
3584o1تجاره طنطامحمد حسين عبد المـــنعم عبد هللا محمد
طب االسكندريهيوسف شعبان محمود حسين على434991
6414o9تربية الزقازيقغادة عزت شوقي سليمان شعالن
تجاره القاهرهمحمد امام محمد سيد189119
حقوق عين شمسامانى محمد فكري محمد نافع659378
تجاره االسكندريهمحمد ابراهيم محمد السيد عثمان416643
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسفدوى محمد فوزى فتحى فتوح عوض658655
هندسة عين شمسنور عبدهللا بخيت عطيفى193175
اداب االسكندريهسارة اشرف محمد فؤاد محمد نجم411725
31o34اداب حلواناسماء سامي فايز جاد نجم
كلية البنات آداب عين شمسمـــنى عبدالنبى كمال شحات288844
طب بنهااميمه عادل سعد سالمه496763
تربية دمـــنهورتقى محمد علي حسن السيد429576
23o331تربية بنهااحمد سعيد مصطفى األودن
74o792تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىاحمد محسب احمد ابو بكر
7873ooهندسة اسيوطمحمد اسامه احمد احمد
اداب المـــنصورهفتحيه محمد احمد القشالن493244
2o1825تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانحامد جمال حامد ابراهيم
نوعية المـــنياايمان عبدالكريم احمد شلقامي728947
2o589صيدله القاهرهمحمد جمال ابراهيم عبد العال
حقوق المـــنصورهاحمد عبد الناصر ابو الفتوح فهيم578496
12o862هندسة حلوانمـــنة هللا طارق حسنين محمد سالمه
صيدلة سوهاجمروة مصطفى محمود عبد الاله737783
طب بيطرى بنهاايه ابراهيم محمد سالم231993
2775oدار العلوم ج القاهرهليلى طارق احمد عبد المقصود
1983o2اداب حلوانسلمى زكى محمد زكى
4985o7تربية ابتدائي طنطاإيناس عبد هللا عبد الحى الشهاوى
713o39طب بيطري المـــنياياسمين نجاح فتحى عبد الظاهر
1518o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشيماء محمد حسين سليمان
حقوق عين شمسنسمه محمد محمد عيسى298134
هندسة المـــنيابيشوى عجيب ويصا تاوضروس721432
تربية ابتدائي عين شمسسيد عوض السيد بحيرى294332
تجاره المـــنصورهمحمد سامى السيد محمد ابراهيم571574
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اداب القاهرهابراهيم حسن ابراهيم المـــنجورى147661
تربية عين شمسمديحه ابراهيم محمد حسين25433
تجاره المـــنصورهياسمين فواز عبد هللا محمد563686
2234o2حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةناصر عبدالنبى سالم عصفور
2o8388تجاره عين شمسانور احمد عبدالبارى سليمان على
تربية اسكندريةآيه عبد الغنى محمد عبد الغنى على341383
اداب عين شمسرغده اشرف محمود عبدالحميد263118
552o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الناصر فاروق سيد عنبر
اداب اسيوطمروه محمد عبد الحميد حسن791448
هندسة حلوانسيف الدين احمد احمد حشــاد26365
صيدله الزقازيقابرام فؤاد نعيم صبحى513269
46o546هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن سميح عبدالسالم عبدالحليم العيساوى
441oooطب االسكندريهعادل رضا مصطفى كمال حبيشى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره احمد ابراهيم محمد53678
8o3597طب سوهاجمحمد ايمـــن طه احمد
تجاره انتساب موجه  عين شمسنادر عمرو احمد محمود144748
هندسة الزقازيقمعتز حسين محمد عبد هللا البسطويسي639769
هندسة طنطامهند احمد احمد العجيزى488124
725o39نوعية المـــنياايمان سولایر اسحق مشرقى
عالج طبيعى القاهرهشروق احمد محمد احمد سليمان13698
7493o7صيدلة اسيوطسعيد ابراهيم السعيد حسن
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاسراء محمود خلف بخيت شحاته349243
تجاره بنى سويفسوريا لطفى محمد بيومى716767
هندسة الزقازيقاحمد عادل سليمان محمد583557
3oo377تجاره بنهاعبدالعزيز السيد عبدالعزيز سالم
3754o9كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخكيرلس ناصر جوزيف فهمي تادرس
تربية االسماعيليهيوسف جالل محمد حسن651163
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابراهيم محمد ابراهيم محمد شحاته32252
65o845تجاره الزقازيقاحمد محمد السيد حسن
4865o6تربية ابتدائي طنطاشيماء محمود محمد عبدالمقصود حسان
تجاره القاهرهدعاء يحي عبد العزيز عبد المقصود156221
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحاحمد محمد حسن الدهمه368927
6355o2هندسة المـــنياعمر احمد محمود سامى مرسى
اداب المـــنياطه يونس محمد عطا724915
علوم دمـــنهورجهاد عشري عبدالموجود عيسي سالم451178
354o82طب بيطرى كفر الشيخساره فوزى حميده محمود الدى
8o267صيدلة الفيومنورهان رمضان امين السيد
131o8تربية جامعة دمياطشروق راضي محمد عبد هللا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره طارق ابراهيم محمد خيري261149
رياض اطفال المـــنصورهاسماء احمد سالم سالم583653
صيدله بنى سويفبسنت احمد رجب حافظ716969
طب طنطااسراء ربيع رمضان محمد غازى489714
تربية اسيوطنسمه فواز موسلينى شفيق798734
السن عين شمسهاجر شوقي كمال محمود133971
هندسة القاهرهاالء سامى السيد على142666
3736o3كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد بسيونى مبروك على عبدالكريم
اثار الفيوماحمد جمال نصر عيسي عبد اللطيف58824
3628o1اداب طنطامحمود عبد السالم الشــافعى على ابو عفصة
1453o4تربية عين شمسياسمين اشرف محمد حسنين
تربية أساسي اسكندريةسلمي مصطفي قاسم محمد قاسم423774
تجاره القاهرهكريم محمد يوسف عثمان13783
السن عين شمسمـــنه هللا محمد زايد على زايد262582
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كلية البنات تربية عين شمسبسنت ياسر عبدالفتاح محمود293498
5o6275طب بيطرى كفر الشيخاحمد مصطفى محمد رفعت مصطفى سليمان
تربية ابتدائي بنهارحمه حسن محمد مصطفى عرابى278484
رياض اطفال المـــنيا طالباترؤه عادل عبدالرشيد زعفران723583
58o77oهندسة المطريه جامعة حلوانمحمد مجدى عبد الكريم احمد عبد الرازق
اثار قنا جنوب الوادياحمد سامى عفيفى عبدالمحسن عبده285768
285oooاداب بنهانوران حاتم محمد السيد
تربية طفوله الزقازيقياسمين جمال سليم خليل سليم647365
187o2نوعية جيزهمى على عبد الخالق على
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاسالم محمد جمال الدين حسن عبدالوهاب357398
59o117كلية اآلثار سوهاجهدير اشرف احمد العدل
هندسة طنطاعماد احمد عبد الحفيظ ناصف485968
8o9739تربية طفوله سوهاج طالباتمـــنال محمود ابواليزيد عبد هللا
تجاره انتساب موجه قاهرهمـــنة حسين عبد العزيز جاد39784
هندسة اسيوطاسراء حمدى السيد عبداللطيف الديب238347
اثار الفيومنوران سليم امام سليم محمد649365
هندسة اسيوطمحمد اشرف حنفى سليم58718
تربية ابتدائي دمـــنهورآية عبدالسالم عبدالغني عبدالسالم431175
اداب االسكندريهاحمد شعبان عبدالعاطى ابراهيم345993
هندسة االسماعيليةسعد صالح الدين احمد احمد651338
طب سوهاجهبه محسن خليفة عبد الحميد815692
تجاره القاهرهرانيا صبرى انيس حكيم27377
اداب بنى سويففوزيه احمد صابر ابوزيد68321
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندنيا ابراهيم سيد على128274
تجاره االسكندريهعلى عزت احمد على حسن416271
هندسة طنطاشــادى جوده ابراهيم خليل497281
سياحه وفنادق المـــنصورةمحمود احمد السيد على583649
إعالم بنى سويفايه حسام الدين مصطفي علي384293
طب اسنان طنطارحمه مجدى متولى حسان محمد موسى363691
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسدعاء شعبان محمود محمد659739
43o285كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةدعاء جابر جمال احمد سعد
2o9536برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانحسين سالمه امين سالم
22614oتربية الساداتساره رمضان عبدالسالم حسن 
374oo5طب كفر الشيخاحمد طه السيد بالى
187o75تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتسنيم عصام الدين مصطفى محمود سيد
2627o6عالج طبيعى القاهرهياسمين اسماعيل عبده عبدالرشيد
هندسة االسكندريهاسامة احمد فتح هللا ابو زهو414644
2351o5تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود حسان عبدالمـــنعم ابراهيم خميس
72476oتربية ابتدائي المـــنياسمية محروص صديق عبد الرحيم
هندسة حلوانيسرى عادل محمد السعيد الغازي571115
24o1o1اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةبسمه صالح ابراهيم بكير
5o1685تربية جامعة دمياطامانى ذاكى عبد الجليل عياد
653o2oتربية االسماعيليهمارينا سمير فتحي نخله
2o9824تجاره القاهرهعبدهللا عماد ماهر غياض
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد ابراهيم زايد زايد شراره427827
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمد ابراهيم محمد سيد احمد213757
تربية ابتدائي شبين الكوممـــنى اسماعيل جميل عبدالمؤمـــن225976
21733oطب بيطرى جامعة الساداتاحمد محمد صالح ابوعاشور
3772o3تجاره كفر الشيخريهام محمد السعيد على حسن
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخسماح محمد الدسوقى محمد الدسوقى377699
طب عين شمسنادين محمد يوسف عبدالعليم زناتي262491
7873o7اداب اسيوطاحمد حسين عباس محمود
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381o17تجاره كفر الشيخصالح رجب على على داود
السن عين شمسايناس احمد ابراهيم مـــندور195383
5774o3طب بورسعيدايه محمود ابوالنجا عبد المولى الشهاوى
اداب حلوانسامح محسن احمد على273256
صيدله طنطاأحمد صبحى دسوقى على قرقر355572
تجاره سوهاجمحمد السيد محمود السيد814732
191o25حقوق عين شمسمريم عمرو ممدوح محمود
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد احمد صالح ابراهيم صالح569461
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمار محمد عبدالمعطى عبدالدايم233623
هندسة القاهرهاحمد صبحى صابر ابو العال24232
13332oهندسة القاهرهاحمد محمد على حلمى
27o7o1تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء محمود عبدالوهاب احمد
7213o4طب القاهرهبيشوى ميالد شهيد جرجس
تربية ابتدائي بنى سويفاسراء على محمد سليمان62651
هندسة االسكندريهنورهان علي سعد حسن عبدالاله457876
هندسة المطريه جامعة حلواناسراء محمد عبدالعزيز لطيف لطيف285299
طب االسنان المـــنياايمان حلمى على عبد الرازق715686
عالج طبيعى القاهرهأمـــنيه عالء الدين العزب احمد عطا هللا طاحون496577
8o7536تربية ابتدائي سوهاجفاتن فريد اسماعيل محمد
1252o1تجاره عين شمسمينا جميل عزيز غالى
كلية الطب بقنامحمد عصام عبد الراضى احمد736681
اداب الزقازيقهاله إبراهيم إبراهيم عساكر496941
2ooo35اداب القاهرهاالء مصطفى عبدالعزيز مصطفى
فنون جميله فنون ج االسكندريهسلمى عادل محمد فتحي محمد414287
3473o7تجاره االسكندريهروان عادل محمد السيد احمد مسعود
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىكارولين رفعت جندى موسى739686
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه مجدى محمود حسن147296
حقوق االسكندريهمحمد احمد نبيل عبد الرحيم سليمان السرسى342784
اداب االسكندريهندى مؤنس نور الدين الشــافعي411125
طب المـــنياوردة راضى عبدالنعيم حسين752114
دار العلوم ج القاهرهمحمد حماده مسعود عثمان23395
كلية البنات آداب عين شمسشيماء محسن صديق طلب58758
3o5351كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانفلایر اشرف صالح السيد امام صبيح
52o5o3عالج طبيعى القاهرهآية صبرى عبدالحميد محمد على سالم
66171oتجاره بور سعيدرنا عماد ابو المعاطى مصطفى احمد
هندسة شبرا بنهامحمد حسام الدين السيد عبدالفتاح294929
65o681حقوق الزقازيقخالد محمد السيد عبد الشــافى
7192o6تربية المـــنيالمياء محمد عبد العليم السيد
تربية اسيوطنورهان صالح محمد ابو طالب795352
هندسة االسكندريهاحمد محمد احمد اسماعيل هالل455923
3799o9كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخحسام على محمد سيداحمد عبدالحميد
4355o6طب بيطرى االسكندريهخلود شوقى احمد على ابو شوشه
224o32طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد طه عبدالحكيم محمد عبدالواحد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروه محمد محمد احمد267841
22228oتربية شبين الكوممـــنى يوسف محمد ابو يوسف
كلية حقوق المـــنيامى شمس الدين فايز عبد ة712444
81o9o9تجاره سوهاجعبده محمد عبده احمد
حقوق االسكندريهمروان مجدى محمود محمد العجمى415243
اداب االسكندريهيارا مجدى جمال محمد كامل سقراط411574
2289ooهندسة اسيوطلجين اوسامه شــاكرمحمود عماره
817o21تربية سوهاجحافظ عشرى حفظى آدم
2o4335تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد ماجد احمد مـــنيسى عيد
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كليةاسمجلوس
14o639كلية البنات آداب عين شمسياسمين عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز
تجاره عين شمسمحمد جمال الدين محمد نور الدين محمود119657
تربية ابتدائي دمـــنهورريهام عصام ابراهيم محمد سويدان429589
5o2571هندسة المـــنصورهاشرف محمد إبراهيم ابوالعنين
تربية رياضيه بنين شبين الكوماحمد عبدالعزيز فتحى السعدنى221742
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعبدالرحمـــن على ابراهيم محمود294744
تربية ابتدائي الساداتاسماء سامى عبدهللا محمود  حسين221337
صيدله المـــنصورهساره سامى عبد الملك عبد الوهاب جوده576554
6621o8كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةروان محى الدين احمد محمد معيط
طب بيطرى االسكندريهاسراء مسعود على مسعود ابراهيم412698
تربية المـــنصورهزهور هشــام عوض الدسوقى سليمان571436
هندسة طنطافتحى السيد فتحى محمد ابوجرز357362
اداب اسيوطمصطفى عبد الحميد محمد بدر795169
5o2626اعالم القاهرهمحمد أشرف السيد أحمد علي
هندسة شبرا بنهامحمد عصام محمد شوقى عبدالسالم مبارك224482
تربية المـــنصورهمريم احمد السعيد عبد الفتاح574728
799o46تربية اسيوطاميره عبد الرحيم صالح عطيه
تجاره انتساب موجه قاهرهوالء اليماني ابراهيم حامد44697
4873o4طب بيطرى المـــنصورهاحمد جمال حسين محمد السحلي
4215oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانسهيله محمود محمد شلقامى
طب عين شمسمارينا ظريف يوسف جبره193865
اداب الزقازيقاسماء حمدان عبدالهادي احمدغيث642415
5867ooتجاره المـــنصورهمحمد صالح محمود جمعه هليسه
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء حمدى مصطفى احمد بدران583297
49o54تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سعيد احمد عبد الحميد احمد عطيه
3574o5تجاره طنطاباسل مصطفى صالح محمد صالح
حقوق القاهرهالسيد احمد السيد محمد152841
فنون جميله فنون ج االسكندريهنورهان خميس حامد رضوان السيد429635
فنون جميله فنون ج االسكندريهسيلفيا انطوان مرقص خليل419288
طب اسنان طنطابسمه محمد عبدالرازق محمد عابدين228781
طب الزقازيقدعاء سمير ابوالعزم السيد مرعى515845
صيدله طنطانبيل سامى قطب الزرقانى212277
السن عين شمساالء نبيل عبد الرحمـــن حسن طايل35237
طب اسيوطداليا جمال عبد الناصر سليمان787662
صيدله االسكندريهنادين خالد باهر هالل346897
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةمدحت مصطفى صالح محمد صالح648713
اداب قنا ج جنوب الوادىمـــنى صالح محمود محمدالصغير739569
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةجهاد سعيد كامل السيد هالله214268
2643ooصيدله حلوانعمر احمد محمود احمد
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمود عنتر عمر احمد818139
تجاره الزقازيقضحى جابر عبدالعزيز على ابو الخير639931
43o575اداب دمـــنهورمارينا مـــنير لبيب جرجس سولایر
تجاره عين شمساحمد محمد عبدالفتاح على269387
646o63اداب الزقازيقندا ابراهيم فتحي محمد
اداب االسكندريههند عبدالبصير الشحات ابراهيم415861
5o9956طب الزقازيقآيه محمد محمد السيد عبدالدايم
اداب القاهرهمحمد ابراهيم محمد ابراهيم152915
اداب عين شمساميره عالء شعبان عبدالرحمـــن298886
49o752تربية رياضيه بنين المـــنصورهماجد محمد العرابى عوض سكران
45o8o3كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوررشيدة عادل محمود أحمد سليم
هندسة الفيومزياد نبيل حسين محمود حسين72227
1184o5هندسة القاهرهميرا سميح ابراهيم باتير
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35o861فنون جميله فنون ج االسكندريههاجر عبدالرحمـــن عزوز محمد عبد الرحمـــن
تجاره القاهرهمحمد رمضان محمد عبد المقصود58333
57o867هندسة المـــنصورهحسن ابراهيم عبد الحميد احمد يوسف
5o1739هندسة بور سعيدخالد احمد طلعت محمود الحطيبى
علوم اسيوطهاجر احمد محمد سعيد791877
طب طنطااسماعيل مصطفى اسماعيل النحاس223597
57o916هندسة كفر الشيخكريم عادل اسماعيل لطفى البيلى
اداب القاهرهامـــنيه عبد الهادى احمد ماهر27365
تجاره عين شمسمحمد مصطفى محمد يونس194315
2219ooكلية الصيدلة ج الساداتاحمد علوى على غريب طايل
424o4أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرياسمين جمال خليل عبد الرحمـــن
8228o6تربية نوعية فنية اسواننورهان مصطفى محمد عبد الودود
41o135تجاره االسكندريهميار مصطفى احمد محمد محمد عبد العال
تجاره القاهرهسلمى محمد عبدالحى حسين193424
717o1تربية ابتدائي بنى سويفبسمه ابراهيم احمد ابو هشيمه
5o88o7طب الزقازيقعبد الرحمـــن مصطفى حسين الشــامى
اداب انتساب موجه القاهرهاسراء اسماعيل احمد حسن36934
صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن جمال مشعل محمد عجيزة577731
تربية سوهاجهاله صديق احمد صديق811992
3oo198اداب بنهانهله اسماعيل سعيد متولي
هندسة الزقازيقمحمد سابق عيسى عبد هللا517148
4o612السن عين شمسوالء محمود عبد هللا محمود
4223oاداب القاهرهاسماء احمد سامى مدنى
تربية شبين الكومريهام رجب محمد سليمان216645
اداب بنى سويفاحمد عوض حسن فرج71469
اداب عين شمسمريم احمد صابر الشــامى المليجى46191
65o678حقوق الزقازيقايمـــن ابراهيم حسن على
5619oتجاره القاهرهنورهان محمد احمد سيد هالل
طب بيطرى بنهاعبدالشكور سمير عبدالشكور على مـــنصور عقاب278991
اداب طنطانبيله عماد ابراهيم محمد مـــنصور499295
5o6697هندسة كفر الشيخرضا محمد عبدالعزيز ابراهيم العشماوى
تربية عين شمسمارينا نبيل فؤاد عبده191129
146o29كلية البنات آداب عين شمسهاجر محمد عبد الرازق متولى
صيدله الزقازيقاحمد فتحى محمد محمود بدوى513292
صيدله طنطااسراء مسعد كمال الحبشى229259
تجاره الزقازيقمحمد يوسف عطيه محمد642218
19o336اداب حلوانساره احمد السيد الجوهرى
هندسة المـــنصورههاجر احمد عبد المجيد احمد الدكرورى487199
تجاره بنهااحمد مصطفى عبدالمحسن مصطفي281834
صيدله طنطااحمد حسن محمد عشوب212748
7133o2هندسة المـــنيااحمد عماد رمضان محمد
تربية طفوله اإلسكندريةمروة يسرى عبد الجواد سيد347753
حقوق عين شمسمـــنة هللا احمد عبد العال ابو سالم16979
تربية فرع الوادى الجديدمـــنار نصر حافظ سليمان749548
اعالم القاهرهلورا حسام حسن ضليفى188288
58o3ooصيدلة بورسعيدامانى عاجب محمد عبد الفتاح
كلية اآلثار باالقصراحمد حازم يحى عيسى361342
419o62تجاره االسكندريهمحمد كرم جاد جاد الشهاوى
فنون جميله فنون ج االسكندريهآالء عماد الدين عبد الفتاح محمد ابراهيم423346
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد اسامه عبدالوارث الغراب212166
هندسة القاهرهماريام مدحت وهبه سمعان116849
5686o5هندسة المـــنصورهعبد هللا فتحى عبد هللا اسماعيل فرحات
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اثار قنا جنوب الوادياحمد رضا المـــنسوب الشــال366374
اداب حلواناحمد سيد احمد عبد الرحمـــن57526
اداب االسكندريهشيماء نجار شــازلى محمد423965
832o2oتجاره سوهاجقمر عبد القادر عبد الغني عبد المـــنطلب
اداب القاهرهميرنا نصيف عريان وديع الياس115586
تربية الزقازيقشرين بيومى احمد بيومى643686
تربية فرع الوادى الجديدوليد محمد علي محمد748784
588o97طب المـــنصورههاجر طارق رشــاد محمد عوض
5o813صيدله حلوانكريم احمد ابوزيد حافظ
57o346صيدله المـــنصورههبه السيد عبد السالم عمر عبد العال
13oo6اداب انتساب موجه عين شمسصال ح محمد صالح محمد
حقوق عين شمسعمر محمد احمد ابو ضيف195967
6o231تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد زين العابدين محمد مشرف
هندسة شبرا بنهااحمد صالح ابراهيم محمد262145
تربية االسماعيليهمحمد البلتاجى عبدالنبى على656237
كلية طب االسنان جامعة أسيوطايمانويل نشــات رياض وهبه786618
5828o5كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهوالء صبرى محمد عبد الفتاح
هندسة عين شمساحمد محمود جمال محمود155527
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرانيا طلعت امين الدسوقى215629
حقوق الزقازيقعياد محمد احمد محمد عياد648965
792o29اداب اسيوطداليا حماده محمد على
62o26تجاره بنى سويفمحمد عادل فاروق صادق
السن عين شمسمارينا كميل مسعد شحاته117834
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفامير حمدى على البرلسى233445
هندسة بور سعيديوسف محمد عبد اللطيف سراج الدين667228
اعالم القاهرهياسمين وائل المعداوي ابراهيم37495
تربية ابتدائي طنطااسراء يحيى ابوالعزم بر367728
اداب انتساب موجه القاهرهمحمد مجدي رمضان خليل56747
142oo7هندسة عين شمسامير ابوزيد عبد العزيز عبد اللطيف
نوعية طنطاتقى عبد المقصود عبد الواحد على  بدر367238
293o83تربية ابتدائي بنهاشرين اشرف على خالد على
تجاره كفر الشيخمصطفى عمر عمر محمد الزفتاوى384797
8o6584تربية سوهاجمارينا صابر مسعد جورجى
هندسة شبرا بنهامصطفى عبدالرحمـــن ابراهيم عبدالمجيد294162
تربية ابتدائي المـــنصورهنهال محمد ابراهيم محمد خيوة591876
حقوق القاهرهمحمد سمير محمد محمود154663
نوعية موسيقيه المـــنياشيماء ممدوح حشمت محمد752467
تجاره انتساب موجه قاهرهحاتم وائل محمد شوقى54593
تجاره القاهرهميار عماد الدين فوزى امان حسن118734
هندسة عين شمساحمد ايمـــن رفعت عبدالرازق262636
3861oتجاره القاهرهعمر اشرف عبد الهادي عباس
هندسة كفر الشيخعبدالرحمـــن عادل عبدالرحمـــن طه سالم355888
827o83حقوق اسيوطمحمد عبد المـــنعم حسن عبد المعز
56o326هندسة المـــنصورهعمرو طارق جالل سماحه
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاسراء عبد الستار خيرى الصعيدى417293
46o15oهندسة االسكندريهمحمد على جميل على ابو شديدة
52127oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد محمود عبد الحليم محمد
2657oتجاره القاهرهمحمود محمد شكرى احمد اسماعيل
2o6495طب بيطرى القاهرهايه عصام جابر مليجى
27o832كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسهيله احمد عبدالمـــنعم محمد سليمان
تربية طنطااسماء عبد العزيز عبد المطلب عبد العزيز الصفتى354588
طب بيطرى دمـــنهوراسراء فتح هللا سعد غازى خلف446474
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11526oهندسة القاهرهفادى تادرس ميخائيل تادرس
195o41التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهبه هللا طارق سعد حسن سليمان ثابت
طب بنهارنا ناصر ابراهيم على278685
طب بيطرى المـــنصورهمـــنة هللا محمد احمد محمد الشربينى569951
تجاره المـــنصورهاحمد سمير محمد محمد564343
صيدله الزقازيقمصطفى احمد مصطفى شديد517415
2819o6تجاره بنهامحمد عبدالرازق محمد ابوالنور
سياحه وفنادق المـــنصورةبشرى عبد المجيد السعيد محمد شــادي574973
تجاره القاهرهناريمان عصام على محمد الشــاهد49396
58531oاداب المـــنصورهمى ياسر سمير عبد اللطيف الصبرى
137o1عالج طبيعى القاهرهمـــنة هللا نبيل شوقى عبد الحميد
اداب االسكندريهتقى على عبود درويش349996
2o6o82اداب عين شمسابتسام عدلى فؤاد دسوقى ابراهيم
كلية هندسة بنهاعادل امام فكرى محمد279521
هندسة بور سعيدرحمه عادل على حسن الغيطاني661382
11412oطب عين شمسمريم نبيل عياد الياس
تربية عين شمسبسنت محمد حسن بسيونى44459
8o9678هندسة سوهاجصالح محمد ابراهيم محمد
طب المـــنصورهعمرو عصام عطيه جبر565986
فنون جميله فنون االقصرهاجر عالءالدين احمد فرج196998
73o61oنوعية المـــنيانعمه احمد يوسف على
كلية هندسة بنهاعبدالرحمـــن جمال عبدالعاطى محمد االلفى281744
تربية ابتدائي المـــنياعبير على حسن محمد713745
7146o8رياض اطفال الفيوم طالباتهناء صالح سالمه كامل
هندسة طنطااحمد صبحى فيصل محمود شمس الدين357947
صيدله االسكندريهشيماء اسماعيل محمد شحاته الوردانى444933
تربية قنا ج جنوب الوادىنهله حسين سليم امين762113
كلية البنات تربية عين شمسمروه عبدهللا احمد نورالدين275574
58168oتربية المـــنصورهنجالء فتحى ابراهيم متولي
7268o1تجاره بنى سويفنرمين رزق فهيم فرنسيس
2888o2التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء عبدالقادر حسين احمد
اعالم القاهرهخلود جمال محمد محمد274813
 تربية الساداترانيا فريد شوقى الشعرواى231886
تربية اسيوطابانوب هانى صابر فريد793825
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد رمضان إبراهيم احمد746528
اداب االسكندريهاسماء طلعت محمد احمد سليمان423863
تربية المـــنصورههاجر مجدى عبد الحميد مصطفى571448
هندسة الزقازيقمحمد متولى ابراهيم متولى513749
2o2131طب القاهرهمحمد على زكى محمد
طب الزقازيقايهاب ايمـــن مهدى مكاوى518876
تجاره الزقازيقالسيد سالم مـــنصور سالم646685
3o85o1كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسراء اسماعيل سعيد محمد
تجاره الزقازيقمحمد صبري عبدالسالم علي ابراهيم الشين522372
588o51تجاره المـــنصورهفاطمه عبد الحى محمد عبد الحى البحراوى
تربية الزقازيقايه توكل محمود اسماعيل643846
صيدله عين شمساميره سعيد اسماعيل محمد294616
تجاره عين شمسعلى عصام علي عبد الباقي147757
15o119تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد صقر محمد على
صيدلة المـــنيااية صالح احمد سايح728978
حاسبات ومعلومات عين شمسرانيا امام محمد عيسى146135
13o66oهندسة القاهرهامـــنية محمود محمد محمود ابوزيد
تربية ابتدائي بور سعيدهدى اشرف مسعد فارس662755
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48928oاداب المـــنصورهدينا محمد عبد العظيم احمد ناشى
طب بيطرى بنهااحمد محمد قاسم اسماعيل طلحه291977
اداب دمـــنهورمحمد يحى محمد عبدالسالم شــاهين425624
42847oتربية ابتدائي دمـــنهوروالء حسن محمد عبدربه لبزة
السن المـــنيارانيا عادل سليمان موسى خفاجى287772
طب اسنان طنطاايمان هشــام حسن قاسم489169
71325oتجاره بنى سويفديفيد خيرى دانيال برسوم
اثار القاهرهناديه حافظ سعد حافظ58542
3577o6هندسة طنطاشــادى علي السعيد الشربينى عوض
74o699تربية قنا ج جنوب الوادىصفاء حسين ابوالحمد محمد
طب اسنان كفر الشيخايمان حسنى على محمد بركات383894
19o481صيدله عين شمسايه هللا حازم حلمى محمود نصار
3451o6صيدله االسكندريهاحمد عادل ابو سريع مرسي جمعه
تربية ابتدائي بنهاايمان الشحات سليمان ابراهيم عطور229686
3oo3o9صيدله الزقازيقمـــنةهللا فتحى ابراهيم ابراهيم
7416o6كلية التربية الفنية ج المـــنيااسراء عبدالمـــنعم عدلي احمد
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةمحمد اشرف محمد حامد ابراهيم588581
2925o1اداب بنهاعبدهللا عاطف احمد اسماعيل
64o534السن عين شمسايمان صابر ابراهيم عباس
7o413تربية ابتدائي بنى سويفساره فايز ماهر ملوكه
5o2o51طب المـــنصورهنانسى محمد احمد الغريب
358o67تجاره طنطاشهاب طارق احمد محمد ياسين
تربية ابتدائي طنطافاطمه محمد محمد امين ضحوه493985
11513oهندسة القاهرهساندرا سعدى فالح سعد
3o1o74عالج طبيعى القاهرهمحمد على محمد عبدالفتاح
58882oهندسة المـــنصورهمحمد عبد الفتاح محمد عبده
تربية رياضيه بنات شبين الكومنيللى مصطفى محمد شبل215426
7222o6تربية المـــنياشيرى رضه ناشد فرج
كلية اآلثار سوهاجايمان عادل ابراهيم احمد عالم356415
كلية البنات آداب عين شمسدينا مصطفى مصطفى محمد291539
طب االسنان المـــنياعصام عاطف سعيد دوس726116
125o1oتربية ابتدائي عين شمسمحمد محسن عبد هللا احمد
تجاره االسكندريهساره أمين على أمين347313
تربية الفيومساره محمد علي ابراهيم78416
1315oدار العلوم المـــنيامحمد سيد حسن سيد
357o45هندسة طنطاعمر عبد المقصود عبد المقصود ابراهيم
تربية سوهاجشيماء الضبع محمود محمد815236
19o4o4السن عين شمسرانا محمود عبدالسالم شلبى القاضي
8o8o22عالج طبيعى قنارضه البدرى محمد عبد العزيز
تجاره القاهرههايدى اسامه صالح عبدالرحيم189624
تربية شبين الكومدعاء السيد عبده عقل225132
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد سعيد عويس حافظ61435
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةابتهال صالح نورالدين داود232528
هندسة االسكندريهيمـــنى جمال الدين محمود السيد414272
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاحمد محمد طلعت احمد شرف217954
هندسة حلوانعمرو رجب احمد عبد العليم124688
تربية أساسي اسكندريةامـــنية احمد ابرهيم حسنين339458
صيدلة الفيوميوسف احمد مصطفي خيرهللا75341
تجاره القاهرهيوسف محمود يوسف محمود على199328
42o787اداب االسكندريهمحمد اسعد محمود عامر محمد
طب اسنان المـــنصورهاميره خالد مصطفى هالل الزهيرى518589
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةندى عبدالغنى محمود شعالن278517
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2o9887تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه شعبان عبدالحليم محمد
طب اسيوطسلمى صادق سليمان صادق238213
525o71هندسة الزقازيقعماد عبدالفتاح محمد عبدالعال محمد
35o489تجاره االسكندريهمايسة سعيد حمتى محمد على
تجاره طنطاالسيد عبدهللا فؤاد بحيري366382
طب بنهاعبد الرحمـــن محمد حسين على ابراهيم517376
هندسة كفر الشيخمحمد نبيل عبده عبده على384919
781o2تجاره بنى سويفاحمد محمد عبد التواب عبد العاطى
21o437اداب حلوانمريم فريد سمير امين
2234o1تربية الساداتمصطفى عبدالبديع عبدالمؤمـــن مـــنتصر 
3851o3نوعية كفر الشيخأآلء السيد السيد السيد السماحى
حقوق القاهرهمصطفى سالم سالم احمد سعفان18149
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخسمر نجدى احمد محمد الكفراوى395743
صيدلة اسيوطحذيفه محمود فاروق محمد789841
عالج طبيعى القاهرهاسراء على نصر على ابو المعاطى152264
4214o4اداب االسكندريهاحمد عادل السيد محمد
342oo9تربية اسكندريةكريم محمد محمود محمد ابو شوشة
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنادين عادل احمد عبد هللا ضيف هللا351558
1734oتجاره القاهرهاحمد حسين عمر متولي
3oo823طب بنهافاطمه ابراهيم ابراهيم على
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان عبد الباسط محمد العزب الدسوقي574695
51o989كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىندا سيف النصر سعد الدين سيف النصر
42oo3oاداب االسكندريهنيرمين عسران مصطفى محمد البواب
565o72اداب المـــنصورهندى حسن عبد الرحمـــن العدل ابراهيم
15oo39تربية حلوانزينب اسماعيل ابراهيم علي
7758oسياحه وفنادق الفيوممارينا عياد فام تادرس
اداب المـــنياانطونيوس عاطف عزيز غالى711389
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتشيماء عبد المـــنعم محمد ابراهيم739393
اداب االسكندريهاحمد سعيد عبد المجيد محمد الطراوى418553
تجاره بنى سويفايمان عبدالرءوف محمود قناوى718251
57oo63اداب المـــنصورهزينب عبد العاطى طه حسن مرسال
صيدلة اسيوطرحمه احمد حمدى عبد الرحيم829747
هندسة عين شمسبثينه محمد عبدالمـــنعم محمد خليل192561
تجاره الزقازيقنورهان ماهر ابراهيم احمد639346
تجاره المـــنصورهمحمود ايمـــن محمود دعية565767
فنون جميله فنون حلوانامـــنيه رجائى جمال رمضان15697
13955oهندسة حلوانانس عوض محمد اسماعيل
طب المـــنصورهاحمد جمال ابراهيم عبد الفتاح قروف571675
كلية الطب بقنافاطمة حجازى جريو طاهر744349
19o8o3حقوق القاهرهعبدالرحمـــن يس اسعد بجاتو محمد
43o142اداب دمـــنهورأميرة محمد عبد الرؤف محى الدين سالمة
كلية االثار ج اسوانضحى عصام مبروك ابراهيم25331
16o96حقوق بنى سويفاحمد حمدى محمد عبد المجيد
كلية البنات آداب عين شمسساندى جمال مرزوق بولس116969
تربية رياضيه بنين المـــنيااحمد جمال احمد مهنى714341
هندسة حلوانمايكل سمير يوسف فام33933
نوعية بنهامحمد على غنيمى حسانين286413
142o84هندسة الفيوممحمد احمد ابوبكر الضوى
هندسة القاهرهكريم على محفوظ عبد الرحمـــن41993
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةزينب سعيد عبد العزيز عبد هللا28724
صيدلة المـــنياكيرلس رضا كامل يسي718961
كلية البنات آداب عين شمسسعاد محمود على على87983
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علوم االسكندريهمى احمد عبدالرازق عواد434114
19277oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةرنا ايهاب عيد سليم
تربية رياضيه بنين المـــنيااحمد عبدالدايم امين على722387
معهد فني صحى رياضه المـــنصورةمحمد ثروت الحسينى احمد السيد593679
كلية هندسة بنهامحمد صبحى محمد الشهبه223724
اداب بنهاشيماء محمود عبدالشــافى محمد278168
4112o1فنون جميله فنون االقصرنهال مصطفى عباس حلمي ناجي
اداب انتساب موجه القاهرهياسمين اشرف حامد امام احمد الطيار39496
تربية ابتدائي طنطامؤمـــن ماجدى زكى مصطفى الحليسى358134
دار العلوم ج القاهرهسماء عصام الدين عطوه عبد الحفيظ153593
2o1758اداب القاهرهعاشور نبيل عاشور عبدالعال
2o4624تجاره عين شمسبوال ميخائيل شوقى يوسف
3745o8كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخوفاء محمود مصطفى اسماعيل العيساوي
صيدلة بورسعيدابتسام جمال محمد مسعد الدسوقى بركات592386
هندسة المـــنياكرستين يوسف حليم عازر شنوده832639
23o414تجاره بنهااندرو شريف وديع سعد
8o5235تربية ابتدائي سوهاجاميره نجاح عبد الباري ياسين
7oo24طب بنى سويفهند سيد محمود محمد
تربية جامعة السويسسعاد رمضان محمد عبد الجليل حسن657372
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايه سعيد مبروك خليفه219699
هندسة المـــنيااحمد جمال محمد ابوالمجد219967
57o9o3هندسة المـــنصورهعمر شريف عبد الوهاب محمد المحالوى
8o4o66حقوق سوهاجصابرين عصام خلف هللا محمد
هندسة شبرا بنهارانيا احمد ابراهيم محمد عبدالمـــنعم262242
هندسة المـــنصورهمحمد عبد المـــنعم محمد عبد المـــنعم مسلم491299
5863o3طب الزقازيقرحمه عادل محمد محمد فرج
81o735تربية سوهاجهند على محمود حسانين
طب بيطرى كفر الشيخاسراء أحمد عبدالعال غنيم485652
65583oكلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس باالسماعيليةاحمد سمير يحيى بسيونى
طب بيطرى فرع مطروحاسالم عبدهللا محمود حسن336563
اداب القاهرهمحمد عبد الناصر مصطفى محمد147642
طب بيطرى الزقازيقوالء صالح رفعت السيد محمد515886
تربية طفوله شبين الكومفاطمه عبدالباقى احمد شحاته225845
58o393سياحه وفنادق المـــنصورةاحمد عبد الدايم المغاورى عبد اللطيف
2o4465حقوق عين شمسماجد فارس بخيت ايوب
2299o4عالج طبيعى القاهرهيمـــنى شوقى عبدالعزيز المـــنشــاوى
تربية بنى سويفعمرو فتحى محمد مصطفى61197
صيدله االسكندريهمدحت عبد المـــنصف محمد عوض441488
4674oهندسة القاهرهيمـــنى تامر احمداحمد محمد معوض
هندسة القاهرهمحمد جمال علي عبد الحق علي41281
تجاره بنى سويفاحمد بشير ابراهيم رسالن64682
264o49تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن مجدى هاشم يوسف
تربية طفوله الزقازيقفاطمه عبد هللا مـــنصور محمد االلفى588143
تربية عين شمسرحمه صالح احمد حسن267769
تربية ابتدائي الفيومايمان السيد شعبان عطيه78634
حقوق عين شمساسراء نبيل صالح محمد121255
اداب طنطاهاجر حمدى محمد اللمعى363857
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد صالح الدين فتحى صديق135541
تجاره القاهرهايمان فكرى حسن حسن العزبى191962
51o625هندسة الزقازيقايه عثمان محمد فتحى داود عطيه
اداب بنهاتقى محمد محمود محمد مصطفى278469
5174o2طب الزقازيقمحمد أسامة عبد اللطيف محمد
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59o281تجاره المـــنصورهسحاب محمد الشربينى على حسن
تجاره اسيوطريم عبده جالس عبدالعزيز749817
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةرضوى طارق محمد شريف محمد االلفى277562
تربية قنا ج جنوب الوادىجيهان كمال خلف ابو الوفا733979
391oo9اداب طنطااحمد محمد محمد امام
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد عادل محمود فهمى الحفنى591823
اداب الزقازيقهدير احمد عبدالدايم احمد حجازى639451
هندسة المـــنصورهعمر خالد ابراهيم ابراهيم فوده579342
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم عبدالرحيم ابراهيم عبدالرحيم224594
تربية أساسي اسكندريةتسنيم محمد على متولى حسن424158
إعالم بنى سويفمادونا سمير سعد شحاته271884
اثار القاهرهوالء اسماعيل ابراهيم اسماعيل199514
هندسة بني سويفكريم توفيق طه حسن16163
اداب المـــنياخالد يونس احمد حسن711114
5o3321تربية جامعة دمياطساره ناصر عبد الجليل الشربيني
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةابراهيم امين ابراهيم افندى221839
429o9اداب القاهرهحبيبه مجدي سيد عثمان بقله
81o867تربية سوهاجهدير محمد خليفة ضيف
إعالم بنى سويفسماء رمضان حسين محمد رمضان581641
هندسة عين شمسيارا حسام محمد القطب شهاب114417
5o964تجاره القاهرهاحمد سعيد بكرى محمود محمد
دار العلوم ج القاهرهمحمد سيد عبد الرازق احمد25935
138oooاداب حلوانهاجر سيد هاشم رمادى
51o657تجاره الزقازيقاحمد عالء السيد على القطاوى
43o38oتربية ابتدائي دمـــنهورندا خالد على احمد شريف
فنون جميله عماره ج االسكندريهصفا أيمـــن السعيد محمود الطبجى385618
اداب المـــنصورهمحمد عاطف محمد محمد القطورى564116
اداب المـــنياسمر اسامه سعد يوسف725594
364o38صيدله طنطاروان عبد الفتاح عبد الفتاح العتيق
تربية ابتدائي الزقازيقيارا عاطف زغلول محمدعويس585334
تربية دمـــنهورعبير عبد الحكيم عبد الجواد الشراكي431443
كلية البنات آداب عين شمستقى محمد حسنين محمد298243
تربية الفيومعمرو جميل نعيمى عبد الواحد76138
22o367طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنهال محمود مصطفى القاصد
اداب انتساب موجه القاهرهاياد طارق ابو اليزيد عبد الحليم152632
اداب انتساب موجه القاهرهدعاء سالمه عبد هللا عبد الحليم رضونا49824
هندسة المـــنصورهاحمد يوسف مصطفى عرنوس595391
اداب انتساب موجه القاهرهساره عيد كرم هللا على196974
تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء عبد الفتاح طاهر السيد حسن428515
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسماء وحيد عبدالعظيم كامل محمد متولى412314
طب االسكندريهعالء الدين ماهر فتح هللا محمود عوض441525
صيدله المـــنصورهخديجه جعفر حامد السيد الزناتى569119
هندسة عين شمسمروان محمود بدوى بيومى116525
هندسة االسكندريهمحمد حلمي عبدالقادر المازني388577
هندسة عين شمسمينا ميخائيل يعقوب مـــنصور119577
هندسة شبرا بنهااسماء نبيل رمزى عبدالعزيز295315
صيدلة سوهاجمها عثمان كلحي عثمان757826
صيدله عين شمساحمد محمد عبدالغنى احمد315135
هندسة اسيوطاحمد اسماعيل احمد محمد اسماعيل485894
فنون جميله فنون حلوانمونيكا وجدى لويس جرجس115831
هندسة الزقازيقمحمد ابراهيم عزت سليم512252
نوعية اشمونشيماء عويضه ناجى عويضه العربى214231
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642o91هندسة الزقازيقشــادى عبدالناصر محمد السيد حسن
تربية ابتدائي قنا ج الواديبثينه جابر عبدالستار مصطفى747613
56o335هندسة المـــنصورهمحمد سعد محمد محمود سعد
43o961تربية دمـــنهوراآلء رضا صبحى عبد الغفورإسماعيل
461o9اداب انتساب موجه القاهرهمروه محمد عبدربه طه عويس
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد اشرف ابواليزيد احمد281819
5o6785اثار قنا جنوب الواديميرنا محمد السعيد الشحات سالم
هندسة عين شمسعمرو عبدالرحمـــن محمد عبدهللا191745
8o29o7تربية اسيوطحالوتهم يوسف ضيف هللا لطف هللا
8o9266طب سوهاجاميره جمال ثابت عمر
36o997صيدله طنطامحمد فراج رمضان الجناينى
66o95oتجاره بور سعيدمـــنه هللا السيد محمد رشــاد عويضة
524o79هندسة الزقازيقانس حماده احمد السيد محمد
هندسة سوهاجساره رمضان صالح احمد812725
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد إبراهيم أحمد حسن739152
تربية اسيوطياسمين عالءالدين محمد شحاته791848
348o88هندسة المـــنيامروة سمير عبد الحميد محمود حسن
تربية أساسي اسكندريةمحمد السيد محمد السيد السيد صالح الدين421968
هندسة عين شمساحمد خالد سيد عبد ربه41923
اداب طنطاآيه طارق فؤاد سعد الدين حموده367398
صيدلة سوهاجاسماء عصام على عز الدين عبد العزيز815555
6o37oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناميره طه شعبان محمد
355o11تربية طنطامـــنار امير عبد الجواد خضر
اداب انتساب موجه القاهرهعبد الرحمـــن خالد سيد عبد الرحيم125144
رياض اطفال المـــنصورهنورا عبدالحميد الناجي عبدالحميد647872
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمريهان اشرف سمير سدراك191138
3471o2تجاره االسكندريهريم عمرو عبد الحليم راشد
طب اسنان جنوب الوادىمحمود عربي توفيق عبد هللا741214
78751oإعالم ج جنوب الوادىايناس احمد حلمى عبد الحفيظ
3597o4هندسة طنطاحبيبه طارق شوقي محمد فرج
65372oتربية االسماعيليههبه محمود حسين عوف البدري
هندسة القاهرهاحمد محمد فوزى سليم187499
3692o7تربية ابتدائي كفر الشيخوسام سامى السيد شمس
تربية ابتدائي المـــنصورهرانيا ابراهيم عبد المطلب االزهرى582214
351o22طب بيطرى االسكندريهروزان عماد الدين متولى عامر عبد المجيد الجمل
اداب االسكندريههاجر فتوح محمود محمد خليل422811
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى جمال عبد الحميد احمد651155
تجاره المـــنصورهاحمد جمال السيد احمد561869
السن عين شمسمحمد زكريا محمد صالح269188
2869o1هندسة الفيوممحمد رضا سالم محمود
15o57oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم عماد الدين السيد على
18859oعالج طبيعى القاهرهمريم مطيع السيد الفولى
تربية اسيوطمحمد مختار عبد الرازق دياب791938
هندسة المـــنيابالل مصطفى محمد مصطفى33653
رياض اطفال المـــنيا طالباتابتسام عزت صادق عبدالنور711145
تجاره الزقازيقخالد ابراهيم محمود ابراهيم السيد518752
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورحنان ابراهيم على األسطح448361
طب القاهرهكيرلس جرجس سامي عبد المالك714466
تجاره عين شمسرضوى مجدى عبدالعظيم فرج المعداوى196192
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسنبيل نورالدين عبدهللا حماد227858
637o27تجاره الزقازيقاحمد محمد حسنى محمد السيد
226o62التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةحنان ممدوح خالد ابو عجاجه
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1194o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخالد محمد ياسر كمال الدين مرسي
729o2oاداب المـــنياربيع مهني محمد مهني
حقوق االسكندريهمحمد مـــنصور صالح الدين خير هللا426529
7446o4كلية األلسن ج أسوانهانى عبده فخرى عربى
اداب عين شمسمياده عبدالمجيد صالح على عبدالمجيد295123
صيدله حلوانمحمد سعيد شعبان الجنزورى222139
4284ooتربية اسكندريةفجر احمد رمضان محمد ابوعوف
817o29حقوق سوهاجشــادى محمد احمد عبد المغيث
114o23السن عين شمسنور محمد رشــاد محمد
4188o5اداب االسكندريهاحمد محمد على محمود احمد صالح
هندسة اسيوطعيد عالء الدين عيد محمد823354
8o35o2كلية الطب بقنااسراء على الزناتى محمد
14o24oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةريم احمد السيد محمدالسيسى
468o53صيدله االسكندريهشيماء ابراهيم عوض إبراهيم محمد
2786o3صيدله الزقازيقلبنى ناصف السيد السيد عبدالواحد
46o373هندسة اسيوطاحمد محمد لطفى عبداللطيف حبكه
طب عين شمسمـــناره االسالم محمد محمود سيد293247
تربية الزقازيقكريمه صالح السيد الخرانكى639445
اداب طنطامحمد رضا محمود حسين خضره366763
اداب القاهرهناردين نبيل وهيب سامى16977
66244oكلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاميره ياسر محمود رمضان حجازى
اداب الفيومدينا جالل معوض محمد75889
دار العلوم المـــنياعلى محمد على محمد13149
تجاره القاهرهميرهان مـــنصور حمدان حسب احمد16813
224o18طب اسنان طنطاعادل احمد عبدالرحمـــن عبدالسالم
4199o2اداب دمـــنهورسهام شريف عبد الفتاح الصفتى عطيه
34o279تربية أساسي اسكندريةنرمين سالم محمدابراهيم صالح ســــويطــــى
كلية أداب بورسعيدعلياء على على محمد البغدادى661721
عالج طبيعى القاهرهحسام السيد احمد باز صالح523989
2o35o6اداب انتساب موجه القاهرهايه رجب على ابراهيم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةرمضان عبدالواحد عبدالعزيز االشقر224599
28o226اداب بنهاايمان اشرف محمد سمير احمد
37151oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخوليد الشحات عبد الونيس قطب سلمان
1421o7هندسة عين شمسمدحت طلعت سعيد همام
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمود محمد عبدالحليم متولى379575
فنون جميله فنون المـــنياسارة حسن خليل ابراهيم348737
5888o7هندسة المـــنصورهمجدى ماهر مصطفى ابراهيم
كلية البنات آداب عين شمسماهيتاب احمد حسن محمد عوض14774
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى حسين حامد عبدالوهاب194431
34o832تجاره االسكندريهابراهيم احمد ابراهيم صالح سكر
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةبثينه على اسماعيل على النجدى16567
تربية ابتدائي طنطااسامه محمد احمد مصطفى حراز497123
35298oاداب طنطامصطفى محمد على محمود عبوده
59o686تجاره المـــنصورهمى احمد عبد الرازق السيد عبد العال
8o5811تربية سوهاجبيشوى جوزيف عياد حبشى
تربية ابتدائي بنهاايه مسعد عبدالرازق امام على278351
كلية االثار ج اسوانمحمد اشرف رفاعي ابراهيم154652
السن عين شمسكاترين نادر فؤاد متى سالمه274381
اداب عين شمسماريلينا عادل ادوارد بدوانى114767
8o1575تربية اسيوطاماره محروس محمود عاصم
صيدله طنطاسعيد محمد جمال سعيد ابوالسعود231193
صيدله القاهرهمحمود احمد محمود القطان223474
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تربية ابتدائي بنهاريماس احمد محمود حنفى286683
تربية ابتدائي كفر الشيخالشيماء حسن أحمد حسن على384289
57746oصيدله المـــنصورههدير شريف عبد العظيم حمزه العزب
2235o4كلية اآلثار سوهاجاسماعيل بدر اسماعيل ابراهيم
578o26تجاره المـــنصورهصافيناز ابراهيم محمد العوضى زيادة
تربية كفر الشيخاسماء رضا ابراهيم محمد قنديل374747
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةهدير محمد محمد عبد الرؤف محمد657746
2oo84تجاره القاهرهاسالم كمال فاوى محمد
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسناديه عبد الشكور محمود احمد652637
اداب حلوانامـــنيه رضا عفيفى ابراهيم264821
اداب دمـــنهورنادين محمد مرسي محمد جمال الدين424337
66454oحقوق المـــنصورهمارى روز مالك فؤاد فانوس جريس
اثار قنا جنوب الوادينجالء ناجى فتحى حفنى638623
تربية رياضيه بنين اسيوطمحمد عبد المحسن عبد الرحيم مصطفى785819
7411o6تجارة قنا ج جنوب الواديياسر محمد عبد العاطي عبد هللا
طب الزقازيقمحمد حمدى احمد ابراهيم671224
141o98كلية البنات آداب عين شمستقى السيد ابراهيم عبد العال غنيم
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاسراء سمير ابو الفتوح  محمد غنيم235887
اداب الزقازيقليلى محمود محمد محمد عثمان521441
7359o1تربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء عدلى مسلم ابراهيم
1377o8هندسة القاهرهاميره عماد عبد الستار عبد الغنى
طب الزقازيقيوسف ايهاب اسماعيل امين عبدهللا518577
72o287صيدلة المـــنيانعمه صبري مـــنير ذكي
اداب حلوانمحمد عبد الرازق محمود محمد45347
هندسة القاهرهمحمد عادل سيد بخيت احمد152553
817o55تجاره سوهاجمحمد حسن عبد هللا سليمان
كلية حقوق المـــنيااسالم على نجاتى احمد715783
215o84تربية شبين الكومعطيات هشــام معوض النحته
اعالم القاهرهريم احمد عبد الحميد محمود الدسوقى119951
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء اسماعيل ابواليزيد البلطي234137
2961o7السن عين شمسغاده مصطفى كامل ابراهيم
51o754نوعية الزقازيقغادة محمد سعيد عبد المـــنعم علوان
49o11اداب انتساب موجه القاهرهمصطفى ذكريا احمد واعر زرزور
تجاره الزقازيقحسام محمد عبدالمعبود محمد سالم522292
صيدله االسكندريهحسام الدين محروس احمد صفوت المستكاوى442151
35o858اداب دمـــنهورنيفين محمود عاطف محمود
نوعية طنطاندا محمد محمد السيد بالل353833
4167o6تجاره االسكندريهمحمود مصطفى كمال الدين امين محمد حسن
721o57اداب المـــنياشيماء محمد فرغلى عبد الرحيم
3o8813كلية البنات آداب عين شمسهاجر محمد عواد السيد الدسوقى
51o286اداب الزقازيقايمان عربى السيد دسوقى محمد
375o58هندسة كفر الشيخمروان محمود عبدالسالم احمد مهنا
تربية ابتدائي سوهاجروفيده حسن عبد الاله هاشم815498
8o7375تربية سوهاجشرين خلف محمد محمد
5o3543صيدلة بورسعيدخالد محمد طه الداودى
هندسة القاهرهعلى محمد على على السيد47165
اداب عين شمسعبدالمـــنعم اسامه محمود عبدالحكيم272541
فنون جميله عماره ج حلواننايره طارق صالح الدين محمد حسين القربى116783
459o61هندسة االسكندريهأحمد إبراهيم أحمد الخولى
35431oاداب طنطاامانى عبدالجواد عبدالمـــنعم عبد الجواد عطيه
2329o8تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد شبل عبدالمجيد العفيفى
هندسة عين شمسمحمود شريف طه احمد خليل الشريف143658
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كليةاسمجلوس
اداب انتساب موجه القاهرهسلمى سيد محمد كامل37427
2211o7كلية الصيدلة ج الساداتيارا ممدوح محمد السيد عبد السميع
تربية المـــنيايمـــنى محمود رضا عبدالرحمـــن713772
تجاره بنى سويفمحمد سعيد احمد حسين721224
تجاره عين شمسرنا سعد ذكى محمد121841
298o56تجاره عين شمسشيماء شريف سعد درويش
2o7994هندسة عين شمسجهاد طارق شحاته عبدالرسول
نوعية الزقازيقأماني عبدالحكيم محمود محمد523565
5913o1تجاره المـــنصورهمجدى محمد معوض السيد عبد هللا
5o1394تربية جامعة دمياطنهال صالح الدين عبد اللطيف التوارجى
461o13هندسة االسكندريهاهداء محمود يونس ابراهيم يونس
حقوق القاهرهروان اشرف احمد مختار13217
اداب انتساب موجه القاهرهامل صالح سعد علي36942
14382oاداب عين شمسحبيبه احمد حسين محمود
طب المـــنصورهاسراء عبد الفتاح عبدربه عبد الفتاح566929
3o5271اعالم القاهرهعمر ايمـــن محمد احمد بركات
تربية طفوله طنطابسنت فوزى عاشور احمد شعبان359154
تربية طنطاإسراء حمدي فتحي السيد الغلبان497842
235o7oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمود عبدالمجيد عويس الكارم
2o9839تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتاسراء رجب عبدالمحسن محمد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايات جمال محمد حافظ حليمة229163
27898oكلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاحمد محمد غالب عبدالمجيد غالب
تربية رياضيه بنين شبين الكوممحمد سعيد محمد محمد الصياد234954
تربية بنى سويفمصطفى محمد يسن على63696
طب االسكندريهميرنا يوسف نجيب عجبان قلدس349796
72o582كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفكيرلس عادل صالح عزيز
8o3678تربية ابتدائي سوهاجمحمود صابر محمود ابوضيف
6oo7oاداب حلوانيوسف محروس عبد العظيم سالمه
تربية طفوله شبين الكومناديه محمد عبدهللا مصطفى231464
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانامينه محمد السيد فريد642576
751o29هندسة قنامحمد عبد الباسط عبد الصبور عباس
36o132رياض اطفال المـــنصورهساره محمد السيد الصواف
259o7تربية حلوانعمر محمد حسين محمد
8o6624اداب سوهاجعالء عبد الرحيم عباس عبد الرحمـــن
اداب االسكندريهنادين حسام الدين عزت أحمد قطب411118
رياض اطفال المـــنصورهايمان شعبان محمد فرحات582362
كلية األلسن سوهاجاحمد بركات زكى ابو شــامه816433
السن عين شمساالء ابراهيم عبدهللا غريب271353
هندسة االسكندريهعمر مهدى سعدالدين الجداوى458547
تربية المـــنصورهاميره احمد السيد احمد المرشدي578521
رياض اطفال الفيوم طالباتفاطمه عيد عبد الحليم ابراهيم726756
اداب االسكندريهمحمد احمد محمد علي السيد343186
هندسة عين شمسمحمد عبد الفتاح يس عبد العزيز47194
8o3599صيدلة اسيوطمحمد حسن احمد حسانين
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخشــاهيناز محمد يوسف حامد القن376497
8o236طب الفيومايه قرنى مصطفى محمد
27555oاداب انتساب موجه عين شمسعلياء عمرو عبدالحميد فرغلى هاللى
516o75نوعية الزقازيقبسنت سعيد السيد الشــافعى سيد أحمد الجرف
صيدلة بورسعيدنادره شريف حلمى نجيب574624
صيدله الزقازيقفايزه اسامه عبدالوهاب حسن642782
1217o9هندسة المطريه جامعة حلوانبسام احمد عبد هللا على
6524o7تجاره االسماعيليه ج قناة السويسندا صفوت عبد المطلب رابح
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كلية البنات آداب عين شمسريم ايمـــن جابر سعد119725
تجاره طنطامحمد سيد درويش بدر366193
اداب بنى سويفرحمه محمود حفنى خليفه68292
صيدله طنطامصطفى عمرو نبيل زكى عطيه212967
3oo962تربية بنهاشروق نجيب جوده محمد
72241oتجاره بنى سويفباسم عيد ريان عياد
طب المـــنصورهعفاف عاطف عبد المجيد محمد غنيم577432
659o65هندسة حلوانشــاهنده شهاب خليفة عزازى
هندسة اسيوطمحمد احمد محمد على ابراهيم639842
56o558صيدله المـــنصورهساره عبد الشــافى الرفاعى محمد فرج
تربية الفيوماسماء احمد معبد مصطفى79942
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد جمال احمد ناصر231251
اداب بنهامحمد احمد فرج احمد بركات295396
642o43هندسة الزقازيقميشيل صفوت عبد المسيح ميخائيل
هندسة عين شمسمينا رمزى كامل الجندى269133
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد طلعت خلف احمد719869
8227o9كلية تجارة ج أسوانفاطمه مختار محمد حسن
تربية ابتدائي قنا ج الواديمـــنار مصطفي حسن محمد739261
2735ooطب عين شمساكرم مجدى بطرس غالى
اداب القاهرهشيماء محمد كمال عبد المجيد146353
هندسة المـــنصورهمحمد عمرو ابراهيم فرج487573
417o63اداب انتساب موجه االسكندريهروان رفعت سالمة عبدالرحيم
صيدله االسكندريهعماد فيروز ونيس كيرلس436469
تجاره القاهرهخلود خالد طه عبد هللا خطاب58959
اداب طنطاهبة هللا السيد محمد محمد الشرقاوى363862
5o1857اداب جامعة دمياطعهود سالم مصطفى سعد
اداب االسكندريهاسماء احمد محمد شحاته بسيونى419858
تربية طنطاخلود مـــنتصر فؤاد عبده486666
تجاره القاهرهابرام مجدى نجيب عوض54421
66o12oتربية بور سعيدعبد الرحمـــن فرج غريب محمد عبيد
تربية طفوله كفر الشيخايه محمد ذكى الصاوي384128
56555oاداب المـــنصورهاحمد هانى مصطفى هاشم الشوربجى
591o6oهندسة المـــنصورهاسماء احمد محمود السيد زاهر
2o557oتجاره انتساب موجه قاهرهعبدالرحمـــن صالح العزب الشوربجي
342o13تجاره االسكندريهاحمد ابراهيم جابر محمد متولى
تربية ابتدائي المـــنصورهسمر احمد محمود احمد594382
3o7893تجاره عين شمسكريم احمد يوسف حسن
14o269اداب انتساب موجه عين شمسهاجر مختار عاشور متولى
283oo3تجاره بنهارحاب زكريا حامد حسن نصار
تجاره االسكندريهمينا جميل حليم فرج422112
43o449تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء سعيد محمد عبد هللا
صيدلة بورسعيداسماء مصطفى عيد كامل799811
552o8تجاره القاهرهعبد هللا مسعد ابراهيم محمد
641o34تربية الزقازيقامانى عصام عبد المـــنعم عبد العزيز محمد
695ooكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد ابو بكر عبد هللا خطيب
34o839تجاره االسكندريهاحمد محمود ابراهيم موسى بالبل
34o314صيدله االسكندريهندى محمد عبدالعال عبدالمحسن
1295o7اداب عين شمساحمد مصطفي محمود مصطفي
تجاره بنى سويفمفدي جابر فايز ارمانيوس721255
2o3976صيدله القاهرهمـــنه هللا عاطف احمد احمد
هندسة عين شمسريم محمد عبد الرءوف ماضى122837
369o29طب االسكندريهمصطفى سليمان محمد سليمان
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هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عماد الدين محمد رشــاد344985
1262o9تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةحنان حاتم حسين محمد
هندسة االسكندريهاحمد عبدهللا وهيب مغيب455914
اداب طنطاصافيناز محمد عبدالرحمـــن  السباعى زهره497897
هندسة الزقازيقعبد المـــنعم ايمـــن عبد المـــنعم محمد الشــاعر584286
6o237تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد مبروك مصطفى
423o42اداب االسكندريهمها محمد حسنى السيد شرف
تربية ابتدائي الفيومابتسام خالد على محمد76176
طب اسنان المـــنصورهأمل محمد إبراهيم طلبه يوسف488321
79o581تجاره اسيوطاحمد اشرف جادالكريم قطب
هندسة المـــنياعمر حسن عبد الرحيم ابراهيم66536
هندسة الزقازيقعمر عالء الدين قطب اسماعيل647115
82o2o7تربية اسوانايه عبد هللا محمود محمد
طب بنهااسراء جابر محمد حسان216893
هندسة كفر الشيخياسمين لطفى بدير محمد الشواف377116
49885oهندسة المـــنصورهمحمد ابراهيم محمد خليفة
تربية اسيوطايمان رجب شعبان احمد799692
22o23oطب بنهانهال محمد حلمى شعبان
تجاره القاهرهاحمد ماجدي وطني عبد العظيم29563
تجاره القاهرهمريم صفوت فريد فكرى192756
267o3oتجاره القاهرهنورالدين مصطفى انور مصطفى ابراهيم
تربية ابتدائي جامعة السويسيمـــنى يوسف على محمود657443
اداب االسكندريهاسماء رضا السيد احمد فاضل411716
تربية فرع الوادى الجديداية محمود محمد صالح749731
56o234طب المـــنصورهريم على الدين ابراهيم ابراهيم قمبر
اداب المـــنصورهغيداء ياسر احمد محمد الشربينى الخضري576341
2261o1التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنال فتحى السيد ابو جندى
هندسة المطريه جامعة حلوانمؤمـــن ايمـــن المليجى عبدالعزيز261688
هندسة اسيوطاحمد محمد السعيد جمعه564943
اداب المـــنصورههبه ياسر محمد جمال زينهم492414
52o614صيدله الزقازيقاسالم السيد مصطفى احمد عليوه
41756oفنون جميله فنون ج االسكندريههايدى طاهر محمد عبدالسالم مطرود
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد هللا احمد الخضر احمد طه593668
2o8491تجاره عين شمسمؤمـــن محمد السيد اليمانى
طب اسنان القاهرهاميره سمير محمد احمد احمد149473
تجاره الزقازيقمحمد سعد بيومى محمد حماد522369
تجاره الزقازيقمحمد بهاء ابراهيم ابراهيم البغدادى586177
56o5o4صيدله المـــنصورهساره احمد طاهر مسعد شوربه
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد خالد وهبه عبد الكريم الشريف213512
فنون جميله فنون حلواننور الهدى محمد صالح الدين مدبولى فرج148584
تربية ابتدائي الساداتايه قاسم محمد عشماوى225364
رياض اطفال المـــنصورهاسراء جمال عبده على نصار587182
تربية كفر الشيخهشــام السعيد محمد جابر عبده غلمش371667
تربية طفوله كفر الشيخاالء يوسف السيد احمد موسى غازى384245
هندسة االسكندريهأحالم محمود عبدالنبى عبدالغنى351287
تربية بنهامـــنى جالل محمد صديق283597
اداب حلوانيارا عمر محمد محمود121751
42o791تربية أساسي اسكندريةمحمد السيد على اسماعيل
السن عين شمسهدير عصام بكرى غريب128449
طب طنطاادهم حافظ الصافي دياب النشــار442364
7229o9تجاره بنى سويفمحمود محمد احمد محمود
8131o4صيدلة اسيوطميرنا ماهر موريس دوس
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تربية ابتدائي كفر الشيخمريم ثابت ابراهيم يونان سعد372117
734o8oتجارة قنا ج جنوب الواديحسن عبدالحميد على حسين
طب المـــنصورهاسراء عبد الشكور بدير احمد589736
حقوق قنا جنوب الواديالحسيني كرم سيد عبدالنعيم735272
صيدلة اسيوطساره لورنس لويس عبد الشهيد786688
3739o9تجاره كفر الشيخمحمد يحيي محمد احمد ابو العال
35741oحقوق طنطاحازم محمد جمال عبد الفتاح الدسوقى
تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةالهام محمد مـــنير على اسماعيل591833
تربية اسكندريةأميرة عبد الجواد رزق عبد الجواد العمراوى411577
طب االسكندريهاحمد محمد عبد المـــنعم محمد عبد الخالق371874
46o323هندسة االسكندريهمحمود سمير محمد علي البربرى
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساميره السيد احمد حسن645563
اداب الفيومعال احمد حسن محمد79712
38o531تربية ابتدائي كفر الشيخوالء مسعد عبدالدايم عبد الجليل
1539o6صيدله القاهرهرضوى محمد سيد حسانين
72o14oتجاره بنى سويفيوستينا موريس جورج راشد
79385oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد محمود عبد العزيز عبد السميع
تجاره كفر الشيخمحمد جاد هللا حسني سيد احمد مصطفى عمر383515
تربية الزقازيقدعاء خالد على محمود سلطان639325
5o71o7صيدله المـــنصورهمحمود نرمر محمد عبده مـــناف موسى
تجارة جامعة الساداتاحمد محمد موسى محمد المالكى219864
صيدله المـــنصورهايه احمد جبر عبد الجليل الشحات578344
إعالم بنى سويفامـــنيه محمد البكري حسن133859
طب الفيوماندرو جمال صبحى عطيه75462
2119o7طب القاهرهريهام عبدالغفار عبدهللا احمد
787o98طب االسماعيليه ج قناة السويسمروه صالح محمود سيد
علوم القاهرهمـــنة هللا محسن محمد علي بدوي152421
تجاره عين شمسمصطفى اشرف عبدالفتاح على يوسف194597
811oo7هندسة سوهاجاحمد عبد الرحيم خلف أبو طالب
حقوق القاهرهاسراء عزيز ربيع هالل ابو الليل196569
كلية األلسن بنى سويفعاصم خيرى عباس ذكى23561
116o31تجاره القاهرهميرنا رمسيس لبيب رشيد
119o31صيدله القاهرهمحمد مجدي حسين علي علي الجمال
صيدله عين شمسدينا رضا صابر ابراهيم289681
2o2998اداب القاهرهمريم مـــنير حسن عبدهللا
طب بيطرى االسكندريهمحمود سعيد محمد سعيد بغدادى345199
صيدلة المـــنيامحمد مصطفى فكرى بسطامى724522
5o6741تجاره جامعة دمياطأمانى الشربينى الشربينى حسانين ابو الدهب
طب اسيوطعال محمد حسين محمد796492
هندسة عين شمسنغم سمير محمد محمد188337
صيدله الزقازيقروناء طارق ابراهيم الدسوقى ابراهيم642949
تربية الزقازيقياسمين السيد على على648174
8o7945تربية سوهاجماجى امجد مجلع سليمان
صيدلة اسيوطرقية محمد رمضان عبدالشــافى748539
754o92تجاره بنى سويفابرهيم محمد ابراهيم على
57o918تخطيط عمرانى القاهرهكريم محمد معوض عبد العاطى سلطان
563o83اداب المـــنصورهسلمى مجدى يوسف زاخر خالد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساميره عبد العظيم مصطفى ابراهيم جبل667295
حاسبات ومعلومات عين شمسحسن ادهم حسن محمود الخضراوى143122
هندسة طنطامحمود السيد احمد محمود القصراوى353282
صيدلة اسيوطنادين حاتم احمد محمد786843
1543o7اداب حلوانايه اشرف موسى عبد الباقى
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كليةاسمجلوس
اداب طنطامادونا سامي فرنسيس بشــارة364649
2894o6اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنسرين عادل حامد محمد
57o869هندسة المـــنصورهحسن فرج محمد الحسنين الشربينى
655o73اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةنهال محمود اسماعيل على
السن عين شمسهبة عمر عبد الحميد ابو عليو27349
طب بنهامحمود محمد عبد الجواد عمر شنب213321
صيدله الزقازيقايه احمد محمد عماره عيسي584592
2o7561تجاره عين شمسكارمـــن عادل وهبه ميخائيل
488o85هندسة كفر الشيخحسام حسن محمد الشيخ
تربية اسيوطبسام ابراهيم ابادير موسى793862
63763oنوعية الزقازيقهاجر حازم عبدالعظيم على محمود
تربية ابتدائي االسماعيليهمريم روماني بخيت تمساح656671
5o6869طب المـــنصورهآيه محمد عبد الرازق ابو العز زهيرى
تربية بنى سويفوالء مـــنصور فهيم سليمان68721
8243o6تربية اسوانمروه نصر طه احمد
تجاره عين شمساحمد على ابراهيم على15291
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد احمد محمد على227113
اداب اسيوطايه راشد احمد حسين786137
8o1933تربية رياضيه بنين اسيوطمدحت صالح حسن مـــنصور
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةدينا شريف عبدالصادق عبدالعزيز231938
3656o7التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورهان محمد ابوالعينين غلوش
اداب المـــنيااحمد محمود عبد الفتاح علي721157
2116o8اعالم القاهرهامانى محمود محمد عمار
تجاره االسكندريهيمـــنى محمد على السيد محسب347113
5796ooهندسة المـــنصورهاحمد صالح احمد احمد عيسي
اثار القاهرهايه ياسر رشــاد انور جنيدى579361
814o14اداب سوهاجاسراء محمد عبد اللطيف عابدين
419o73تجاره االسكندريهمصطفى اسماعيل محمود محمد رجب
هندسة المـــنيامروان احمد محمد جمعه محمد644931
اداب االسكندريهمحمد على الفولي احمد مطاوع416359
8o6525تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد عطيه عطيفى محمد
18o49حقوق القاهرهاحمد صالح محمد صالح
289o45تجاره عين شمسوجدان نصر احمد حافظ
67o146نوعية موسيقيه بور سعيدندى احمد شعبان عبدالحميد جمعه البوالقى
8oo412اداب اسيوطايه كامل محمود سيد
تربية حلوانسلمى صالح محمد عبد القادر151227
صيدلة اسيوطماركو عادل دانيال متى795249
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر خالد سمير موسى28258
22o544كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهمعاذ السعيد ابراهيم شتا
2675oتجاره القاهرهمصطفى اشرف حسن على محمود
2o3681صيدله القاهرهندى ناصر عبدالمـــنعم امام
44o6oتجاره القاهرهمحمد مجدى مصطفى يوسف
هندسة شبرا بنهاهند عماد السيد عبدالحليم عمر285342
58o182تربية المـــنصورهجاد هللا عبد النبى محمود عبد النبى السودانى
اداب الزقازيقيوسف محمد محمود فارس الريس289177
18o88حقوق القاهرهرامى احمد محمد عبد المـــنعم احمد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسساره يحيى محمد امين658746
19972oطب القاهرهمها احمد نجدى عباس
طب االسماعيليه ج قناة السويستسنيم رضا عبد العزيز شحاته حماد653283
تجاره الزقازيقمصطفى احمد فتحى فتح هللا584849
2o6187إعالم بنى سويفسلمى احمد محمد مصطفى
صيدله طنطارفيده سمير محمود مصطفى اللحلح215938
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تربية ابتدائي المـــنصورهمى محمد ابراهيم حسين581674
512o8oهندسة الزقازيقمحمود محمد عبدالعزيز حسنين
592o83هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود محمد مسعد متولى السيد
تربية ابتدائي الساداتحنان احمد السيد السيد231418
كلية البنات آداب عين شمسرهف مصطفى احمد محمد38476
علوم االسكندريهامانى السيد حسن البشبيشى369218
58o451تربية المـــنصورهكريم هشــام مصطفى المرسى علي
6911oتربية ابتدائي بنى سويفاسماء سمير احمد بخيت
591o64هندسة المـــنصورهساره فهمى الغريب سالمه القرش
4719oهندسة عين شمسمحمد طنطاوى عبد المغنى محمد
3o4751طب بنهاهايدى محمد محمد ابوالفتوح طه سرج
36o465تربية طفوله طنطااسماء سماره حميده ابوالعنين
اداب القاهرهحبيبه عالءالدين ابراهيم السيد محمد197397
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد على عبد المجيد عبد الحميد عبد الحليم135669
3o759هندسة حلوانمحمود محمد حسين على ابو الجود
طب االسكندريهأسماء عبد الواحد عبد العظيم حموده سالم448969
كلية البنات آداب عين شمسشيماء عبدالفتاح عمر ابراهيم عاشور292136
66o452تربية ابتدائي بور سعيدطاهر حسام محمود عبد الرحمـــن
اداب سوهاجهناء جمال محمد ابراهيم813731
طب عين شمسعبد الرحمـــن صالح الدين عبد الرازق شتله187118
حاسبات ومعلومات عين شمسمحمد عاطف محمد مصطفى139722
هندسة طنطامحمود نبيل محمد فهيم شرف223859
41o54oاداب طنطاآية سرحان المدمرى سرحان
اداب القاهرهمحمد عصام الدين علي احمد بدوي129644
تربية رياضيه / بنات المـــنيارابعه عبدالحميد احمد عبدالحميد711154
6386o6اداب الزقازيقاسماء حسن ابراهيم حسن
6o279اداب الفيوممحمد عويس عبد الظاهر اسماعيل
2766o1كلية هندسة بنهااسالم السيد عامر السيد
11992oصيدله عين شمسمصطفى احمد رفعت عبد الرازق
5o4472تربية جامعة دمياطعبير عبده عبدالمقصود خلف
تربية ابتدائي بنهامـــنى محمد عبدالعظيم مصطفي284985
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد هشــام عبد الرحمـــن محمد114928
تجاره جامعة دمياطاحمد محمد معوض ابراهيم499832
طب االسكندريهمى عبد السالم عبد الحميد محمد شلبى413529
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد احمد عنيبه احمد266692
هندسة اسيوطعمر محمد حسن محمود825927
41o925اداب االسكندريهحبيبة عبد النبى مختار محمود محمد
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةيارا صالح سعد محمود عويضة485887
تربية ابتدائي شبين الكومريهام رافع الدين عبد السعيد عبدالمعطى216573
تربية جامعة السويسعبدالرحمـــن محمد مصطفى محمد خليل656819
هندسة عين شمساحمد ايمـــن جمال عبدالرؤوف272817
تجاره طنطامحمد البربرى عبدالحميد عزالعرب495736
سياحه وفنادق المـــنصورةهبةهللا على على محمود الموصل585331
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسمحمد عبدالوهاب محمد محمود هالل667134
44oo61كلية األلسن كفر الشيخكريم مختار محمد جابر مراد
هندسة حلوانمحمد ثروت محمد سعد السيد139615
تجاره عين شمسبيتر ناجى يوسف ابراهيم131648
تجارة قنا ج جنوب الواديايمان بدوى محمود محمد743917
51o735تجاره الزقازيقجيهان أشرف عادل مرسي كرم
5621o9صيدله المـــنصورهخالد محمد عبد الرازق محمد البدراوي
8o9825الفني التجارى بسوهاجابراهيم محمد السيد ابراهيم
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسماء ثروت عبد العزيز السيد153682
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السن المـــنيافرج عبد الرحمـــن خليل محمد خليل29811
طب المـــنصورههبة هللا ياسر فوزى عطا هللا نور571857
طب االسكندريهرياض خالد رياض سالمة413427
8o9456تربية ابتدائي سوهاجمصطفى على عبد العال حسين
3o3992هندسة القاهرهعمرو هشــام فتحى الطوخى
تربية شبين الكومدينا عبدالغنى عبدالحميد عبد الرحمـــن سعد235852
تجاره انتساب موجه  عين شمسابانوب رافت شكر هللا شنودة139744
تربية المـــنصورهشيماء جمال محمود ابراهيم محمود564682
هندسة بور سعيدعالء محمد الحسينى عطا العريان594676
1749oتجاره القاهرهمريم عالء الدين محمود محمد سالم
57o41اداب انتساب موجه القاهرهزينب محمد عبد هللا سليمان
5o5149تجاره جامعة دمياطامانى محمد احمد محمد الحارون
هندسة االسكندريهشروق محمد سعيد عبد الحليم عبد الجواد454277
227o17تجاره بنهامحمد عبدالستار احمد عبدالدايم
811o29هندسة قنامحمود راضى السيد عبد العزيز
اداب الزقازيقرانيا محمد البدرى مصطفى مـــنصور645339
كلية االثار ج اسواناحمد عبد الوهاب احمد زلط366377
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانلورين عزت مسعود حكيم261776
2222oالسن عين شمسايمان عزت قدرى حنفى
صيدله االسكندريهإسراء قطب متولي أحمد ابو المجد438384
طب بنى سويفمحمد احمد محمد محمد حسين753776
طب بيطرى كفر الشيخريم عبد الهادى عبد المـــنعم حافظ المطاهر359513
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا محمد سعيد عبد الفتاح116872
23o979هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشــادى جمال عبدالعزيز خليفه
829oooطب سوهاجمـــنه هللا محمد ابو الوفا حسين
523o81نوعية الزقازيقاالء عبدالفتاح عبدالعال احمد
75976oهندسة اسوانطارق محمد احمد محمد
رياض اطفال المـــنيا طالباتانجى نشــات مالك سامى723562
تربية المـــنصورهلميس محمد جمعه السعيد خليل563651
355o97تجاره طنطافتحى محروس فتحى محروس فتوه
44o362عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد عبدالعاطى رزق عبدالعاطى السيد
تربية قنا ج جنوب الوادىعبد الرحمـــن محمد جابر مصطفي731622
طب بيطرى القاهرهالشيماء سعد حامد السيد والى127966
تربية ابتدائي طنطاآالء محمد حسني قانون494657
السن المـــنياعبد هللا مـــنصور ابو العباس حنفى651418
تجاره االسكندريهعادل انور شحاتة محمد337388
اداب الزقازيقعزيزه عالء على محمود عبدالفتاح524211
رياض اطفال المـــنيا طالباتهاجر محمد محمد محمود713956
427o9oاداب طنطاحسام حسن محمد بسيوني
56o61oطب بيطرى المـــنصورهخالد مـــنصور مـــنصور السيد مـــنصور
64727oتربية ابتدائي الزقازيقدينا محمد محمد الشبراوي محمد
صيدله المـــنصورهعبد العزيز عماد الدين مسعد شعبان احمد567557
هندسة اسيوطخالد جمال محمود احمد61869
66o885تجاره بور سعيددنيا اسامه محمود مصطفى خاطر
هندسة حلواناسالم عادل عطا هللا عسران263749
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشريف اشرف محمد عبد المجيد14316
تربية المـــنيامريم عبدالباقى عبدالنعيم عثمان723629
11858oتربية موسيقيه حلواننور محمد صالح الدين توفيق ابراهيم
هندسة االسكندريهحبيبه كامل شبل على351299
37418oنوعية كفر الشيخسحر صالح على محمد شلبي
36o616طب اسنان طنطااثار جمال محمد محمد الشمحوط
28915oتجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد رفاعى امام السيد البركاوي
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي المـــنياشيماء سمهان فؤاد على727539
3o1552اداب عين شمسرانيا سعيد امين عبدالفتاح
52o424صيدله الزقازيقسمر نبيل محمد محمد علي
7476o3تربية قنا ج جنوب الوادىايه احمد محمود على
8o898oحقوق سوهاجازهار جمال عبد الرازق ابراهيم
فنون جميله فنون ج االسكندريههنا خالد أحمد محمد عبد هللا346878
648o94تجاره الزقازيقمحمود السيد محمد رضوان
طب اسيوطوفاء اشرف فوزى احمد796236
22o942تربية ابتدائي الساداتبسمه محمد مصطفى السيسى
تجاره عين شمسسعيد احمد حسن محمد دسوقى287119
تجاره المـــنصورهمحمود عبد العزيز المهدى احمد589655
هندسة شبرا بنهامحمد السيد رزق مصطفى287454
3682ooاداب طنطاهاجر فكرى عبدهللا عبدالعزيز داود
129o26تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاديه يحيى سيد محمود
هندسة المـــنصورهمصطفى عبد اللطيف محمود محمود االمام562761
7885o9هندسة اسيوطاسماء سيد تمام مصطفى
5826o4تمريض المـــنصورة هدير السيد ابو العنين علي
تربية الزقازيقاسماء الصاوى عقل محمد عقل511954
66o183تجاره بور سعيدمحمود محمد محمود احمد  زهرة
اداب القاهرهيوسف احمد حسن حسنى273451
تربية ابتدائي بنى سويفهشــام الحسينى مصطفى محمد66645
صيدلة المـــنيافدوى جمال عبدهللا محمد721885
السن عين شمسبريهان عمرو مصطفى صبيح114356
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسيارا مهدى يوسف عبد الرحمـــن652243
644o55نوعية الزقازيقمروه سامى عبد الرحمـــن ابراهيم دبوس
1887o4صيدله القاهرهنور محمد فوزى عبدالشكور
14o348حقوق القاهرهمـــنة هللا محمد يحيى احمد
تربية فرع الوادى الجديدوفاء كمال محمد عبدالناصح748473
اداب عين شمسسميه احمد فتحى عبدالسالم298951
368o31تمريض طنطا ايمان محمد محمود خفاجى
نوعية فنيه الزقازيقساره محمود السيد محمد642481
كلية الطب بقنااميره علي عثمان سعيد732497
664o77صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد سامى عبد الفتاح احمد يحيى
طب بيطرى بنهاصفاء سعيد محمد مـــنصور298665
طب اسيوطمحمود صبره احمد حافظ796861
147o84اداب عين شمسنادر السيد محمد السيد سليم
طب بيطرى بنى سويفمى مختار عباس عبد الرسول محمد64457
هندسة اسوانمعتز خميس بدر ابراهيم الشرقاوي414887
تربية جامعة السويساميره رمضان احمد محمد658591
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود علوى عبدالمـــنعم علوى222172
83o299طب بيطرى سوهاجهناء عادل عدلى محمد
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفحنان حسن سليمان شرف222315
745o69اداب قنا ج جنوب الوادىعمر محمد احمد عطيتو
اداب اسيوطماريان لطفى بخيت فرج789298
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمود عبدالسيد حمزه محمد744714
485o19طب بيطرى المـــنصورهامـــنيه حامد السيد حامد الشرقاوى
هندسة اسيوطعبير عربى محمود احمد749762
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى خالد حامد احمد خاطر189368
8o7oo4صيدلة اسيوطفيبى حليم خليل عبد هللا
اداب المـــنياشروق مـــنتصل عبد الصبور جاب هللا713913
446o18طب االسكندريهياسمين رجب صالح محمد الشعراوى
تجاره الزقازيقرجب جمعه عبد اللطيف رزق667881
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كليةاسمجلوس
صيدله الزقازيقحسام رزق حسن رزق وردة565941
كلية الطب بقناايه هللا اسامه دسوقى توفيق732187
8o1996كلية رياض االطفال اسيوطسهير كمال موسى حفنى
1191o7اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةاشراق يحيي الصاوي فودة
تربية ابتدائي بنى سويففاطمه حسن عبد المـــنعم محمد68851
451o98طب االسكندريهاروي عبد المـــنعم عبد الخالق محمد
5176o9تجاره الزقازيقايمـــن محمد عبد الفتاح زكى احمد
هندسة القاهرهياسمين بحيرى عبد السالم بحيرى37736
72o8o3تربية ابتدائي المـــنياكريمان سيف النصر شلقامى السيد
طب الزقازيقايه عبدالرحمـــن السيد احمد525183
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى محمود محمد رضوان222175
هندسة المـــنصورهعلى هالل ابو على هالل عنان569377
5o9o53هندسة الزقازيقيوسف سعيد عبد الفتاح بدوى
3217oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم عطيه الشــاذلى محمد
 تربية الساداتهبه شعبان عبدالحليم فايد225981
5oo76oتربية جامعة دمياطميار ياسر توكل جعفر
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمريم محمود ابوزيد االصور215451
1225o3تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر حازم محمد محروس
هندسة الزقازيقمحمد محمد شحاته عبد الرحيم584945
تربية شبين الكومغاده عالء محمد عمران216122
هندسة حلوانمحمود صالح عبدالسالم حامد جنديه381578
22oo23هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةوسام جمال عبدالستار كورانى
تربية ابتدائي الساداتهنيه رحيم مـــنشــاوى الناوى219173
هندسة االسكندريهمحمد محمد مصطفى السيد علي عامر345494
523o18كلية هندسة بنهاصبرى أحمد عبد الرحمـــن صبرى محمد خليل
كلية هندسة بنهاعبدالعزيز عبدالسالم عبدالعزيز احمد االخضر285893
369o53هندسة االسكندريهخالد خميس محمد العربى
35o887تجاره االسكندريهالشيماء أشرف فتحى رشــاد
36797oاداب طنطارضا فوزي احمدي الخولي
191o49اداب القاهرهيمـــنى اشرف عبدالفتاح رمضان
56o671صيدلة بورسعيدزياد ابراهيم عبد المـــنعم ابراهيم عوض
8o3587طب سوهاجصادق عبد العزيز صادق ابوالحسن
423o52كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةايناس طارق مرسى حسين
تجاره عين شمسامـــنيه راضى محمود عبدالستار271727
تربية ابتدائي بنى سويفمحمد سيد هاشم سيد65714
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورهان رمضان محمد البربري232615
49685oهندسة طنطاخلود حسن محمود سالم الصيفى
هندسة عين شمسامجد يسرى زكريا مصطفى سعودى241548
8o7445تجاره سوهاجعلى محمد على عبد الستار
22o66اداب القاهرهمارينا ناجح ابراهيم كراس
تربية ابتدائي سوهاجنجالء محمود محمد امين818348
هندسة كفر الشيخعمر فتحى احمد متولى سالم381532
طب اسنان عين شمسهدير محمد عبدالنبي سيد موسى293447
صيدلة المـــنيامصطفى حسب هللا محمد حسب هللا714568
8o1727تجاره اسيوطحسن اشرف فؤاد محمد
تربية حلواننورهان عاطف عبد الخالق السيد39461
5692o3نوعية المـــنصورهرانيا محمد محفوظ عبد السالم
طب اسنان جنوب الوادىمها محمد توفيق مصطفى737791
تجاره عين شمسيوسف اشرف محمد ابراهيم احمد193974
41221oطب االسكندريهحازم ايهاب فاروق عباس مـــنصور
طب بيطرى دمـــنهوراحمد محمد عبدالبارى محمد المهدى439851
حقوق القاهرهنرمين عبد الحليم عبد الهادى موسى غراب49317
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3285oتجاره القاهرهمحمد شريف محمد احمد درويش
23o186تجاره بنهاحسنى مجدى حلمى محمد
تربية رياضيه بنين حلوانسيف حسن احمد محمود43387
63655oهندسة االسماعيليةنادين عالءالدين على حسن
تربية اسكندريةآيه السيد ابراهيم على ابراهيم411236
1324o3فنون جميله فنون المـــنيارنا اشرف رشــاد عبد الفتاح
هندسة عين شمسمحمد عمرو يحيى سيد محمد145648
اداب عين شمسمـــنه هللا عبدالناصر توفيق محمود261534
هندسة الزقازيقعبدالرحمـــن احمد جابر على محمد639286
صيدله االسكندريهنورهان عز الدين محمد على حسن413157
57o674تربية المـــنصورهمحمد احمد طه يسن عبد الرحمـــن
نوعية المـــنيااميره محمد شــاكر احمد716683
3o2324اداب بنهاريم رشــاد محمد عفيفي
566o8oطب المـــنصورهيسرى احمد فايز عبد العزيز عبد الجليل
اداب حلوانمحمد سمير حسان السيد129639
نوعية طنطادنيا ايمـــن عبدالباقي احمد مشعل368132
تربية بنهاهاجر سالمه عبدالحفيظ سالمه يونس277593
طب بنهانرمين محمود احمد عبدالكريم219459
19o859هندسة عين شمسمارك ميشيل وهيب سلوانس
5o4742تربية جامعة دمياطاميرة السيد لطفى على الدين
637o95تجاره الزقازيقعبد هللا مصطفى متولي محمد عيسى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن سعيد مصطفى عرفه213336
اداب الزقازيقسهيله ابراهيم محمد على المدنى525471
2385ooتجاره جامعة السويساسالم محمد عبدالوهاب مغربي
اعالم القاهرهنورا محروس سعيد عبد العزيز ابو زيد359637
تجاره عين شمسحسن على احمد محمد على289136
صيدله الزقازيقعبد الرحمـــن حمادة محروس علي511478
8o14o9تربية اسيوطخديجه زينهم ابراهيم محمد
72o351كلية األلسن سوهاجكاترين مالك مرقس فرج هللا
السن عين شمسرانا احمد سعيد محمد سليمان262468
تربية ابتدائي سوهاجدعاء السيد احمد عبد الرحمـــن812629
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفحامد فرج حامد على796648
49579oتربية ابتدائي طنطااالء نصر عبد الجواد احمد عبد العال
صيدلة اسيوطمحمد ايهاب السيد حسن جبر237761
تجاره بنهاشــادى السيد رضوان سعيد276365
تربية طفوله ج دمـــنهورشيماء ايمـــن سعد محمود شلبي429153
رياض اطفال المـــنيا طالباتنورهان عيسى رجب احمد718664
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاله رشــاد محمد عبدالرحمـــن193491
7453o9تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتاسماء محمود عطيه حسين
كلية البنات تربية عين شمساماني رجب سيد محمد21297
51o379طب بيطرى الزقازيقباسنت محمد محمد عبدهللا عثمان
هندسة كفر الشيخمصطفى محمد حسين الطيار371784
تربية ابتدائي دمـــنهورسهير ذكي عبد العال محمد عقيلة429152
تجاره بور سعيدانس محمد عبد المـــنعم توفيق662985
السن عين شمسسلمى مجدى محمد محمد محمود خطاب194792
هندسة المـــنياحسام محمد يوسف احمد755536
كلية البنات آداب عين شمسسندس محمد انور امين عبدالنبى271842
صيدله الزقازيقسامح مكى عبدالعزيز حسن279846
تربية ابتدائي الساداتمها حسن عبدالرؤف عبدالرحيم218635
عالج طبيعى القاهرهمحمد عالء الدين محمد عبد اللطيف41812
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسامه محمود مصطفى مرسى77129
164o6طب القاهرهشهاب سمير السيد خليفه
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8o9959حقوق سوهاجياسمين فتحى محمد محمد
8o777تربية الفيوماسراء ثابت حمد راضي
51o656تربية الزقازيقاحمد عاطف حسانين السيد عطيه
589o4هندسة القاهرهاحمد علي حفني ابراهيم
طب بنهاايه على حسن محمد عوض229753
3o934هندسة القاهرهغالى عوض عبد الهادى الالفى
اداب القاهرهسلمى ضيف عثمان محمد ضيف197747
هندسة االسكندريهسلمى شعبان محمود أحمد عبد الغفار347513
كلية البنات تربية عين شمسدنيا سمير ياسين على283582
823o69تربية اسواننرمين عادل محمد عبد الرحيم
2277o2هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن السيد عبدالحكيم عبدالعاطى
صيدله المـــنصورهتقى خالد محمد موسى على586557
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميار محمد ابراهيم محمد14534
صيدله بنى سويفاميره عصام عبد الحميد محمد89972
هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن محمد محمد مجاهد588552
حقوق طنطاعوض محمود عبدالخالق ابراهيم384752
تجاره المـــنصورهاشرف عبد العظيم عبد العظيم محمود النجار564657
اداب حلوانسعيد عزت سعيد شــافعى57552
2942o7نوعية عباسيههدير سمير سعد محمد
نوعية المـــنياآية محمد محمود محمد715464
اداب المـــنصورهندا عادل محمد حافظ البدري585839
تربية عين شمسشعبان محمود شعبان عطوة289138
38o39اداب القاهرهمريم محمد ابراهيم سالم
584o77تجاره الزقازيقابانوب رجائى حبيب عبد الملك فرج
3528o7تربية طنطاعبد العظيم عبد الحميد عبد العظيم حجازى
5o4419هندسة المـــنصورهمحمود عبد البديع حسين عوض الشرقاوي
5133o1صيدله الزقازيقاحمد محمد مـــنير مهدى القلش
طب المـــنصورهاحمد ايمـــن عبد الغفار الدسوقى عبد العزيز563459
تربية طفوله الزقازيقشيماء السيد محمد السيد جاد الحق523817
365o9حقوق القاهرهحسناء حافظ عبد العال محمد
تجارة قنا ج جنوب الواديرانيا سليم محمد سليم743945
هندسة الزقازيقريهام عالء فتحى الخزامى ابراهيم586669
طب بيطرى كفر الشيخضحي عبدالنبي عبدالحميد يوسف379231
22431oطب طنطااحمد امام مشحوت بدر
صيدله االسكندريهاحمد عطيه عبد الفتاح محمد434882
23159oتربية ابتدائي شبين الكوماسراء محمد عبدهللا فضل هللا
تربية بنى سويفاسامه قرني عبد الجيد احمد67469
649o15اداب الزقازيقفاطمه محمد سالم على سالم
64647oطب بيطرى الزقازيقمحمد صالح محمد مقدام
تجاره القاهرهاحالم ابوسريع مكرم ابو سريع58728
هندسة اسوانيؤانس فريد زرفس كيرلس761551
كلية أداب بورسعيدنورهان خالدعرفات السيد عبد الحليم662339
8o1o87كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاسراء ابراهيم احمد محمد
81o1o4حاسبات ومعلومات االقصر ج جنوب الوادىمينا رمسيس عبد المسيح جاد الرب
42o664اداب االسكندريهاحمد محمد عبدالحليم على محمد
هندسة االسكندريهمهند اشرف صالح عبد العزيز المـــناوى414889
تربية كفر الشيخمحمد المهدى جبر المهدى ابوالعنين381273
تربية اسيوطمريم عمران حسن عبد الرحيم795698
296o94كلية البنات آداب عين شمسدعاء عبدهللا محمد ابراهيم
269o72طب القاهرهمحمد جمال عبدهللا ابراهيم جادو
8o467اداب الفيومساميه يوسف اسحق عبد السيد
تجاره عين شمسعمر احمد حسن عبدالمقصود سعد295391
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طب االسماعيليه ج قناة السويسروان محمد ابراهيم عبدالعزيز652272
اداب المـــنياعبير عبد المالك عبد البديع عبد المالك729994
 تربية الساداتاسماء محروس عبدالمرضى حماد219397
5o72o9اداب جامعة دمياطنجوى ابراهيم بدوي عمران قاسم
هندسة الفيوممينا يسرى عياد حبيب19348
تربية طنطااسراء عبدالمعطي ذكريا النجار356494
49o16اداب القاهرهابراهيم مصطفى السيد ابراهيم بحيرى
تربية ابتدائي بور سعيداميره مصطفى مصطفى محمد الشلقانى663337
صيدلة بورسعيدمحمود ابراهيم محمود ابراهيم الحنفى583412
14239oنوعية عباسيهمياده محمد محمود حسن
اداب المـــنياعرفه صالح يوسف صدقى724893
38o2o5تربية كفر الشيخرانيا شعبان طلبه محمد علي
طب بنهامحمد وحيد سليم محمد645944
طب الزقازيقآيه اشرف محمد لطفى السيد521499
تربية ابتدائي المـــنصورهعبد الرحمـــن جمال السيدحسانين شــاهين577214
حاسبات ومعلومات عين شمسندى عماد عبد الرحمـــن محمد مرعي119522
اداب انتساب موجه االسكندريهنورهان طارق ابراهيم محمد عبده الشربينى348669
81834oتربية ابتدائي سوهاجدعاء عبد اللطيف عبد القادر همام
طب اسنان جنوب الوادىاسراء سامي عبد القادر بدوي821212
496o67هندسة طنطازياد أشرف بدير عبدالحميد عبد الكريم
تجاره القاهرهمايكل خيرى شفوق شحاته بشــاى152526
3o1658اداب انتساب موجه عين شمسنورهان احمد حسن الشحات
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سعيد محمود على222113
225o32تربية ابتدائي الساداتصفاء محمد عبدالحميد جعفر
6129oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسامه حسين عبد التواب محمد
هندسة االسكندريهيوسف مجدى عبد المعطى دندوح414177
طب بنى سويفبسمه احمد ناصر محمود معوض64555
تربية طفوله شبين الكوماسماء عبدهللا احمد المشد222992
طب االسكندريهخلود فتحى شوقى محمد قطب451567
3713o9كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخحسام محمد ابراهيم عبد اللطيف عبده
طب اسيوطساره صالح عبد الراضى صالح787574
عالج طبيعى ج كفر الشيخعبد الوهاب طارق عبد الغفار محمد بدير565972
56198oاداب المـــنصورهمحمد ابو خليل ابراهيم السيد طه
هندسة كفر الشيخعبدالحميد سامى عبد الحميد محمد حسين381518
نوعية الزقازيقيمـــنى ممدوح محمد فايز646328
رياض اطفال المـــنصورهنورهان نصار احمد سيد563671
تربية ابتدائي بنى سويفايه عثمان سعد عبد الغنى71332
هندسة المطريه جامعة حلواناسالم ناصر حسن محمود خضر51214
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشهنده سعيد احمد حمام231435
اداب عين شمسباسل نبيل احمد طه154693
37o152صيدله االسكندريهاحمد عادل عباس محروس عجيز
السن عين شمساسماء عماد رفاعى محمد محمد هيكل294384
2298o6صيدله طنطاسهيله طارق عبداللطيف عبد القادر بدر
2o9596تجاره انتساب موجه قاهرهعبدالوهاب رجب محمد على عبدالواحد
إعالم بنى سويفهاجر عصام يوسف عبد الحميد128183
تربية المـــنياشيماء طارق عرفان محمود726747
58o138تمريض المـــنصورة ريهام اشرف جبر محمد حبيب
صيدله االسكندريهسلمى محمود محمد محمد433783
82o287كلية تجارة ج أسوانمـــنى عبد الحميد على قليعى
32o74تجاره القاهرهاحمد سيد رضوان مصطفى
عالج طبيعى القاهرهحسناء هانى المحمدى احمد31844
4864o9طب طنطاأحمد عبدالعزيز احمد البندارى
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تجاره القاهرهمصطفى احمد محمد مرسي23726
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسايه سمير على سالمة الطايفى662543
23o612طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن لطفى سعيد دهيم
تخطيط عمرانى القاهرهمحمود عبد الحميد احمد عبد الحميد بيومي587138
تجاره بنهاايمان عربى سيد عبدالهادى293297
338o53طب االسكندريهرانيا عادل حسن محمد
41oo74اداب االسكندريهنيهال محمد ابراهيم طمان
طب بيطرى كفر الشيخعبدهللا ايهاب عبدهللا شندى381374
حقوق قنا جنوب الواديمصطفى محمد علي سيد739783
276o42طب بنهامصطفى زكريا الشحات العطار
343o7تربية عين شمسخلود ابو الخير ذكرى عبد الرحمـــن
1232o1اداب القاهرهبسنت احمد سيد توفيق
هندسة طنطامحمد عماد محمد فوزى عبدالحميد491488
6448o4تجاره الزقازيقوليد صالح الدين محمد على السيد
تربية كفر الشيخمحمد عبد العزيز مصطفى عبد العزيز ابو فاطمه379459
222o96هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسعد محمد سعد زغلول نصار
49o867تجاره المـــنصورهنادر محمد عبد العزيز خليل
35o793اداب دمـــنهورروان حسن السيد فهمى
اداب االسكندريهندى عادل محمد عبد هللا شيمى341486
هندسة طنطاشــادى جمال االمام عبد الناصر المغير362235
تربية اسكندريةريهام حسن عبدهللا مقلد428482
5oo958عالج طبيعى ج كفر الشيخشيماء سعد محمد ابو سنه
293o69التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان سيد توفيق احمد عبدالرحمـــن
تربية سوهاجمريم شعبان ابو الحمد على818242
نوعية طنطامحمد صالح عبدالغفار المرسى عبدالدايم361587
إعالم ج جنوب الوادىرودينا ثروت مختار سعيد485372
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعلياء عالء محمود محمدالصغير142322
353o53عالج طبيعى ج كفر الشيخخالد راشد عمر سالم العارض
42o458تجاره االسكندريههبه هللا محمود على احمد الحو
صيدله طنطاندا حمدى عبد الخالق صفا364114
السن المـــنيامحمد خالد عزت محمد سليمان361573
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد محمد شحاته على شحاته578779
صيدله المـــنصورهساره اشرف محمد ابوحسين494191
اعالم القاهرهامـــنيه هشــام محمد محمود39296
اداب عين شمسامـــنيه حامد حسن احمد128224
2o8791هندسة عين شمسمعتز احمد محمد رفعت عليوة النجار
هندسة قنامحمود محمد ياسر شحات محمود738741
5o15o7تربية جامعة دمياطهاجر سامى محمد شلبى
حقوق الزقازيقمحمد رفعت محمود عبد العال669214
هندسة اسوانربيع عاطف ربيع بسطاوى733434
137o18هندسة القاهرهمحمد شعبان غازى على شيحة
22o318صيدله طنطاايه جالل محمد الجندى
طب بيطرى جامعة الساداتمحمد حمدى محمد البربري217667
416o95اداب االسكندريهمحمد عالء الدين مصطفى ابراهيم زهران
56o2o7صيدله المـــنصورهاميره اشرف ابوالمحاسن مصطفى
3o4244تجاره عين شمسمانيرفا محمد عبدالاله محمد
63857oتجاره الزقازيقاحمد وحيد ناجى يمانى محمد
8o2647اداب اسيوطنورا عادل جالل عامر
تربية المـــنيااسماء سيد عامر علوان729929
اداب االسكندريهشروق محمود عبدالصبور محمود السيد احمد347631
حقوق القاهرهعبد هللا عمرو رجب محمد حسن43511
كلية البنات تربية عين شمساسراء رضا صبحى حامد142154
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2713oاداب حلوانساره محمود عبد السميع ابراهيم
12546oهندسة شبرا بنهاعزت شعبان عزت على
2856o9نوعية بنهاوالء جمال عبدالحكيم احمد
5185o4تجاره بنهاعالء عبدالعظيم عبدالمطلب حسانين
تجاره القاهرهامـــنيه مجدى ابراهيم اسماعيل189358
رياض اطفال الفيوم طالباتياسمين محمود عبد العزبز خليف727424
طب بيطرى القاهرهامـــنية العيسوي االمام العيسوي شــاهين123842
441o91طب بيطرى دمـــنهوراحمد يسري محمد عبد الفضيل
طب سوهاجيحيى زكريا السيد حافظ815921
تربية ابتدائي الساداتنورهان عبدالناصر ابراهيم عباس225164
214o31هندسة اسيوطمصطفى ابراهيم مصطفى عليوه
السن عين شمساميره السيد حسن عبد العال146178
664oo2تجاره بور سعيديوسف محمد عقيل محمد الخوالنى
حقوق بنى سويفمحمد عامر فتحى احمد67327
73926oنوعية موسيقيه قنامريم أشرف أمين غبلایر
363o81تربية ابتدائي طنطااسماء حمدى رزق رزق الكفراوى
7475o2حقوق قنا جنوب الواديعلي عبدالرحيم الفهمي علي
تربية المـــنصورهاسراء محمد احمد عبد السميع بركه564375
2o1917تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف خالد احمد حمدى طه محمد
5o9443تجاره انتساب موجه الزقازيقادهم عبدالعزيز حسن عشرى عبدالمعطى
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةانور عماد انور متارد221422
118o91السن عين شمسعبد الرحمـــن عاطف ابراهيم عبد الرحمـــن
تربية اسكندريةمـــنة هللا احمد يوسف محمود احمد422784
حقوق بنى سويفزياد أحمد محمد صالح الدين محمد755721
29o788تجاره عين شمسمارينا مراد عبدالمسيح جرجس
تربية شبين الكوماحمد مسعد موسى محمد ابوطالب221878
تجاره انتساب موجه  عين شمسوليد عشري عبد الرحيم محمود142925
صيدله عين شمسبالل صديق علي يوسف133229
طب كفر الشيخمحمود اسماعيل على السيد يوسف376261
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىعبد الرحمـــن عاطف حامد سالم العيوطي512616
اثار قنا جنوب الواديدينا احمد شحاته ابو الخير محمود581276
تربية رياضيه بنين كفر الشيخمحمد السيد على محمد383434
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاحمد حسام سعد محمد الشيخ212494
اداب بنهاساره عبدالوهاب سالم سالم277322
58591oطب اسنان المـــنصورهرشــا حسام الدين حامد عبد الحميد بصل
تربية كفر الشيخايمان السيد عبد الجليل عوض الشنشــاوى385375
19o469السن عين شمسميار محمود عبداللطيف عثمان
صيدله القاهرهيمـــنى محمود غريب احمد سعد38511
هندسة اسوانيوسف مصطفى احمد المال213251
طب المـــنصورهاسماء سعد الباز احمد الباز563912
تجاره طنطامحمد مصطفى ابراهيم محمد شوشه357875
564o85تجاره المـــنصورهفتحى السيد فتحى السيد
5o2462تربية جامعة دمياطآية عبد الرازق عبد الحليم السيسي
تجاره القاهرهمريم محمد السيد عزمى42176
اداب القاهرهنهى حسن حسن سيد احمد148764
تجاره عين شمسمحمد عصام على السيد266918
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد مصطفى رويحه491261
هندسة الفيومسعد محمد عبدالدايم يونس383366
5o62o3هندسة المـــنصورهكريم جمعة محمد محمد العيسوى
66o74اداب بنى سويفكريم عبد الواحد سيد عبد الجواد
اداب االسكندريهمـــنه هللا حسام احمد البسيونى411231
السن عين شمسنهى طارق محمد ابراهيم117691
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5o9442تجاره الزقازيقاحمد يسرى عبدالرحيم حسانين عوض
39o94تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن اشرف كامل عبد الرحيم محمد
رياض اطفال المـــنصورهعزة رضا حسني عبدالغفار سليم382795
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن عامر عامر يحى موسى226952
اداب اسيوطاسماء احمد عبد التواب صابر791811
43o274تربية ابتدائي دمـــنهوروفاء شوقى محمد سيداحمد التمساحى
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانرسمى عبد الحكيم محمد كامل154632
8o9936كلية األلسن سوهاجصابرين محسن سعد الدين عبد المجيد
صيدله القاهرهخالد بدر محمد احمد23947
اداب بنهاريهام ايهاب مختار محفوظ295497
71111oاداب المـــنيااسالم محمد عبدهللا تونى
2943oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى محمد حسن على عاشور
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةالسيد عاطف السيد عبدالوهاب قنديل234944
تجاره سوهاجاحمد سالمة احمد على811226
نوعية اسيوطمحمد رجب احمد نصار793666
تربية الزقازيقايناس ربيع سليم عبدالحميد سليم514333
اداب طنطاعزة عادل عبد اللطيف عبد الخالق الشــايب497512
8o2655نوعية اسيوطوالء عبد الشــافى محمد حسن
كلية البنات آداب عين شمسنورهان صالح الدين عوض هالل المحالوي635564
653o93صيدله االسماعيليه ج قناة السويساالء حسن عبدالرحمـــن حسن
اداب القاهرهعلياء ابراهيم ربيعى السيد17698
كلية األلسن سوهاجاسماعيل محمد اسماعيل حامد درويش292477
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد اسامه عبد العظيم علي59711
سياحة وفنادق المـــنياابراهيم مصطفى احمد محمود711356
3o2875تربية ابتدائي بنهااسراء على محمد عبدهللا ونيس
727o3اداب الفيومعلياء محمد عزوز عبد هللا
هندسة كفر الشيخمحمد مجدى محمد ابوالفتوح البشالوى384917
اداب االسكندريهمحمد محمود عبد الخالق هندى338436
هندسة المـــنياعبد الرحمـــن محمد احمد عرابى754646
تربية ابتدائي اسيوطاكرام خالد عبد هللا محمود793348
36o84oطب طنطافاطمه عبد المـــنعم محمود ابو عيطه
2324o2تربية طفوله شبين الكوممديحه حامد عثمان العطار
58o17اداب انتساب موجه القاهرهرحاب عصام عباس امين
صيدله بنى سويفعال عبد المـــنعم محمد احمد71282
341o96هندسة االسكندريهسيف هللا يوسف احمد محمد يوسف
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخعبدهللا مجدى ابواليزيد طه السيد الخياط376328
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد محمود نورالدين السيد24423
2211o5صيدله طنطايارا شوقى حسن احمد شعت
عالج طبيعى ج كفر الشيخيمـــنى عبد هللا مصطفى عبد الصمد بركه564515
هندسة المطريه جامعة حلواننهى محمد صفي الدين محمد اسماعيل119523
نوعية اشموننرمين نفاذى حجازى عبدالحميد216146
6412o5صيدله الزقازيقفاطمه محمد حسني حافظ حسن
تربية ابتدائي دمـــنهورهدير محمد خلف محمد ابوخطوة431124
طب المـــنصورهلميس ايهاب انسى امين ابوالمعاطى567153
اداب المـــنصورهندى جالل ابو المعاطى عبد الحى محمد592377
تربية طفوله شبين الكومرشــا عاطف رمضان احمد عامر228976
هندسة عين شمسحسن شريف حسن عبدالمـــنعم حسين ابو عرب191263
146o15اداب حلوانسمر ابراهيم عبد الحليم عبدربه
اداب بنى سويففاطمه شعبان عويس سيد69814
هندسة اسيوطخالد محمد على عيد محمد العشرى237964
64o565اداب الزقازيقايه رضا السعيد محمد محمد
هندسة بور سعيدمحمد احمد ابراهيم محمد651729
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4229o7نوعية االسكندريهياسمين أحمد محمود أحمد حسن
19o719كلية السياسة واالقتصاد ج السويسشيرين سامح السيد احمد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةلمياء حسام الدين محمد ابراهيم48378
83o354طب بيطرى سوهاجاحمد محمد احمد فاهم
4878oاداب انتساب موجه القاهرهنورهان احمد عبد الصادق احمد
طب المـــنصورهاميره اسامه عبد المقصود احمد الطايش569957
119o25طب عين شمساحمد خالد عبد الرحمـــن عبد العظيم
طب بيطرى القاهرهعمرو محمد فتحى احمد على عيسى187125
تجاره القاهرهالشيماء مصطفى السيد مصطفى128973
تجاره بنهاخلود نادر السيد أحمد522962
4495o9طب طنطاجهاد محمد محمود محمد عبد الغفار
تجارة قنا ج جنوب الواديمصطفى محمود مـــناعى محمد738819
28o348تجاره بنهاانس مجدى عبدالحفيظ حسين
81o445كلية الطب بقنامارينا عاطف رزق حكيم
طب االسكندريهمحمد عبدالحميد بسيوني الخرادلي442211
51781oاداب الزقازيقندى حمدى محمد محمد سيد احمد
تجاره بنهامحمود سيف االسالم فتحى على مصطفى516967
هندسة المـــنيامروان مصطفى ابراهيم مصطفى263114
1525o7هندسة القاهرهرقيه محمود محمد علي بدوي
8o5723اداب سوهاجعزه بهاء الدين محمد بهاء
تجاره المـــنصورهمحمد رمزى عبد الجليل على زهرى591597
اداب بنهامصطفي ناجي سالم عبدالمعطي الصياد292572
8o4943تجاره سوهاجعبد الرحمـــن كمال محمد عمار
هندسة حلوانمحمد احمد ابراهيم خليل رسمى24373
طب المـــنصورهشيروت صالح عبد الفتاح السعيد489597
188oo4هندسة حلوانانجى محمد عبدالجواد محمود
صيدلة سوهاجزينب جمال فضلون حامد734231
571oo5تجاره المـــنصورهمحمود سامى حمزه محمد الحنفى
تربية كفر الشيخشريف هارون بسيونى جوده368725
طب بيطرى سوهاجميرنا عطيه مـــنصور جندى812476
اداب سوهاجمريانا مسعود فوزي رؤوف815518
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةياسمين احمد محمد موسى222842
تجاره القاهرهماريا جورج قدرى ونيس14499
788o59اداب اسيوطيوسف عزمى شكرى توفيق
58o431تجاره المـــنصورهرمضان وائل رمضان محمد عبد العال
38331oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد عصام سعد راشد
5911o9صيدله المـــنصورهاحمد السيد فرج مسلم
اداب االسكندريهاميرة صالح عبدالمولى ابراهيم423584
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد محب مـــنصور عبد الجواد139943
48669oطب اسنان طنطاعمرو عبدالفتاح مجاهد المصري
طب الزقازيقهناء محمود محمد اسماعيل647715
2o2247هندسة القاهرهعبدالرحمـــن عبدهللا حسن احمد
هندسة المـــنصورهمحمود ابراهيم الشبراوى عبد الحليم حسانين588613
تجاره القاهرهغاده محمود طه عبد المجيد116466
362o2oعالج طبيعى ج كفر الشيخمحمود خيرى عباس عبدالقادرابوقرع
8oo623كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفديانا سمير ايوب سليمان
تربية طفوله الزقازيقدينا ناجى رزق عبد العزيز البسيونى587831
3384o4هندسة االسكندريهمؤمـــن محمود حلمى محمد حامد محمد
طب المـــنصورهاسماء السيد عيد صالح دهيم575298
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةرانيا طارق ابراهيم احمد الدسوقى235987
4174o1اداب انتساب موجه االسكندريهرضوى محمود خميس عبد الحليم عثمان
كلية البنات آداب عين شمسهايدى اشرف محمد عبد القادر151449
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511o83هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن جمال سليم السيد
5913o2تجاره المـــنصورهمجدى محمود وجيه ابراهيم احمد رضوان
14o236اداب حلواندينا جابر محمود عبد الغفار
هندسة القاهرهاحمد حامد عبد السالم حامد54138
711o69تربية ابتدائي المـــنيانوره ممدوح سيد احمد
تربية المـــنصورهمحمد مسعد احمد احمد محمد579564
592o1oطب المـــنصورههاله السيد محمود المتولى السيد النزالوى
3o2o1oاداب انتساب موجه عين شمسعمر سامى عبدالمـــنعم خطاب
تجارة قنا ج جنوب الواديعفت عبدالوهاب الملقب باالسد محمد735292
طب طنطاحازم عالء الدين عبد التواب حامد زيان497225
تربية ابتدائي بنهاضياء مبروك احمد عبدالقادر299531
3o2418اثار الفيوممارتينا مسعود فخرى خليل
تربية ابتدائي بنى سويفمجدى صالح على عبد العال61699
5o3313تربية جامعة دمياطمحمود شوقى محمد رمضان السلسيلى
12o196حقوق عين شمسنادين احمد عالء عبد المـــنعم
حقوق طنطافاطمة الزهراء مصطفى محمد احمد  شمس الدين374196
2268o8طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشروق باسم محمد الحسيني خليف
222o56هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد رجب عبدالحليم كيحر
34831oفنون جميله فنون االقصرماريام موريس دوس شنودة
تجاره القاهرهعمر عبد العزيز احمد عبد العزيز41655
76o518طب اسنان جنوب الوادىعبد الرحمـــن وهبي محمد شمس الدين حسن
29249oتجاره عين شمسسالم محمد سالم عبدالرحمـــن
تجاره المـــنصورهعالء عاصم السيد السيد عسكر577646
طب اسيوطمايكل يسرى شــاكر سالمه797649
هندسة طنطااحمد صبحى محمد حليمه355785
134o25طب بيطرى القاهرهايه حسنى عبد هللا السيد
تربية ابتدائي المـــنيازينب احمد يوسف عبد النبى712872
56o2o8طب اسنان المـــنصورهاميره اشرف محمد محمد البدراوى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سامى عبدالهادى دومة224196
هندسة حلوانعمرو حاتم عبد الخالق قرنى64511
اداب اسيوطفاطمه محمد نجاتى بكرى792267
تربية ابتدائي الزقازيقنورا رأفت محمد المهدى ابراهيم642519
2o8318هندسة المطريه جامعة حلوانانجى محمود عبدالسميع ابوالفتوح
5863oتجاره القاهرهاحمد اسماعيل الضيفى احمد احمد
تربية ابتدائي كفر الشيخاية على السيد الصعيدى378136
رياض اطفال المـــنيا طالباتساره اشرف على عبدالمجيد721549
صيدله المـــنصورهاميره سامى الجنيدى محمد زهران581789
هندسة طنطاعبد هللا عوض على كامل357975
طب اسيوطدينا عمرو سيد حسين 789472
تربية الفيوماميره السيد بكرى محمد76632
تربية اسيوطكرستينا عبد المالك حنين رزق هللا786267
كلية الطب بقنامصطفى همهامى محمود حسين731798
63o85تربية ابتدائي بنى سويفاالء وائل شكرى عبد الكريم
38o585تربية كفر الشيخصفا حامد مـــنشــاوى شحاته حطب
هندسة اسيوطمصطفى عثمان مصطفى احمد787421
طب اسيوطاسماء حمدي ذاكى مسعود749693
السن عين شمسنجالء رجب محمود على211726
تربية أساسي اسكندريةحسناء سعد ابراهيم حسن إسماعيل شعله428318
35o484رياض اطفال االسكندريه طالباتسارة اسامة أنور عبد الواحد عباس عدوى
اداب اسوانمحمود نحمدوه ابوزيد الضوى747256
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديداحمد عبدالعظيم محمد احمد748679
2159o4طب اسنان طنطااميره عبدالرحمـــن سعد الفرماوى
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5o7194تربية جامعة دمياطايمان محمود محمد كمال شعير
23ooo8اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامـــنيه سعد ابراهيم مصيلحي رزق
14o353كلية البنات تربية عين شمسميار الوصيف محمد الوصيف احمد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسماء مصطفي الصافي الحمراوي446491
8o9569تربية ابتدائي سوهاجالسيد رمضان السيد احمد
هندسة كفر الشيخعلي هاني محروس على حسنين سالم342764
تربية طفوله ج دمـــنهورهدير وجيه ابراهيم محمد مسعود431125
8o4636عالج طبيعى قنالمياء الطاهر على محمد
تجاره عين شمسنورهان عصام الدين احمد عبد الرازق117692
5o6282طب المـــنصورهعبد الحليم محمد عبد الحليم حسن طه هاللى
تجاره عين شمسمحمد سعيد محمد على281897
تربية اسيوطاميره عبد الهادى عبد العال عبد الرحيم795999
هندسة عين شمسسعيد ابراهيم محمد عبد العظيم143697
طب الزقازيقمريم مراد زكى بقطر515429
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةكريم محمد محمد فتحي حال191822
رياض اطفال المـــنيا طالباتايمان احمد رشــاد عبد الغنى724117
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاحمد هشــام احمد موسى حسنين338563
2o9961صيدله القاهرهايه ابراهيم محمد الصادق سالم
تربية رياضيه بنين حلوانعز الدين عفيفي النمر خليفة23365
اداب المـــنصورهخلود محمد ابراهيم ابراهيم البيومى576999
صيدله االسكندريهمحمد ياقوت محمد يا قوت  القواس439718
تربية الزقازيقكريم رضا جمعه نصر638576
5o39o9حقوق المـــنصورهإيمان أشرف مختار محمد الدغيدى
صيدلة بورسعيدياسمين محمد طه عبد المجيد على576727
حقوق القاهرهصبحى ابراهيم صبحى عبد الخالق141821
السن عين شمسمحمد صبحى عزت حسن294777
كلية أداب بورسعيددعاء احمد عالم احمد خزيم662255
46o752هندسة االسكندريههديل عماد عبدالمـــنعم مبروك
5843o7هندسة المـــنصورهمحمد طارق محمد البسطويسى عمر
صيدله طنطامحمد طلخان عبدالعظيم محمد فرحه234892
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمونيكا جمال عدلى جاد هللا271914
هندسة طنطامحمد احمد محمد عبدالقادر حسن485974
5o3536تربية جامعة دمياطوالء محمود عمر الغندور
طب بنهاتقى عبدالمعطى عبدالمـــنعم القاضى222471
19o593صيدله طنطاايمان ايمـــن محمود عقل
372o32تربية كفر الشيخاية ابراهيم فتحى محمد زعير
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةكارول اشرف انيس بهنام816393
اثار القاهرهدينا أحمد أحمد عبدالمقصود الفيشــاوي497874
64172oنوعية الزقازيقعبد الرحمـــن السيد عبد الفتاح حسن
1396o5هندسة عين شمسمحمد احمد عبد العظيم الشين
نوعية الزقازيقمحمد محمد السيد سليمان حسن646435
تجاره عين شمساحمد نادى على خليل عبداللطيف291886
تربية ابتدائي اسيوطمحمود محمد عبد العال احمد795326
طب االسكندريهعمار محمود عبدالقادر محمد القونى443774
1925o2فنون جميله فنون حلوانتقى وليد فراج احمد
صيدله االسكندريهاستر رأفت شوقى عوض437772
حاسبات ومعلومات حلوانسيف الدين محمد عبد اإلله يونس حسونه187617
31o15تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهدى عبد المـــنعم عبد الوهاب علي
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةخالد عبدالفتاح زكى عيد233689
56ooo2إعالم بنى سويفعبد الرحمـــن محمد محمد الدسوقى العاصى
تجاره بنى سويفهبة بهاء بحر عبدالجواد716297
اداب االسكندريهداليا مصطفى رجب بالل417378
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صيدله عين شمساسراء خالد اسماعيل محمد علي195482
تربية المـــنياايه صالح الدين احمد محمود725561
2121o1صيدله طنطااحمد محيى احمد مصطفي الواقدي
كلية الطب بقناحسانى محمد حسانى امين738227
تربية ابتدائي دمـــنهورسارة على الصاوى احمد429144
صيدله المـــنصورهسوزان حسنى عبد الرحمـــن محمد سليمان571482
هندسة القاهرهيارا محمود محمد محمد جندي116981
تربية دمـــنهورايه محمد محمود اسماعيل431434
523o36تربية ابتدائي الزقازيقدينا محمد محمود عبدالمقصود عطية
74844oتربية فرع الوادى الجديدفاطمة رضا محمد السيد
57o6o9تجاره المـــنصورهاحمد سامى محمود دغيدي
طب المـــنصورهامجد فوزى مختاراحمد الروس499995
27o178تجاره عين شمسعبدالرحمـــن حسن عبدالقادر المـــنجى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسلمى عيد سالمه عامر224895
656o75اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعلى خالد على محمد
اداب القاهرهرحمه رفعت مصطفي شــاهين21982
رياض اطفال بنى سويفرحاب حسن عبد الحليم محمود753932
2o6247كلية البنات آداب عين شمسمرنا ميالد غالى عزيز
2769o1كلية هندسة بنهااحمد السيد احمد محمد
تجاره دمـــنهوراحمد عبد المقصود كامل عبدالحميد شلبى426631
هندسة كفر الشيخمحمد حماده احمد دويدار576944
37488oتجاره كفر الشيخالسيد يحيى زكريا محمد سليمان
هندسة الزقازيقاحمد محمود على غريب513493
كلية اآلثار سوهاجكرم جاد الرب كرم جاد الرب23624
طب المـــنياأنور جمال سيد عبد الباقى712315
تجاره عين شمسشيماء حسنى عبد السالم عبد السالم28737
صيدله القاهرهمحمد عبد المـــنعم محمد محمود الجيش17889
5o2216تجاره جامعة دمياطكريم جمال عوض العدل
تربية قنا ج جنوب الوادىهمسة عبدالحسيب ادريس سالم744823
تربية رياضيه بنين طنطامحمد عبدالدايم سيد عبدالدايم361591
اداب القاهرهعمرو محمد فتحى صوفى199166
تجاره االسكندريهمحمد هشــام عز العرب احمد علي411525
427o46حقوق طنطاهشــام ناصر مخلوف محمد خليل حمادة
8o785سياحه وفنادق الفيوماسماء عبد هللا على عبد هللا
كلية البنات تربية عين شمسنيره مدحت رجب عباس268527
3o5311هندسة شبرا بنهااحمد سامح محمد فتحى بكرى سيد احمد
اثار القاهرهميار خالد محمد علي ابو زيد35171
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاحمد عبدالناصر محمد محمد معوض285772
تجاره بنى سويفهشــام فيصل احمد عيسى712664
تجاره الزقازيقخالد محمود فتحى عبد الدايم517231
هندسة االسكندريهبالل شريف جالل زين الدين459155
754oo9هندسة المـــنيامحمد شعبان زكى حسن
661o51كلية أداب بورسعيددنيا السيد السيد غريب سالمة هلهول
تجاره طنطامحمود محمد حسن الزينى564371
هندسة عين شمسمريم هانى محمد بدر حسنين197689
295o87كلية البنات تربية عين شمسفاطمه اشرف عراقى مصطفى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةزياد وائل عبدالمقصود عبدهللا217437
نوعية االسكندريهرضوى عدلى احمد احمد زين الدين417134
اثار الفيومفلایر سعيد عبد السميع عبد البارى126247
طب القاهرهنادين عمرو عبدالشــافى ابراهيم الطورى188292
5o8o6oعالج طبيعى ج كفر الشيخمحمود سيبويه فوزى رمضان
حاسبات ومعلومات المـــنصورهكريم احمد محمد حسن محمد عبد العال573249
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تجاره الزقازيقخالد مصطفي محمد علي517232
تربية اسكندريةنانسى عمرو سعد محمد العتال351421
66o857تجاره بور سعيدامـــنيه مجدي كمال العزب خليل
تربية دمـــنهورمحمود شوقي عبد الشــافي محمد عبيد426263
هندسة الفيومشــادى مصطفى حسن عاشور74178
اداب طنطاسعاد محمد السيد ابراهيم الرمادى497893
طب بيطرى القاهرهمحمد سامي ابراهيم معوض21176
صيدله المـــنصورهاسراء محمد محمد محمد الطنطاوى582953
صيدله االسكندريهاسالم محمد محمد سليمان زهران233243
5795oتجاره القاهرهمـــنى طه عباس شرقاوى
هندسة المـــنيامحمد عوض فاروق عبد هللا728387
هندسة شبرا بنهامحمد عوض عبدالغنى ابراهيم صالح285914
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمـــنى حامد السيد على667462
2o757هندسة شبرا بنهافادى رومانى لوندى سالمه عبده
24o195حقوق جامعة الساداتساره اسامه فتحى عبدالحميد
اداب طنطابدريه سليمان محمد جلبه499274
238o35تربية الغردقة جنوب الواديدينا رمضان محمد رفاعى دنقل
اداب عين شمسشــاهنده محمد حسن سليمان275535
اداب المـــنصورهسعد عفيفى عبده المغاورى564353
اداب العريشاحمد مصطفى اسماعيل مصطفى664652
تجاره سوهاجعبد الشــافى ممدوح على على812524
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسعلياء عادل زكي عبد العال93181
هندسة المـــنصورهمحمد أحمد طه عيسى487655
طب بيطرى اسيوطنغم حسام عمر حامد الريفى787651
حقوق عين شمسحسن حسام الدين عبدالعزيز عبدالستار194231
هندسة كفر الشيخمحمد احمد محمود احمد محمود453854
تربية طفوله ج دمـــنهورندى زمزم فتوح على زمزم428629
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسماء سعد مصطفى السيد الحايس378971
هندسة الزقازيقاحمد محمد اسماعيل عبدالمعبود512246
تربية المـــنياانس لطفى على محروس714818
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد مصطفى محمد محمد26145
41o533سياحه وفنادق االسكندريهمصطفى حسام فاروق ابراهيم عويس
1962o6السن عين شمسمى محمد سعد الدين محمد بيومى
4284o6تربية اسكندريةنادرين محمد على على المـــنشــاوى
6891oحقوق بنى سويفحسام خالد عبد الستار عبد القادر
طب الفيومايه جنيدي السيد حميده76214
42144oتجاره دمـــنهوركريم سيداحمد عبدالنعيم حسن سلطان
تربية اسكندريةمحمد مجدى محمد محمد على بكر344722
76o63تربية الفيومزينب عرفة محمود ابو العال
تربية بنى سويفزينب محمد عقبه طه محمود64192
593o45حقوق المـــنصورهاحمد حسن ابراهيم ابراهيم على العزونى
42o856اداب االسكندريهمؤمـــن محمد احمد عبدالوهاب محمد
هندسة عين شمساالء وائل محمد نصار194972
5o5295تربية جامعة دمياطصابرين رشوان رشوان نعيم
هندسة المـــنيامحمد جمال مراد احمد711781
تربية أساسي اسكندريةرانيا حسن حسن احمد حسن417131
تجاره بنى سويفهيام عبدالستار احمد عبدالجليل754988
57o734كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد السيد محمد السيد دايره
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد اسامة محمد السيد نافع371633
3o41ooهندسة عين شمسمحمد على محمد عبدالحميد
طب بنهاعمر عبدالعزيز احمد محمد سيد احمد227622
64432oنوعية الزقازيقعلياء عبد الحميد محمد فاروق عبد الحميد
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طب اسنان طنطااسراء محمد عبدالمقصود محمد شلبى214576
36oo38طب طنطاريهام سالم عبدالخالق سالم الفقى
تربية المـــنيازينب عبد الحميد محمد سيد715229
64543oتجاره الزقازيقاحمد محمد ابراهيم عبد الحميد
هندسة القاهرهمحمد جمال عبد الحكيم محمد سليمان13825
صيدله بنى سويفعباده مصطفى عبد الحميد عبد الحليم91135
حقوق قنا جنوب الواديحازم رجب أحمد علي743397
طب عين شمسيوسف احمد عبد السميع ابراهيم الخولى119228
تربية ابتدائي كفر الشيخسارة ابراهيم محمد عبد الرحمـــن الخولي374179
تربية رياضية بنات سوهاجياسمين خالد عبده احمد811998
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانياسمين جمال عبد العزيز السيد142461
12o669هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةجينا اميل عطيه باقى ابراهيم
كلية البنات تربية عين شمسرحاب رمضان حسين عبدالمحسن287922
35o884السن عين شمساسماء رجب محمد محمد عبد الرحيم
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمروة فتحي محمود حسن748984
8o366oتربية ابتدائي سوهاجاحمد ممدوح محمود ادم
اداب عين شمسفاطمه مصطفى ابو سريع قرنى152163
5oo416تجاره جامعة دمياطعال على على يسين
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيهاالء طلعت سرى جبر على299888
5778o2هندسة الفيوماحمد جمال احمد راشد الجمل
السن عين شمسنانسى وليد السيد على قصراوى263128
تجاره القاهرهمحمد جمعه على مصطفى بدر الدين55841
13o497اداب القاهرهمروه مجدى مصطفى كمال عبد الجواد
علوم المـــنصورهحنان هاشم على على الشــامى597693
طب اسيوطرضوى ممدوح عبد الحميد ابراهيم712967
هندسة االسكندريهمحمد احمد هانى محمد مرسي414788
3o2952تربية ابتدائي بنهاهبه حسن عبدالعزيز احمد اسماعيل
هندسة قنالمياء محمد ابوزيد احمد746716
تجاره بنى سويفابو بكر صالح احمد محمد66575
اداب بنى سويفهاجر كمال مصطفي صديق64212
8o8451تجاره سوهاجاحمد على محمد سيد
3oo387تجاره بنهامحمد رضا شوقى احمد
اداب الفيومرشــا السيد بركات محمد77938
51o952تجاره الزقازيقيوسف السيد ابراهيم وهبة
صيدله المـــنصورهدينا محمد عبد المـــنعم عبد هللا الحفني574828
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد عبدالستار احمد عبدالرحيم736344
تجاره القاهرهمرثا عاطف سعد فوزى58532
1198o3فنون جميله فنون حلوانريم يحي زكريا العاصي
تجاره انتساب موجه قاهرهيوسف محمد محمد محمد عواد54696
هندسة المـــنيامحمد فوزى عبدالحى احمد721458
45913oهندسة اسيوطاحمد ماهر ابو الدهب محمد ابراهيم
79629oكلية السياحة والفنادق بنى سويفديانا اشرف موريس عزيز
صيدله عين شمسساره جمال اسماعيل عبدالخالق حجاب292374
565o24اداب المـــنصورهبسنت باتع احمد محمود السيد
4337o4تمريض اإلسكندرية روان هاشم عبدالمـــنعم على
تجاره انتساب موجه االسكندريهفتحيه حسن التهامى حسن فهمى رمضان341457
هندسة القاهرهريم محمد عبد القادر السيد123237
3o4335صيدله عين شمسمياده عمرو عبدالمـــنعم غريب حفنى
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد محمد عبدالعزيز عثمان الجندى375297
هندسة اسيوطمحمد حمدى محمد على344567
تجاره بنى سويفمحمد عبد العال فاروق امام عثمان طلبة72127
1951o3كلية البنات آداب عين شمسمـــنه هللا هانىء عبدهللا متولى
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48852oتجاره طنطامحمد اسامة محمد دسوقي عطية
اداب سوهاجعبد هللا محمود يونس ابوالفضل818379
2oo274اداب انتساب موجه القاهرهمارينا سامح فخرى حبيب
تربية االسماعيليهمريم خليل عبده حسين653959
2o6578طب القاهرهنانيس محمد شحات محمد احمد
5798o9طب اسنان المـــنصورهشرين ابراهيم جمعه ابراهيم بربيش
52o358تربية ابتدائي الزقازيقصالح معاذ صالح الدين إبراهيم
73oo28رياض اطفال االسكندريه طالباتهبه هللا عالء رجاء عبد النعيم
عالج طبيعى القاهرهامـــنيه حمدى حسن محمد كرار46567
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد فتحى بدر عزب33788
صيدله طنطامريم محمود عبد المجيد محمد القحافى364979
تربية المـــنصورهساره عادل محمد البيومى النادي581636
3614o1تربية ابتدائي طنطاالسيد قطب السيد قطب
اداب القاهرهمروه صابر السيد ابراهيم54965
8o9732تربية ابتدائي سوهاجعبير سعد ابوزيد عبد الرحمـــن
صيدله الزقازيقمادونا عاطف رزق حنا عطية285523
138o42اداب القاهرهنورا محمد احمد على
هندسة المـــنيامحمد أسامه محمد الراعى496189
51o659اداب الزقازيقأحمد عوض عبد هللا عوض
نوعية طنطازينب مجدى محمد على الساعي367241
6585oصيدله بنى سويفايمان متولى ابراهيم سيد
هندسة كفر الشيخمحمد على محمد على المتولى381562
58o688هندسة المـــنصورهاحمد محمد عبد الجواد سالم ابراهيم
2689o6اداب انتساب موجه عين شمسايه مجدى محمد ابراهيم مشرف
تجاره االسكندريهدينا أحمد محمد محمود نجم415252
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد ربيع رزق مصطفى السبكى568448
115o33هندسة القاهرهاحمد محمود يوسف محمد
5o6135هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمهند مجدى ابراهيم محمد عنانى
265o97حقوق عين شمسمـــنى عالء محمد بيومي
هندسة القاهرهخالد محمد حسن سليمان17152
تربية شبين الكوماسماء محيسن سعد عبدالجيد232362
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتاسراء ناصر محمد احمد746594
هندسة الفيوممحمد ناجح عبد العزيز محمد153481
49179oهندسة المـــنصورهأحمد السباعى حسن السباعى
تجاره اسيوطعبد هللا صالح لطفى حمزه796377
178ooفنون جميله فنون حلوانهبة هللا جمال عبد الرحمـــن شفيق
نوعية الزقازيقاالء محمود عزت ابازيد642419
12o355هندسة اسيوطعمر محمد احمد كمال الدين ابراهيم محمد
37o741تمريض كفر الشيخدينا فتح هللا احمد احمد ابو السعد
43o88هندسة عين شمسمريم محمد عبد الستار مصطفى قابيل
طب طنطامصطفى احمد مصطفى درويش362856
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةنهال صالح امين عبد الوهاب654279
36o689طب بنهافاطمه الزهراء احمد محمد احمد البحيرى
تجاره طنطامصطفى السيد سعد محمد النشيلى361657
حقوق القاهرهفاطمه ناصر العرب رمضان عبد الرحيم28745
اداب اسيوطمارجريت هانى عيسى بسالى798175
كلية األلسن كفر الشيخندى حسام ابراهيم السيد583735
تجاره القاهرهمحمد ماهر سيد الجابري58862
طب عين شمسرحاب محمد مختار محمد713547
طب اسنان االسكندريهاية خالد فتحى عبد اللطيف جبريل452283
هندسة القاهرهفادى شحاتة نصرى جاد153337
تجاره عين شمسحسام محمد ابو المـــنصور محمد143528
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طب المـــنصورهالشيماء شعبان حسن مصطفى المزين594139
تربية ابتدائي طنطاسهام محمد احمد جادو492319
اداب الزقازيقاميره خالد سامى محمد والى514859
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةداليا محمد قطب عبد ربه587221
هندسة حلوانمـــنة هللا ابراهيم مصطفى ابراهيم149243
تربية ابتدائي طنطاهند طارق محمد احمد خلف هللا368161
كلية اآلثار باالقصرنورهان السيد محمود السيد225569
عالج طبيعى قنامريم مـــنصور وغريس نجيب736157
تربية ابتدائي بنى سويفعلى حسن حامد احمد67514
تربية شبين الكومعبير طاهر احمد الجندى222555
563o33تجاره المـــنصورهاالء صبرى رمضان مطاوع
تربية الفيوماسماء عبد التواب عبد هللا عبد الحميد79248
4933o6صيدله المـــنصورهغاده السيد محمد الخولى
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمحمد هاشم عبدالفتاح عسران223983
طب سوهاجناردين ايهاب حليم اسحق816426
هندسة حلوانعزت اشرف عزت على اسماعيل191853
حقوق بنى سويفاحمد على عزت حسن66259
تربية عين شمسمحمد عادل فراج عواض عبدالصمد292534
149o19صيدله القاهرهتقى عبد الحليم محمد عبد الحليم
41o1o3رياض اطفال االسكندريه طالباتدينا حسام عربي السيد احمد
علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةنورا احمد طه مصطفى عامر236393
هندسة الفيومريمون نادى سدراك حنين74175
49o835تربية طنطامحمود عصام فتحى محمد محمود
7793oتربية ابتدائي الفيومايه ممدوح زيان احمد
72o291طب االسنان المـــنيانور محمود فؤاد عبد المـــنعم
هندسة كفر الشيخكريم خالد السيد عبد الرازق السيد573251
تجاره كفر الشيخعلى خالد حلمى السيد على الضادى381249
كلية األلسن كفر الشيختقى نجيب عبدالحميد محمد على417363
2947o1تجاره عين شمسادهم عمادالدين محمد زكي
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةدينا سعيد طه عبدالتواب224982
تجاره اسيوطرومانى ظريف عزيز عطا هللا794763
تربية ابتدائي المـــنياهشــام حماده إبراهيم عبد الغنى715556
14396oعالج طبيعى القاهرهكاترين نبيل حبيب عوض الغمراوي
رياض اطفال بنى سويفرباب رضا احمد عبد الفضيل67798
22o714تجارة جامعة الساداتريمون ناجى سليمان رزق ابوالدهب
34923oاداب دمـــنهورفاطمة حسن عبدالعال عباس
تربية عين شمسعمرو احمد محمد احمد32161
46o234تخطيط عمرانى القاهرهمحمود رؤف محمود عبد الرؤف حسن
48o24اداب القاهرهياسمين علي علي جود
68o82طب بيطرى بنى سويفنورهان ابو جبل فرغلى على
طب بنهاسعاد شهوان محمد عبده سالمه286536
35o451حقوق االسكندريهمـــنه هللا محرم طه سيد احمد احمد
اداب القاهرهمحمد جمال رشــاد عبد الرحمـــن87832
اداب قنا ج جنوب الوادىحسناء عصام ابراهيم محمد738747
تجاره بنى سويفمحمد عماد حمدى عرابي68953
3o3135اداب انتساب موجه بنهافادى ابراهيم لبيب سعد
هندسة االسكندريهمحمد رضا بسيونى محمود رمضان337231
تربية المـــنصورهايه شيبوب السيد يوسف بشقه572116
3o7o87اثار قنا جنوب الواديايه محمود محمد محمود
صيدله المـــنصورهامـــنيه فتحى عبد السالم احمد السيد583528
65114oكلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس باالسماعيليةمحمد راضى محمد حسن
صيدله القاهرهكيرلس خالد جميل جرجس14375
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هندسة بور سعيداحمد محمد محمد احمد عثمان663255
تربية اسكندريةسلمى محمد احمد هاشم على341332
3o9o85اداب عين شمسدعاء مجدى على محمد خليفه
1364ooاداب حلواناحمد احمد عبد اللطيف على
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةخلود احمد دياب عبد القوي155281
اداب القاهرهرحمه يسرى حامد حسن151213
تربية عين شمسمريم جورج سليمان حنا34951
22o96كلية البنات آداب عين شمسمونيكا عادل صدقى عطوان
تربية ابتدائي الفيوماحمد عويس محمد عبد السالم77445
762o1تربية ابتدائي الفيومفاتن حمدى رياض مخيمر
اداب دمـــنهورعمرو السيد حسين محمود حسين425582
طب الزقازيقاسماء خالد محمد حسن جاد512818
صيدله االسكندريههدى على محمد عمران أحمد412459
صيدلة المـــنياعبدالرحمـــن حسن زكريا جالل722659
هندسة االسكندريههشــام ناصر محمد عبد الفتاح السقا415154
تجاره القاهرهعلى محمد عيسى محمد32642
8o2369طب اسيوططارق احمد حسين عبد العال
49541oاداب المـــنصورهياسمين بركات بركات المرسى
اداب عين شمسبالل ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم صقر289135
طب اسيوطسماح جمال حسين محمد758969
79232oاداب اسيوطاسالم عليان محمد عليان
تربية ابتدائي بنهامحمد وفيق عبدالرشيد سالم زيدان279168
طب طنطامحمود زكريا سليمان البلتاجي الجميعي487372
كلية البنات آداب عين شمسماريان اميل ملك رزق127882
تجاره الزقازيقمصطفى محمد عادل على فهمى عبد الغنى517334
5oo385تربية جامعة دمياطدينا محمد محمد فتحى الهندى
تربية حلوانحسناء مصطفى ماهر الحسينى47492
تربية بنى سويفمصطفى محمد عياد محمد68816
تجاره كفر الشيخمحمد طلعت محمد متولي565726
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حسام محمد كمال محمد لبيب116428
13o451اداب حلوانرضوى مجدى عبد المـــنعم عاشور سيد
6o4o1كلية البنات تربية عين شمسشهيره عبد الشهيد عبد المـــنعم عالم
5o8293طب بيطرى المـــنصورهزياد خالد على ابوالفتوح الوشــاحى
اداب كفر الشيخعبد هللا صابر عبد هللا اسماعيل375154
تربية ابتدائى فرع وادى جديداحمد عبد المقصود فوزي خليفة748176
تجاره عين شمسهبه هللا محمد عبداللطيف احمد271963
8o8o83اداب سوهاجمينا مليون عويضه اندراوس
574o5oاداب المـــنصورهمـــنار عماد الدين يوسف السيد
تجاره عين شمسمرام السيد محمد السيد محمد639937
6678o2اداب الزقازيقندى محمد فهمى عطيه زويد
هندسة بني سويفمحمد على سيد محمد63559
تربية ابتدائي طنطااحمد محمد محمد على زيدان352711
تربية ابتدائي قنا ج الواديسحر عبدالرحيم ابوالمجد ابوالفضل734979
56o934تربية المـــنصورهسحر ناصر عبد الغفار عبد الغفار البر
صيدله القاهرهنوران محمد عصام عبد الغفار السجيني118397
تجاره عين شمسميار احمد محمد زغلول عبد الجواد114313
5174o3طب بيطرى الزقازيقمحمد اشرف عبد الرحمـــن احمد
تجاره القاهرهساره مجدى سعد سيد محمد15478
السن عين شمسايه هشــام عزت عبد الفتاح152124
66391oكلية أداب بورسعيدعبد الرحمـــن محمد السيد محمد رزق
6394o2تجاره الزقازيقاحمد ابوالنور محمد بركه
36494oطب طنطاعنان عادل عبد المـــنعم غنيم
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28o23oاداب الزقازيقايه حماده عبدالوهاب السيد
413o29عالج طبيعى ج كفر الشيخيوسف مصطفى محمد السيد البحيرى
59o581طب المـــنصورهمحمد نصر عبد العزيز محمد
51o363اداب الزقازيقيسر عصام عبدالمجيد احمد لطفى
تربية ابتدائي عين شمسدنيا اسامه فؤاد على196516
تربية طفوله ج دمـــنهورمى حلمى محمد السيد شكر428815
تربية ابتدائي بنهاايمان سمير احمد محمد دسوقى286673
صيدله طنطاشيماء شبل محمد السباعي367878
8145o8حقوق سوهاجمحمد احمد محمود بهلول
اداب اسوانمحمد شعبان محمد حسن822329
طب عين شمساحمد ياسر ابوالمكارم عبدالعزيز191583
299o47كلية البنات آداب عين شمسهبه رشدى مليجى السيد
58o554طب المـــنصورهحسين على حسين علي
اداب طنطاأميره حمدى عبد اللطيف الشــايب497499
تربية ابتدائي الفيوماسراء احمد هاشم علي72271
65476oتربية ابتدائي االسماعيليهخالد محمود احمد عبده
تجاره طنطااسراء عبد الغنى عبد الغنى محمد355993
1174o7تجاره انتساب موجه  عين شمسيسر رأفت عبد القادر احمد
نوعية الزقازيقايات عبدالعزيز السيد عبدالرحمـــن العساسى638292
58o82oتجاره المـــنصورهشهاب الشحات مصطفى عقل قنديل
رياض اطفال المـــنصورهريهام عوض مختار احمد على573715
تجاره االسكندريهمروة مختار شفيق سالم سلمان419248
فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم عبد الرحمـــن زكريا عمار415793
272o65فنون جميله فنون المـــنيانورهان احمد محمد عبدالمطلب
صيدله القاهرهمريم ماجد نجيب فرج193436
تجاره عين شمساحمد عصام عبد الحميد محمد145544
2154ooتربية ابتدائي الساداتمى حسن على رزق
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةوفاء عمرو محمود فرج216613
2o516اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمفدى عياد رمزى جاد
8o8852تربية طفوله سوهاج طالباتريهام رشدى ميالد يوسف
هندسة اسيوطحسام الدين السعيد محمد الخضرى485114
42963oتربية ابتدائي دمـــنهورندي محمد محمد محمد الطايفي
4421o5طب االسكندريهمحمود عبد المحسن عبد الحميد شفتر
14oo57هندسة القاهرهاحمد عبد السالم عبد الخالق محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء شحات سليمان حامد127788
195o17تجاره عين شمسمـــنه هللا عبدالعزيز السيد محمد عبدالعزيز
رياض اطفال الفيوم طالباتفيرينا ايمـــن ناجى حنين716797
هندسة عين شمسرانيا عصام الدين السيد ابراهيم194947
17o47حقوق القاهرهرانيا محمد سمير محمد فهمى الحديدى
اداب عين شمساحمد عبدالعزيز سالم محمد294684
تجاره عين شمسهاله احمد محمد احمد133972
صيدله طنطاهاجر مصطفى صالح الروينى364185
دار العلوم ج القاهرهامـــنية عثمان مبروك الشــاملى شخيخة356612
82o517كلية تجارة ج أسواناحمد يوسف احمد خليل
فنون جميله فنون حلوانماهيتاب محمد حسن جابر118177
طب بيطرى المـــنصورهسماح شعبان رجب عيد السيد581926
السن عين شمسمينا مجدي حلمي واصف139816
هندسة الزقازيقياسر محمد الشبراوى احمد566463
تربية ابتدائي دمـــنهورآالء عصام الدين محمد محمد عبدالقوى نعيم428283
تجاره بنهامحمد سامى عفيفى امين227757
تجاره المـــنصورهطارق احمد محمد عاشور487217
3o2793نوعية بنهامحمد حسن اسماعيل عطيه درويش الحملي
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تجاره االسكندريهمريم حسن عبد الغنى سيد احمد417834
تجاره عين شمسمصطفى على عبد العال على محمد131115
8o3826تربية سوهاجهند الراوي عبد الحميد محمد
5o5841تربية جامعة دمياطباسم اشرف محمود السيد زيدان
581o65صيدلة بورسعيدمحمد حسن محمود حسن سيد احمد
712oo4اداب المـــنياعبدالرحمـــن عبدالرؤوف عبدالحى عبدالحميد
91o38الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويففاطمه احمد عبد هللا عبد السميع
هندسة القاهرهحسن مجدى عبد الحليم دياب44213
كلية هندسة بنهانادر خالد محمود رشــاد محمود276671
اداب دمـــنهوراحمد حمدى السيد احمد الشــاعر426419
تربية رياضيه بنين االسكندريهاحمد مجدي محمد عماره426579
كلية هندسة بنهامحمد احمد محمد جاد279531
28o244نوعية بنهاشيماء احمد عبدالعزيز عربى
511o95هندسة الزقازيقمحمد لملوم أبو الخير رمضان
طب المـــنيانانسى رؤوف فوزى مسعود752523
هندسة حلوانانور صابر محمد انور59246
كلية اآلثار سوهاجفريد مهدى زكريا عطيه797522
طب اسيوطجورج سامى صبحى زكى786745
7133ooهندسة المـــنياابرام صفوت واصف يوسف
طب المـــنصورهمحمد نشــات محمد معاطى ورده564156
تجاره بنى سويفاحمد صفوت عبد العظيم عبد هللا727198
5648o5تجاره انتساب موجه المـــنصورهخالد ابراهيم خالد لبيب محمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسامه طارق محمود مبارك357894
تجاره انتساب موجه االسكندريهسارة صالح رمضان عوض هللا347363
645o7هندسة بني سويفاسماعيل طه عبد العزيز عبد الجواد احمد
تجاره بنى سويفمحمد عمر احمد عبد العظيم67541
35o966صيدله االسكندريهاسراء عشرى حلمى عبد العزيز جبريل
23162oنوعية بنهالبنى سعيد عفيفى مرعى
نوعية المـــنياسارة محمد سعيد محمد721548
14873oاداب حلوانمـــنة هللا اسامه محمد عبد اللطيف
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد يوسف محمد يوسف نصر279138
811oo8هندسة اسيوطاحمد محمد حسين عبد الوارث
تربية ابتدائي بنى سويفسامى فتحى عبد الوهاب عبد البارى71486
6448o2تجاره الزقازيقنجم زكريا نجم على
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةريهام سالم محمد سالم غنيم286684
1529o9حقوق القاهرهكريم سيد طه بدوى
19o72oطب سوهاجماريتشيا غطاس فخرى غطاس
3o1oo9طب بنهارباب محفوظ عرفه محمود
صيدلة بورسعيدنيره طارق يوسف عبده ايوب663816
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةجهاد عصام حمد محمد27372
اداب قنا ج جنوب الوادىدعاء احمد ابوالعطا محمد736416
71374oرياض اطفال المـــنيا طالباتسحر جمال عبدالمجيد حسن
42o63هندسة اسيوطمازن مجاهد كامل رضوان
اداب انتساب موجه القاهرهميار حمدى احمد محمد39441
58o4o6حقوق المـــنصورهاحمد مصطفى حسين الغريب مصطفى
هندسة بور سعيدسمير بالل محمد على العريان594668
تربية ابتدائي الفيومزينب عثمان عبد الصالحين محمد76651
اعالم القاهرهيوسف صدقي عبد الحليم عبد الباقي59742
4287oتخطيط عمرانى القاهرهمريم طارق خليل حسين
رياض اطفال المـــنيا طالباتاالء اشرف محمد مصطفى728294
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةندى شكرى محمد القمري194827
3o4688هندسة شبرا بنهااحمد طارق السيد محمد ابراهيم
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5o1432اداب جامعة دمياطاسراء ياسر مختار هاللى
هندسة سوهاجعبد هللا سالمه عبد هللا غبلایر813414
597o94طب المـــنصورهفاطمه احمد محمد حسن حسب النبى
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانسلمى عبد الفتاح محمد محمود57913
تجاره انتساب موجه  عين شمسريهام مـــنصور سالم سيد264951
كلية األلسن كفر الشيخمحمد صالح حسينى االبجر219884
طب بنى سويفخالد محمد احمد سيد63868
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةتقى خالد ابوالفتوح محمد225961
422o86اداب االسكندريهمحمد رفعت رجب عبدالهادى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد وصفى عبدالغنى ابراهيم االشقر275897
44236oطب القاهرهاحمد نشــات شعبان عبدالفتاح مرعي
تجاره عين شمساسراء محمود احمد محمود128213
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد رمضان السيد ابوزيد77443
22272oتربية طفوله شبين الكومميرنا انيس اسعد انيس
تربية طفوله شبين الكومايه جمال محمد زلط222688
نوعية بنهااميرة طه عبدالرحمـــن محمد عبدالفتاح294213
41o69تجاره عين شمسعمر امجد انور مصطفى
كلية طب أسوانريهام عادل محمد خضري823845
14o83هندسة القاهرهمحمد وليد عبد الحافظ احمد
اداب االسكندريهفرونيكا عصام رزق لوقا ثالوث419337
11954oاداب عين شمسيحيى ناجى شعبان عبد العزيز
تربية عين شمساسراء ياسر انور الجهمى264791
حقوق عين شمسعمر معتصم محمود العربي عبد اللطيف187424
هندسة االسكندريهابراهيم انور خليل كمال ابراهيم سليمان414193
حقوق القاهرهمريم محمد فاروق عبد المعز47514
5o6639طب طنطاالشيماء محمد السيد جبر بحيلق
6672oتربية بنى سويفاسماء اسعد محمد اسعد
 تربية الساداتاحمد محمد خليل عيسى217747
798o2oتربية رياضيه بنين اسيوطاحمد محمود على محمود
صيدله الزقازيقحسين بشر حسين بشر513211
2872o4طب عين شمسمصطفى عادل سليمان حسين مـــنصور
تجاره عين شمساسالم ابراهيم يونس عبدالعظيم295857
5736oاداب حلوانمحمد عماد محمد درويش
تربية طنطامـــنه هللا محمود محمد خليل المرسى492362
3o584oكلية البنات آداب عين شمسندى حسين فهمى عبدالجليل
28o469كلية هندسة بنهاصالح محمد صالح الدين محمد حسن الجندى
تربية ابتدائي بور سعيدانجى لطفى لبيب فلتس662246
تربية ابتدائي بنى سويفهاجر عزت شــاكر شحاته68336
طب الفيومهدير احمد عبد الحميد قطب74763
طب اسنان كفر الشيخاسراء طارق زكى عبدربه383855
6264oصيدله بنى سويفايناس صفوت حسن زكى
تربية عين شمسنجاه عادل حافظ عثمان142397
36631oهندسة طنطاعلى محمد عبد المقصود خليل
طب المـــنياهاجر احمد محمد على716369
طب بنى سويفعمار احمد عبد الوهاب احمد69577
هندسة االسكندريهمـــنة هللا محمد احمد عثمان خليل339732
57467oتربية رياضيه بنين المـــنصورهعادل ابوشعيشع السيد على الحمادي
تجاره الزقازيقصفاء محسن احمد حسن احمد521722
742ooهندسة الفيومعمر خالد قرنى عثمان ابراهيم
81o116تربية سوهاجايه محمد ابراهيم مصطفى
72o54oكلية األلسن سوهاجشيماء مصطفى محمد أحمد
هندسة االسكندريههالة عماد حلمى عبد الرحمـــن346838
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طب اسيوطمريم محمد محمد عبد الحميد785218
صيدله حلوانأسماء عبد الرحمـــن عبد الغفار صالح485678
هندسة االسكندريهمحمد مجدى عبد المـــنعم محمد الجمال413611
3o2341اداب انتساب موجه عين شمسكريستينا سامى مـــنصور حرز
14o54oنوعية عباسيهمروه محمد محمود محمد
هندسة القاهرهعمر تمام قرنى عبد اللطيف58715
571o86هندسة كفر الشيخالمرسى عبد الحافظ عبد الحميد المرسى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةماركو فخرى عبدالمسيح اسعد231199
27o958تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين حسام محمد العفيفى
فنون جميله فنون ج االسكندريهاية هشــام عزت محمد الهوارى438845
2o6748كلية البنات آداب عين شمسبسمه اشرف محمد التهامى
71765oرياض اطفال الفيوم طالباتدميانه ابراهيم يوسف ناشد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمصطفى محمود محمد الشهاوى441593
36241oهندسة طنطامصطفى على شعبان ابو رواش
تربية طفوله شبين الكومايمان محمود مصطفى برعى228386
5o5246تربية جامعة دمياطايه سمير رضا محمد كراكيشه
طب بيطرى المـــنصورهمحمد عبد الوهاب عبد الموجود ابراهيم589728
581oo6تجاره المـــنصورهاسماء احمد مختار عبد العزيز
هندسة المـــنصورهاندرو عاطف حبيب متريوس487543
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتمـــنار عبد السميع محمد احمد شوان431519
طب االسكندريهمينا راجي شكري بشير412192
3o2o85صيدله عين شمسممدوح رومانى فايز حبيش
صيدله القاهرههند قاسم عبد الحميد سليمان35483
تجاره الزقازيقفاروق محمد سعد يونس668762
74o31oنوعية قناساره سيد الصادق محمد
كلية اآلثار باالقصرسلمى هشــام حسين احمد حسين228349
تربية العريشمروه عيد سليمان عيد666351
هندسة القاهرهنادين حسن محمد صفوت محمد فهمي189722
هندسة االسماعيليةحسام عبدالعزيز عبدالمولى داود667435
علوم القاهرهرضوى ماهر صابر عثمان السيد46213
12o345هندسة حلوانعبد هللا عمرو السيد عبد المقصود
طب القاهرهمروة ماهر محمد عطيفى714175
تجاره الزقازيقياسمين حسن فتحى ابراهيم516591
تجاره سوهاجمروان محمد خليفة عبد الحميد815838
5o5137تجاره جامعة دمياطمحمد سرور حامد عيد عبدالرحيم
اداب الزقازيقرومه يوسف باقى يوسف عوض587226
736o47اداب قنا ج جنوب الوادىاسحاق صالح ثابت حبشى
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن محمد محمود محمد15443
تجاره طنطامحمد حسن فتحي عباس محمد361566
174o9فنون جميله فنون حلوانيمـــنى عالء فتحي محمد
هندسة شبرا بنهامحمد جميل عواد العريان291486
اداب انتساب موجه عين شمسخلود خالد محمد احمد268588
292o17هندسة شبرا بنهالؤى احمد شــافعى محمد عبدالعال
معهد فني صحى رياضه المـــنصورةشروق ياسر السيد ابراهيم اسماعيل573652
22o687هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةبسام محمد عبده االلفي
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتيوستينا يوسف رزق حزين127932
هندسة شبرا بنهامصطفى خالد سيد محمد294161
79o344نوعية اسيوطكرستين مدحت فنيار فانوس
نوعية عباسيهتقى سيد عبدالرحمـــن محمد فايد294186
تربية طفوله ج دمـــنهوروئام عالء متولى رمضان السامولى429648
48748oطب المـــنصورهمحمد حافظ أحمد عبد هللا أبو نار
4857o6عالج طبيعى ج كفر الشيخاميرة عبد هللا عباس غنيم
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82o2o9اداب اسوانتيسير عيد محمد على محمد
حقوق القاهرهدينا نبيل احمد السيد13613
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةميرنان مدحت يوسف عزيز652175
8o3615طب سوهاجاحمد عادل خليفة مـــنصور
تربية شبين الكوماسراء عماد عطيه عشماوي231686
36271oصيدله طنطامصطفى السيد مصطفى الشريف
2898o7كلية البنات تربية عين شمسرنا عادل اسماعيل محمود اسماعيل
38491oهندسة كفر الشيخمحمد ابراهيم محمود ابراهيم الحداد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سيد محمود جالل56711
طب طنطاساره سعيد ابراهيم الغزالنى225437
2621o7هندسة شبرا بنهانرمين محمد محمد فوزي
اداب انتساب موجه االسكندريهاسراء طارق عربي احمد حسن417668
8o3528طب سوهاجمـــنار عبد المولى محمد عبد هللا
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد سليمان عبد العزيز مصطفى443659
صيدله عين شمسطارق سعيد مصطفى صديق محمد الزينى193993
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفريده شريف محمود سيد24748
59o24طب القاهرهشيماء مجدي محمد موسى
تربية طنطاعزه خالد عبد اللطيف حجازى491585
اداب اسيوطمحمد سيد فراج حماد794634
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محمد محمدعبدالمـــنعم ماضى222183
5o3572صيدله المـــنصورهايمان محمود عثمان خليفه
حاسبات ومعلومات المـــنصورهصالح السيد صالح محمد العواد562499
اداب حلوانهند مكى ابراهيم احمد غازى27788
38o1o4نوعية كفر الشيخاسراء وجيه سعد محمد نصار
2837o1هندسة شبرا بنهابسمه حمدى عبدالرحمـــن موسي
تجاره عين شمسمازن علم الدين ابراهيم حسين144948
هندسة اسيوطعبير مصطفى احمد شعبان798665
59o197طب المـــنصورهشروق حسب هللا محمود سليمان على
73974oهندسة اسوانآية كمال محمد فهيم
 تربية الساداتاسراء يسرى محمود عبد اللطيف مشحوت221336
هندسة عين شمساحمد سعيد احمد فرج سالمه15221
44o263كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورياسر مصطفى محمد حافظ السيد
تجاره االسكندريهجرجس حبيب رزق حبيب فام343955
اداب المـــنياكيرلس فرحان بشرى يونان723188
تجاره بور سعيدعمر طلعت عزت محمد جلبى حمود595242
هندسة بني سويفايمـــن اشرف كمال عويس89366
2o4233تجاره القاهرهدنيا صابر مصطفى محمد
السن عين شمساالء مصطفى هالل ابراهيم117564
63932oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايمان محمد رمضان زكى عبدالحميد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان محمد سمير عامر23222
19o347اداب حلوانايه احمد سعيد محمد عبد العظيم
هندسة كفر الشيخمصطفى عبدالقوى محمد عبدالقوى ابوزيد383587
3o58o3هندسة شبرا بنهاابراهيم حسن ابراهيم محمد مصطفى
1489oحقوق القاهرهاميره رؤف فرج ابراهيم
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد يوسف تعيلب213181
273o19هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد محسن جبريل امين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى مجدى على عبدالعزيز264981
 تربية الساداتاسراء سمير بيومى محمد226521
تربية رياضية بنين اسواناحمد محمد عبد الشــافى محمد747228
2631o2كلية هندسة بنهازيد سعيد عبدالعزيز زيد
تربية اسكندريةاميرة صالح كامل فرج عمر419367
اداب اسيوطحسام محمد زكى حسن787327
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72o711تجاره بنى سويفمـــنير شرقاوي مـــنير حنا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاالء نبيل عبد الحميد مصطفى الديرى489747
2854o7نوعية بنهاشيماء ناصر حسن محمد حسن الخواجة
طب بيطرى جامعة الساداتمحمود صالح ابراهيم داود218287
7o1ooحقوق بنى سويفمحمد ابراهيم شراقى عبد السالم
تربية ابتدائي بنى سويفامـــنيه بشير ابراهيم رسالن64929
13o397اداب انتساب موجه القاهرهاسراء محمود عبد الحميد ايوب
6383o2تجاره الزقازيقتريزه نبيه عبوده ابراهيم عبد الملك
1151o1طب عين شمسساره ميشيل فهيم وهبه
كلية البنات آداب عين شمسايه سامى مهدى احمد268577
طب بيطرى سوهاجاحمد عبد الرحيم جاد عبد الرحيم785416
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسدميانه نادي عطا اديب153564
حقوق االسكندريهعمرو على عبد الوهاب على مكي416293
نوعية المـــنيامروة محمود عبد الشــافي نادي712438
تربية كفر الشيخامل ابراهيم طلعت بيومى376566
792oo2تربية ابتدائي اسيوطاسراء محمد على محمد
طب المـــنصورهايمان محمود عبد الواحد عباس583425
386o7تربية حلوانشريف محمد حسن محمد
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشروق رضا محمد احمد امام288452
413o17طب االسكندريهمروان عاطف السيد فتح هللا
تربية ابتدائي المـــنصورهزهور على عبد العزيز عبد العزيز خميس573437
تربية بنى سويفمروه هالل عبد العظيم محمد65558
5o8636صيدله الزقازيقامـــنية محمد عبدالحميد احمد عزب
صيدله الزقازيقاسماء محمد عبدالحميد امين645843
35o879تربية أساسي اسكندريةاسراء اشرف شعبان محمود احمد
اداب بنى سويفسمر ايمـــن سعيد عبد اللطيف65546
تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء محمد فوزى عبد العزيز431163
صيدله االسكندريهيوستينا سعيد محروس معوض435568
هندسة شبرا بنهامحمد احمد محمود على حجاج279235
7349o1اداب قنا ج جنوب الوادىعبير عبدة على حسين
تربية كفر الشيخآيه حاتم محمد حسن ابو يوسف372876
8o9196طب بيطرى سوهاجمها على ابو شــامه راجح
284oo6طب عين شمسامانى محمد على محمد حسن
نوعية بنهامحمد حموده جالل ابراهيم عبدهللا285796
43oo65تربية طفوله ج دمـــنهوربسمة عبدالناصر محمد حسنين الشرنوبى
كلية هندسة بنهاعمر عمادالدين جوده مكى276216
حقوق بنى سويفاسماعيل محمد اسماعيل مصطفى63837
تربية بنهاايه محمد شكر على228692
4116o9تجاره االسكندريهمونيكا عادل شكرى الوندى شحاته
1451o8تجاره عين شمسعمرو كمال عبد الحميد ابراهيم
هندسة المـــنصورهفاطمه جمال عبد الحكيم على شعيشع573653
2o4352هندسة حلوانعبدالرحمـــن جمال عبدالفتاح محمد على
227o8oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عاطف حسن محمد
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباترانيا السيد عامر امرى محمد خليفة153575
3o168oصيدله الزقازيقرحمه ضياء جابر عبدالنبى
42o72oتجاره االسكندريهعادل أحمد السيد سليم
58o822تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن حمدى عبد الستار عوض
هندسة االسكندريهتقى محمد حسن محمد عشرى 457746
هندسة بني سويفاحمد محمد شــاكر سيد69945
طب اسنان طنطاعمرو عاطف عبد الحميد احمد مصطفى الخطيب357555
طب طنطاسمية رضا محمد عبد المجيد هواش498319
تربية بنى سويفاحمد سيد عبد العظيم موسى66584
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2o9627تربية حلوانمجدى احمد عبدهللا احمد سالم
تربية اسكندريةمحمد السيد عبدالمقصود عبدالموجود421394
هندسة طنطايوسف على زكريا سالم352668
42858oتربية دمـــنهورريهام شعبان عبد الغنى حسن حجاج
21534oتربية شبين الكومساره احمد سعيد جوده عثمان
رياض اطفال المـــنصورهسهير رأفت ماهر اباده الدسوقى569434
عالج طبيعى القاهرهاندرا صفوت ونيس عبد الشهيد115839
57977oطب الزقازيقاحمد فتحى صبحى محمد الطيبى
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىنورهان محمد برعي موسى732655
طب عين شمسريهام رمضان عبدالجيد محمد احمد295811
4869oاعالم القاهرهاالء خالد امين عزب
73o91oتجاره اسيوطمحمود ناجى يوسف عبدالسالم
278o29صيدله الزقازيقتقى حاتم محمد جمعه حجاج
السن عين شمسخالد نبيه محمد عبدالعليم296852
646o36نوعية الزقازيقاسراء عوض هللا السيد محمد
هندسة القاهرهمحمد احمد محمد زين153461
هندسة االسكندريهناردين نادر صالح عطاهللا414353
21o692تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد صالح احمد بكرمحمد
15599oتربية عين شمسهدير السيد مـــنصور زاهر
5231o2رياض اطفال المـــنصورهريحانه يوسف محمد عبدالرحمـــن
تربية طفوله اإلسكندريةغدير خالد شعبان محمد شعبان مـــنصور419589
5o6345طب اسنان المـــنصورههاجر سعد اسماعيل محمود شــاهين
12o979هندسة عين شمسزياد محمد احمد محمد
41o382هندسة االسكندريهمعتز اشرف احمد السيد بهيتة
طب عين شمسعلياء طارق جابر عمر عاشور292316
12821oتربية موسيقيه حلواناسراء عالءالدين عبد الغفار عبد المقصود
هندسة القاهرهمحمد متولي علي متولي علي16893
1391o6تجاره عين شمسعبد الرحمـــن احمد نشــات محمد
2o6o61اداب عين شمسفاطمه محمد سعد عبدالجواد
تربية عين شمسعبير صابر مصطفى محمد268919
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن محمد محمود رمضان135649
5oo398تربية جامعة دمياطروان محمد محمد فاروق قصير الديل
اداب انتساب موجه القاهرهاشرقت رأفت احمد السيد28195
792o49اداب اسيوطشيماء عكاشة احمد عثمان
صيدله االسكندريهداليا عصام السيد حسين الحريرى438184
تربية المـــنصورهبسمه جمال عبد الناصر ابراهيم محمود مطاوع593499
5181o4طب بيطرى الزقازيقمـــنه هللا نبيل ابو المعاطى شحاته
2o9239صيدله القاهرهاسالم عادل على محمود سليمان
66o523تربية ابتدائي بور سعيدكيرلس ماجد هارون مملوك هارون
تجاره عين شمسايه محمد عبدالمحسن حامد194771
طب بيطرى القاهرهمروه حسن سيد عبد المجيد36633
اداب بنهاعبير على فاروق على سرحان229117
اداب سوهاجاسالم فرج احمد يونس815978
صيدله بنى سويفبسينه حمدى عبد هللا مبروك77348
تربية دمـــنهوراميرة مسعود شيبوب محمد431321
اعالم القاهرهاحمد محمد عطية النجار337329
2o3749تربية عين شمسدعاء خالد ذكى حسن
اداب انتساب موجه بنهارحمه خالد سليمان حسين صقر278373
5242o9تجاره الزقازيقصباح فتحي عبد الحميد محمد متولي
تربية حلواننورا محمد فرج اسماعيل فرج239336
5541oتجاره القاهرهسلوى جميل محمود سيد
تربية رياضيه بنين االسكندريهاسامة رفعت عزيز الدين عوض342141
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طب القاهرهاحمد طارق انور محمود133265
2762o1كلية هندسة بنهااسالم طارق فتحى عبدالغنى
13o544اداب القاهرههبه سيد لطفى سيد
طب القاهرهاسماء ربيع فرحات عبد المعطى136199
اثار القاهرههايدى عصام سيد محمد مصطفى السروجى25387
27714oهندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن محمد عبدالسميع محمد الزغبى
هندسة عين شمساحمد عاطف عبد السميع محمد143631
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهيام عبدالناصر خلف محمد265196
تربية ابتدائي بنى سويفسمر عياد جريس عبد السيد69171
12oo99طب عين شمسمايكل سمير ولسن حنين
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفعبدالرحمـــن ايمـــن عبدالسميع جعفر212833
طب بيطرى االسكندريهاحمد سعد محمد محمد الدهمه368972
تربية المـــنصورهحازم عبد الرحمـــن محمد ابراهيم العدوى577899
هندسة طنطامحمد ماهر محمد القاضى357779
صيدله الزقازيقهاجر شعبان ونيس عبد الصمد359652
اداب انتساب موجه القاهرهمحمود محمد عزت ابو العال145141
8o153رياض اطفال الفيوم طالباتايمان ممدوح عبد الحليم فرج
تربية طفوله شبين الكومايمان طارق حامد بحيرى222264
إعالم ج جنوب الوادىيمـــنى نبيل على عمر295169
اداب الزقازيقايه نهرو عبدالمـــنعم لطفى محمد نعمان521672
58835oتربية المـــنصورهمصطفى ماجد مصطفى عبد العظيم مصطفي
تجاره عين شمسمصطفي علي محمد علي29949
هندسة حلواناسماء احمد سيد على129959
تجاره عين شمسايمان حسن عبد المـــنعم حافظ24556
5o5449صيدله المـــنصورهعبده عزت عبد الرازق رزق الصياد
41793oاداب االسكندريهياسمين احمد محمود احمد خليل
81o111تربية طفوله سوهاج طالباتامـــنيه لطفى على محمد
رياض اطفال بنى سويففاطمه الحسينى احمد السيد716791
رياض اطفال المـــنصورهروان مصطفى ابراهيم مصطفى محمد566681
حقوق القاهرهنورهان وليد الدسوقى محمد الدسوقى35362
52o194صيدله الزقازيقمروان رضا احمد ابوالعال عبدهللا
اداب دمـــنهورعبدالرحمـــن صالح سالم على421535
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا ماجد مالك سعدهللا117686
49o117طب طنطايارا محمد عبد الغفار غنيم
8o1557هندسة اسيوطاحمد رفعت سيد احمد
هندسة القاهرهاحمد صالح الدين حنفى احمد جبر13814
تجاره انتساب موجه قاهرهعمر احمد محمد حسن عقرب53718
تربية ابتدائي قنا ج الواديعبدهللا محمد عبد الوهاب عسران739148
8o8139تربية ابتدائي سوهاجايه محمد رمضان احمد
216o78تربية شبين الكومتسنيم محمد حليم على زهره
طب المـــنيااسماء عبد الرؤوف عمر عبد الباقى713986
29981oصيدله الزقازيقمحمد عيسى على رمضان خيال
8o2684طب اسيوطالهام محمد محمود محمد
1885o4تجاره عين شمسمرام اشرف عبدالمحسن الطوخي
123o11هندسة حلوانمى عبد القادر جاد الكريم سليم
طب بنهاصباح محمود سيد احمد عبدة286544
71631oصيدلة المـــنياامـــنة عادل محمد ابراهيم
3658o3طب طنطااحمد نبيل الراوى نصار
6923oطب حلواناسراء خالد قرنى قطب
طب الزقازيقاحمد سامى احمد موسى حبيشى641929
51o384صيدله االسماعيليه ج قناة السويسحسناء احمد محمود عطيه سالمه
اداب عين شمسهاجر جمال جابر مصطفى291217
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19o89oتجاره عين شمساحمد بدر باسم سيد محمد السعدنى
فنون جميله فنون ج االسكندريهبهجه محمود يوسف محمد محمد السيسى341318
اداب انتساب موجه بنهااحمد محمد مـــنجى احمد نايل275822
4277ooتجاره دمـــنهورزياد احمد حافظ يوسف ابووافية
6775oتربية ابتدائي بنى سويفابتهال احمد صالح عبد الجواد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى محمد مـــنصور عرفات59734
391oooطب بيطرى كفر الشيخمحمود حسن محمود بسيوني داود
اداب عين شمسمصطفى كمال كمال الدين صبره273745
41o514حقوق االسكندريهاسامة وليد محمد محمد البرعى
صيدله حلوانمحمد محروص فخرى يونس726574
نوعية الزقازيقسحر سميح احمد ابراهيم عوض642483
7o457اثار الفيومهدير محمد عيد محمد
تربية ابتدائي عين شمسمروه محمود بيومى عبدهللا274861
هندسة اسيوطمحمد سعيد عبدالعزيز الشريف362754
تربية أساسي اسكندريةعلى حسن على محمد على344312
صيدله القاهرهمينا ممدوح جرجس زكى43144
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمود مصطفى محمود الزيدى212421
هندسة كفر الشيخمحمد عبدالخالق احمد عبدالخالق احمد375744
7842oتربية ابتدائي الفيومسماء احمد محمود عبد الرازق
3o2766تجاره بنهامحمد احمد محمد محمد الشــاعر
هندسة اسيوطابراهيم احمد نظير قطب796759
اداب بنى سويفمحمد نبيل سيد عبد العاطى65721
تجاره طنطاأحمد يحيى شبل السيد أحمد358377
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىسهيله محمد الحسينى ابراهيم216112
5oo5o7صيدلة بورسعيداسراء محمد فؤاد محمد البقرى
هندسة المطريه جامعة حلوانعال عادل محمود ابو القمصان128123
اداب طنطاايمان مصطفى محمد مراد486657
38o67oتربية كفر الشيخافضال عادل عبد العاطى محمد
طب اسيوطالشيماء عبد الحارس ابراهيم محمد791854
تجاره القاهرههناء بخيت محمد على132146
3o172oعلوم عين شمساالء على الشحات البغدادى
43o831سياحة وفنادق جامعة الساداتاية جمال محمد عوض شــاهين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد شــاكر محمد شــاكر76497
1445o4اداب انتساب موجه عين شمسيسرا ياسر مجدى عشوب
صيدلة المـــنيااسماء عادل عبد المـــنعم مهني726854
هندسة بور سعيدعلى احمد على فتحي شلبي636662
تربية ابتدائي طنطاحسن محمد حسن محمد نصار495967
144o54كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسجهاد محمد محمد ابراهيم
نوعية الزقازيقاحمد محمد عبد الوهاب احمد641714
تجاره كفر الشيخمحمد اسامه محمد البدوى فودة572981
حقوق عين شمساحمد محمد شــافعى عبدالمقصود261585
تربية ابتدائي المـــنصورهابراهيم حسن ابراهيم ابراهيم موسى561677
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سالم على عماره233365
تجاره الزقازيقشــاهنده عطيه عبدهللا موسى على رجب517693
تربية اسيوطامل عمر محمود محمد799683
اداب الزقازيقاسالم محمد احمد السيد النجار638661
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفجهاد محمود مـــنسي محمد64189
378o36طب كفر الشيخآية صبحى محمود ابو عماه
286o32طب بنهابسمه على عبدهللا شحاته هز
صيدله االسكندريهاالء صالح محمد محمد الجزار353924
طب بيطرى بنهااسماء السيد حواش عبدالحميد286979
3737o6تجاره كفر الشيخمصطفى ابراهيم مصطفى خطاب
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صيدله االسكندريهعبد هللا شعبان عبد الحميد شحبر433335
224o86هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد صابر يوسف عوض هللا
هندسة اسيوطاسالم السادات انور احمد828567
اداب طنطاندى عصام عبد الحميد عوض486294
تربية ابتدائي الزقازيقاميرة سعدونى جمعة عبد الفتاح عليان638983
هندسة االسكندريهمعاذ صالح جمال دندراوي محمد345523
448o78طب االسكندريهفاطمه جاسر محمد حسن عبد الشــافى
419o94اداب االسكندريهعمر مجدى محمود راضى عبد الرحيم
7392o3هندسة قنامحمد جمال محمود يوسف
هندسة المطريه جامعة حلوانحمدى عبد العزيز عبد الحفيظ احمد47874
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد حامد عبدالفتاح مرعى217742
تجاره بنهاكريم ربيع حسين السيد284181
تربية عين شمساسراء ممدوح سالمه محمد سالمه287845
1427ooهندسة القاهرهشيماء جمال سعيد عبد الفتاح
51445oطب الزقازيقفاطمة حسين علي حسين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا حسين ابو العال عبده34475
2o4472السن عين شمسمحمود محمد سيد محمد
كلية األلسن ج أسوانعبد الرحمـــن عرفة على حسن384737
7143o2تخطيط عمرانى القاهرهميرنا فادي مـــنير عياد
77o73اداب الفيومايه احمد محمد سعيد
صيدلة اسيوطايه أحمد حسن محمد733625
299o3oاداب عين شمسنورهان خالد عبدالمـــنعم محمد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةشكران اسامه ابراهيم ابراهيم المراكبى653312
تربية المـــنصورهدعاء كامل محمد الشوه594921
اداب عين شمسمى طارق حسين حلمى128384
21333oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسامه رمضان ذكى محمد احمد
تجاره عين شمسعمر وليد محمود مرسى محمود117128
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننور ناصر عبد الغنى النبوى الشــال18838
تربية ابتدائي بنى سويفسمر عبد الناصر محمد محمود66834
7146ooنوعية المـــنيافاطمه عبدالستار محمد عبدالنبى
57o58كلية األلسن بنى سويفنرمين هانى نبيل عبده
5771o4تربية ابتدائي المـــنصورهعزه حاتم مصطفى ماهر البنا
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدينا محمد يحيى محمد66799
طب المـــنصورهدينا محمد عبد العزيز ابوزيد محمد572831
2o7535اداب عين شمسسيلفيا فيليب فهيم مسعد
517oo3صيدله الزقازيقالسيد مجدى محمد موسى النرد
طب طنطاايمان ابراهيم حمزه حوام364793
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء جمال السيد امين45543
تجاره طنطااميره عادل صالح عبد الحميد569681
هندسة كفر الشيخمصطفى احمد اسماعيل محمد عبدالعظيم373673
2975oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن ياسر بدوى حسن محمد النجار
2o9637اداب القاهرهمحمود عبدهللا محمد عفيفى
8226o5تربية اسواناسامه خالد سعدي محمد
374o65تربية كفر الشيخمحمد يحي محمد يحي عبيد
2o4o23طب القاهرهشرين محمد حمدى محمود حسن
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفنورهان عزت رحيم عبدالقادر356424
اداب المـــنصورهمحمود كمال حسن السعيد488642
سياحة وفنادق المـــنيامحمد صالح محمد نجاح نور724717
تجاره طنطااسراء ياسر سعد ابراهيم قناوى359116
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتشيماء رمضان عبد الحميد الصغير738869
42293oاداب االسكندريهدنيا سالمان ابو ضيف احمد السيد
اداب المـــنيامحمد رمضان عمر عبد الرحمـــن725942
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عالج طبيعى ج كفر الشيخمى سمير رجب احمد عوض591762
تربية كفر الشيخسمية اسامة عبد العزيز عبد التواب حسونة374185
اداب حلوانكريم محمد محمد حامد23629
صيدلة اسيوطندى ايهاب حلمى مصطفى787799
تجاره عين شمسمحمد خالد عبدالسميع عبدالفتاح266996
صيدلة اسيوطسميه محمود عبد هللا محمد732233
2o26o8تجاره القاهرهايمان ابراهيم احمد امين
3o762هندسة القاهرهمحمود ممدوح محمود احمد الشــاذلى
اداب انتساب موجه عين شمسمها طارق خالد مراد194814
425o28اداب االسكندريهآالء اسامه محمد على طنطاوى
اداب حلواناحمد عوض شــاكر على154611
89o5oهندسة حلوانكريم محمود رمضان احمد
تجاره عين شمسكرستين ميالد يوسف عبدالمسيح191124
28311oصيدله عين شمسايه بشير عبداللطيف عبدالونيس
تجاره دمـــنهورهدير حسن محمد بخيت سرور429316
4699o8طب عين شمسامـــنية جمال حسن عبدالحميد أبوغنيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا مجدى وديع اقالديوس117687
81o872كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفالشيماء خليفة بدوى السيد
تربية اسيوطدميانه عبده ابراهيم عبده786217
41o8o5تجاره االسكندريهاسر ناجي عبد اللطيف عبدالرازق بكري
8o97o3تربية ابتدائي سوهاجاسماء رجب محمود محمد
73oo18رياض اطفال المـــنيا طالباتميار بدر عبد العظيم صالح
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهدي محمود حسين عبد الجواد797954
تربية رياضية بنين بنهااسالم عبدالستار عبدالسالم محمد بالط286391
5o7454رياض اطفال المـــنصورهمريم مجدى عبد الغنى عبدالمحسن شتيه
تجاره بنى سويفمـــنى جابر احمد على69677
222o73كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد جمال قناوى خليفه
صيدلة المـــنياايه محمد فتحي محمد726912
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد على محمد على محمد416681
فنون جميله فنون حلوانعلى يحيى محمود غالي114284
طب اسنان طنطاعبدالرحمـــن احمد طه احمد العبد212832
تجاره القاهرهمحمد جميل محمد على عبد العليم57593
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخريهام عبداللطيف عبدالمؤمـــن عبداللطيف غريب372957
هندسة االسكندريهمروان محمد محمد ابو الفتوح صقر456792
492o56صيدله طنطاإيمان عبدالعزيز المأمون الجمال
4o733تخطيط عمرانى القاهرهمهند ياسر يحيى ابراهيم
13926oتجاره عين شمساسالم ناصر عبد السميع عبد السميع
هندسة عين شمسفاطمه سليمان سالم سليمان122225
فنون جميله فنون المـــنياساره طارق عبد الظاهر الغريب133881
7383o4تربية ابتدائي قنا ج الواديزينب محمد عبد العزيز محمد
716o65تجاره بنى سويفاسالم حسن محمد نصر
اداب االسكندريهياسر السيد عثمان محمد عيسى421176
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهدير طه عبدالمـــنعم مـــنصور219157
صيدلة بورسعيدوالء صبح البدوى ابراهيم حسين575392
64265oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنورهان عبد العزيز محمد عبد العزيز
تربية طنطاياسمين احمد الجوهرى االبشيهى485456
38o198تربية طفوله كفر الشيخخلود سعد ابراهيم موافى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةرهف على حسن على ثابت647755
كلية التربية الفنية ج المـــنياأحكام محمد عبد الرحيم محمود713859
صيدلة اسيوطريهام محمود احمد محمود739664
5o39o5تربية جامعة دمياطأسماء ثروت محمد السعيد
نوعية الزقازيقمروه يحيى رأفت محمد متولى519599
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كليةاسمجلوس
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةعلى الدين خالد على عبد هللا416621
2782oالسن عين شمستقى محمود عبد القوي محمود
71o544اداب المـــنياريم سمير احمد عبدالكريم
اداب كفر الشيخعمر رفيق لطفى محمد محمد419132
كلية فنون جميلة فنون اسيوطساره حسن جابر حسن193821
5o7462تربية جامعة دمياطهدير صالح عيد ابو على
366o96اداب طنطامحمد اشرف عبدالعزيز محمد النحال
5858o7تربية ابتدائي الزقازيقامـــنيه ايمـــن محمد عبد هللا حماد
طب المـــنصورهايه ناصر محمد محمد مصطفى581513
رياض اطفال المـــنصورههبه ابراهيم ابراهيم والى578857
تربية المـــنصورهندى عبد العزيز صالح عبد العزيز الدرينى563125
سياحة وفنادق جامعة الساداتنورا طارق عبدالحميد محمد225566
هندسة الزقازيقمصطفى سليمان جمعه الشعراوى517555
تربية بنهاايه مصطفى لطفى عبدالمحسن286675
هندسة طنطااالء يحيى محمود عبد العزيزسليمان363697
هندسة المطريه جامعة حلوانايه مجدى سعيد سيد احمد262715
72439oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى ابراهيم عزيز عبدالجيد
3727o7تربية كفر الشيخآالء إبراهيم محمد إبراهيم وافى
5o6137هندسة اسيوطيوسف حامد االمام السعيد قويطه
5763oتجاره القاهرهمينا فهمى عبد المسيح بولس
اداب انتساب موجه القاهرهمريم طارق عبد المريد عبد الحليم27158
طب المـــنصورهاسماعيل السيد لطفى السيد582913
3o3431هندسة اسيوطاحمد خالد احمد محمد
كلية اآلثار سوهاجندى ماهر محمد مصلحى محمد586785
كلية فنون جميلة فنون اسيوطفادى يوسف غليوب ينى787333
تجاره القاهرهمارينا عماد مراد ثابت153614
طب بيطرى القاهرهرحمه عادل محمد زغلول27532
تجاره عين شمسرانيا صابر نيازى سيداحمد282234
تربية بنى سويفبوسى احمد احمد عبد الناصر64299
6857oطب بنى سويفنجالء مصطفي مصطفي عبد هللا
71466oهندسة المـــنياعبدهللا جمال عبد الحكيم صابر
هندسة الزقازيقمحمد شحته عبدالكريم حسن مقبل648979
هندسة كفر الشيخاحمد خالد رشــاد عبدالجواد كومى371737
اعالم القاهرهناديه سمير احمد رضا137563
تربية جامعة السويسبسمه احمد على احمد657884
صيدله حلواناسراء عبد الرحمـــن عبد العزيز عبد الرحمـــن725684
تجاره االسكندريهآيه خالد محمد النجار369274
اعالم القاهرهمـــنه هللا محمد حنفى محمود191953
422o55اداب االسكندريهاندرو فوزى عزيز سالمه
3o764هندسة حلوانمروان احمد صديق عوض
تربية طنطاساره خالد عبد السالم عيسى محمد353763
هندسة حلوانعمر طارق محمد الصباغ154819
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد فتحى ابو العال عبداللطيف651443
745o63تربية ابتدائي قنا ج الواديعبدالرحمـــن جمعه محمد على
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفأبانوب نبيل عزيز زاخر726511
السن المـــنيازينب محمود محمد عبده653952
19oooتجاره القاهرهيارا ناصر على محمد اسماعيل
5o1871تجاره جامعة دمياطمـــنار محمود كامل الشرقاوى
هندسة المـــنصورهاحمد محمد احمد على عبد الخالق591221
3o2911تربية ابتدائي بنهانرمين هندى محمد رمضان شرف
تربية ابتدائي عين شمسعبدهللا محمد شحات عبدالخالق289142
5o178oتربية جامعة دمياطاميره احمد السيد العوادلى
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كليةاسمجلوس
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةلمياء رجب على محمد715923
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفامـــنيه مصطفى سيد مصطفى657967
اداب بنهابسمه فوزى عبدالعزيز عبد الرحمـــن قنصوة229642
اداب القاهرهمريم مدحت محمد سيد115726
حقوق سوهاجمحمد جمال على احمد818136
هندسة االسكندريهمحمود احمد عبد الصادق عبد الباري453893
3o4247طب القاهرهبسنت اشرف سليمان محمد السهولى
صيدلة المـــنياسلمى احمد احمد حمدي محمد725382
تجاره عين شمسيمـــنى اسامه ابراهيم حسن فاضل635544
هندسة القاهرهيحيي صادق محمد صادق13367
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمود عبد الشكور فخر الدين عبد العال735872
هندسة المـــنياعلى حمادة على محمد755481
اداب طنطاساره امجد محب سعفان359855
5854o1طب المـــنصورهريم محمد عبد الحى ابراهيم طلبة
هندسة الفيومعبد الرحمـــن احمد عبد النبي عبد السالم76595
طب المـــنيامحمد سيد صبره محمد727495
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسبسنت حماده شكرى مصطفى291535
تجاره القاهرهمحمود رجب ربيع حسن بيومى58349
نوعية المـــنيااسراء احمد حسن احمد725147
تربية اسكندريةنورهان يوسف عمران عبد الكريم417894
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سامى عبدالمجيد الجندى212284
2o4623تجاره عين شمسبوال عادل صبحى جرجس
2835o6كلية البنات آداب عين شمسفاطمه الزهراء عزت رمضان محمد
رياض اطفال المـــنصورهروحيه محمود احمد السيد مصطفي592352
سياحه وفنادق االسكندريهمحمود حميده عيد عبدالعاطى ضيف هللا421456
362o59طب طنطاهشــام محمد عبد القادر محمد النزهى
1912o7تجاره القاهرهحسام عماد محمد حمدى عبد الظاهر على
تربية اسيوطرانيا على محمود حمدان791824
السن عين شمسوفاء عادل عبدالعزيز محمد271699
اداب المـــنصورهتغريد عادل عبد الغنى خليل495383
39o2oتجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن كامل محمد فاضل
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد طارق توفيق باشــا213575
طب طنطادعاء عبد الرحمـــن عبدالفتاح ابو العلى365153
كلية البنات تربية عين شمسابتسام مجدي حسن القصاص51983
422o98تجاره االسكندريهمحمود سامى محمد محمد هانى النوسانى
4594o3هندسة االسكندريهمحمد ناصر زكريا زكى فراج الطنيخي
23652oطب بيطرى جامعة الساداتمريم ابواليزيد ابراهيم ابواليزيد الجروانى
صيدله عين شمسسلمى حسين محمد محمد محمود143859
3o7o11تجاره عين شمساميره محمد سليمان محمد
كلية هندسة بنهاروان هيثم جبريل محمد جبريل278762
تجاره المـــنصورهرحاب عبد المـــنعم عثمان عبد المـــنعم589939
تربية ابتدائي طنطاايه ممدوح محمود احمد دومه368128
طب اسنان عين شمسحازم عصام محمد فريد المهدى135462
6561o4تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد السيد محمد متولى
3o4541صيدله عين شمسهاجر ياسر رجب عبدالرحمـــن
عالج طبيعى ج كفر الشيخايه اشرف محمد عبدالرحيم353988
اداب حلوانميرنا ماهر شكرى بطرس حنا124317
57996oهندسة المـــنصورهمصطفى مسعد طلبه زاهر
تربية عين شمسايه احمد ابراهيم احمد267723
19o439كلية األلسن بنى سويفنهله محمود عبدالوهاب حسان
اداب طنطامحمد ربيع حسن ابراهيم عبدهللا361576
74o232تربية قنا ج جنوب الوادىاسراء محمد حسن على
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كليةاسمجلوس
اداب الفيومماجده شعبان عبد العظيم عبد القادر94836
2214o2إعالم ج جنوب الوادىابراهيم محمود راشد غنيم
5o7868تجاره جامعة دمياطمحمد الشرقاوى سليمان خضير
129o84كلية البنات آداب عين شمسياسمين محمد عزت محمود محمد
12o998السن عين شمسنادين ايهاب محمد محيى الدين محمد
295o43كلية البنات آداب عين شمسدنيا مجدى محمد عبدالقادر
تربية ابتدائي الساداتمصطفى ايهاب حراجى محمد223535
7136o4طب بيطري المـــنيامارلين يوسف ابراهيم حنين
طب بيطرى المـــنصورهاحمد ابراهيم السيد السيد ريحان592625
تربية طنطاندى خالد فريد زكي جاد هللا497913
اداب بنى سويفكرلس وهبه مرقص موسى63486
تربية ابتدائي دمـــنهورسماح سعد أبراهيم أبوخشم429425
56o949تربية المـــنصورهشيماء اشرف توفيق محمد شلبي
اداب الزقازيقاحمد بهجت محمد ابراهيم مصطفى648694
7o758تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن نصر نصر موسى
فنون جميله فنون حلوانرنا رمضان عبد المعطي حسن136192
57o699تجاره المـــنصورهمحمود سعيد احمد عبد الهادى العربى
تجاره القاهرهمصطفى على جادالرب محمد15867
تجاره الزقازيقمريم عاكف ابراهيم رفاعى519552
تجاره القاهرهاحمد وحيدالدين عبد الرحمـــن احمد126896
8o8783هندسة سوهاجمصطفى محمود حسنى مـــنصور
هندسة بور سعيداالء احمد محمد احمد يعقوب662948
6625o9العالي للغات 6 اكتوبرعال محمد غريب صديق جوده
2o2829كلية البنات آداب عين شمسنورهان عبدالناصر فؤاد مهران
64779oهندسة اسيوطاسراء محمد عبدالفتاح محمد ابراهيم عقل
طب القاهرهاحمد اشرف عبد العليم احمد15639
3oo3o1طب بنهافيدا سامى يوسف متولى
19o252طب اسنان عين شمسمـــنه محمود ثروت توفيق العارف
14597oاداب عين شمساميره سالم الصابر سالم علي
طب االسكندريههدى عبد الفتاح احمد عبد الفتاح452198
طب طنطاشروق خالد فؤاد عبدالفتاح سالمه368443
19464oهندسة عين شمساسالم هشــام عبدالحميد ابوعيشه
اداب انتساب موجه القاهرهداليا محمد حسن عبد الرحمـــن58963
اداب الزقازيقدعاء ابراهيم عبد المـــنعم ابراهيم521419
45877oكلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمحمد رجب عبدالحى عوض ابراهيم
تجاره بنى سويفايمان عشري شعبان جودة77268
1924o3ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسنادين رضا حسن الدسوقى
تجاره بنى سويفكريمه جمال محمد شلبي62549
صيدله االسكندريههبة هللا جمال رمضان امام فرغلى434172
591o13صيدله المـــنصورهمى صبرى محمد الطنطاوي
هندسة شبرا بنهااحمد خالد محمد عبد الرازق119151
26884oكلية البنات آداب عين شمسشروق مجدى حسنين ابراهيم
59o692رياض اطفال المـــنصورههبه احمد النادى عوف على عاشور
طب بيطرى القاهرهمـــنار محى الدين صالح احمد على152333
8116o9تجاره سوهاجحسنين ناصر حسنين يونس
نوعية الزقازيقالزهراء جمال السيد عبد الهادى643426
21o366السن المـــنياايمان ممدوح مسعد خلف هللا
2o35o5اداب القاهرهامـــنيه حامد محمد حامد
نوعية الزقازيقمحمد صبري ابراهيم سليم511942
تجاره المـــنصورهاسالم السيد محمد شحاته صقر593464
تربية اسكندريةبدور عادل جالل عبد الحميد422628
صيدله الزقازيقاسماء خالد محمد الشربينى يوسف577368
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تربية االسماعيليهمحمد حسن عبده محمد655916
صيدلة اسيوطميرنا محمد سعيد سيد748599
59o19طب القاهرهشروق احمد شوقي عبد العظيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد رمضان محمد يعقوب154662
كلية هندسة الطاقة بأسوانمصطفى محسن احمد يونس ناصف381588
5o3924تربية جامعة دمياطشيماء جمال رشدى محمد مصطفى العزوني
هندسة االسكندريهياسمين اشرف نصر ابراهيم349199
اداب حلوانساره اشرف سامى عبد العزيز153585
اداب طنطاهيثم ثروت المغاورى الجندى362616
3o5274تربية رياضية بنين بنهامحمد اسماعيل ابراهيم فليفل
35o579طب بيطرى االسكندريهمريم طلعت يوسف مجلع
رياض اطفال االسكندريه طالباتهاجر محمد غازى العادلى369319
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن عادل عبدهللا بحيرى231358
نوعية اشمونمروه احمد عبدالنبى عبدالسميع226567
59365oهندسة المـــنصورهاحمد نبيل احمد بكر حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد جمعه سيد مطراوى143492
43o963تربية طفوله ج دمـــنهورأميرة محمد فؤاد عبد هللا ذكري
41o244طب اسنان طنطايوستينه فوزى وليم لبيب حمايه
تجاره اسيوطحسن على حسن امين788336
تربية فرع الوادى الجديدمريم عاطف فكرى صايغ748446
تربية الغردقة جنوب الوادياسماء عبيد حماده محمد238356
تجاره بنى سويفسهيله حرب عبد السالم مهدي63919
2842o4اداب بنهامحمد عادل عبدالواحد السيد عبدالرازق
السن عين شمساميره محمد السيد رفاعى116627
هندسة كفر الشيخامير احمد محمد السباعى عبدالفتاح381494
هندسة عين شمسخالد صالح الدين عبد الحميد سيد121617
تجاره عين شمسنهى احمد محمد احمد هالل271128
هندسة االسكندريهياسمين ابراهيم مصطفى هاشم بدر414435
5o216oتربية جامعة دمياطايمـــن مجد صبرى ابو المجد
رياض اطفال المـــنصورهاميره خالد عبد القادر السيد حسن643436
حقوق اسيوطسليمان مصطفى عبد الظاهر بدوى798674
492o18رياض اطفال المـــنصورهآيه مأمون محمد عز
4o887تجاره انتساب موجه قاهرهيوسف ممدوح ناجي عبد الواحد
اداب الزقازيقرباب صبرى نعمان الدسوقى الشيخ588138
2125o8حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاحمد عبدالعزيز عبيده القصاص
27o62تخطيط عمرانى القاهرهمحمد عطيه فوزى امام محمد
33o42تجاره القاهرهميالد لطيف وديع فهيم
صيدلة سوهاجفاطمه عادل السيد محمد815649
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد بخيت السيد محمد263274
تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن فاروق زكى يسين شكر512618
طب الزقازيقعبد هللا محمد حمدى عبد الفتاح يونس584216
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسسهيله عبدالحميد ابراهيم احمد299133
تجاره االسكندريهيوسف عصام فوزى محمود335375
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةبسنت عمر محمد فضل133865
413o38طب االسكندريهعبد الرحمـــن محمود السيد محمود ربيع
طب اسنان عين شمسمونيكا وجدى صموئيل حزقيال193686
طب االسكندريهاحمد رجب عبد الحليم موسى كراميد345224
اداب انتساب موجه بنهااسماء مختار انور حسين سعد294211
3o543هندسة القاهرهاياد محمد احمد محمد حسن نصر
تجاره بنى سويفسماح بكرى محمد اسماعيل77286
هندسة عين شمسعمر عثمان علي عثمان121725
اداب انتساب موجه عين شمسساره ادولف اسكاروس عبد الملك128298

Page 2043 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
صيدله القاهرههاله مسلم حامد يوسف189714
286o21طب بيطرى بنهاايمان جمال حامد محمود الصباغ
هندسة اسيوطتسنيم ايمـــن على عيد ابراهيم236119
34o244اداب دمـــنهوررضوى محمود فراج محمد
سياحة وفنادق المـــنيارين ميالد اسطفانوس جورجى729293
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد ابراهيم محمد المليجى412874
اثار قنا جنوب الواديحسام سليمان مصطفى سليمان281269
59o6oاداب القاهرهاحمد مهدى عبد الحميد مهدى
حقوق طنطاميرنا مدحت ابو اليزيد حسين يوسف364681
طب سوهاجبسنت عصام سمير فؤاد811116
تجاره بنهااحمد قطب محمود مصطفى227313
صيدلة المـــنيامحمد ممدوح صالح محمد728274
طب بنهاشيماء ابراهيم محى الدين جالل277463
حقوق الزقازيقساره يسرى إبراهيم غريب518323
طب عين شمسخيرية فاروق ابراهيم عبدالصمد262231
صيدله عين شمسشروق محمد محمد عبدالجواد296153
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفرح محمد مصطفى محمد بدوى262627
566o76طب الزقازيقهانى طارق محمد ابراهيم محمد
حقوق القاهرهيارا فتحي محمد قمر الدولة37274
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى نبيل السيد عالم213236
تجاره االسكندريهسلمى حنفى محمود طه احمد348741
191o12تجاره القاهرهرنا عالءالدين حسين احمد محمد
تجاره طنطاسيف السيد عبد المـــنعم ربيع ابو شــادى361445
81o942طب سوهاجاحمد على خلف هللا احمد
تربية فرع الوادى الجديدنهلة كمال الدين إمام إبراهيم748994
هندسة الزقازيقعبد القادر رضا رمضان رمضان السيد591675
صيدله االسكندريهريمون موريس جبرة جرجس339222
52o658طب الزقازيقمحمد مجدى عبدالعزيز ابراهيم غنيم
نوعية الزقازيقنورا عبدالحميد عبدالعزيز عبدالغني669682
هندسة شبرا بنهابشوى عاطف تادرس خليل ميخائيل287336
2962o9نوعية عباسيهمينا شكرى نصر جرجس
65427oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفشيماء محمد مـــنتصر محمد
2o2917تجاره القاهرهايمان ابوالمجد على ابوالمجد
19o475علوم عين شمسدينا محسن محمد على ميدان
طب االسكندريهيمـــنى جمعه كامل محمود النجار446742
تجاره المـــنصورهايه محمود احمد محمود مدكور581587
تجاره عين شمسبسنت عيد اسماعيل عوض268583
12427oهندسة القاهرهزياد هانى محمد سعيد ابراهيم السيسى
طب المـــنصورهاسماء عبد الملك عبد الواجد احمد االمام589738
52169oتربية طفوله الزقازيقرانيا عبداللطيف محمود علي خليفه
اداب المـــنياامال ابراهيم محمد ابراهيم715889
طب اسنان المـــنصورهاحمد رضا احمد ابراهيم519461
تربية بنى سويفياسمين صالح محمد محمود62348
اداب عين شمسرانيا سعيد عبدالغنى طه196582
72466oهندسة المـــنياكريم رمضان عبدالحميد محمود
اداب دمـــنهورمحمد السيد محمد احمد غانم426227
46o217هندسة االسكندريهأحمد محمد حسين على عمار
6366o7تجاره بور سعيدعلى محمد على زين العابدين عبد الحميد
رياض اطفال المـــنصورهايمان عادل جمعه محمد عواد568693
45o212طب االسكندريهرنا محمد يونس عز العرب عزب
195o2oاداب القاهرهميسون ابراهيم محمد كمال ابراهيم
اثار الفيوماسراء حسن عبد الفتاح حسن عكاشة376551
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52o566تجاره الزقازيقسامح محسن محمد صبرى عبدالمقصود
3544o4تربية طفوله طنطاايمان محمد احمد عبد هللا رضوان
اداب طنطااحمد سعيد عبدالعزيز شلبى497469
115o69اداب حلواناسراء محمد علي سليمان
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد على عبد الفتاح محمد32336
8o9459صيدلة سوهاجابراهيم محمد محمود على
71o99طب بنى سويفطارق شعبان ابو العال حميده
56o341هندسة المـــنصورهمصطفى مجدى السيد احمد خضر
هندسة عين شمسمحمد فرج راشد محمد125611
665oooهندسة االسماعيليةعبد الرحمـــن مصطفى مطر السيد
5819o2طب بيطرى المـــنصورهرويدا سعد الظريف سعيد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محمود محمد محمود نوفل213793
375o27طب كفر الشيخعاطف ايمـــن محروس هنداوى بسيوني
نوعية بنهااسماء عبدالنبى رزق ابراهيم294998
هندسة القاهرهاسامه حسن عبدالحميد حسين272847
تربية طفوله ج دمـــنهورآالء نبيل ابراهيم خليفة429551
56o275طب اسنان المـــنصورهنهى عمرو عبد الرحمـــن على المهدى
تجارة جامعة الساداتاحمد على محمد حسبو217746
تربية المـــنصورهفتحى عبد هللا محمد الجندي565673
صيدله طنطامصطفى أحمد عبدالفتاح الضاحى486425
تربية ابتدائي المـــنياياسمين حربي يوسف حربي714866
36o733تربية ابتدائي طنطابشرى ابراهيم فهمى محمد عبد السالم
287o69تجاره عين شمسحسام حسن حسن االنور محمد
2o251oاداب حلوانمروه محمد محروس فهمى حسن
صيدله طنطاخالد اسامه عبد الوهاب أحمد عمار485475
هندسة طنطايارا عبد المـــنعم محمد محمد خليفة576783
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهيالنه انور يعقوب عطيه24648
كلية األلسن بنى سويفسماء كمال الدين السيد عبدالباقى286686
تربية ابتدائي قنا ج الوادييمـــنى محسن محمد عبدالصادق735716
تربية ابتدائي دمـــنهوراحمد سمير عبدالمطلب عبدالجليل النوام427677
2o722oاداب عين شمسهاجر اشرف محمد عبدالمـــنعم
66o877تربية بور سعيدايه مسعد محمد سالمة عبدالمقصود
22o69اثار الفيوممروه عاطف السيد عبد اللطيف
29795oاثار قنا جنوب الواديايه طه حسن حسين
اداب طنطااسماء عصام فتح هللا محمد فياض353698
2865o9صيدله الزقازيقايمان ربيع محمد جاد هللا
كلية البنات تربية عين شمسنيره رمضان الشهير اسماعيل283863
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصعب محمد محمود محمد نمره235345
السن عين شمسماريان جورج فوزى عبد السيد54961
2o8245طب عين شمسهدير عادل حلمى تهامى
حقوق القاهرهمصطفى محمد محمد الكسبان137255
12o816تجاره عين شمسنوران احمد عصمت احمد مصطفى الباجورى
نوعية المـــنيااحمد شعبان صادق عبدالحكيم727632
42358oتجاره االسكندريهأمـــنية عبد الكريم محمد عبد القادر ابو يوسف
27o8o8كلية البنات آداب عين شمسريهام جمال محمد خليل
طب بيطرى بنهامصطفى حمدى نوار عبدالرازق288982
هندسة طنطاعبدالسالم محمد عبدالسالم عبدربه353644
44695oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسراء عبد الحليم علي ابراهيم فرج
تجاره االسكندريهاحمد حسنى كمال حسن محمد414842
8oo224تربية اسيوطاحمد عبد الرحيم فيصل عبد الرحمـــن
اداب القاهرهعمر احمد شحاته ابوعوض51323
اداب حلواناحمد صبرى محمد عبدالهادي273189
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66o852كلية أداب بورسعيدالشيماء محمد مصطفى فراج
5oo461تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتنهى على يحيى صبح
447oo9طب االسكندريهآيه عبد العاطى مـــنصور سعد
66o2ooتجاره بور سعيداحمد السيد العربى على ابراهيم سليمان
265o8تجاره القاهرهعبد المـــنعم اسماعيل عبد المـــنعم اسماعيل
كلية البنات آداب عين شمسالشيماء محمد محمد عبد الستار54375
38o257تربية طفوله كفر الشيخهاله فرج السعيد إبراهيم
هندسة شبرا بنهاايه محمد ابواليزيد الشناوى285314
اداب المـــنيااسماء نادى عبدالفتاح حسن724664
338o76كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةايمان عبدالرؤف احمد صقر
37o198طب االسكندريهمحمد محمود عبد السالم محمد النجار
تجاره عين شمسميرنا احمد احمد سالم132414
حقوق بنى سويفهشــام جمال محمد عبد الحميد63697
2o3818اداب القاهرهسلوى محمود عبدالستار محمد
صيدله االسكندريهبسمه عبدالقوى رجب عبدالقوى عبدربه214267
هندسة الفيوممحمد اشرف حامد ابوزيد124799
28o858تجاره بنهامحمد السيد عبدالعال شعبان
4991o5اداب طنطاهبه عبدالهادى البسيونى الددامونى
4937o7هندسة المـــنصورهمينا فتحى جاب هللا حنا
8o726طب الفيوممصطفى احمد زيدان رمضان
تربية اسيوطاحمد خالد كريم صوبي794971
3o5o11تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد سمير نبوى عبدالرحمـــن
تجاره الزقازيقشــاهندة عبد الرحمـــن محمد محمد هالل516474
اداب دمـــنهورمهند طارق محمد السيد  حموده425427
664o37تجاره بور سعيدعمر محمد توفيق الدسوقي ابو العز
تربية المـــنصورهفاطمه ابراهيم عوض مصطفى ابو العمايم594944
تجاره بنى سويفيوسف شعبان عبد العزيز عبد الفتاح726557
تجاره بنهامحمود تيسير سالمة نويتو119535
تجاره الزقازيقعلى احمد محمد عبد العال زهران517258
3o3518طب بيطرى بنهادعاء جمعة سعد مرجان عبدهللا
1492o7كلية هندسة الطاقة بأسوانايثار بهاء محمود عبد الحميد رفاعى
8o1934تربية رياضيه بنين اسيوطمروان عادل محمد على
اداب اسيوطعنان محمود علم الدين احمد787544
نوعية االسكندريهرنا عبدة على السيد349387
طب سوهاجشذى محمد ضياء الدين عثمان785486
5o7543تربية رياضيه بنين جامعة دمياطاحمد وائل عبد الحميد عبدالحميد المـــناوى
تربية ابتدائي طنطااسراء خالد رياض محمد الحصرى492195
36o647صيدله طنطاايمان شبل عبد هللا شعيب
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةساره عاطف جميل مرسى شعالن228591
3426o6هندسة االسكندريهمروان عصام ابواليزيد على
تربية ابتدائي اسيوطاسماء احمد محمد على799251
عالج طبيعى ج كفر الشيخخالد حسين ابراهيم احمد دشيشة379533
اداب االسكندريهمحمد ايمـــن حمدان النيل368856
تجاره بنى سويفعمر فتحي محمد محمد68931
57o418تجاره انتساب موجه المـــنصورهفاطمه فؤاد ابراهيم الرفاعى
8o5o85تربية ابتدائي سوهاجمريم خليل عوض بخيت
تجاره المـــنصورهمحمد احمد السيد محجوب على577657
اداب دمـــنهورشروق محمد عبدالمـــنعم السيد348946
211o26تجاره القاهرهمحمود صالح محمد الجيوشي محمد
1919o6اداب انتساب موجه عين شمساميره لطفى نصرالدين حسن مرعى
48o43صيدله القاهرهشروق ايمـــن محمد صادق
29o79oالسن عين شمسملكه محمد صابر عبدالمعبود
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5o18o4اداب جامعة دمياطايه طارق على عرابى
42oo83اداب االسكندريهسالى سعيد احمد حافظ احمد
23o686هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد قابيل محمد قابيل محمد
3o5436تجاره بنهامحمد رأفت عزت احمد
اداب القاهرهعبد العاطي اشرف عبد العاطي حسن139893
137o61تجاره انتساب موجه قاهرهرامز محمد عبد الحميد عبد الحميد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد مجدى عبدالحميد دردر233193
اداب حلوانهاجر احمد فاروق متولى156196
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمصطفى السيد طه عبداللطيف291679
426o3oحقوق االسكندريهمحمد سامى عوض محمد بدر
2o5o96هندسة المطريه جامعة حلوانيحيى محمد عبدالوهاب السيد
277o6اثار الفيومتقى احمد فواز محمد
3689o6هندسة االسكندريهعمر أحمد رأفت حامد فلفل
5o1915اداب جامعة دمياطهاله محمد محمد هالل
8o422oحقوق سوهاجمحمود محمد محمود عبد الرحيم
طب االسكندريهعبير صالح إبراهيم فرج السوسى451597
كلية البنات تربية عين شمسهدير صالح محمد عبدالفتاح293118
تربية ابتدائي سوهاجهشــام عبد الباسط احمد محمود812549
اداب كفر الشيخايهاب مصطفى محمد حفنى حماد343144
هندسة بور سعيداحمد محمد احمد احمد موسى663726
تربية ابتدائي اسيوطايه احمد رمضان مسعد799693
تربية المـــنصورهساره مـــنير بدوى المتولى واصل578842
تجاره الزقازيقخالد توفيق محمد حسن عطيه646422
5845o6رياض اطفال المـــنصورهسلوى محمد عباس الحسينى الطامي
46o813هندسة االسكندريهنهى عوض ناجى سليمان
تجاره انتساب موجه  عين شمسعيسى عالء امام محمد267376
هندسة قناحسام محمد حسن الراوى741993
42756oاداب دمـــنهورعلى احمد على احمد
علوم االسكندريهمـــنه هللا اشرف يس عبد الصمد عيسي435184
382o41رياض اطفال المـــنصورهليلى محمود محمد شعيشع هشهش
4276o9اداب دمـــنهورمحمود عبد العاطى محمود عبد العاطى
اداب طنطاهند محمد احمد عبد الحميد حواس354617
السن عين شمسياسمين يحى عبدالفتاح امين مصطفى199589
33o55إعالم ج جنوب الوادىهانى عالء محمد حنفى
5o7786تربية جامعة دمياطهاجر محمد طاهر البربرى
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةداليا اشرف محمد مصطفى سالم218671
اداب الزقازيقساره رجب عبدالحافظ عبدالوهاب279696
19935oاداب القاهرهعبدالرحمـــن ابراهيم سيد سليمان البنا
هندسة القاهرهمحمد حمدى عبد الحليم حسن155551
تجاره القاهرهمروه محمد حسن عبد العظيم15767
تربية شبين الكوممريم احمد صبرى عطوه229585
اداب قنا ج جنوب الوادىياسمين محمد حامد احمد743739
817o91صيدلة سوهاجحسام ثابت محمد احمد
74548oكلية الطب بقناهشــام عبدالمقصود عبدالكريم مكى
هندسة االسكندريهميار سمير راغب توفيلس414292
تخطيط عمرانى القاهرهامانى خيري ابراهيم عطيه سلطان641557
طب المـــنياياسمين رجب طنطاوى حافظ716377
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسمر اسامه عطيه العرقان216775
هندسة المطريه جامعة حلواننادين يحيي محمد السيد156313
49o77oسياحه وفنادق المـــنصورةمحمد خالد عبد الفتاح مرزوق
36oo75هندسة طنطاهيام احمد عبدالعزيز الصفطاوى
اداب المـــنيااسماء اسماعيل على طلب714811
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81o446طب سوهاجمروه ابراهيم رجب اسماعيل
حقوق بنهااحمد عبدالحكيم عبدالحميد مصيلحى خلف227312
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز427734
اداب االسكندريهميار محى الدين سليمان جمال الدين الطيب424331
8o5497تربية سوهاجرحاب صبرى عبده احمد
اداب بنهامحمد محمد عبدالغنى عبدالسالم292543
نوعية بور سعيداسراء عربى عبدالهادى عبدالنعيم662232
تخطيط عمرانى القاهرهنورا عبد العاطي محمد محمود153953
طب االسنان المـــنياسماح جميل راغب جندى727739
5o7197تربية جامعة دمياطدنيا ابراهيم عبدالحميد ابراهيم الجزار
طب اسنان المـــنصورهاسماء عالء جابر سيد احمد عيسى588161
56o458طب المـــنصورهنسمه محمد عبد اللطيف محمد النجيرى
2744ooكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمريام عالء نجيب مجلع
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننورا محمد عيد فرج على638348
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسمحمد احمد موسي احمد موسي643276
السن عين شمسدعاء محمد قاسم محمود153719
4172o8تربية اسكندريةهاله مصطفى فوزى محمد عبدالعال
اداب القاهرهاميره حسين على محمد54865
تربية الزقازيقايه السيد طلبه السيد643845
هندسة سوهاجحسام الدين خالد عبد الصادق حسين815936
هندسة المـــنصورهمحمد حمدى محمد على488497
تجاره جامعة دمياطامانى حامد الشربينى السيد الغرباوي576256
13336oهندسة عين شمساحمد وائل عباس حلمى
اداب الزقازيقعمر عبدالعزيز عبدهللا ابراهيم محمد مكي522329
رياض اطفال الفيوم طالباترحاب خالد حسين عبد الحفيظ76646
تجاره االسكندريههمس صفوت يوسف عبد الجواد العطار411134
585oo2تربية ابتدائي الزقازيقاسراء محمد سالم العزازى البطاوى
تربية العريشنسمه حسن السيد حسنين666356
26153oكلية البنات تربية عين شمسمرثا عاطف ابراهيم بسخيرون
تجاره كفر الشيخمحمد احمد محمد المتولى شريف381268
السن عين شمسمارينا هانى رزق هللا ساويرس271894
28o382تربية ابتدائي بنهاابتسام احمد عبدالهادى السيد
تجاره القاهرهمريم اشرف محمد عبد الكريم18338
اداب القاهرهمـــنة هللا محمد عز السيد119257
هندسة االسكندريهنور اسماعيل محمد زكريا عبدالمجيد قاسم342612
هندسة طنطاحمزه عالء محمود الجوينى362226
هندسة القاهرهاحمد جمعه المعداوى محمد غنيم195611
تربية ابتدائي اسوانابتسام محمد دبس محمد821125
صيدله االسكندريهنور الدين سعد فاروق جويلى336794
تربية حلوانمحمد عماد عبد الرازق عبد الخالق155647
8o52oطب الفيوماالء عيد محمد السيد
السن المـــنيادينا عصام محمد عبد هللا713888
3oo441هندسة شبرا بنهاعطيه السيد ابراهيم السيد ابراهيم
52oo38طب بيطرى الزقازيقاسالم رمضان عبد الحميد السيد
8o5241حقوق سوهاجبسنت جالل اسماعيل ابوسحلى
اداب حلواناحمد طارق محمد عبدالمجيد محمد199142
58617oكلية األلسن ج أسواناحمد الصباحى احمد محمد ابراهيم
7893o1تربية اسيوطمريم ظريف سعيد جندى
اداب عين شمسدنيا طارق عزت احمد محمد35272
كلية هندسة بنهاحسام عمادالدين سعد المرسى261821
اداب بنى سويفمحمد سمير جمعه عبد العظيم66332
هندسة عين شمسكورلس سمير فوزى جيد135585
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26814oاداب عين شمسريم محمود صالح محمد
اداب القاهرهسلمى جالل الدين محمد عبد الحميد146313
655o95طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسمـــنار محمد احمد دياب
4727o4هندسة االسكندريهعمرو سالم مصطفي عبد الدايم
485o17طب المـــنصورهندى هشــام حسين  مصطفى زغلول
اداب القاهرهميرنا رأفت ميخائيل جرجس44621
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمريم رضا محمد عبدالهادى215393
74155oكلية الطب بقنااالء صبري يوسف احمد
19885oحقوق عين شمسيوسف محمد حسن يوسف
صيدلة بورسعيدعبد الفتاح رضا عبد الفتاح احمد588729
كلية طب االسنان جامعة أسيوطنوران كمال ابراهيم على785286
تجاره القاهرهمحمود احمد محمود عبد الرحمـــن محمد26738
تجاره عين شمسميرنا ايوب جبره فهمى193698
تجاره طنطامحمد فتحي عبد الفضيل رجب ابو السعود357376
3o1396هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن محمد فؤاد ابراهيم
تربية طفوله االسماعيليهاالء عبد هللا السيد محمد654853
8o1932تربية رياضيه بنين اسيوطمحمود مهران شعبان عمارة
صيدله طنطاوجدى على عبدالرازق عبدالشــافى223661
34775oتربية أساسي اسكندريةمارى عادل عبد الملك يعقوب عبد المسيح
حقوق طنطامـــنة هللا ماهر فهمي محمود الشــافعي364669
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفايه محمد محمد شوقي حسن785739
هندسة االسكندريهروان محمد محمود على محمود413658
8o3973حقوق سوهاجالحسن خالد عمر محمد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرانيا جمال ابراهيم القطب519444
هندسة االسكندريهمحمد حسن عطيه احمد ماضى458766
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةايه مجدى فخرى ابراهيم السيد283774
6411ooنوعية الزقازيقندى كمال احمد امام طه بوش
تربية االسماعيليهشيماء عبدالسميع محمد عبدالسميع656663
هندسة اسوانعمرو مصطفي محمد الحفني747575
65131oهندسة االسماعيليةمينا هالل فوزى خليل
2179o8حاسبات ومعلومات شبين الكوماحمد احمد على باشــا
82ooo5تربية رياضية بنات اسوانهدايه عباس عطيه محمد
448o41طب االسكندريهيمـــنى طارق إبراهيم الجمل
58o785هندسة المـــنيامصطفى السيد عطيه حسن محمود
52o783طب الزقازيقنادر محمد عبدالعال محمد
هندسة االسماعيليةغفران اسماعيل عبد الحميد احمد651291
طب بنهامحمد مهدى على الجزار645725
اداب انتساب موجه عين شمسياسمين صالح ابراهيم شحاته292285
3o2o33تجاره عين شمسمحمد شعبان محمد محمد
22399oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى احمد رشدى تعيلب
8o5539تربية ابتدائي سوهاجهاجر يوسف محمد اسماعيل
صيدله بنى سويفدعاء عصام عبد الحليم ابراهيم63237
هندسة بور سعيدمحمد ابوالفتوح ابومسلم ابوالفتوح573631
335o12تجاره االسكندريهشيرين حمدى محمد احمد على
8o81o5طب القاهرهمينا ممدوح بشــاى ناشد
تربية بنهامروه مسعد مـــنصور السيد278176
حقوق المـــنصورهروان احمد ابراهيم صالح عوض566678
نوعية المـــنياصديقه جمال مصطفى ابراهيم718421
136o46تربية عين شمسنورهان سعيد محمد مصطفى
71o932صيدلة المـــنيادنيا جمال مصطفى درويش
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةيوستينا عزت رزق هللا عبد الملك114524
طب بيطرى الزقازيقنسمه احمد محمد احمد محمود524836
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تجاره القاهرهاسالم سيد حسين سيد51282
12321oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةدينا ايهاب عبد الباسط عبد ربه عطا
8o1773تربية اسيوطاسراء معتمد فكرى عثمان
6283oصيدله بنى سويفايه وحيد عبد العظيم عويس
صيدله القاهرهعبد العزيز عبد الحميد عبد العزيز عشرى134791
تجاره طنطامحمد على محمود على احمد المـــناديلي561813
طب بيطرى الزقازيقشيماء جمال متولى الوشــاحى496663
تربية قنا ج جنوب الوادىاحالم عيد محمود خليفة759863
صيدله عين شمسساره اسامه عيد عليوه البلبيسى291329
41157oفنون جميله فنون االقصرريهام عبد الوهاب المرسى على رماح
14o439كلية البنات تربية عين شمسبثينه اشرف محمد ابراهيم
اداب المـــنيامحمد صالح موسي عبدالغني718844
اداب دمـــنهوررزق احمد سالم غنيم426186
3o542تخطيط عمرانى القاهرهانس طارق اسماعيل حفنى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعلى محمد على ابراهيم651114
272o26كلية البنات آداب عين شمسرقيه خالد عبدالعال عبدالهادى
كلية الطب بقناهدى فتحى فاضل محمد817685
اداب الزقازيقندى حسينى ابراهيم حسان645349
صيدله الزقازيقمحمد حسن عواد حسن الدخاخنى641317
38o177تربية كفر الشيخاميره علي احمد محمود السويلم
8o1783تربية اسيوطايمان محمود عمرو محمد
2o917oتجاره القاهرهطارق خالد محمد سالم
1243o1اداب عين شمسزهره فرج ابراهيم شلقانى
هندسة طنطاصالح محمد رضا محمد حسن497285
نوعية موسيقيه المـــنيامارينا ناصف بولس خميس725625
8o9o39تربية سوهاجاسماء البدرى على قاسم
تجاره المـــنصورهاسامه السيد على على الشحات561716
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان سالمه اسماعيل على موسى569684
41o355هندسة كفر الشيخكيرلس مرقس تادرس حنا
229o7اثار الفيومفاطمه محمد بغدادي سليمان
طب بنهاديشــان عبدالرحمـــن مرعى محمد البحيصى311312
12o623تجاره وإدارة أعمال ج حلوانروان ايمـــن محمد كمال
هندسة المـــنصورهمحمد شعبان محمد محمود رمضان 581158
519o61هندسة الزقازيقصالح محمد عثمان صالح عيد
رياض اطفال المـــنيا طالباتجهاد سيد حسن عبد الوهاب714826
تربية بنى سويففاطمه راضى عوض عبد السالم65363
اداب المـــنيااحمد مؤمـــن احمد حسن711373
اداب عين شمسفاطمه محمود ابوسريع عبدالمـــنعم298974
طب بنى سويفرحاب محمد محمد احمد62398
36656oاداب طنطامحمد اشرف عبدالظاهر سليمان عبدالجليل
طب الزقازيقزينب محمد احمد محمد516278
43o545تربية ابتدائي دمـــنهوررانيا محمد ابراهيم دغيدي
74o151هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد فوزى السمان محمود
35o455اداب طنطانبيلة ابراهيم محمود عبد الكريم
سياحه وفنادق المـــنصورةحسن احمد ابراهيم راشد ابوالمعاطى499856
8o8845تجاره سوهاجرانيا عبد الرحمـــن على عبد الرحمـــن
578o18تربية المـــنصورهزينب ابراهيم محمد محمد الجبرونى
5692o9اداب المـــنصورهمـــنى عبد الفتاح محمد الشناوى ابو العز
اداب عين شمسخالد حمدى عبد الغنى محمد115195
هندسة المـــنصورهعلى احمد على المتولى583637
هندسة عين شمسمى انور حسين شحاته195563
584o94اداب الزقازيقاحمد مصطفى مصطفى ابو الخير احمد الجيار

Page 2050 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
3o4481طب عين شمساسراء ناجى محمد عبدالحميد
8883oطب القاهرهعبد الرحمـــن علي عبد المـــنعم علي
51o813طب الزقازيقكريم احمد محمد محمد سالم نصار
تربية بنى سويفهاله ربيع كمال عبد الفتاح66923
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةجوزيف عصام ابوالسعد حنا224679
78785oطب بيطرى اسيوطاحمد محمود احمد محمدعطا
 تربية الساداترانيا جمال عبدالفضيل مـــنصور226544
تربية ابتدائي اسيوطبهاء محمد سيد احمد799183
74553oصيدلة اسيوطبسمه محمود عبده بغدادى
صيدله الزقازيقرانيا عادل احمد عيد519886
64394oطب الزقازيقوفاء السيد محمود محمد متولى
اثار قنا جنوب الوادينعمات احمد محمد محمد بيومى285585
191o36تجاره عين شمسنانيس محمد محمد ابراهيم مشــالى
اداب عين شمسنور محمد جمال الدين محمد عبدالجليل262694
تربية ابتدائي قنا ج الواديالشيماء صابر محمد عبدهللا746263
هندسة المـــنصورهمحمد احمد محى الدين عرفه تركى488232
اثار القاهرهالسيد محمد السيد محمد حبيب565575
تربية ابتدائي الساداتربيع محمد فهيم النجار427317
حقوق عين شمسطه ابوالقاسم محمد احمد269979
282o8السن عين شمسداليا ممدوح احمد السيد
6o926طب القاهرهخالد زكريا غنيم محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر عبد الرحمـــن رمضان محمد142875
5o1772اداب جامعة دمياطاالء السيد محمد ابو زيد
437o88طب االسكندريهبيتر جمال امين متري سدراك
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسمر على مصطفى فتوح الفالل236957
3o1674علوم عين شمسايمان محمد محمود عطية
29o729تربية عين شمسايه ابراهيم امام ابراهيم
حقوق اسيوطمهند احمد مصطفى عبد الباقى792959
5175ooكلية هندسة بنهاعلى السيد على حسن
تربية كفر الشيخدينا عماد احمد محمد البدالى381993
تربية االسماعيليهمحمد حسين على محمد656239
5o2452إعالم بنى سويفآمال كاظم يوسف الصردي
56oo62كلية هندسة الطاقة بأسوانرائد اشرف السيد ابراهيم عبد الرازق
74ooo7حقوق قنا جنوب الواديعبد الرحمـــن عبد الحميد محمد عبد الرحمـــن
تجاره االسكندريهليلى محمد سعد عبد الحميد خضير417478
اداب االسكندريهسلمى ابراهيم احمد عرب419898
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد حسن محمد حسن بركات291845
151o67هندسة حلوانكريم محمد امين ابوالسعود
299o79كلية األلسن بنى سويفانجى سعيد صدقى مهنى
تربية طفوله شبين الكومهنا عفيفى امام عفيفى232249
587o75صيدله المـــنصورهمحمد احمد شريف محمد السيد سالمة
اداب عين شمسدينا سيد على سيد298927
1237ooفنون جميله عماره ج االسكندريهنادين يحيى عدنان بيومى
27o713حقوق عين شمساالء بهاءالدين محمود ذكى
تربية ابتدائي الساداتايمان محمود حسن الجمال233738
357o88نوعية طنطابسام محمد السيد محمد الشواربى
4855o6طب بيطرى كفر الشيخاحمد بالل على محمد القرضاوى
75499oاداب المـــنياراويه نورالدين عليش عمار
طب المـــنصورهخالد اكرم لبيب على حرمى564195
56o318هندسة بور سعيدعمر ابراهيم عبد هللا المرسى السيد
3oo589صيدله طنطامـــنار صالح عوض حسب النبي
تربية االسماعيليهريم طارق عبد هللا احمد655964
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هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عماد محمد حسنى عبدالسالم سليم231377
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةفاطمه رمضان احمد عبد الغني حبيبه653412
3729o1اداب كفر الشيخفايزة صبرى سعد السيد القفاص
44659oعالج طبيعى ج كفر الشيخدينا عماد محمد سيد احمد عثمان
طب اسيوطمصطفى حامد خضير عبد العليم786656
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعال ماهر رضوان سيد احمد293341
64o166طب بيطرى الزقازيقامـــنيه عبد الرحمـــن عبد المجيد محمد درويش
248o2كلية البنات آداب عين شمسياسمين جابر صابر اسماعيل
1284o7السن المـــنياندى نشــات محمد بدر
5o6774تربية جامعة دمياطشروق العربي السيد السيد
732o9oاداب قنا ج جنوب الوادىشيماء عبد السالم ابو زيد خليل
طب عين شمسساره كمال سليمان محمد295584
781o4تربية الفيوماحمد محمود على محمد
تربية ابتدائي كفر الشيخأميره محمد عطا هللا عطية عطا هللا377151
5o499oصيدله المـــنصورهميرنا محمد السيد يوسف
تجاره عين شمسساره محسن يوسف عبد السيد114483
27197oاداب عين شمسهدير كرم يوسف وهبه
56916oهندسة المـــنصورهاحمد خالد محمد على عوضين
تربية ابتدائي الزقازيقايمان احمد عبد الباسط على عطيه البحراوى586481
هندسة قنااحمد محمد صالح الدين هاشم امين815928
طب اسنان طنطاايه صالح عبدالمـــنصف فاضل215146
35o66اداب القاهرهدينا عثمان ابراهيم حسين
74o391كلية الطب بقناابتسام محمود عثمان محمد
هندسة بني سويفمحمد جابر محمد احمد63723
5o7737تربية جامعة دمياطايمان محمد حسن الجوادى
تربية طفوله ج دمـــنهورامـــنية طارق صبحي محمود ابو بكر428535
3o648هندسة المطريه جامعة حلوانعمر جمال موسى عطيه
ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسداليا ناجى ابراهيم على153718
تجاره عين شمسجهاد حلمى عفيفى سيد264885
29348oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامانى احمد سالمه محمد
رياض اطفال المـــنصورهامـــنيه مصطفى ابراهيم الدوسه494662
صيدله طنطاامانى سعيد عبدالحليم خالد232268
52o99oطب الزقازيقاحمد وجيه احمد محمد
2611o1تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد شعيب عفيفي
اداب االسكندريهدعاء صالح محمد رجب السيد339888
تجاره عين شمسعمر احمد محمد ممدوح الصادق639558
3o2886نوعية بنهاايه فتحى مـــنصور عبدالوهاب
اداب سوهاجياسمين فهمى محمود محمد814382
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم امجد اسكندر جرجس117835
5o2419تجاره جامعة دمياطخالد أشرف خالد الزاهد
51775oاداب الزقازيقبدور هانى السيد جمعة على بطاح
حاسبات ومعلومات القاهرههاجر سامح عبد هللا الطنطاوى18363
طب بنهاالسيد سعيد السيد احمد عبدالفتاح276479
اداب جامعة دمياطايه فتحى احمد العتبانى499517
هندسة القاهرهاسماء محمود محمود محمد121775
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساالء عبدالمـــنعم صالح حسن653974
293o55كلية البنات تربية عين شمساسراء جمال محمد على
هندسة اسيوطمحمود طارق محمود احمد145242
اداب القاهرهمريم ابراهيم فوزي سوس ساويرس155972
2667o2حقوق عين شمسمحمد على السيد على
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرنا محمد عبد الرازق عبد الفتاح116292
66o37oهندسة بور سعيدمحمد محسن مختار محمد النحلة
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هندسة طنطانوران احمد محمد ابو العنين495955
تجاره انتساب موجه حلوانعبدالرحمـــن اشرف بدر صالح درويش199259
1155o7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم ياسر عبد العزيز عبده االسريجى
156o12طب بيطرى القاهرهساره سيد محمد سيد
2o2761كلية البنات آداب عين شمسفاطمه عيد ابوزيد عبدالعليم
7325o7كلية الصيدلة ج جنوب الوادىايه ثابت محمود هاشم
تربية ابتدائي بنهانورهان تامر خضرى عبدالحميد278191
42o1o9تجاره االسكندريهنعمة فايز لبيب متي
23o439سياحة وفنادق جامعة الساداتمحمد ياسر محمد زينهم الهبيرى
28o39oاداب انتساب موجه بنهازينب السيد عبدالفتاح محمد
تربية طنطانورهان يوسف احمد الغريب494721
تربية المـــنصورهاسراء احمد عبد القادر السيد589659
هندسة الزقازيقاسالم فايق سعد على احمد639281
تربية طنطامحمد جالل أحمد محمد أبوسليمان357869
7197o2اداب المـــنياحسناء رياض عبد الوهاب محمد
4281o7تربية ابتدائي دمـــنهورعبد الرحمـــن علي جمعه الصعيدي
فنون جميله فنون االقصرسحر احمد محمد عبدالصادق743692
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصراحمد رمضان محمد كمال295364
هندسة الزقازيقمحمد صبرى ابو السعود السيد غبن519523
تجاره طنطااحمد السيد حسين حرحور358367
طب الفيومشيماء محمد عبد هللا حامد73435
تربية كفر الشيخاسراء صبحى السيد الحسينى حجاج376554
حقوق بنى سويفمحمود ايمـــن قرنى عبد الجواد93871
هندسة الفيوماسراء جمال حسن احمد75138
حقوق الزقازيقمحمود هادى احمد الهادى649719
15171oهندسة حلوانمريم عيد عيسى غبلایر
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمود حمدى محمد محمد محيسن441977
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمـــنه هللا حسام محمود صبحي زغلول196687
2o9468تجاره القاهرهكامل حسنى عبده حسين
نوعية بنهانوران ابراهيم احمد الصباغ294441
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةايرينى عزت محفوظ ذكرى642577
تجاره دمـــنهوراحمد لبيب فوزى محمد عبداللطيف427682
اداب طنطاسميره عبد الوهاب سليمان سليمان النجار353778
تجاره المـــنصورهعلى السيد على ابو المعاطى592233
7939o3تجاره اسيوطمحمد احمد مصطفى فوزى
2oo45تجاره القاهرهاحمد سمير حسين عباس
13o452السن عين شمسرقيه محمد احمد محمد
8o4726تجاره سوهاجشيماء عادل حامدى عبد الاله
اداب بنهانوران هشــام عبدالمـــنعم عبدالرحمـــن عيسى277828
71o862رياض اطفال بنى سويففيرينا مخلص شحاتة عبد المالك
تجاره بنهانادين احمد حسن ابراهيم291143
23o725تجاره بنهااحمد مهدى حامد حسن
كلية هندسة بنهااحمد طه حجاج محمد عزت228139
72329oتربية ابتدائي المـــنيامادونا سامح سيد نخله
تجاره بنى سويفميالد حنا عبدهللا حنا718572
36o573التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره مرسى فوزى مرسى داود
3838ooرياض اطفال االسكندريه طالباتغاده رجب صالح محمد الدمرداش
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروان محسن عبد الرحيم عبد العال115636
585o3oتجاره الزقازيقشمس عبد المـــنعم امين المصيلحى سليم
حقوق الزقازيقسماهر محمود احمد محمد511216
هندسة حلوانعبد الرحمـــن ايمـــن موسى عبد الرحمـــن125444
هندسة اسيوطعمرو اشرف محمد بدر بسطاوى789992
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صيدله طنطاشريف احمد محمد الوفائي عبد الرحمـــن357526
هندسة اسيوطالسيد ابوالحسن الجوهرى الرفاعى573212
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعاصم سمير عبدالرازق ابراهيم227278
42798oاثار الفيوممحمد وليد محمد سليمان
تجاره طنطامحمود شريف طاهر النجار485274
تربية ابتدائي شبين الكومثناء عماد احمد محليس225962
صيدله القاهرهمحمود عبد السالم محروس الدحدوح366451
هندسة سوهاجمحمد السيد احمد محمود831317
43o765تربية الساداتنجالء حمدى محمد الديب 
8oo8o6تربية اسيوطفارس محمد محمد عبد العال
157o1اثار الفيومرودين محمد لطفى سعد
663o23تجاره بور سعيدمؤمـــن السيد طه ابراهيم قصقص
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر سامي جمال الدين احمد116138
نوعية كفر الشيخعبير عادل عليوة رمضان384159
اداب القاهرهنورهان احمد عبد المعطى سليمان48781
5o5179تربية جامعة دمياطندا محمد مصطفى على الليثي
11545oاداب القاهرهبسمه عماد الدين محمد على شكري
12o145هندسة حلوانلؤى اشرف محمد القللى
صيدله القاهرهشروق هشــام صابر محمود25562
تجاره القاهرهسلمى مجدى صابر احمد42955
هندسة االسكندريهمحمد مصطفى ابراهيم أحمد عبدالعال413612
تربية ابتدائي الزقازيقاالء هاشم عبد المجيد محمد عبد المجيد638972
تجاره بنهاياسمين عبدالحميد جوده مصيلحى278533
تربية العريشياسمين عماد حسن على665488
هندسة اسيوطيوسف محمد سميح محمد سامى عبد الخالق511447
السن المـــنياخالد راضى عبد المجيد على715792
تربية جامعة السويسدنيا شريف مسعود عبد الحميد636484
64o57oاداب عين شمسدميانه عماد عياد بولس
587o99كلية هندسة بنهااسالم احمد فؤاد متولى حسن سالمة
63833oكلية اآلثار سوهاجفايزه جمال عبد الفتاح بطل مرسى
العالي للدراسات االدبية كنج مريوط احمد محمد رمضان محمود دراز426796
5153oكلية البنات تربية عين شمسزينا محمد محمد مصلحى ابوزينة
57o87oهندسة الزقازيقخاطر متولى خاطر متولى عرفه
71437oنوعية موسيقيه المـــنياعبد الرحمـــن مجدى ابراهيم توفيق
كلية البنات آداب عين شمسندى حازم محروس ابورواش44855
إعالم بنى سويفانجى عهدى شــاكر لطف هللا79259
طب كفر الشيخاميمه حمدي فوزي عمر جعفر372941
تجاره االسكندريهمـــنةهللا ابراهيم السيد ابراهيم339515
اداب حلواننورهان محسن محمد ادم27181
السن عين شمسرحمه احمد اسكندر عفيفى24587
تجاره المـــنصورهايه عبد الحميد احمد محمد سلطان574696
2856o3تربية ابتدائي بنهاندى محمد عبدالرازق السيد
تربية ابتدائي كفر الشيخدينا عبدهللا عبدالنبى غنيم377981
هندسة بور سعيدعمر احمد عطيه محمد النجدى664277
14o944هندسة عين شمسسلمى بهاءالدين حسنى على
294o97اداب عين شمسمحمد ابراهيم سعد عبدالعزيز
اداب المـــنيامريم رضا كمال نجيب713758
اداب عين شمسايه هندى السيد على زياده282991
7957o4تربية ابتدائي اسيوطمـــنى شحاته مينا مشرقى
14648oكلية البنات تربية عين شمساالء مصطفى محمد محمود
اداب القاهرهساره بهاء صالح الدين متولى275518
تجاره انتساب موجه قاهرهاسماء على محمد على34129
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تجاره بور سعيدانجى سامى محمد ياسين الباز661474
طب بيطرى االسكندريهمحمد عبد المـــنعم عبد الرازق طلبة سليمان412878
5oo741اداب جامعة دمياطمريم السعيد ابراهيم موسى
صيدله االسكندريهنيرمين جمال فكري دياب احمد349636
12o767حاسبات ومعلومات عين شمسخالد محمد همام السيد ناصف
اداب حلوانمحمد اسامه علي ابراهيم41568
اداب دمـــنهورمحمد صبرى محروس الشريف426514
تجاره المـــنصورهمحمد عالء يحيى حسونه569393
اداب قنا ج جنوب الوادىراندا ناجح جاد قاسم736116
586o99هندسة الزقازيقعادل ممدوح حافظ حسن العجمى
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سعد مـــنصور عبدالحى224515
2462oحقوق القاهرهمريم عالء الدين خديوى عبد هللا
تمريض الزقازيق ايه محمد على محمد حسانين647752
5o1315تجاره انتساب موجه جامعة دمياطاحمد مرسى مصطفى العلمى
49o778تربية طنطامحمد سمير عبد العليم محمد حجازى
تجاره الزقازيقاميمه فتحى فتوح ابراهيم المسلمانى512678
هندسة حلوانسلمى محسن ابراهيم امام132465
1537o2تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانايه الدسوقى عطيه حسن
عالج طبيعى القاهرهبيتر كريم جميل مـــنصور264264
تجاره طنطاعبدهللا مسعود محمد رمضان466196
285o2علوم القاهرهسلمى عالء زكريا فهمى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد مجدي سيد احمد636431
طب بيطرى بنى سويفاحمد يحي محمد احمد61529
28o341كلية هندسة بنهاهاجر السيد عبدالشــافى السيد
طب بيطرى القاهرهريهام محمود احمد على141279
طب اسنان طنطاهاجر رضا فرج سيد احمد278287
تجاره اسيوطمحمد عبد المالك على حسين791167
صيدله المـــنصورهايه عبد المـــنعم محمد ابراهيم رزق564467
7235ooرياض اطفال المـــنيا طالباتثريا شوقت حفنى احمد
تربية ابتدائي بنى سويفحسين محمد حسين حامد65928
تجاره الزقازيقمحمود محمد عليوه عليوه الزيني586949
تربية اسيوطفايقه توفيق رشدى توفيق793579
صيدله طنطااحمد على فتح هللا الرخ217897
تربية جامعة دمياطعمرو السعيد السيد المـــنصورى499892
9oo31تجاره بنى سويففاطمه عبد الناصر عبد الونيس محمد
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسراء حمدى السيد محمد726632
عالج طبيعى قناسميره محمد محمود حسين744142
5721o5تربية المـــنصورهاميره محمد احمد محمد حامد
79o918تربية اسيوطسلطان احمد سلطان زيان
صيدله عين شمسرضوى ابراهيم ماهر حسين298637
819o95تربية اسوانرحمه خالد سيد تهامى
43o571تربية دمـــنهورعلياء فوزي انور عباسي
14234oاثار قنا جنوب الواديفيبى بسيط هابيل بسطروس
589o6oهندسة كفر الشيخاسراء حمدينو محمد الرفاعي
6665o2هندسة بور سعيدعبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد
7535oهندسة الفيومحسين مصطفي سعيد الخولي
صيدله القاهرهثريا مصطفى عبدالرحمـــن الخولى219288
73o95اداب الفيومشعبان عامر شعبان عبد الحميد
4474o1كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورريهام سالمة محمد القزاز
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن الهادى عبد المقصود السيد سليمان588674
اداب القاهرهجهاد حربى عبد الحميد محمد59258
كلية الطب بقنامينا روماني مـــنير حنا731817
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كليةاسمجلوس
747o65تربية قنا ج جنوب الوادىايمان عادل احمد نوبي
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد عبدالقادر محمد مصطفي263316
34oo33صيدله االسكندريهريم مـــنير عبد المـــنعم احمد
طب المـــنصورهسلمى يسرى محمد حامد563771
135o55كلية البنات آداب عين شمسايه احمد حسين نصر
35o799اداب االسكندريهريهام محمد مختار حسين
تجارة جامعة الساداتمحمود رفعت مـــنير قنديل221464
6981oتجاره بنى سويفسماح صفوت محمد ابو بكر
اداب قنا ج جنوب الوادىهبه كمال ابو عامر محسن محمود237199
صيدله عين شمسمى عبدالصمد عبدهللا عبدالصمد191998
صيدله الزقازيقاشرقت ايمـــن نبيل حسن515243
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسراء السيد عبداللطيف محمد سالم236149
اداب انتساب موجه القاهرهشروق ايمـــن بدراوى البيومى22893
7663oتربية الفيومالزهراء بدوي عبد الحميد عيسوي
طب طنطااسماء محمد عبدالعظيم عبد الرحمـــن حبيب236918
حقوق طنطامحمد احمد رضا عبد العاطى بدوى378432
3o1657اداب بنهاناهد طارق عابدين عبدالاله
اداب حلوانوالء محمد شهاب عبد البصير عبد الباقى عزاز51758
668ooتربية بنى سويفرحاب ربيع ابراهيم محمود
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسساره ناصر سعيد سيد282869
56812oهندسة طنطاساره اكرم محجوب محمد السيد
طب بيطرى المـــنصورهمعاذ احمد عبد الحليم المحالوى593193
تربية ابتدائي الفيومايمان شعيب عبد الحى عبد القوى78798
فنون جميله فنون ج االسكندريهأميره احمد محمد حسن 423352
تجاره الزقازيقهاشم سالم سعد الصاوى648962
تربية طفوله ج دمـــنهوردنيا عادل عثمان اسماعيل بدر428575
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانليلي ياسر مصطفي عبد الحميد عثمان17265
تربية ابتدائي المـــنيامريانه عيد عازر ميخائيل721724
هندسة حلواناحمد عاصم على  احمد الشريف187142
2o8oo1هندسة عين شمسمريم وائل عيد محمود
صيدله عين شمسمرنا نصري لطفي مشرقي134773
تربية عين شمسساره مسعد عبدالفتاح محمود282868
طب طنطاايمان المليجى جوده ابو هانى363193
رياض اطفال الفيوم طالباتامانى ابو العال ماهر انور716668
تجاره القاهرهابراهيم محمد فوزى احمد32257
2o57ooكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمازن احمد محمد االدفاوي
79o569سياحة وفنادق المـــنيااحمد عبده احمد محمد
تربية ابتدائي قنا ج الواديشيماء حجاج صبحى على744332
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسامى محمد شعبان غنيمى228186
8oo671كلية طب االسنان جامعة أسيوطمورا عادل رسمى نبيه
36828oطب طنطارحمه حمدي عبدالحميد العزب حجازى
اعالم القاهرهشذى اشرف السيد سعد الدين644987
اداب االسكندريههبة حمدي عبد الحميد محمد423811
تجاره بنى سويفياسر سامح احمد عبد العزيز714415
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه حماده رفعت بيومي719716
نوعية بنهاياسمين على على حافظ229143
طب االسماعيليه ج قناة السويسرنا محمد شعبان شعبان الريدى658739
السن عين شمسمحمود ناصر محمد فرغلى129539
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفابراهيم صالح الدين ابراهيم عبد هللا812792
تجاره االسكندريهدينا سامى رمضان عبد القادر424279
4995o4تجاره جامعة دمياطعمر حسانين يحيى ابو محمود
فنون جميله فنون ج االسكندريههاجر على حسين على ابوسيف347556
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كليةاسمجلوس
اداب الزقازيقسماء اشرف السيد السيد642485
تربية قنا ج جنوب الوادىنجاح جابر موسى محمد737218
4975o2اداب طنطاآيه رأفت محمد سالم
591o74اداب المـــنصورهعصام البالسى محمد عبد الرازق
8o6o14تجاره سوهاجمحمود سمير محمود سالم
5778o1هندسة المـــنصورهاحمد ابراهيم محمد كمال البهلول
8o3536صيدلة اسيوطنورهان ناصر عبد الهادى السيد
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسياسمين صالح على حسين659359
51853oتجاره الزقازيقعزه عبدالغنى محمود عبدهللا
هندسة االسكندريهمحمد احمد محمود احمد سلطان456712
كلية الطب بقنانهالء عماد رشدى محمد742957
طب القاهرهتقى جمال محمد صالح48847
فنون جميله فنون االقصررواء خالد محمد عبد الكريم الشريف815497
45o317طب االسكندريهالزهراء حسن شحاته العليمى
صيدله طنطاهيثم حسين الغباشى عبداللطيف222247
صيدله بنى سويفهبه عزت شلقامى على723162
نوعية المـــنيايوسف ماهر يوسف سعيد712288
نوعية بنهادعاء هشــام سعد الدين السيد شعبان495991
اداب دمـــنهورمحمود صالح عبد الصمد احمد خورشيد426264
1189o7فنون تطبيقيه حلوانندى خيرى محمد ابراهيم
تجاره انتساب موجه  عين شمسامانى طارق صالح مختار275446
طب بنهاصفوه محمد احمد خيرى صقر215177
518o99طب االسماعيليه ج قناة السويسمـــنار على احمد على عبدالفتاح
35o692هندسة االسكندريهخلود عبد العزيز حسين النكالوي
تربية ابتدائي الفيومميار نبيل محمد حسن74392
صيدله طنطاساره محمد مصطفى حامد مصطفى228811
749oo3كلية طب االسنان جامعة أسيوطآية محمود سعدهللا احمد
3o1o36طب بنهاندى احمد عبدالعزيز حفنى
تربية طفوله اإلسكندريةهاجر عبد الجواد عبد العليم عبد الجواد417652
هندسة اسيوطرحاب سيد حسن محمد151654
22349oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سمير عبدالحكيم عبدالعظيم
5o1687كلية األلسن بنى سويفامل شــاكر فكرى الحجرى
اداب القاهرهرانا احمد محمد احمد31747
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد ايمـــن احمد حسن البشــات562174
58731oطب بنهاجوزفين جورج وليم جرجس الجمل
هندسة االسكندريهيحيى محمد سعد محمد والى345545
13367oاداب القاهرهوليم عادل وليم غبروس
122o62هندسة حلوانعمرو عصام حسنى الشــامى
574o54رياض اطفال المـــنصورهمـــنة هللا محمد شديد حسن خليل
34229oتجاره كفر الشيخجاسر عالء علي محمد على يوسف
3682o1تربية طنطاهبه عصام شوقى خطاب
39o31اداب عين شمسعمر عادل احمد محمد حسن
37oo62تجاره كفر الشيخهارون نبيل هارون مـــندور سالم
تربية بنى سويفنعيمه احمد محمد احمد63598
66o279طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسكريم محمود ابراهيم محمود السيد
355oo3هندسة المـــنيايارا سالمه محمد العزب ابوعاصى
اداب بنهامصطفى زغلول محمد اسماعيل279654
653o53تربية ابتدائي االسماعيليهتريزه لبيب فوزي نسيم عبد الملك
35ooo1اداب االسكندريهحبيبة مصطفى ابراهيم ابو بكر
73o959نوعية المـــنياياسمين خالف قطب عبدالنبى
طب سوهاجداليا كامل القاضي محمد816764
تربية الزقازيقهاجر محمد محمد احمد على اسماعيل587261
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كليةاسمجلوس
تجاره االسكندريهاحمد افتوح محمد محمد عبد هللا421189
اداب المـــنصورههاجر فخرى عبد الفتاح عبد الفتاح العجمى589425
صيدله االسكندريهايمان محمد مصطفى عبد الحميد البر367176
اداب المـــنياماركو عاطف صدقى واسليوس717563
كلية الصيدلة ج الساداتاميره اشرف محمد على هيكل219473
44o799كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورحسام رجب عبد الغني محمود حجاج
123o93اداب حلواناميره سيد حسن حسن
426oooالسن المـــنيامحمد محمود محمد محمود القصاص
56o115اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم محمد محمد شبانه محمد طلبه
تربية شبين الكومفاطمه عادل وهبه رزق232795
اداب المـــنياياره عماد حسين رجائى على713964
صيدله حلواناحمد شعبان مصطفى كمال شعبان279183
49o831تربية ابتدائي طنطامحمود صادق محمد صادق مـــنصور
اداب االسكندريهاالء حسني فتحي محمد بسيونى 423344
22396oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعلى محمود عبدالعزيز احمد
فنون جميله فنون حلوانسندس عبد العزيز محمد عبد العزيز36298
8oo46تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عزت حسن سليمان
حقوق القاهرهعزت احمد حسين احمد عبد اللطيف32612
تربية طفوله شبين الكومامل محمد يوسف خليل216627
459o86هندسة االسكندريهمحمد ابراهيم محمد االنصارى الغندور
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عماد عنتر موسى272591
71115oنوعية المـــنيااسماء يحى محمد عبدالفتاح
5o2652تربية جامعة دمياطشروق ناجي السيد العيسوي
طب اسنان المـــنصورهافنان جمال عبدالمـــنعم هاشم سيف643348
تربية ابتدائي عين شمسعبدهللا ناجح عبدهللا موسى خليل295644
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفايمان مصطفى احمد جاد821234
تربية بنى سويفوالء ناصر حسين محمد69227
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانهايدى عادل محمود على133915
طب بيطرى كفر الشيخبسمه عبدالسميع محمد شريف368263
5o1858تربية جامعة دمياطفاطمه الزهراء احمد احمد فرحات
تربية حلوانبسمله محمد على محمد احمد198241
كلية البنات آداب عين شمسبسنت ماهر عبدهللا عبدالرحمـــن197485
فنون جميله فنون حلوانشيماء جالل محمد فرج24733
صيدله طنطاهند محمد فهيم عبدالحميد عبيه222527
تجاره بنهااسماء عبد الهادى فاروق السيد643829
294o25كلية البنات تربية عين شمسمياده حسين محمد برانق
8o976oصيدلة بورسعيداسراء محمود محمد ابراهيم
8o47o8تربية سوهاجاميره محمد احمد مرسى
تربية ابتدائي كفر الشيخآية محمد رشــاد محمد عبد هللا377727
تربية اسكندريةنور هللا احمد حسن محمد على341344
هندسة عين شمسمى محمد صالح حسنى128133
هندسة شبرا بنهااحمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز شلبي296228
هندسة حلوانايه هللا مجدى مصباح البسطويسى احمد15515
هندسة طنطامروان عبد هللا عمر العرينى491518
طب بيطرى دمـــنهورعلي عبد العزيز علي احمد غالب442726
هندسة طنطامحمد احمد محمد الرفاعى362892
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىمينا مجدي قزمان بولس743537
رياض اطفال بنى سويفشيماء مـــنصور ابراهيم احمد719194
هندسة االسكندريهمهند السيد فوزى محمد زيدان456329
6o732اداب حلوانمعتز احمد مصطفى قرنى
29o865تجاره عين شمساحمد سمير محمود محمدشريفة
اداب اسيوطرحاب خليفه عبد القادر عبد الغنى795387
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تخطيط عمرانى القاهرهساره سعيد احمد عبد المجيد52253
64217oاثار قنا جنوب الواديحسام عطيه حسن عطيه
تربية المـــنصورهفؤاد حلمى فؤاد الباز565669
تجاره اسيوطمارتينا مجدى رمزى باشــا786783
تجاره الزقازيقعبد العزيز احمد السيد ابراهيم645255
اداب اسيوطشــاهيناز طه تهامى فراج795672
حقوق القاهرهاحمد معتز محمد نبيل محمد صادق114641
291o61هندسة اسيوطمحمد سعيد جميل عبدالعال على الدين
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىامل محمد محمد عبد الحق رمضان577248
صيدله المـــنصورهاحمد محمد محمد السيد مرزوق577313
277o69اداب بنهامحمد يحيى عبداللطيف عبدهللا
2o8115تجاره عين شمسمارينا مشرق مـــنير عزمى عوض
2o3519تجاره القاهرهسلمى مجدى مصطفى النحاس
طب بيطرى المـــنصورهمـــنى امين السيد عبد الهادى المدنى572357
تربية اسكندريةآية خميس حمادة عبدالغفار قشيوط428228
3649ooطب طنطاسحر رجب عبد القادر على شتا
تربية اسيوطاحمد ممدوح عبد العظيم احمد799181
2718oتربية عين شمسنورهان عبد الرحمـــن عيد عبد الغنى غنيم
 تربية الساداتايه جابر نوفل عبدالرؤف219665
تجاره عين شمسعبد الرحمـــن ابراهيم حسن حماد احمد141828
تربية رياضيه بنات االسكندريهبسنت محمد ابراهيم عباس حسن347588
تربية ابتدائي كفر الشيخأسماء خليفة محمد السيد خليفة374536
تجاره عين شمساميره امام محمد احمد273985
تجاره دمـــنهورعبد الرحمـــن اشرف محمد بيومى ابراهيم342779
123o45تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد محمد احمد محمد حسن
تربية طفوله طنطادينا عبد الحميد محمود عبد البارى498193
تجاره بنهارنا عماد احمد السيد نصر277717
كلية هندسة بنهاسليمان مصطفى سليمان محمد سليمان276995
تربية رياضيه بنين بني سويفاحمد سعد عبد التواب مصطفى76467
تجاره عين شمساميره رضا عبدالفتاح يوسف283452
56o555عالج طبيعى ج كفر الشيخبسمه مصباح عبد المـــنعم ابراهيم امان
تربية ابتدائي بنى سويفاسالم خالد عبد العزيز على63674
هندسة الزقازيقمحمد عالء يوسف عبده على635736
اداب عين شمسهنا حازم عبدالباسط محمد192451
8o3661تجاره سوهاجاسالم احمد حماد قاسم
21o51oعالج طبيعى القاهرهنسرين ربيع حسين فرغل محمد
414o53هندسة االسكندريهعمر نبيل فتحي متولي على سليمان
37514oتربية كفر الشيخعادل شريف عادل حامد خليل الجوهرى
2627ooطب عين شمسفجر رضوان عبدالحليم محمود
42849oتجاره االسكندريهنورهان السيد محمد دياب
حاسبات ومعلومات المـــنصورهريهام عادل محمد حسن زيادة585974
السن عين شمسهاجر ابراهيم كامل عبد الحميد24642
366o16حاسبات ومعلومات بنهاعبدالجواد ايمـــن عبدالجواد عوض
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةامل سيد احمد محمد غراب222852
صيدلة المـــنيايسرا محمد على عبد البصير728497
تربية ابتدائي قنا ج الواديرحاب فراج فكرى طاهر742718
سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد محمود اسماعيل عبد المجيد521286
طب المـــنياهاجر باسم محمد بشندى714269
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسكريم عماد جابر حماد217445
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوانوداد محمد خليل ابراهيم128948
هندسة سوهاجمحمد نبيل محمد ابو المجد815196
7o252صيدله بنى سويفمحمد محمد محمود رضوان
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كليةاسمجلوس
اداب االسكندريهمريم هشــام حسن محمد عبد الغنى346682
عالج طبيعى القاهرهإسراء حسام محمود حسين498585
تربية اسكندريةحسين عبدالنعيم على هنداوى مصطفى344766
اداب طنطارضوه سمير سعد احمد359174
27692oتجاره بنهااحمد ابراهيم حسنين عبدالمـــنعم ناصف
اداب االسكندريهايمان عمر عويس بسطاوى349988
اداب طنطانوسه ابراهيم السيد العنانى359866
12o489هندسة حلوانسجى عادل ابراهيم فهمى الغنيمى
8o19o1تربية اسيوطحاتم ميخائيل امين حبيب
نوعية بنهازهراء سيد امين السيد نحله278157
2o2584تربية عين شمساسماء عبدالفتاح محمد الصياد
اداب االسكندريهأية صالح صادق عبد الغني سليمان423884
3537ooتربية طفوله طنطااسماء محمد محمد عيد
66o73oكلية أداب بورسعيدمحمد ياسر محمد السيد الزند
تربية طنطاهدى مسعد مسعد سالم494724
5o1619تجاره جامعة دمياطمحمد محمد العربى البربير
كلية البنات آداب عين شمسرضا على محمد ا حمد عطا42286
2o4791تجاره عين شمسنسيم سامى نسيم اديب
طب بورسعيدفاطمه الزهراء عادل ابراهيم حسين عجيله579474
49o417برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواندينا فتحى محمد عبدالعزيز
41898oتجاره االسكندريهكريم محمد على محمد على
271o7تربية حلوانجهاد محمود عبد السميع ابراهيم
18887oهندسة القاهرهاحمد محمد عبدالعال عبده
طب بنهاعمر شريف محمود الفيشــاوى217372
4932o7طب المـــنصورههبه سامح ابراهيم القميرى
حقوق قنا جنوب الوادياحمد محمود محمد ابو زيد742798
هندسة عين شمسهاشم مجدى هاشم رضوان131361
35854oهندسة طنطااحمد وجيه بكر البهي سلطان
صيدله حلواناحمد ياسر محمد محمد18155
هندسة المـــنصورهعمر محمود سعد عبد الحميد العرابي563546
صيدله االسكندريهايمان عوض جميل كيالنى432797
41o9o1اثار القاهرهميار أحمد جابر احمد محمد عبدهللا
تربية شبين الكومسلوى صالح احمد عبدالجواد225489
هندسة عين شمسهند طارق محمد عصمت محمود الجندى192251
329o3تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد مجدي محمد عبد المـــنعم المـــنياوى
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيه/رياضةفايز ياسر عبد الحكم محمد دياب588569
657o23هندسة االسماعيليةمحمد صالح ابراهيم السيد
تجاره عين شمسامـــنيه احمد كامل محمود128223
حاسبات ومعلومات شبين الكوميوسف شبل احمد ابوالفتوح233719
8o13o7اداب اسيوطايمان عبد هللا محمد هريدى
اداب حلوانبسنت اسامه عبده ابراهيم153555
حاسبات ومعلومات عين شمسعبدهللا عبدالخالق فايز محمد مصطفى192895
تربية رياضيه بنين االسكندريهمحمود احمد عبد الرحمـــن السيد القاضى343723
356oo9تربية طفوله طنطااالء مهدى عبد العزيز الجوهرى
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمحمد خالد محمود خليل222112
تجاره المـــنصورهمحمد عبد الفتاح نورالدين احمد محمد572996
طب كفر الشيخاسماء بدير ابراهيم خضر377334
8o25o2تجاره اسيوطاسماء محمد على عبد المغيث
189o6تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانروان ناصر محمد على زهران
تربية ابتدائي بنى سويفاميره محمد سيد احمد68686
81o178طب سوهاجريهام سلطان محمد خضيري
72o359رياض اطفال بنى سويفهاجر عبدالباسط محمد احمد
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52o33اثار قنا جنوب الواديريهام سامح عبد الفتاح الشحيمى
6o193صيدله القاهرهساره رشدى محروس على
طب االسماعيليه ج قناة السويسندى خالد محمد عثمان788717
226o93نوعية اشمونفاطمه خيرى السيد بكر
تربية الزقازيقهند جمال موسى محمد موسى646324
إعالم القاهره/رياضةمـــنة هللا جمال محمد محمد مرسى124397
اداب اسيوطهيالنه عماد حلمى غالى786785
36816oكلية اآلثار باالقصرهدى شبل عبدالسالم عمر الصياد
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسراء يحى سيد همام729463
صيدلة المـــنيااحمد محمود ابو عفيفى على755973
تربية كفر الشيخاسماء محمد عبد الحميد ابوالعال المـــنشلينى369439
تربية طفوله سوهاج طالباتمديحه عبد الروؤف عطيه رزق هللا818682
كلية االثار ج اسواننور محمد السيد طمان489314
صيدلة اسيوطمـــني عزت احمد عبدالنبي749699
تربية المـــنصورهسالى سامح محمد محمد ابو شريحه563633
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن حسن عبد الحميد محسن65929
تجاره اسيوطعبد الرحمـــن بدر مرعى ابراهيم792917
صيدله عين شمساحمد عادل صالح حسن133221
تجاره اسيوطعبير ابراهيم داخلى خليل799412
43o357تجاره طنطاسامية سعيد حفناوي اسماعيل أبو النجاه
هندسة اسواننعمه محمد حسن احمد834487
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد سمير مصطفى محمد سرور362548
5o2361هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن بكر احمد مقلد
74369oتجارة قنا ج جنوب الواديساره يحى سهرى الكامل
2o3392هندسة القاهرهناريمان رياض عبدالشــافى عبد الحليم الجاويش
36o62oصيدله طنطااسراء سمير يوسف محمد ابراهيم
423o37تربية أساسي اسكندريةفاطمه صالح عطيتو ابراهيم جمعة
13322oطب بيطرى القاهرهاحمد حسين مهدى عمر
نوعية بنهازينب طارق صبحى احمد278159
تربية ابتدائي كفر الشيخغادة عبدالسالم عطيه امام377996
227o27تربية بنهامصطفى محمد عبدالواحد بكر
729o39صيدلة المـــنياحماده ربيع عبدالعظيم محمد
42o8o8اداب االسكندريهمحمد عبد الرحمـــن بسيونى عبد الرحمـــن الشهاوى
4112o7اداب االسكندريههند أشرف يوسف عزالدين حسني
5o7449تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتعلياء محمد ابراهيم ابراهيم درويش
57516oاداب المـــنصورهاحمد باسم صالح عبد الخالق محمود
5o5616هندسة المـــنصورهاسراء عبد الغفار كامل عبد الغفار غانم
هندسة اسيوطندى محمد عبد العظيم علي صالح124534
هندسة المـــنصورهخلود جمال محمد متولى الشطوى567295
22o453تجارة جامعة الساداتاحمد فوزى عبدهللا عبدربه سعد
هندسة عين شمسيوسف احمد يوسف محمد261694
27843oتربية ابتدائي بنهاهاله جمال عبدالحافظ احمد زاهر
حقوق االسكندريهاميرة رجب صابر يوسف السيد423111
22o44oفنون جميله فنون المـــنيامحمد هشــام زايد محمدزايد
3o4oo6اداب انتساب موجه عين شمسمى احمد عبدالحميد محمد
حقوق عين شمسمريم ماجد عبد السالم على تمام16574
صيدله طنطاامـــنيه محمد هاللى عفيفى شديد228759
فنون جميله عماره ج حلوانمينا اشرف اسحاق زكي115554
667o88تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد كمال مصطفى يوسف سلطان
215o5اداب انتساب موجه القاهرهاسماء محمود عبد الحميد ابراهيم
هندسة عين شمسايمان محمد عبدالمحسن السيد العبد196649
اداب االسكندريههاجر محمود حسن احمد على341349

Page 2061 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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علوم سوهاجاسراء عبد الاله احمد محمد829318
اداب اسيوطاحمد مصطفى عبد الحميد عبد العال793851
طب كفر الشيخفاطمه محمد محرم حسن384344
تجاره عين شمسمحمد جمال الدين عيسى محمد131482
8o1261هندسة اسيوطرحاب محمد محمد حسين
تجاره الزقازيقاحمد عادل بدوى بيومى حسان667983
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنى كامل دسوقى ابراهيم152174
3o982اداب انتساب موجه القاهرهشيماء توبه محمد سرحان
صيدلة المـــنياشيماء فرج احمد محمد753111
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف عادل مسعد لوزه269515
صيدله االسكندريهاسراء محمد عبده على رمضان348463
17o32تجاره القاهرهمحمد احمد صالح فرج البحيرى
145o36حقوق عين شمسمحمد احمد مجاور راغب
تجاره انتساب موجه قاهرهامال صالح عبد هللا عبد العزيز153531
اداب المـــنياسيد احمد حسن اسماعيل711242
كلية البنات آداب عين شمسهدير سيد سيد محمود131956
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعبدالرحمـــن جمال صابر عبدالعظيم753648
طب اسنان جنوب الوادىنيفين ايليا مرقس ملطى785726
81oo52كلية األلسن سوهاجهانى جميل فرح شنوده
كلية البنات تربية عين شمسمـــنه هللا احمد فراج سعيد271669
تربية ابتدائي بنى سويفشــاهندا نجم الدين محمد محمد66841
222o32عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد على محمد عماره
2773o3تجاره بنهااسماء سامى محمد عبد ربه خليل
19o916تجاره القاهرهيوسف محمد فتوح محمد عبد المطلب
72o88هندسة اسيوطكريم نبيل فتحي محمود
8o6462هندسة سوهاجوالء صالح صابر احمد
اداب القاهرهعائشه حنفى فاروق عبده31462
5656o7حقوق المـــنصورهرضا محمد عبد السالم على عيسى
64319oتربية الزقازيقسها ابراهيم ذو الفقار محمد عيد
49546oكلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهآيه حلمى محمد البطحيش
تربية رياضيه / بنات طنطاعال عنتر احمد السيد عيد355341
15548oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن على يونس يونس
تجاره اسيوطمحمد عيد محمد عثمان794919
4254o7تربية أساسي اسكندريةعمر فتحى محمد عبد السالم  عبد الها دى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم هاني عبد المـــنعم ابو النور152234
طب بيطرى بنهاسلمى احمد محمد بيومي278695
طب المـــنصورهرقيه محمود عبد الغنى ابو الفضل495494
اداب انتساب موجه القاهرهسندس مصطفى عبد هللا محمد25741
29o9o2تجاره عين شمسيوسف محمود احمد محمد
5618o9تجاره المـــنصورهمحمد صالح ابراهيم انيس صالح
5o2743تربية جامعة دمياطايمان احمد احمد مبروك شطا
1551o8صيدله القاهرهندا عبد الرحمـــن فتحي زكي
طب اسنان طنطااسماء جمال عبدالمجيد محمد278652
36741oتربية طنطارغده حسن هنداوى المصري
تجاره عين شمساحمد حمدي امام سيد ابوحمير288958
23o58oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مرزوق عبدالعليم عبدالعزيز
اداب القاهرهنورهان عبد الحميد بديع حافظ39462
58398oهندسة المـــنصورهخالد عبد الوهاب خليفه رجب الطامي
طب المـــنصورهمحمد احمد عبد هللا مصطفى األحول487362
124o52تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا ناصف فتحي فنيار
نوعية بنهازينب محمد ابو العنين مرسى286246
8o753oتربية طفوله سوهاج طالباترانيا محمد احمد على

Page 2062 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
اداب المـــنصورهالسعيد رأفت محمود محمود الرشيدى498894
طب بنى سويفنورهان طارق رشدى محمد717177
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد احمد فهمى شتية212245
492o4تجاره القاهرهعبده محمد عبده مـــنصور عبد الدايم عبد الاله
هندسة االسكندريهمحمد خالد عبد الفتاح عبد هللا457398
تربية طفوله شبين الكومدعاء احمد عبدالرحمـــن احمد225131
حقوق قنا جنوب الوادياسماعيل احمد ريان مصطفى733661
هندسة سوهاجاحمد على محمود شعبان832486
صيدلة سوهاجسلفانا نعيم ايوب رياض811135
2954o7تجاره عين شمسمحمد عصام الدين مسعد على شبانه
اثار الفيوماسراء فؤاد السيد محمد133789
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسالم ايمـــن محمود عبدالواحدالمدبولي442371
37o346تربية كفر الشيخأسماء محمد على اسماعيل الزينى
صيدله الزقازيقايه نزيه محمد امين الربع637693
هندسة االسكندريهعمرو فهمى حسن فهمى342748
اداب اسيوطحسن طارق حسن احمد791672
طب المـــنصورهمها فريد فريد الصياد492565
نوعية االسكندريهداليا طاهر عبد الرحمـــن محمود429134
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةوسام حسنى عبدالشــافى ابراهيم286969
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدهللا نبيل شعبان صاوى296455
3356o2تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحمصطفى محمود محمد إبراهيم المالح
طب اسيوطشروق محمد حسام الدين عبد المحسن محمود791782
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةسمر السيد عبد الفتاح اسماعيل مسلم579462
طب الزقازيقياسمين محمد على محمد عدس638251
268o85اداب عين شمسمـــنه هللا محمد ابوزيد حسن
5o58o7طب بورسعيدهاجر محمود محمد عبد الرحمـــن الصالحي
اثار القاهرهمحمد محمد سامي يوسف147913
هندسة االسكندريهمحمد وفيق سعد السيد ابراهيم414166
طب االسكندريهمحمد زكريا أنور الجمل441429
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةسلمى احمد على محمد652487
47o28طب اسنان القاهرهاحمد عبد المجيد احمد عبد المجيد
تربية حلواناميره احمد سيد ابراهيم28878
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد السيد حامد محمد حامد656847
طب االسكندريهأحمد عبد الصمد كمال الشناوى442773
صيدلة اسيوطِمنى حسن عبد الصادق حسن788668
تربية طفوله طنطاايه محمد راضى عبدالغنى الصى489356
15o293اداب حلوانمحمود عادل سيد فوزى
كلية هندسة الطاقة بأسوانآالء محمد احمد صالح748642
476o4صيدله القاهرهايمان حامد توفيق احمد
هندسة المـــنيافداء محمد انيس مصطفى523553
هندسة االسكندريهندى السيد مرسي مرسي متولي414299
22oo12هندسة شبرا بنهامحمد مختار حامد محمود ابوطالب
هندسة اسيوطغاده خالد فتوح محمد الحصري236415
59o219طب اسنان المـــنصورهنها على شحاته على السيد
رياض اطفال المـــنيا طالباتليلى عبد المـــنعم زيدان محمد715653
358o53تربية طنطابشوى نبيل فؤاد قاصد
فنون جميله فنون ج االسكندريهتقى على ابراهيم غالية351389
حقوق االسكندريهايريني محسن صفوت محب336216
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد محمد فرج سعيد439855
 تربية الساداتاسراء احمد عبدالعزيز ابوالنجا214299
تربية ابتدائي الزقازيقاسراء محمد حسين ابراهيم درويش648987
اداب كفر الشيخعمر يوسف عبد الحميد الملوانى411465
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231o4oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود جالل كامل عبد الحميد سلطان
اداب طنطااحمد محمود مصطفى محمد خليل488559
كلية اآلثار باالقصرمـــنال احمد محمود محمد237437
تجاره بور سعيدشروق احمد  محمد احمد عبداللطيف بعيله636695
3o376oحقوق عين شمسمروه خالد حسين عبدالتواب
7375o8تجارة قنا ج جنوب الواديجمال محمد أبو الحمد محمد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةكيرلس خليفه خليل جاد815188
8o534oطب سوهاجزهراء أبو الفتوح مطاوع احمد
12o616هندسة عين شمسيوسف رأفت عزيز لبيب
تربية الفيومرشــا سيد رمضان متولى79285
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد وليد احمد عبدالحليم حسن192817
نوعية بنهاهدير حمدى عبدالسميع عبدالحافظ278194
43119oتربية ابتدائي دمـــنهورحنان محمد فرج مصطفى
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسرامى رضا السيد ابراهيم غبور568964
81524oتربية سوهاجفاطمه عصمان سالم عصمان
علوم كفر الشيخمحمد هشــام السيد ابراهيم خليل376258
2o7567اداب انتساب موجه عين شمسكريستين خالد ذكى حنا
29o38oتربية ابتدائي عين شمسامـــنيه جمال على خطاب
السن عين شمسريم محسن محمود على البرلسى193483
5o79o4هندسة طنطااحمد عبده عبدالغفار األفندى
هندسة االسكندريهيوسف مـــنصور على على البربرى457196
2o3925التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمى اسامه احمد محمد
كلية األلسن سوهاجريهام سعيد عوض محمد812329
5o3515تربية جامعة دمياطليلى نبوى حامد حافظ بدر
اداب المـــنياعبدالوهاب ربيع عبدالوهاب خليفة715538
8oooo4نوعية اسيوطنرمين عاطف جاد ميخائيل
34o791تربية أساسي اسكندريةعبد الرحمـــن محمود فؤاد محمود حسن
485o36هندسة المـــنصورهيوسف عبدالحليم احمد محمد شندى
طب المـــنصورهمحمد صالح طلبه احمد583411
هندسة الزقازيقمحمد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب647148
هندسة القاهرهرحمه عادل سيد محمد197698
8o9744تربية سوهاجناهد مرتضى ابراهيم محمد
2216o8طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى فوزى عبدالشــافى ابراهيم
3593ooتجاره طنطانورهان محمد السيد رمضان
كلية طب االسنان جامعة أسيوطمحمد عماد احمد محمد على السنباطى787252
تجاره اسيوطرومانى رأفت فايز يواقيم795111
صيدله القاهرهاروه رضا سعيد عامر47592
497o81تجاره طنطاعبد الرحمـــن محمد ابو المعاطى محمد الغرابلى
24o737اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةوالء محمود عبدالحليم موسى سالم
8o4o76تربية ابتدائي سوهاجمريم فوزى فخرى شنوده
اداب انتساب موجه القاهرهعبد الرحمـــن نبيل عزت مبروك45418
14oo58حاسبات ومعلومات عين شمساحمد محمد فتحى درويش
اداب القاهرهميرنا حسام الدين رجب عمر114886
طب المـــنيامارى خلف ميخائيل فهمى723755
 تربية الساداتوالء سعيد طاهر كساب219174
تجاره دمـــنهورمحمد حسن متولى عبد الهادى426679
صيدلة المـــنياجيهان احمد محمد عبدالعزيز725335
587o4oتجاره الزقازيقمحمد عبد هللا السيد معوض صبح
4o767طب القاهرهياسمين مصطفى عبد الحميد الجزار
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفتحى حسنى عبدالفتاح سالم زيان234926
تجاره اسيوطتغريد جمعه سالم مصطفى794943
اداب االسكندريهمـــنى محمود عبد العاطى ابراهيم336237
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19538oهندسة عين شمسهبه خالد عبدهللا الشريف
اداب دمـــنهورمـــنجد مـــنجد ابراهيم حسن   ابوالزين425426
نوعية الزقازيقعبدالرحمـــن محمد عبدالحميد على646136
تربية بنى سويفاحمد رضا عثمان محمد93969
تربية ابتدائي قنا ج الواديمريم ابوالقاسم محمد احمد745146
645o3oاداب الزقازيقنورهان مصطفى عبدالحميد عيسى
تجاره بنهاابراهيم جمال ابراهيم محمد زيد285765
3o481هندسة اسيوطاحمد حمدى عويس طه حسن
صيدلة سوهاجريهام شلبى عامر سليمان737269
22o94تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمها رجب محمد ابراهيم
44o494عالج طبيعى ج كفر الشيخمؤمـــن محمد سيد احمد اسماعيل سالم
2o51o6هندسة عين شمساحمد خالد سيد احمد مصيلحى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد عزت احمد ابراهيم سالم المسيرى592277
تجاره كفر الشيخمحمد صبرى عبد الونيس الجندى384771
7959o3صيدلة اسيوطمارينا عادل يوسف عطا هللا
طب بنى سويفمحمود فريد محمد عبد هللا67652
375o43كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمود رضا ابراهيم صالح
طب االسكندريهسعاد جابر فتحى عطية حفنى446145
57731oطب بيطرى المـــنصورهاحمد كمال السيد عبد الهادى الجوهرى
تربية عين شمسمهند ابراهيم محمد محمد136546
كلية حقوق المـــنيامصطفى اسامه السيد عبدالمجيد722531
233oo3تربية رياضيه بنين جامعة الساداتمحمد االحمدى عبدالرحمـــن سعد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمـــنه هللا عماد احمد كامل محمد229527
295o3oتربية ابتدائي عين شمستمـــنى عواد مهنى ابراهيم احمد
طب بيطرى كفر الشيخايمان عبدالفتاح بركات جحا374318
اداب االسكندريهعلياء عادل احمد عبد الموجود مصطفى419996
تجاره االسكندريهندى مجدي فتحي  حسن النمر411198
195o37كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمـــنه هللا حسين محمد محمد احمد
اداب االسكندريهاحمد محمود عرفان ابو العزم سالمه418975
74o242نوعية موسيقيه قنااالء مجدى مصطفى محمد
هندسة اسيوطيارا يحي حسن السيد35914
5o9519تجاره الزقازيقمحمد السيد سعيد مـــنصور هزع
نوعية اسيوطاسالم محمود احمد خليل794754
تربية حلوانمارينا محسن جوهر مسعد274392
82o193كلية األلسن ج أسواناروه اسامه جعفر ماهر
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورالهدى خليل محمد مكى حسن52752
42o768اداب االسكندريهكريم محمد فاضل محمد سعيد
تجاره عين شمسمـــنى عادل فكرى شحاته121422
4195oهندسة المطريه جامعة حلوانحسام محمد قرنى مرسى
طب بيطرى القاهرهمحمد مصطفى احمد محمد267512
21426oطب بنهاانغام احمد محمد حسنين
13o741اداب انتساب موجه عين شمسرحاب حربى محمد احمد
4512o9كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةساره زايد ابراهيم ادريس يادم
6614o6هندسة بور سعيدندى هاني احمد عبد السالم بدير
425o83تربية طفوله اإلسكندريةسلمى محى الدين عبدالحميد شمس
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد حمدى احمد عبد المـــنعم366255
تجاره عين شمسكارول خالد داود عجايبى114151
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسهشــام سعد السيد ابو المجد651678
5131o5اداب الزقازيقعمر عالء الدين السيد محمد عبد الوهاب
76o65اداب الفيومسمر محمد عيد محمد
عالج طبيعى القاهرهنرمين فتحى احمد محمد59993
7595o3كلية الطب بقنانها محمد عبد الراضى احمد
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تربية طنطادنيا محمد خيرى محمد ابراهيم سالمه353749
تربية شبين الكومنورا مـــنير محمد الجندى222726
51385oتجاره الزقازيقاحمد محمد سعيد محمد غريب
5o6766تجاره جامعة دمياطرنا شعبان عبدالقادر الشربينى قلموش
طب بيطرى اسيوطجهاد طلعت محمد سيد798581
تربية ابتدائي اسوانزينب مـــنصور محمد تهامي821773
14o367تجاره عين شمسنور الهدى اسامه محمد عبد الرحيم
نوعية عباسيهمياده صبرى احمد الطوخى حسانين النجار287817
263o74هندسة عين شمسعمرو احمد حنفى محمود
اداب الزقازيقاحمد فرحات محمد ابراهيم641711
6487o3تجاره الزقازيقعبد العزيز حسين عبدالعزيز حسين حسن
هندسة القاهرهبوال بشرى جابر جوده24272
اداب الزقازيقيارا ابراهيم احمد ابراهيم647359
تربية اسيوطساميه جمال ابراهيم خميس795395
263o89تجاره عين شمساسالم محمد نورالدين عبده عبدالغفار
7963o9تربية ابتدائي اسيوطميرنا نجدى انور بسطا
طب بيطرى القاهرهاحمد السيد عبد السالم محمد18565
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمروه محمد محمود عبد الحميد79956
طب طنطااسماء رمضان عبد المقصود السيد الغبيسي449352
238o18تجارة قنا ج جنوب الواديبسمه هاشم محروس محمد
اداب االسكندريهحبيبة وليد السيد احمد فرج424368
57147oصيدله المـــنصورهرضا ربيع رجب عوض جبل
643o37طب الزقازيقنرمين ابو المـــنصور سليم محمد
اداب حلواناسامه نصر عبد الغني الجابري88826
تجاره انتساب موجه قاهرهايه على حامد هليل55391
السن المـــنيامحمود عبدهللا محمود محمد الوكيل235625
صيدله المـــنصورهمصطفى عبدالرحمـــن عبدالرافع فضل األشعل487377
صيدلة اسيوطاسماء حامد عبد الواحد محمد798558
6489o8رياض اطفال المـــنصورهايمان احمد محمد عبد المقصود
اداب القاهرهمريم يحى سيد محمد محمد شهاب154976
64723oتربية ابتدائي الزقازيقالزهراء ناصر حلمي احمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمينا بولس حنا اسحق حنا244145
هندسة اسيوطعمر محمد السيد العربي حسن هجرسى663736
صيدله االسكندريهروضة عادل احمد باز364881
حقوق عين شمسحبيبه اشرف عبدالسالم شوقى احمد ابراهيم188214
هندسة طنطامحمد صابر محمد الدرس223851
صيدله الزقازيقاحمد عبدالغنى السيد ابراهيم525124
تربية ابتدائي عين شمساالء محمد دخيري عمر126189
حقوق عين شمسيوسف احمد محمد عبدالوهاب العزب262546
سياحة وفنادق المـــنياايات ممدوح صابر عبد الحفيظ796927
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوررنا عادل عسران حميده رحيل451197
تربية طفوله الزقازيقميار محمد نبيه محمد حراز586782
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةامال عبدالعال على زبير636157
تربية طفوله شبين الكومايه محمد صابر عبد هللا صبيحه232375
هندسة حلواندميانه مدحت نعيم عشم هللا خير124388
44o868طب بيطرى دمـــنهورمحمد جابر عبد السالم محمد مبروك
8o4962تجاره سوهاجمحمود جمال السيد احمد
66224oرياض اطفال بورسعيدامـــنيه مجدى مصطفى ابراهيم حسونه
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسحازم اشرف محمد محمدسند636429
156o2oطب اسنان القاهرهفاطمه ربيع طلب صديق
24o266تربية شبين الكومعواطف رشدى مسعد شنوده
طب اسنان طنطااسماء السيد احمد الصاوى زغلوله368394
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كليةاسمجلوس
رياض االطفال ج االسكندرية فرع مطروحايمان محمد حسين احمد الباجورى336218
8336o3صيدلة اسيوطمحمد حمزه الصادق عبد هللا
4236o4رياض اطفال االسكندريه طالباتبدور عواد احمد محمد علي
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسراء سمير مـــنصور على652667
هندسة الفيومعيد عبد الحليم عبد المعبود شعبان69953
5819o8طب بيطرى المـــنصورهريهام محمد مصطفى محمد الشربيني
577oo4اداب المـــنصورهسالى حامد محمود محمد المـــناوى
2o46o4تجاره عين شمساسامه ايمـــن انور ابوالحديد
26651oهندسة القاهرهغاده سيد محمود ابراهيم
5644o2تربية المـــنصورههدير عادل محمد جالل ذكى معاطى
كلية األلسن كفر الشيخعلياء ايمـــن محمد عبد القادر خزام364639
365oo3صيدله االسكندريهمي يحيي ابراهيم محمد جاب هللا
4923o6تربية ابتدائي طنطاسعاد احمد جاد الكريم حسين احمد
صيدله القاهرهمصطفى احمد محمد عمارة17363
261o35هندسة عين شمسمحمد السيد مصطفى زكى
تجاره المـــنصورهعبد العزيز ايمـــن عبد العزيز السيد احمد565636
36oo64طب طنطامى عبد السالم عبد هللا العقبى
هندسة االسكندريهخالد احمد محمد صادق ابو العال414157
حاسبات ومعلومات القاهرهانجى حشمت فهمى حكيم فرح34899
تجاره جامعة دمياطعبد الرحمـــن رمضان يونس الديب499871
564o94تجاره المـــنصورهمجدى عماد مصطفى عرفه شــادى
34o77oتجاره االسكندريهاحمد محمد محمود محمد سليمان
74o224كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىابتسام احمد خلف هللا عبد هللا
2o17oتجاره عين شمسفضل هللا االمين محمد فضل هللا غزالى
3o4368هندسة الفيومسها عصام مرزوق على
73ooo9كلية التربية الفنية ج المـــنيامريم مجدى فكرى جيد
5o656oتجاره جامعة دمياطاحمد محسن احمد ابو المعاطى مفتاح
5oo2o6هندسة اسيوطحسين رضا على محمد سالمه
73o853تربية ابتدائي المـــنياأيه طارق أبو كريشه أحمد
تجاره بنى سويفاالء طلبه عبدهللا عبدالعزيز723253
نوعية طنطاطارق محمد احمد احمد المشد357852
تربية ابتدائي بنهاسماح محمد ابراهيم محمد277731
2893o4كلية بنات شعبه طفوله عين شمسامل سمير عبدهللا محمد هزاع
2316o3اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةبسمه حمدى مرتضى األعرج
صيدله حلوانايه محمود عويس خليفه69268
اداب طنطاعمر عبد الرحمـــن عامر عبد الهادى عامر366361
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن اسماعيل سالمه مصطفى كريم343161
حقوق بنى سويفمـــنار احمد رجب كامل74441
291o85اداب عين شمساالء اسامه سعيد ابراهيم
4267o1تجاره دمـــنهورمحمود شعبان حسن حسن بهايم
23oo62صيدله طنطااميره احمد محمد مصيلحي عمر
اداب عين شمسسلمى صالح محمد مصطفى298948
تجاره بنى سويفاحمد سيد تونى سيد711233
43o3o4تربية ابتدائي دمـــنهوراسراء عبد الحكيم محمد عبد النبى السيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرانيم نصر عوض هللا احمد37347
هندسة شبرا بنهانهى خالد مصطفى اسماعيل132488
تجاره انتساب موجه االسكندريهنادية السيد سعد على ابو شريبة348779
72423oرياض اطفال المـــنيا طالباتكاترين صموئيل داود حبيب
8oo5o8تربية اسيوطايرينى ناصر ماهر شوقى
 تربية الساداتاحمد سمير عباس ناجى212148
2o4521تجاره عين شمسمحمد احمد عبدالرحمـــن احمد عامر
طب االسكندريهايرينى عماد هالل عياد بخيت349691
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كليةاسمجلوس
735o39حقوق قنا جنوب الواديمحمد ابو الوفا عطيتو حسين
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهدير محمد عبد العزيز عباس146369
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانتقى شريف عبدالشــافى عبدالغني264878
42156oاداب كفر الشيخمارك سامى فايز حنا مقار حنا
تربية ابتدائي بنى سويفلبنى رضا محمود محمد67288
تربية اسكندريةرنا أشرف محمود مهران423627
طب بيطرى كفر الشيخمحمد صادق عبدالغنى عماره486422
5o3o68تربية جامعة دمياطبيداء شكرى محمد السيد الرفاعى
8o6976صيدلة سوهاجنورهان زكريا اسماعيل محمد
4567o3هندسة حلوانعمرو محمد احمد ماهر محمد عبدالهادى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنة هللا اشرف مصطفى اسماعيل34956
14o893هندسة عين شمسسندس محمد عبده محمد
صيدله المـــنصورهمروه عادل محمد القصير494459
تربية أساسي اسكندريةاسراء دسوقى سعد محمدالقللي348683
هندسة الفيومطاهر ابراهيم انور عبد المجيد56676
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسنرمين رفعت رمزى بخيت292261
422o52تجاره االسكندريهاسماعيل مصطفى اسماعيل محمد كشير
صيدله المـــنصورهسهيله محمود محمد احمد ابراهيم الكوش594236
هندسة طنطاحسان مصطفى مصطفى اللبيدى352788
نوعية كفر الشيخمحمود صالح محمد عبدالرءوف375835
1278o4تجاره عين شمسامانى خالد عبد الرحمـــن ابراهيم
طب الزقازيقايه محمود احمد ابراهيم649996
اداب حلوانرانا رؤوف جرجس مكارى128282
2373oتجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى عبد العال حسن محمد
طب اسنان المـــنصورهنهاد سمير زاهر البحيرى561252
577o24صيدله المـــنصورهامال نبيل محمد عوض حسين
طب الزقازيقاحمد عمر محمد رياض645936
1944o4تجاره عين شمسمحمد قدرى اسماعيل احمد حجاب
36754oطب بيطرى كفر الشيخايه االحمدى ابراهيم الصياد
13618oاداب انتساب موجه القاهرهراغدة سعد محمود عبد العاطى
اداب انتساب موجه القاهرهعال عصمت على محمد السيد31156
8182o6هندسة قناحامد الضبع عثمان احمد
هندسة شبرا بنهاامير حسن محمد حسن57776
اداب الزقازيقغيداء رضا محمد محمد السيد638327
73922oاداب قنا ج جنوب الوادىامانى جمال محمود مـــنصور
48711oصيدله الزقازيقمـــنه هللا اسامه محمد عبد الباقى بخيت
22o65اداب انتساب موجه القاهرهمارينا مهدى حلمى باشــا
3647o1تربية طنطاهاجر السيد علي عايد
السن عين شمسعنان اسالم احمد ماهر محمد278399
36376oاداب طنطاايمان احمد محمد لطفي سنبل
14o413اداب عين شمساميره حمزه كامل حسن
28o682تجاره عين شمساحمد عالءالدين عبدالرزاق مصطفى
تربية اسكندريةاسراء محمد عبده أحمد مصطفى347562
27763oصيدله الزقازيقرؤى مجدى عبدالموجود جاد احمد
2681o4تجاره عين شمسهاجر طه احمد عبدالوهاب
هندسة الفيوماحمد مصطفى مصطفى عرابى موسى663114
44o345عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد جمال شحاته عشرى
اداب القاهرهسحر ابراهيم زكى ابراهيم57432
كلية األلسن بنى سويفحسناء احمد طه محمد66783
هندسة عين شمسكريم السيد محمد احمد24524
السن عين شمسمـــنى السيد عبد الهادى محمد658164
3oo632اداب بنهااحمد العزب جاد العزب هالل
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كلية الصيدلة ج الساداتايه يحيى عبدالوهاب يونس232285
صيدله عين شمسهدى ياسر عثمان غانم عبد العليم خشت192546
طب بورسعيدمحمد صالح محمد محمد مصطفى البنا664186
نوعية االسكندريهايناس عبدالمـــنعم على ابودياب428475
السن عين شمس/رياضةريهام طه حسن شفيق محمد شمس الدين188198
هندسة االسكندريهرضوى جمال محمود السيد موسى454393
نوعية كفر الشيخايه جبر على عبد الخالق حجازي377972
نوعية طنطامريم عماد ابراهيم احمد الكردى486862
646o14تجاره الزقازيقمحمد رشــاد محمد زارع عبد الستار
صيدله حلوانصفا يوسف محمد محمد78519
تجاره عين شمسفاطمة الزهراء مصطفي حسين عامر137542
15188oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننور عزت شكرى زكى
41914oتجاره االسكندريهمحمد احمد محمد علي عبد المجيد
5712o3التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةوالء مروان احمد سليمان
تجاره جامعة دمياطمحمد اشرف السيد كيوان499914
اداب القاهرهصالح خالد صالح الدين ابراهيم58846
66o194تربية بور سعيدنور محمد عوض زغلول
طب االسكندريهمحمد عوض على دومة مـــنصور443818
هندسة عين شمساسراء مصطفى محمود محمد الحناوى195361
63749oكلية هندسة الطاقة بأسوانعمر طارق عبد البديع الدق
36672oطب طنطانصر طارق كامل ابوالعزم فايد
اداب المـــنياإسراء عصام محمد شحاته719152
3oo97oاداب بنهانسمه احمد عبدالرحمـــن اسماعيل
طب القاهرهغاده ايمـــن سعد العجمى261649
هندسة حلواناسالم فارس عبد هللا امين عبد هللا49736
458o2تربية عين شمسمـــنة هللا علي محمود عبد العزيز
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةرنا حسام عبدالقادر عبدالعزيز231939
اداب انتساب موجه بنهااسماء امجد محمد شعبان277191
اداب قنا ج جنوب الوادىفداء محمد عطا هللا محمد737691
2o6o7oتجاره عين شمسندى مجدى محمد احمد سالمه
تربية اسيوطياسمين عيد اسماعيل على791282
طب كفر الشيخمصطفى عبدالرازق حلمى عبدالرازق على379721
اداب القاهرهنورهان ناصر حسن محمد28762
51o64تجاره القاهرهنورالدين هشــام محمد محمود
كلية هندسة بنهامحمد السيد محمد محمد297177
هندسة اسيوطمصطفى محمد صالح مرسى43451
هندسة اسيوطمحمود محمد عبدربه معوض نصر457162
45945oهندسة االسكندريهعمر السيد محمد قنديل
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد مجدى احمد الضبع217328
سياحه وفنادق االسكندريهمحمود صبرى محمود امين برس426544
73o531طب المـــنيااحمد جمال كامل يحى
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىحسن وائل حسن صديق728231
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناميره رابغ ابوسريع ابراهيم211874
1882o2هندسة عين شمسنورهان محمد رضا عبدالحكيم
7941ooتربية ابتدائي اسيوطاميره جمال سيد على
49o78oتربية رياضيه بنين طنطامحمد سمير مصبح صقر
هندسة حلوانمحمد ابو الخير قرنى عبد الحميد61268
661o19كلية أداب بورسعيداشرقت اشرف طه طه غنام
هندسة المـــنصورهمهاب محمود مصطفى محمد مصطفى591264
اداب عين شمستسنيم هشــام محمد محمد145283
65o219تجاره الزقازيقايه اشرف سمير عبد هللا
222o7oتربية شبين الكوممحمد علوى محمد حبيب
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22o2oاداب القاهرهسوزى صالح ابوالحديد عبد الحميد
2686o6اداب حلوانسلمى عمرو محمد محمود
صيدله القاهرهمحمود محمد محمود شريف54743
4o329حاسبات ومعلومات القاهرهيمـــنى اسماعيل فتحى شحاته
1681oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم محمود على عبد الغفار
68o48طب بنى سويفمريم احمد سيد احمد
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسعمر احمد سيد عبدالستار653351
1442o1نوعية عباسيهامـــنيه اشرف عبد الخالق السيد
اداب انتساب موجه االسكندريهدعاء فتحى عبدالجواد عبد القادر419663
تربية االسماعيليهمحمود السيد عبدالنبى ابراهيم655212
8o4o9oتربية سوهاجوفاء محمود احمد سليم
هندسة المـــنصورهرامى رجب احمد عطية582931
تجاره القاهرهشفاء صباح محمد عوض المالح28387
تربية اسكندريةعلياء عبد الوهاب محمد عبد الوهاب411699
574o8oاداب المـــنصورههاله فؤاد السيد محمد الشناوى
5o99o9تجاره الزقازيقهايدى جمال محمود محمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد السيد عبدالعزيز شكر212117
56989oهندسة بور سعيدعبد الحليم ابراهيم حسنين الشبراوى
791o18تجاره اسيوطعزه صالح على عبد الحافظ
تربية اسكندريةرغدة محمد حسن حسن ابوغربية423924
71287oاداب المـــنياريهام جمال ناروز عياد
58o544طب اسنان المـــنصورهانس اشرف السعيد محمد خليل
تجاره الزقازيقايه احمد عبد العزيز حسن516396
طب االسكندريهمصطفي عصام عبد الغفار عبدالبديع قنطوش441569
هندسة المـــنصورهمصطفى اسماعيل عبد الباقى عبده الحفنى النبراوى593692
6399oكلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمحمود نادى عبد السميع ابراهيم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء سعيد جاد محمد الصواف214211
هندسة المطريه جامعة حلوانعبدالرحمـــن ابراهيم حسن محمد272894
18775oمعهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتاحمد ناصف مصطفى مصطفى الديب
تربية عين شمساميره احمد كمال احمد128188
1166o5هندسة الفيومعبد الرحمـــن محسن احمد احمد
43oo66نوعية فنيه االسكندريهتقى احمد نبيل محمد احمد على خضر
حقوق الزقازيقحسام كمال احمد حسين موسي السماحي635693
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساية سعيد محمد عبده515299
اداب سوهاجمحمود عالء محمود هاشم816575
تجاره عين شمسمينا عماد اليون عطا هللا264178
اداب االسكندريهرشــا احمد عمر عيد336875
هندسة بني سويفرنا احمد حمدى سيد احمد سيد63438
3559o1هندسة طنطااحمد اشرف محمود النجار
تجاره انتساب موجه قاهرهمروه خالد عبد هللا عبد اللطيف سليم27156
367o52طب طنطاتقى مصطفى ابو العزم عبد الرؤف
حقوق القاهرهيوسف محمد عبد اللطيف تميرك16862
446o42طب االسكندريهاالء شعبان عثمان عبد المقصود فصاد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخايه عثمان طلبه احمد377813
حقوق الزقازيقعمر عادل محمد حافظ ابو النور584133
22o8o5تربية الساداتمحمد حسام محمد امام فراج 
117oo1تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو محمد نظمى عبد العليم
8o1329طب اسيوطاسماء خليفه على خليفه
3498o6صيدله االسكندريهندى على محمد الجبالى
3oo5o9نوعية بنهافاطمه عبدالرؤف السيد محمد
تربية المـــنصورهوفاء ماجد محمد محمود محمد591883
كلية أداب بورسعيدعال مجدى محمد احمد المصرى663397
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طب بنهااحمد عبدالحميد محمد احمد يوسف227768
79o924اداب اسيوطمؤمـــن جمال حميد عبد العال
تجاره بنى سويفايه ابراهيم عطيه محمود723499
تربية رياضية بنات المـــنصورةايمان السيد احمد احمد جاد581566
149o68عالج طبيعى القاهرهمريم بولس باقي عبد الشهيد
72oo26هندسة اسيوطايفيت كيرلس عبد عمانوئيل لبيب
اثار قنا جنوب الواديهدير محمد امين عدوى خليل214723
تربية ابتدائي بنى سويفايمان سيد محمد محمود71696
8o2173تجاره اسيوطرانيا وديع جورجيوس سيداروس
تجاره طنطااحمد هشــام على حسن النجار496331
صيدله بنى سويفندى اشرف محمود احمد76787
1954o8اداب عين شمسسهى رفعت بركات محمد
2363ooاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسهيله محمد عبدالحميد سليمان شلبى
4587o3هندسة االسكندريهشــاهين محمد احمد ابراهيم عبد المجيد شــاهين
8o5399طب بيطرى سوهاجندى ايمـــن محمد فوزي
5171ooهندسة الزقازيقاحمد محمد عبد هللا احمد اسماعيل
2o3869تجاره القاهرههدير محمد قطب محمد على
تجاره اسيوطكريم مصطفى محمد محمد786329
تربية رياضيه بنين المـــنيامحمد ربيع عبدالفتاح ابراهيم715279
2766ooكلية هندسة بنهااسالم احمد عبدالحميد حسن
هندسة الزقازيقمحمد محمد السيد محمد عبد المـــنعم586997
تربية ابتدائي قنا ج الواديساره ابو الحجاج محمد مهران733989
كلية البنات آداب عين شمسمـــنة هللا محمد سعيد محمود147228
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء محمد عبد الحميد عباس59278
41oo12تجاره االسكندريهزياد ابراهيم مصطفى محمد الفقى
طب بيطرى المـــنصورهاحمد مصطفى على مصطفى ابراهيم577711
1477oالسن عين شمسلميس عادل خيرى عبد هللا
6561o9تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبدالرحمـــن احمد سليمان سلمان
طب بيطرى اسيوطوالء كمال محمود عبد الجليل794571
2o4128كلية البنات آداب عين شمسخلود خالد عبدالسالم حامد
14585oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن احمد عبد الفتاح عبد الفتاح
اثار الفيومانتونى نبيل سبع موسى127243
صيدله الزقازيقنورهان حمدى عبدالفتاح شديد229613
تربية دمـــنهورنورة عبدالمحسن عبدهللا السيد431423
تجاره اسيوطهادى سمير حلمي محمد788228
طب اسيوطماريان ميشيل فهمي يونان787498
تربية ابتدائي المـــنصورهاالء احمد عبد هللا السيد567737
حقوق االسكندريهاحمد عمرو احمد عبدة عثمان419118
تربية طنطاندى لطفى ابراهيم عبد هللا359283
هندسة المـــنياعبد الرحمـــن حسين حمدون فرغلى713317
السن عين شمسفيروز محمد حنفى محمود مصطفى197437
41769oتربية اسكندريةامانى على محمد احمد  محمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالمـــنعم حسام عبدالمـــنعم عوض224284
1234o1اداب حلوانهدير احمد محمد محمد شلبى
هندسة شبرا بنهاهدير محمد عثمان على283371
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسسلمى خالد عبدالجابر مصطفى658634
138o19تجاره القاهرهدينا خالد حسن محمد حسن حسونه
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد بكر عبد السالم شــافعى18492
هندسة اسيوطهانى المتولى يوسف محمود خضر564327
46o8o4هندسة االسكندريهمـــنة هللا محمد السيد الجويلى
رياض اطفال االسكندريه طالباتإسراء احمد شعبان محمد شعبان382749
تجاره عين شمسداليا ايهاب محمود العسال119472
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كليةاسمجلوس
صيدله عين شمسهبه عبد الحميد السيد احمد132185
تجاره بنهاابراهيم حسن محمد محمد مطر296179
5oo962طب المـــنصورهعزه امين عبده الحلو
طب الزقازيقمحمد كريم عبدالخالق مساعد خالد محمد649796
نوعية المـــنصورهايه هالل سعد رمضان571169
8o3674تربية ابتدائي سوهاجمحمد ابراهيم كمالى عبد القادر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفؤاد احمد فؤاد عبد العظيم23618
193o44هندسة القاهرهعلياء عمادالدين محمد بيومى
اداب انتساب موجه القاهرهزينب عصام على حسن52123
تربية ابتدائي الزقازيقمحمد عبد القادر محمد عبد القادر644485
هندسة المـــنصورهخالد محمد عبد العال محمد النقيطى595398
8o4679تجاره سوهاجمروه السيد نور الدين احمد
8o1373تربية اسيوطفؤاد صفوت فؤاد على
اداب االسكندريهعبدالرحمـــن محمد محمد محمد سالمه421914
تربية الزقازيقسلوى عمر اسماعيل محمد عبد العا ل519549
صيدله عين شمسمحمود محمد احمد الشناوى الفوال144421
طب المـــنصورهاكرم عادل زهران زهران568752
تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء انورابوالنور ابوالنور الدغلى594337
3842o1طب كفر الشيخحنان عصام عبد الحميد على
كلية البنات آداب عين شمستغريد عبد الناصر سعيد سعيد28697
28o275نوعية بنهابسمه رجب الهادى على محمد
22o836كلية هندسة بنهامحمد اسماعيل عبدالعزيز عبدالواحد
كلية اآلثار سوهاجهاجر شندى فوزى شندى128945
6694oتربية ابتدائي بنى سويفوالء احمد ابوالبركات عباس
65o551تجاره الزقازيقاحمد يحى محمد حسن سالم طنطاوى
طب بيطرى اسيوطبطرس شكرى ناشد جبران826376
هندسة حلوانعبد المـــنعم احمد عبد المـــنعم احمد26295
طب طنطاتقى سامح عبد الفتاح الصاوى عالم358985
صيدله القاهرهدعاء طارق عبد الحميد ابراهيم118888
اداب القاهرهفاطمه الزهراء احمد محمد على31513
طب بيطري المـــنيامريم ميخائيل صبحي دانيال755613
2212ooتربية ابتدائي الساداتبسمه عبدالهادى احمد محمد جعفر
1243ooتجاره القاهرهرنا مصطفى سعيد مصطفى مراد
صيدله حلوانمريم عصمت حسن االفندى193472
14o345اداب انتساب موجه عين شمسمـــنة هللا محمد توفيق محمد عثمان
اثار القاهرهشيماء احمد صابر ابوالعال226558
8o67o9تربية ابتدائي سوهاجابتهال على عبد الحفيظ على
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عاطف محمد جاد217844
تربية عين شمسعبدالرحمـــن عيد يوسف سالم281429
تربية ابتدائي دمـــنهورأحمد ابراهيم عواد عبد الرحيم426911
تربية المـــنصورههبة هللا محمد محمود محمد لبيب االزهرى594974
هندسة حلوانبسام عبدالمـــنعم عبدالكريم على سعد متولى194277
هندسة الفيومرامي سمير محمد امين71124
اداب عين شمسمى سعيد شــاكر تاج الدين298312
48726oتجاره المـــنصورهعبد الغنى عالء الدين نعمان عبد الغنى الشبينى
3362o9تربية ابتدائي فرع مرسى مطروحامـــنية سيد محمد محمود
8o68o5تربية ابتدائي سوهاجمارينا اميل كرم حنا
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايناس مجدى عبدالعزيز الطوخى القشوطى287748
8o4541تربية ابتدائي سوهاجاميره فتوح عبيد رضوان
132o21التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةحبيبه احمد حسين محمد
فنون جميله فنون حلوانمـــنة هللا ايمـــن لبيب عبده114312
اداب المـــنصورهسالى سمير محمد عبد هللا محمد566698
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12175oاداب حلوانهبه شعبان رجب شعبان
747o69نوعية قناايه صالح عثمان احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانزياد نورالدين محمد سعيد عبد الواحد189459
اداب اسيوطمحمود سيد محمد حسن791387
هندسة حلواننيره احمد رجب شحاته31447
تجاره المـــنصورهدنا على عبد الرحيم زيدان566562
تربية بنهاندى عاطف محمد احمد277279
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد سعيد صبحي احمد337576
هندسة القاهرهاحمد سعيد عبد الحى السعيد118295
2785o3رياضيه بنات الزقازيقمريم محمد عبدالغفار محمد فرج
سياحة وفنادق المـــنيادعاء حسنى ثابت محمد791251
تجاره القاهرهمياده محمود سامى عبد المؤمـــن على115462
نوعية كفر الشيخعمرو أيمـــن شعبان خباطه368943
صيدله عين شمسنهله اسامه توفيق امام شهاب الدين192543
56o857السن عين شمسيمـــنى عالءالدين الحسينى مـــنصور محمد
هندسة المـــنصورهمحمد السيد الشناوى السيد عبد الحميد591528
35o1o5كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةنيرة طلعت احمد محروس زهران
هندسة االسكندريهمـــنه هللا عصام عوض احمد عوض457533
58o351هندسة المـــنصورهمصطفى عبد الخالق سيد ابوالمعاطى عبده
كلية هندسة الطاقة بأسوانابانوب مدحت جرجس فخرى831555
19o8o4حقوق القاهرهعلى ابراهيم احمد محمود زكى
341o89هندسة االسكندريهاحمد طارق محمد احمد موسى
فنون جميله فنون حلوانمريم خالد محمد رمضان عبداللطيف196551
تخطيط عمرانى القاهرهاسراء عمرو عثمان محمود محمد الخياط496842
2o7585تربية ابتدائي عين شمسمروه حمدى محمد بسيوني فايد
تجاره الزقازيقاحمد السيد عبد الصادق عبد القادر عتمان584817
هندسة بني سويفكامل محمد نبوى سليمان65972
تجاره بور سعيداحمد رافت محمد حسن الصيفى663857
تربية الزقازيقايه السيد عبد اللطيف على646283
طب االسكندريهعبدالرحمـــن عصام احمد محمد المراسي439985
27116oاداب القاهرهيارا محمد يوسف محمود عبدهللا
35714oتربية رياضيه بنين طنطامحمد جمال عبد المحسن محمد عيسى
6639o1تجاره بور سعيدعبد الرحمـــن السيد سليم سعد الدين
تجاره االسكندريهايمـــن يوسف عبدالموجود احمد عبدالمجيد418819
اثار القاهرهمحمود صابر عبدالرحمـــن عابدين294321
19o975تجاره وإدارة أعمال ج حلواننوران عمرو عبدالهادى زغلول محمود
2o2227هندسة حلوانحسن شعبان حسن جوده
نوعية كفر الشيخرنا مصطفى عبدالفتاح مصطفى377985
تربية أساسي اسكندريةبسنت عبد النبى احمد محمد عبد الرحمـــن419792
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود كرم فوزى محمد141731
هندسة بور سعيدمحمد جمال رمضان عبد ربه المـــنيسي664326
طب عين شمسساره رمضان عبدالحميد سيد مصطفى262234
37676oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخآيه عبد الهادى عبد النبى عبد الحافظ
تربية طفوله شبين الكومامـــنيه عزمى احمد دره219168
تربية اسكندريةندي رجب أحمد عبد الرازق على423695
هندسة اسيوطمحمد درويش ميدنه ربيع827529
23o223اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد وحيد الدين محمد محمود
2275o2هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد اشرف خليفه حسن
244o34عالج طبيعى ج كفر الشيخعبدهللا زكى ابو طرية حمام
السن عين شمسبسنت مدحت شعبان عبدالحافظ264874
228oo7طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد محمد مصطفى
51126oطب الزقازيقمحمود أشرف محمود عبد العزيز دهمش
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هندسة اسيوطعلى ايمـــن على رجب محمد58714
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانصفا حسنى محمود محمد211832
اداب االسكندريهميار يسري عبدالهادي إسماعيل  فرج411112
592o86هندسة المـــنصورهمصطفى محمد طه محمد حسن
رياض اطفال بنى سويفانغام صالح حسانين احمد66148
349o78طب بيطرى االسكندريهاسراء عصام زكريا محمد
2291o1نوعية بنهاريهام حسان ابراهيم حسان الشــاذلى
6379o9تربية ابتدائي الزقازيقسلسبيل حسن محمد محمود حسين
27o277تربية حلوانمحمود احمد فاضل محمد عز العرب
5854o8صيدله الزقازيقساره محمد نصر على السيد الديب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانروجيه صفوت نعمان قلد123328
تربية اسيوطياسر احمد محمد احمد798397
2991ooتربية عين شمسجينا عماد نظمى عبدالمسيح
5o429تجاره انتساب موجه قاهرههناء هانى انور عبد الفتاح سليمان
تربية كفر الشيخنجالء فتحى عبد الخالق عبد النبى372135
اداب عين شمسفاطمه ابراهيم الدندراوى محمود عبدالرحيم264636
اداب انتساب موجه االسكندريهمـــنه هللا جمال حامد عثمان الجندى419916
819o93حقوق اسوانرانيا سيد محمد محمد
صيدله طنطانورهان اشرف السيد خليل231674
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن ممدوح حسن سيد114935
تجاره عين شمسكامل محمد كامل فاضل263435
295oo7فنون جميله فنون حلوانامـــنيه على بدوى علي
اداب انتساب موجه االسكندريهاحمد طلعت محمد محمد بكر421199
459o99هندسة االسكندريهمحمود عيد محمدمحمد الصعيدي
14o1o4هندسة عين شمسابانوب سمير عجيب حنا
تجاره القاهرهسلسبيل اشرف محمد حسين36278
115o86تربية عين شمساسراء ممدوح كرم حسين
226o36نوعية اشموناالء حمدى حسن عبدالغنى
صيدلة بورسعيدفادى وليم راشد باشــا قلدس664128
2o8395حقوق عين شمسخالد اشرف ابراهيم عبدالعال
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاسالم عمرو عبدالحميد خفاجى439888
65o3ooصيدله الزقازيقنرمين عيسى عبدالسالم محمد
تربية عين شمسهدير ابراهيم محمد عفيفى شحاته283555
41789oتربية اسكندريةنورهان محمد حجازى ابراهيم حجازى
353o64طب بيطرى بنهاصبرى عباس محمد حلمي محمود النجار
السن عين شمسناهد جالل مصطفى محمد39443
اداب االسكندريهعمرو وجيه عبد العزيز ابراهيم 421355
طب القاهرهعال محمد عبد الفتاح محمد31291
طب القاهرهمحمد احمد عبد الرحمـــن محمد738842
تربية حلواندينا اشرف محمد قطب268425
39o63oتخطيط عمرانى القاهرهمحمود مبروك محمود عبدالحميد داود
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد جالل معوض محمد شحاتة375592
1914o1تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسيف الدين بكر محمد ابو بكر السيد
اداب الزقازيقعبد الوهاب محمد عبد الوهاب العزب الشهابي495735
524o11صيدله الزقازيقعمرو خالد عباس عبد الرحمـــن
29656oتجاره بنهاابانوب عريان نخيل عبدالمسيح
اداب الزقازيقسحر محمد حسينى مـــنصور على648452
السن عين شمسمارينا وليم فؤاد دوس274396
نوعية طنطاايمان مـــنير شوقى مطر366992
تربية ابتدائي الفيومرانيا ابراهيم محمود موسى76348
تربية ابتدائي جامعة السويساالء فاروق محمد السيد667239
81253oتجاره سوهاجكرم صابر جابر محمد
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41o665تجاره االسكندريهنورالدين حسين محمد حسين مبروك
اداب انتساب موجه االسكندريهرنا محمد محمود محمد سنجاب349289
طب بيطرى بنهااحمد ابراهيم فهيم الشــافعي352998
2683o3هندسة عين شمساسراء نادى احمد قايد
كلية البنات آداب عين شمسمادونا عوض ذكرى حنا274188
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدهللا شندى ابراهيم السيد هجرس212581
اداب الزقازيقمصطفى نبيل عبد هللا عبدالجواد642195
صيدله بنى سويففادى رافت زكريا يوسف713279
طب المـــنصورهعمرو محمد ابراهيم محمود الشــافعي487461
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى محى محمد غريب135951
صيدله طنطاكريم محمد السعيد أبواليزيد رجب361921
تجاره االسكندريهنرمين امين احمد السيد عبد الحميد417533
كلية البنات تربية عين شمسريموندا جمال شحاته دانيال298268
28o249اداب الزقازيقمـــنار يسن عبدالرحمـــن مصطفى
نوعية عباسيهاسراء حسن سيد حسن122748
طب بيطرى بنهاعبد هللا عاطف ابراهيم الجنزوري356914
7524o1صيدلة المـــنياانجي صبري ابراهيم محمد
إعالم ج جنوب الوادىهند سعيد حسن محمد مرسى279719
هندسة الزقازيقعالء السيد موسى عويس646228
طب طنطاصالح السعيد سيداحمد سليم497947
تربية الزقازيقصفاء السيد عبدالمـــنعم جوهرى639333
تجاره عين شمسمصطفى حسام الدين مصطفى عبدالحميد281926
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفيسريه مصطفى جمعه محمد729418
8o675oتربية طفوله سوهاج طالباترينا صفوت صدقى مهنى
642oo5هندسة الزقازيقاحمد وجيه عبدالفتاح عبدالوهاب
36o146تربية طفوله طنطاشيماء حسن محمد صبحى حسن
هندسة عين شمسمحمد خالد سيد سنوسى131566
5o3169تربية رياضيه بنين جامعة دمياطأحمد أسامه على على مـــنتصر
صيدله المـــنصورهايه الشحات يوسف يوسف االشرم578345
هندسة المـــنصورهمحمد محمود مصطفى محمد احمد591553
266o79كلية البنات آداب عين شمسندى سعيد عبدالسالم محمد
3o2oo4تجاره بنهاعبدالرحمـــن محمد فضل هللا دقيش
19o175تجاره القاهرهمـــنه هللا سامح محمود محمود الحبشى
تجاره الزقازيقمحمود سيد مصطفى محمد الزعبلى583856
تجاره القاهرهريم محمد عبد الرحمـــن محمد15577
كلية البنات آداب عين شمستقى السيد عبدالحليم محمد الشيمى287759
نوعية اشمونمحمد طلعت يوسف محمد حرفوش217244
طب اسيوطشيماء عبد الناصر ابوالمجد حسن818429
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود خالد احمد سابق234736
نوعية بور سعيدايه ناصر بيومي مبروك نوار661695
حاسبات ومعلومات القاهرهعمر وائل ابو بكر عبد السالم124111
6379o7اقتصاد مـــنزلى حلوانسعاد محمد احمد رجب محمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد سمير عبدالبارى بركات217798
عالج طبيعى ج كفر الشيخنورهان اشرف توفيق مـــنصور حسن351218
74o247تربية ابتدائي قنا ج الواديامانى مصطفى محمد سيد
هندسة بور سعيدرحاب احمد ربيع محمد حسن653286
تربية ابتدائي شبين الكوماسراء ممدوح فتوح ابراهيم ابو شيخ عفيفى214682
طب االسكندريهاحمد محمد علي مصطفى حسب هللا441819
هندسة شبرا بنهااحمد محمود بكير محمود262442
تربية ابتدائي دمـــنهورفاطمة الزهراء بسيونى محمود بسيونى محمود صالح428855
58o396اثار الفيوماحمد على احمد سيف الدين محمد السيد
صيدله القاهرهاحالم نصر فوزي نصر53498
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6525o4تربية االسماعيليهمارينا امير سمعان توما مينا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمان محمد محمد سيد199952
3o945اداب القاهرهاميره محمد اسماعيل محمد عيسى
تربية ابتدائى فرع وادى جديدمى نبيل حسنى يسرى748989
طب بيطرى اسيوطسلمى على احمد بسطامى238214
طب اسنان االسكندريهايه اسامه رزق نصار447977
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةبسمه احمد مصطفى عبد السالم اللحلح214535
2o975oتربية حلوانمروان محمد حامد محمد على
359o65طب اسنان طنطاعلياء سمير محمد احمد عبد الحليم
طب االسكندريهعمرو فؤاد قاسم يادم443973
تجاره الزقازيقتاوضروس شكرى شوقى شكرى516916
صيدلة سوهاجفاطمه حسام الدين حسين صالح785762
صيدله طنطاامانى سعيد محمد عبدالفتاح درويش221229
اداب طنطاايه طارق السيد عيد486277
78713oتربية ابتدائي اسيوطاحمد ممدوح احمد عبد المحسن
127o55تربية عين شمسمصطفى جمال السيد صادق
اداب المـــنياداليا ربيع حسن عبد الحليم724752
تربية ابتدائي الفيومعمر محمود محمد عبد الباقي77456
هندسة االسكندريهاحمد عادل احمد محمد اسماعيل414843
كلية فنون جميلة فنون اسيوطمـــنه اللـه اسامه سيد احمد787536
تجاره الزقازيقاحمد عبدالمـــنعم سعيد فهمى644752
تربية اسكندريةمي عالء محمد صبحي424188
تربية ابتدائي طنطامحمد ابراهيم السيد ابراهيم الديوانى357131
تجاره بنى سويفاثار ابراهيم حافظ حسين78371
صيدله القاهرهايمان محمد سيد عبد الجيد119946
5o88o4طب الزقازيقاحمد عبد الحكم عبد القادر حسن فالح
صيدله المـــنصورهنوران احمد محمود فايد489667
2o6o68التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةميرنا محمود عبدالفتاح صالح عبد الهادى
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمود محمد عبدالحافظ فضيل233549
هندسة القاهرهعلى سعيد محمد احمد148136
اداب بنهاامام طارق امام احمد279444
اداب كفر الشيخفاتن السيد خليفه مصطفى جبر372624
حقوق االسكندريهمؤمـــن محمد ابراهيم المصيلحى345763
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان السيد عطيه الزير222681
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنى محمد هاشم مرضى طلبه النادى586966
اداب طنطاياسمين احمد ابواليزيد ابو الفتوح خضير364299
81o9oتربية ابتدائي الفيومنورا محمد عبد الوهاب رشدان
تجاره انتساب موجه الزقازيقنورا محمد عبد هللا احمد الشناف511825
715o73اداب المـــنيامرهان عاطف سامى فهيم
عالج طبيعى القاهرهفبرونيا رأفت لبيب معوض جرجس34744
35717oتربية طنطامحمود رجب محمد حسن فرج
58o192تجاره طنطامحمد ابراهيم ابراهيم عبد اللطيف الطنبولى
737o45تربية ابتدائي قنا ج الواديساره شنوده عبدالمسيح يس
23oo67طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان السيد محمد عباس
34o183تجاره االسكندريهغادة خميس السيد محمد عبد العال
تجاره بنى سويفعلي بكري محمد مبروك716454
24o411اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشيماء اسامه فرج عبدالفتاح
صيدله القاهرهحسام السيد الجابرى الجابرى136782
تجاره الزقازيقمحمد عالء الدين عبد السالم نصار517655
صيدله االسكندريهشيماء عبد المقصود محمد السيد السقا451223
517o42صيدله الزقازيقمحمد حسن محمود ابراهيم
صيدلة اسيوطامـــنيه رفعت محمد رفاعى829652
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كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسجهاد عامر ابراهيم عبدالمجيد محمد295751
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخبوسى محمد طه احمد سالمه زين الدين594187
34o981هندسة االسكندريهمحمد سمير عيسى سعد محمد عفيفى
صيدله القاهرهاحمد اشرف حامد رشوان153222
حقوق القاهرهمحمد احمد عبد العزيز المهدى الجميلى17851
512o64هندسة الزقازيقاحمد رضا ثابت محمد محمدين
21689oتربية شبين الكومهند يوسف فتحى حسن ابو خضرة
تجاره القاهرهمروان محمد فتحى ابراهيم198827
739o13تربية قنا ج جنوب الوادىحنان اسعد جعفر ابراهيم
رياض اطفال المـــنصورهامينه احمد محمد عبد الحميد حسان587825
كلية البنات تربية عين شمسرحاب ابراهيم عمر مـــنجود283483
تجاره الزقازيقمصطفى عاطف مهدى عليوه مهدى672786
اداب سوهاجمها البدري عبد الخالق ابو المجد816212
اداب فرع الوادى الجديداسراء عادل صديق مبروك عثمان748363
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسماء على محمد حامد25255
تجاره طنطاعاطف محمد عبد الوهاب عبد هللا عبد الوهاب579542
هندسة كفر الشيخعماد الدين رجب ابراهيم سليمان الخباز459333
27o933تجاره عين شمسنورهان عمادالدين محمد زاهر الخباز
طب اسيوطمحمد طارق محمود احمد789854
صيدله طنطامريم ممدوح صادق محمد مـــنصور489626
5o7862تجاره جامعة دمياطعبدالرحمـــن ماهر طاهر حجازى
8165ooتربية سوهاجبسمه خلف ابكر حمدون
فنون جميله فنون المـــنياأميرة حسنى محمد ابراهيم753142
اداب اسيوطمينا عادل سمير شــاكر793541
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان حسن مسعد مسعد مخيمر594355
79oo95اداب اسيوطندى طارق محمود محمد
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتأية محمد على الوردانى737674
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود عالء حمدى البحراوى235626
59o112تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةنورا محمد عبد هللا احمد شبانه
6477o7طب الزقازيقهبه زكريا عبد القادر حسن
2147o1نوعية اشمونسمر حسن عبدالسيد عبدالفتاح
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سمير جودة نورالدين227759
اداب الزقازيقسلمى شريف حسن محمد639928
58o967هندسة المـــنصورهمعتز عادل عثمان محمد حلوة
رياض اطفال بنى سويفاسراء نصر صالح حلفايه62654
تربية المـــنيافاطمه عبد الفتاح مدنى مهران725612
نوعية الزقازيقريهام سامى ابراهيم موسى السيد638756
طب اسنان المـــنصورهلينه خالد ابراهيم طلبه شراب577579
حقوق القاهرهمحمد خالد عبد العزيز عفيفى19871
كلية هندسة الطاقة بأسوانعبدالمـــنعم محمد عبدالمـــنعم رضوان مطر459618
8183o2صيدله حلوانياسمينا جابر على احمد
تجاره المـــنصورهعبد هللا مأمون عبد هللا ابراهيم النجومى586745
5864o3هندسة الزقازيقمحمد رضا السيد احمد محمد
صيدله عين شمسمحمد عبد الرحمـــن عبد المجيد مصطفي41811
اداب حلواناميره عبد الوهاب عبد الخالق عبد الوهاب59846
2oo233هندسة القاهرهساره محمد السيد محمد سالم
اداب االسكندريهاحمد ابراهيم محمد محمد خطاب344745
صيدله طنطاطه اشرف السيد ابو العنين286153
تربية الزقازيقزينب نبيل محمد االمام رجب586496
تربية اسوانهدير مصطفى احمد ابراهيم823797
6368o4هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن ايهاب محمد يسرى ابو على
29221oاداب عين شمستغريد عبدالرحيم عبدالستار عفيفى
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تربية ابتدائي الزقازيقرغده محمد محمد الديدامونى521696
السن عين شمساسماء احمد محمود احمد147374
اداب االسكندريهشيرين حمدي علي حمدي البنهاوي346873
3567o5تربية ابتدائي طنطاعلياء على لطفى العدوى
637o46اداب الزقازيقاسامه عادل احمد محمد االهوانى
اداب عين شمسهدير هانى محمد السيد291572
5o1484تربية جامعة دمياطمريم مصطفى عبدالكريم عيد
45771oهندسة اسيوطغفران بسمان جمعه احمد محمد
هندسة عين شمسيمـــنى جمال محمد نعيم محمد261733
تربية بور سعيدمى ايهاب احمد مصطفى السيد الخياط663412
715o99طب المـــنيااسماء انور ابراهيم فضل
طب اسنان المـــنصورهايه عثمان محمد عثمان ابراهيم581837
22oo65هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن خالد مشحوت زهران
تجاره االسكندريهوفاء يحى زهنى خلف هللا347286
685o1تربية بنى سويفايه يسن جمعه يسن
حقوق سوهاجحسن الشداد عبد الرحيم احمد818117
نوعية المـــنصورهمحمد عثمان عثمان على عرنوس595266
14o282اداب عين شمساالء شــاكر عبد هللا السيد
43o832تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاية محمد سعدى محمد
تربية شبين الكومنورا محمد مصطفى بيومى مزروع229674
تربية ابتدائي بنهاساره عرفه السيد حسن سويلم279967
تربية أساسي اسكندريةندى متولى محمد فاروق347325
طب بيطرى المـــنصورهساره عزت السيد المرسي581316
46o148هندسة اسيوطمحمد عبد المـــنعم إبراهيم أبو خليل
هندسة الزقازيقنرمين اشرف محمود هالل على الصعيدى586432
تربية طفوله طنطاايمان امين محمد امين بسيونى367735
كلية األلسن سوهاجشيماء علي سعيد خليل719715
198o73تجاره عين شمسنور محمد عرفه رمضان
هندسة اسيوطمحمود عبدالمـــنعم مصطفى ابو مـــندور221712
حقوق عين شمسيوسف عاطف مصطفى كامل267319
هندسة الزقازيقحسام احمد محمد يوسف معالي647184
نوعية قنااسراء مصطفى محمد على738283
74281oاداب قنا ج جنوب الوادىمحمد احمد محمد عبدالاله
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن خالد ابراهيم امام محمد513512
تجاره طنطامصطفى مصطفى عنتر ابوعمر486268
65122oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسهشــام خالد محروس محمد
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن هشــام محمد احمد بخيت195746
65o439هندسة المـــنيااشرف هشــام عبد العليم موسى
حقوق القاهرهندى محمد رشدى محمد47531
تربية طفوله طنطانورهان احمد السيد احمد الرفاعى363415
السن عين شمسيوستينا عادل فهمى شحاته119368
5o7569تجاره جامعة دمياطمصطفي محمود يسن أحمد الباز
اداب عين شمساحمد سعيد صبرى نصار294672
5oo27oهندسة المـــنصورهكيرلس سامى نعيم بندلى
تجاره بنى سويفمحمد بكار مخيمر ادريس76845
27o216السن عين شمسكريم محمد حسين علي
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةعائشه مصطفى محمود عباس644994
3o8623تجاره بنهااسراء احمد عليوه عبدالعزيز
تربية طنطامي محمد احمد بكر القطيشي354795
السن عين شمسسلمى مصطفى يوسف يوسف الموافى21395
49o197هندسة المـــنصورهساره مسعد ابراهيم محمد جالله
صيدلة المـــنياليديا عماد عدلى فهمى714158
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تربية فرع الوادى الجديدنهلة الفى محمد احمد748461
192o49هندسة المطريه جامعة حلوانداليا عماد محمد هالل السيد
كلية الطب بقنااالء عبد الرازق يوسف محمد739277
71o561التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعال محمد على محمد
2848o6تربية ابتدائي بنهااسراء احمد محمد على
تجاره االسكندريهرضوى حسن احمد حسن احمد423921
اداب القاهرهنيره على عبد الفتاح على احمد49322
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهيام فتحى سالمه سليمان268546
46o856فنون جميله عماره ج االسكندريهاشرقت طارق امين حسن عباس
اداب عين شمسعامر كريم عامر محمد281864
السن المـــنيامروه ممدوح احمد عبدالشــافى723627
تربية طفوله ج دمـــنهوراالء طلعت خميس غباشي رياض431263
تربية طفوله ج دمـــنهورميادة حسين سعد الششتاوى429888
رياض اطفال بنى سويفالهام احمد شيبه شلبى65528
72o36oاداب المـــنياهمس احمد زين العابدين كامل
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمـــنير جمال يوسف نصيف731614
277oo6هندسة المـــنيامحمود فتحى ابراهيم عوض هللا عيد
تجاره عين شمساسماء حمدي محمود احمد128216
فنون جميله فنون حلواننيفين احمد مختار عبد السميع عبد الفتاح188226
3o9o27اداب بنهااميره فتحى احمد عبدالقادر
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخعطية عبد الحكيم عطية الخامى375947
19435oحقوق عين شمسوفيق نبيل اسماعيل اسماعيل محمد
43724oعلوم االسكندريهمريم حسن محمد حسن جميل
حقوق بنى سويفاروى عصام ابراهيم على64524
789o74اداب اسيوطايرينى محسن حكيم جرجس
29788oهندسة شبرا بنهامحمود سامى الشحات احمد
طب اسيوطاسراء محروس فؤاد محمد748485
صيدله المـــنصورهمحمد محمود عبد الفتاح العوضى574782
دار العلوم ج القاهرهاسماء هالل زكريا عبد العاطي155342
2o195oتجاره انتساب موجه قاهرهاسالم محمد صادق عبد الوهاب سعيد
2215o7كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد محمد عبدالحميد السلكاوى
4237o2اداب االسكندريهنوران احمد محمد ابوضيف ابراهيم
تربية ابتدائي قنا ج الواديهند عز عبدالراضى محمد733613
تربية قنا ج جنوب الوادىايه يوسف بكر السايح744971
3383o3تجاره دمـــنهوراحمد عبده محمد مدني حسان
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاحمد ناصر عبده سليمان655833
هندسة القاهرهفيلوباتير كامل رسمي كامل117931
صيدله القاهرهاميره فوزى عبد الغنى ابراهيم54211
81o342هندسة سوهاجاحمد عدلي احمد على
العالي  للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة  تجمع خامساحمد انور عصمت احمد121883
تجاره عين شمسمحمد احمد عبدالحفيظ محمد294763
تجاره طنطاساندي جابر محمد سيد احمد الجنزورى348289
36o352طب طنطامريم خطاب عبدالمـــنعم سالم
5o22oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد خالد علي حسن
13o543تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتهاله عصام طنطاوى اسماعيل
66o433تجاره بور سعيداحمد محمد احمد مشرف احمد
تجاره عين شمسمى مجدى عوده محمد ناصر144491
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاسراء محمد سعد بهنس74482
هندسة القاهرهمحمود فريد محمد علي هيكل58933
78982oتجاره اسيوطيحيى ابراهيم محمد عبد الصبور
تجاره عين شمسساره سامى عريان عطيه44787
2o3776تربية عين شمسيارا على عبدالكريم اسماعيل
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عالج طبيعى قنامريم محمد محمود على785367
2683o9هندسة المطريه جامعة حلوانايه رضا يحيى محمد سليم
تجاره بنهاخالد محمد محمود سيد38928
اداب دمـــنهورنوارة عبدالمقصود عبدالمـــنعم عبدالمقصود431378
تربية المـــنصورهليلى محمد حامد فياض ابراهيم فياض593354
رياض اطفال المـــنصورهصابرين احمد السيد البدوى عبد هللا492326
اثار قنا جنوب الواديرباب عبدالمجيد احمد عبدالمجيد محمد287921
1891o6تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد مـــنتصر محمد حنفى ابراهيم
645o17نوعية الزقازيقناديه محمد نصرهللا عطيه
اداب الزقازيقاجالل فكرى السيد البدوى عشرى محمد514979
21o995برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد محمد نبيل احمد محمد صالح
كلية البنات آداب عين شمسايمان عبدهللا حسن عبدالرحمـــن حجاج288422
8o5557تربية ابتدائي سوهاجيارا عصام البدرى محمود
66o812تربية بور سعيداحمد السيد حسن محمد عطيه
تجاره عين شمسعلى محمد على خميس محمد عالم139297
صيدلة بورسعيدنادين محمد اسامة محمد تاج الدين ابو الحسن499623
فنون جميله عماره ج حلوانمريم بدر الدين حسن احمد134163
اداب بنهافاطمه الزهراء على عبدالحميد على277749
3533o9اداب طنطامحمد عبدالحكيم محمد احمد الصباغ
نوعية موسيقيه اسيوطايمـــن طاهر محمد سيد793653
تجاره عين شمسمحمود عاطف محمد عبد اللطيف136454
796o75تربية اسيوطسامح عاطف سامى يوسف
3785ooتربية كفر الشيخقمر عصام نصر عبدالرحمـــن الهطيل
تجاره القاهرهساره جالل احمد وصفى محمد198298
تجاره دمـــنهورنهى مصطفى سعيد احمد عبدالرحمـــن417275
هندسة كفر الشيخكريستين ابراهيم فرج ابراهيم فرج414275
8o3611طب سوهاجمصطفى محمد رافت فراج
طب بيطرى سوهاجايمان محمود حسان صديق832169
5889ooكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاروى محمد عثمان السيد عبد المتعال
هندسة طنطاعبدالظاهر عبدالعليم عبدالظاهر عبدالعليم الشيتانى498393
2o1743تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم محمد جمال محمد
3o1o3oطب بنهامى عمر محمدعبدالمـــنعم ضوة
اداب الزقازيقوالء محمود عبدالحى محمود خاطر642543
علوم قنا جامعة جنوب الوادىمحمود محمد يس سعد743524
8o8654طب سوهاجمحمود العارف حسن طه
تربية اسيوطاسالم احمد مصطفى كامل796374
3o2912نوعية بنهانورا اشرف شوقى قطب سليمه
هندسة اسيوطمعتز رزق يونس على24199
تربية ابتدائي المـــنصورهشيماء ممدوح حسن ابوزيد573453
2ooo92اقتصاد مـــنزلى حلواننورهان ممدوح عبدالحميد شمروخ
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسريحانة جمال الزنوني ابراهيم36981
اثار القاهرهممدوح يسرى سيد محمد عطيه145151
3593o6تربية طنطاهاجر القطب السيد عبد السالم درويش
تربية دمـــنهورالسيد حسن السيد محمد عطية426738
8o5o77اداب سوهاجساره مصطفى كامل على
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد جمال محمد عوض السيد651842
هندسة عين شمسمروان احمد محمد محمد ابراهيم192868
15173oكلية األلسن ج أسواننهاد مصطفى حسن محمد
3o1184تجاره عين شمسسامى اشرف حسنى محمد
تجاره القاهرهاحمد حسن شرقاوي احمد58279
سياحة وفنادق المـــنيامحمد احمد محمد عبد المعز787315
اداب حلوانهبة حسن محمود بسيونى48747
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4274o3نوعية االسكندريهمحمد عادل محمد شرف
65394oتربية ابتدائي االسماعيليهايمان على محمد سيد
4436o8كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهمحمد احمد محمد عبدالسميع عبده
195o63تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه رمضان محمود رمضان
58o842تجاره كفر الشيخمحمد كامل احمد محمد السيد
كلية أداب بورسعيدامـــنيه حسن السيد محمد بقر661747
السن عين شمساسراء جمال محمود حسن31589
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويستسنبم محمد تقى حسن667465
تربية االسماعيليهرانيا ماهر فؤاد محمد654871
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمر احمد محمد عبد العزيز651421
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه سعد عبد هللا محمد31614
تجاره القاهرهمحمد رمضان مرسي عبد العزيز54651
تجاره انتساب موجه المـــنصورهاحمد السيد احمد ابو الكمال564654
15o282تجاره القاهرهمحمد سليمان عبد المـــنعم تونى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةالسيد عبدالفتاح السيد بكر223836
هندسة شبرا بنهامحمد مصطفى حسن بدوى294949
كلية البنات تربية عين شمسهاجر محمد السيد محمد151324
3o6oo1هندسة عين شمسمحمد خالد عبداللطيف حافظ
هندسة حلوانناريمان هاني يوسف البسيوني عامر123457
288oo6كلية البنات آداب عين شمسهند حسينى عبدالحكيم طه حميده
تربية دمـــنهورحسام مسعد علي الحناوي426179
5o5298تجاره جامعة دمياطهاله محمود جالل يوسف شعير
طب بنهاأميرة أحمد عبدالغفور خضرى521615
3oo153نوعية بنهاحنان عبدالرؤف حجازى متولى
اثار الفيوممريم ياسر جوده محمد جوده359244
تجاره االسكندريهعبد السالم ممدوح عبد السالم ابو باشــا368813
هندسة االسكندريهمحمد كامل امين عويدات459223
تربية بنهامحمد احمد سليمان السيد278834
طب اسنان عين شمسعمر شريف متولى هالل187122
244o73كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسماء سيد احمد عبدالغفار عالم
5o6245تجاره جامعة دمياطايمـــن مـــنصور محمد مـــنصور
كلية البنات آداب عين شمسداليا احمد عبد المبدى نجم الدين138817
تربية دمـــنهوراحمد سعيد عبد الرافع عبدالحميد التحفة426792
5o8889طب بيطرى الزقازيقنورهان ثروت عبد الرحيم عباس القاضي
2672o9اداب عين شمسطارق احمد صنعه حامد
تربية ابتدائي كفر الشيخمحمد عبدالحميد عبدالحميد عبدالفتاح الخالل371645
طب بورسعيدساره احمد عرفات حسن احمد593589
صيدلة بورسعيداحمد ابراهيم حامد البحقيرى579572
نوعية طنطاسارة ابراهيم عبد الفتاح عمارة367632
اداب بنى سويفمحمد ناجح كامل عبد الجيد68171
36318oطب طنطااالء جمال محمد الدمـــنهورى
رياض اطفال بنى سويفاسماء محمود محمد محمود68838
65o23oاداب الزقازيقرحاب عبد هللا عامر عمران
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن مجدى حامد عبد القادر المـــنسى235581
هندسة اسيوطمحمد محمود محمد محمد ابوعسل459682
اداب المـــنياناصر خالف صالح محمد714969
طب القاهرهفريده محسن سامي علي سامي شــاهين114114
8o7119طب اسيوطاحمد خالد عبد الغنى شعبان
كلية أداب بورسعيدايه ياسر احمد مصطفى محمد663342
هندسة المـــنصورهعمر مصطفى الرفاعى غالى493688
هندسة طنطاعبد هللا محمد السيد مصطفى الجندى357976
اداب اسيوطمحمد مصطفى محمد مهران786342
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51693oتربية الزقازيقعبد الرحمـــن حسن صالح حسن
تربية ابتدائي المـــنصورهايه عادل السعيد الجدامي581578
423oo5تربية أساسي اسكندريةياسمين أحمد عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن دياب
تربية عين شمسساره احمد عبدالمـــنعم احمد312325
تجارة قنا ج جنوب الواديجهاد عمر عبد الحميد رشوان737165
تربية طفوله طنطادنيا طارق نصر الفخرانى365131
تجاره انتساب موجه قاهرهاسراء جمعه يوسف عبده البحيري56851
5o7335سياحه وفنادق المـــنصورةاموره سامى محمد محمود السبع فزاع
2o2334هندسة حلواناحمد جمال صابر السيد
6o781هندسة عين شمسكمال طارق كمال محمد
صيدله الزقازيقفاطمةالزهراء اشـرف فرج محمـدفرج البسيونى579269
طب اسنان المـــنصورهبيتر نبيل ميخا نجيب حبشي565936
277o43حقوق بنهاعمرو سمير السيد موسى حسين
رياض اطفال المـــنصورهفاطمه ابراهيم محمود المتولى احمد592363
تربية طنطاشيماء مصطفى احمد فؤاد النعناعى486288
662o66كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةشيرين حسن حسن على
3815o5هندسة اسيوطخالد عمرو السماحى محمد الشورى
تربية ابتدائي سوهاجانوار محمد احمد ابراهيم811561
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه عاطف السيد احمد عامر268953
5oo318هندسة بور سعيدمحمود هانى زكريا الحليلى
49o637تربية طنطاأحمد محمد محمد العدوى
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج مـــنوفيةجيهان هارون عبد  العظيم ابراهيم  جاد221344
تربية الزقازيقنورهان ابراهيم نور الدين المهدي587259
تربية المـــنصورههديل يوسف السيد ابو الفرج يوسف572195
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةحبيبه محمد حسين فريد ابو عامر364591
كلية أداب بورسعيداسالم عادل صديق عبد الغني احمد662577
14884oاداب القاهرهجهاد ابراهيم محمد احمد
تجاره القاهرهسعد محمد سعيد عبد الحميد81963
5231o8رياض اطفال المـــنصورهشيماء السيد جميل ابوالوفا
تجاره القاهرهاالء محمود مصطفى الراجحى31599
5o6627عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد رشــاد رفعت فهمى البنا
اداب االسكندريهمحمد احمد السيد احمد شلبى351946
2o5369هندسة اسيوطعلى عالءالدين على محمد
76o13طب حلوانمحمد احمد بيومى محمد
طب بيطرى الزقازيقريهام اكرم السيد ابراهيم محمد حامد512856
اداب عين شمساحمد محمد يوسف على سليمان294698
تربية ابتدائي عين شمسنورا عبدالحافظ محمد عبدالحافظ295137
فنون جميله عماره ج االسكندريهداليا عاطف محمد حافظ455361
تجاره بنى سويفاحمد محمد احمد سعد718762
234o5تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد مصطفى على بخيت
تربية ابتدائي اسوانشروق محمود محمد احمد821781
3o3128تربية ابتدائي بنهامصطفى حسن مصطفى محمد سالم
تجاره كفر الشيخفتحي عبدالحفيظ فتحي عبدالحفيظ زهران371625
تجاره القاهرهاميره عادل عبد الفتاح نصير24826
23868oتجارة قنا ج جنوب الواديزينب ربيع احمد محمد
8o2523تربية اسيوطميار عشرى محمد عبد الحافظ
هندسة المطريه جامعة حلوانميرنا اشرف مـــنير اسحق116775
هندسة الفيوماحمد اسامه احمد عبد الرحمـــن76575
صيدله طنطامحمد سعد عبدالرحمـــن مصطفى488451
73555oتربية قنا ج جنوب الوادىمكاريوس جمال فهيم مخائيل
51o742نوعية فنيه الزقازيقرانيا عبد هللا محمد عبد العزيز الباجوري
8oo781تجاره اسيوطرمضان سيد حامد احمد
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تجاره انتساب موجه المـــنصورهاالء عطيه احمد ابراهيم589382
حقوق الزقازيقخالد محمد على اسماعيل649678
هندسة الزقازيقابتهال محمد رأفت عبد الفتاح محمد محمد ناصر511456
21o629اداب حلوانمعاز جمال امام عبدالعظيم
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانسالى اسامه محمد محمد22279
42o828سياحه وفنادق االسكندريهمحمود عبدالحميد على عبدالحميد
صيدله طنطااحمد صالح عبد الحليم بسيونى فراج366225
19121oتجاره عين شمسعلى احمد محمود عيسى
صيدله االسكندريهميرفت محمود قنديل محمد محمد339681
نوعية المـــنياايه نمر محمد عبد الباقى716639
27956oاداب بنهاايه طاهر عبدالمحسن محمود
صيدله االسكندريهاحمد عالء الدين عبد السالم محمد علي439834
تجاره انتساب موجه  عين شمسرحاب محمد عبد الدايم ركابى145955
رياض اطفال المـــنيا طالباتاميره يوسف شكرى زكى722149
اداب طنطاحسن ابراهيم محمد عبد الفتاح الرفاعى366553
طب بيطرى دمـــنهورالشيماء محمد عبد الفتاح المرلى447274
5134o1صيدله الزقازيقمحمد احمد عبد المـــنعم متولى عبد القادر
صيدله االسكندريهعبد الرحمـــن وحيد عبد العاطى قاسم ابراهيم436463
58632oطب الزقازيقشيماء عزت عطيه فرج الكنانى
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن حسنى عبدالهادى عبدالغفار281426
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخريم سالم سلطان الشرقاوى عثمان382312
تربية بنهامصطفى محمد عبدالعاطى عفيفى289173
57oo71اداب المـــنصورهسحر رمضان رزق رمضان
تربية طفولة أسواناسراء هالل عثمان صالح822875
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد حبشي على نور الدين453717
طب عين شمسمهاد مجدى الصادق محمد البنا262498
7163o1رياض اطفال المـــنيا طالباتوفاء وجيه محمد رضا عبد المـــنعم
تجاره القاهرهميار ايمـــن حسنى عبد العظيم48729
اداب المـــنياامل على صالح ناجى726653
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهند مجاهد عبد الفتاح المشد147859
269o88هندسة المطريه جامعة حلواناحمد رزق محمود عبدالغفار محمود
طب الزقازيقخلود صفوت احمد الشــاذلى عبده امبابى565145
طب المـــنياايثار حمدى شحاته زكى716943
5124o7تجاره الزقازيقهناء محمد نصر عبدهللا طنطاوى
64o69اداب بنى سويفرانيا احمد سعد خليل
29oo88تجاره انتساب موجه  عين شمسعالءالدين سمير سعيد صادق عفيفى
حقوق طنطامحمد عبده محمد عبدالمجيد زعلوك371647
52o16oتجاره الزقازيقمحمد محمود عبدالحليم محمد سليمان
15o811هندسة اسيوطعالء مختار كامل محمد
اداب االسكندريهمصطفى محمد بسيونى على عيد418988
42o718اداب االسكندريهشكري ميشيل شكري محارب
42oo54تربية اسكندريةامـــنية على السيد محمود شلقان
354o54صيدله االسكندريهرنا محمد احمد السيد قوزع
26739oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عاونى مراد مغربى
375o42طب بيطرى كفر الشيخمحمد مجدى حسن شرف
تجاره بور سعيدمصطفى معاطى فاروق معاطي المصري664486
5o9498تجاره الزقازيقعمر حماده اسماعيل طه محمد
حقوق اسيوطحماد صالح حماد عبد المجيد792196
75153oطب المـــنياسلسبيل عصام اسماعيل خلف
تربية طنطامحمد السيد محمد ابوطالب355745
صيدله القاهرهروان محمد رشدي محمد16823
789oo1طب بيطرى اسيوطاالء سيد عبد الحفيظ محمد
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كليةاسمجلوس
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد احمد محمود حسين125215
تربية الزقازيقاميره محمد عالم حسن642575
هندسة المـــنصورهنادر اشرف محمد محمد عبد هللا586656
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىهاجر ناصر احمد حسين785763
تربية ابتدائي قنا ج الواديناريمان محمود عبد المقصود كمال الدين734335
صيدلة بورسعيدمها صالح محمد محمد مصطفى البنا661926
27648oطب بنهاانس ايمـــن عادل محمد
13o27اداب القاهرهنورا عبد الحميد حسن ابو المجد
36382oاداب طنطاماجده نادى غبلایر يسى
السن عين شمسبسمه مرسى الدسوقى مرسى118895
291o35هندسة شبرا بنهايوسف عبدالقادر محمد صالح صرصور
45532oكلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخنادر اشرف سعيد محمود صالح
27972oطب اسنان طنطااسماء شعبان السيد حسن مرسى
56o465طب اسنان المـــنصورههند ناجى محمد احمد البلتاجى
7292o9طب المـــنيامحمد معبد حلمى صادق
اداب حلوانرشــا محمود على احمدمحمد267771
اداب طنطاحسام محمود أحمد احمد العشماوي497812
هندسة طنطامحمد عبدالفتاح ابراهيم محمد معدى357993
64ooooاداب الزقازيقجهاد محمد سليم احمد على
4852o7اداب طنطااحمد محى محمد العوضى
طب االسكندريهسمر صموئيل فوزي كيرلس445491
هندسة شبرا بنهارانيا مجدي السيد عبد اللطيف محمد115892
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسام احمد عبد التواب محمد78719
36o856صيدله طنطاندى صابر حسين سيد احمد
تربية شبين الكوماسماء عماد محمد السيد عبدالجواد231594
هندسة الزقازيقاحمد محمود محمد سعيد648115
فنون جميله فنون حلواناميره طارق محمد عز الدين128232
هندسة الزقازيقمصطفى عاطف عطيه عرابى643422
19823oكلية البنات تربية عين شمسمى يحى محمد امام
5o9o48اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفاطمة محمد دسوقى حميد
تجاره عين شمسلمى ماهر عبدالحميد مصطفى195445
تجاره انتساب موجه  عين شمسمـــنه هللا احمد ابراهيم احمد188579
تربية بور سعيدسلمى عصمت ابراهيم ابراهيم البناوى663384
56o5o7طب اسنان المـــنصورهفرح احمد السعيد السيد خيرة
اداب المـــنصورهمحمد خميس السيد زيدان574678
72326oاداب المـــنياايمان نبيل اسحق عياد
14o5oتجاره انتساب موجه قاهرهيوسف حاتم محمود بيومى
تربية كفر الشيخفاطمه الزهراء السيد محمد السيد المزين374197
65516oطب االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى احمد على حسن عبدالكريم
36961oتربية كفر الشيخساره انور نظيم عبداللطيف
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره سعيد عبد الفتاح امام44742
اداب دمـــنهوركريم عبدالمحسن نظمى حامد سعد421558
6385o7طب بيطرى الزقازيقمحمد خالد عبد الفتاح محمد
طب عين شمسرينادا اشرف صالح خليل116679
صيدله بنى سويفدعاء حسن عبده روبى79431
4166o5تجاره االسكندريهعبد السالم صالح عبد السالم عبد المقصود هاشم
تربية المـــنصورهايمان اسماعيل محمد اسماعيل السروى581437
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد ياسر محمود حسن115786
صيدله القاهرهمحمود محمد مصطفى احمد133255
143o39طب عين شمسعالء محمد عربى شمـــندى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد السيد عبدالستار محمد بدر213429
طب المـــنياإسراء صالح عباس عبدالعزيز724572
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هندسة المـــنصورهتوفيق محمود توفيق المـــنير499644
115o77تجاره عين شمسسلمى جمال عبد الاله محمد
5828o9هندسة بور سعيداحمد السعيد عبد الجيد محمد
58o682هندسة المـــنصورهاحمد عبد المـــنعم عبد الحليم محرم الشقرى
هندسة المـــنصورهعلى الشــابورى محمود العسيلي581152
تربية ابتدائي عين شمسعمرو حسين سيد محمد272549
طب المـــنصورهاحمد رشدى عبدالرسول ابو اصبع493366
تربية عين شمسنورهان حسن السيد احمد268982
3oo361كلية هندسة بنهاياسمين سعيد عبدالعزيز محمد مصلحي
تربية اسكندريةاسراء عز الدين عباس عبد الرحمـــن محجوب341297
تجاره الزقازيقالسيد سليم السيد سليم محمد645644
صيدلة اسيوطايه سامى عبد العظيم حسن786234
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء عبدالسالم عبدهللا الخولي214251
اداب االسكندريهجهاد عبد الوهاب عبد الكريم عبد هللا عبد الوهاب419958
هندسة حلوانهاجر نبيل يونس حسن28165
كلية البنات آداب عين شمسحبيبه اشرف عبد العزيز عبد السالم128162
تجاره بور سعيدنورهان احمد ابراهيم احمد ابو مايله662521
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد مبروك على ابراهيم644753
حقوق اسيوطاحمد رفعت محمد محمد237884
تربية بنهااسماء حسن خليل يوسف284825
اداب المـــنصورهنورهان ياسر محمود محمد على نوفل567856
38o66oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخيمـــنى عبد الرافع احمد عبد العظيم محمود
151o3oهندسة القاهرهايمـــن شوقى شحاتة محمد عزام
8153ooصيدلة سوهاجخلود عبد المعطى محمد على
31o88تربية عين شمسدميانه عاطف فؤاد غطاس
تجاره كفر الشيخرانيا ربيع المتولى رمضان384146
23o661هندسة المطريه جامعة حلوانعبدالرحمـــن ماجد عبدالفتاح محمود عبد هللا
اداب طنطايوسف راشد احمد راشد358647
طب المـــنصورهريهام نبيل فتحى محمود عوف593587
56oo93حقوق المـــنصورهمحمد عصام احمد عبد الحميد الموجى
198ooاداب القاهرهعصام محمد اسماعيل ابراهيم
15o985صيدله القاهرهناصر احمد محمود عبد العزيز
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الحميد محمد محمود عبد الرحيم قلقيلة586384
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد طارق احمد نبوي41583
تربية حلوانعمرو عبدالوهاب انور عبدالوهاب196772
هندسة كفر الشيخمحمد إبراهيم عبد الحميد السيد383381
37319oطب بيطرى كفر الشيخاميره محمد صفوت وهبان
52o665طب الزقازيقمحمود عبدالعظيم امين خليل عبيدو
141o95اداب عين شمسبسنت محمد ابوالفتوح محمد الشناوى
2947o5تجاره عين شمساسالم سعد سيد خليل
تجاره اسيوطعلى عبد العزيز محمود حسن792924
713o7تجاره بنى سويفنادر جمال محمد مشرف
تربية ابتدائي المـــنيازوزو ادهم راغب محمد723276
اداب المـــنصورهايه عاطف محمود مصطفى المملوك576281
73o377رياض اطفال المـــنيا طالباتورده حلمى عبدالصبور توفيق
663o42تجاره بور سعيدمحمد صديق مبروك صديق
اداب االسكندريهروان احمد حمدى على حسن419477
تجاره االسكندريهروان اسامة فؤاد عبد الجواد زايد411741
تربية طنطامحمد عبدهللا عبدالنبى عبدالمعطى361595
سياحه وفنادق المـــنصورةياسمين ايهاب السيد على قاسم586517
6391o4صيدله الزقازيقايمان رجب محمد حسين محمد
2o9754تجاره القاهرهمصطفى محمود معاطى كامل
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7233o2رياض اطفال المـــنيا طالباتهاله صدقى زكى مينا
66o1o7تجاره بور سعيدحسن محمد حسن احمد صالح
58o712هندسة المـــنصورهحسن ابراهيم حسن عوض ابو سنه
اداب اسيوطمريهان مايز شهدى سدراك794224
125o59اداب انتساب موجه القاهرهشهاب احمد حسين محمد
232o68طب اسنان طنطامى ماهر سعيد يونس
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه رمضان ابراهيم شلضم233743
هندسة الفيوماسالم محمد يوسف نصر الدين75545
27o115تجاره انتساب موجه  عين شمساسامه محمد عباس محمد
59216oاداب المـــنصورهضياءالدين عبد الخالق خليل خليل زهران
صيدلة المـــنيامحمد حمدى احمد احمد722711
345o79تربية أساسي اسكندريةشهاب يسري عبد العزيز محمود
58o115طب المـــنصورهمحمد المحمدى محمد عبد الحى العباسى
7119o3تجاره بنى سويفحازم سليمان على محمد
رياض اطفال االسكندريه طالباتخلود جمال خلف عبدالغنى754833
57o834هندسة المـــنصورهاحمد عادل احمد حسن حبيب
عالج طبيعى القاهرهاحمد صالح اسماعيل عواد ابوصالح294338
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبدهللا مجدى عبدهللا ابراهيم السروجي213145
تجاره الزقازيقاحمد شــاكر محمود محمد641845
اداب القاهرهالشيماء محمد احمد عبد العزيز148613
79575oصيدلة اسيوطاالء حسنى ضاحي حسن
تربية ابتدائي شبين الكوممروه ممدوح احمد عبدالمعطى225975
4o313حاسبات ومعلومات القاهرهزينب محمد محمد ابراهيم
81o868تربية ابتدائي سوهاجياسمين شوقى حسن خلف
اداب بنهاايمان خميس سمير عبدالحميد284867
789o62صيدلة اسيوطجورج الفريد فاروق نجيب
6o8o2تربية حلوانشروق رجب مدنى عبد الواحد
5o3315تربية جامعة دمياطاسماء عادل محمود محمد جاب هللا
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعمادالدين السيد عبدالفتاح فرج235614
حقوق جامعة الساداتأحمد سيف احمد عسكر427343
هندسة شبرا بنهامحمود محسن عبدالسالم محمد297881
هندسة المطريه جامعة حلوانحسام مجدى محمد محمود النقيب664512
5o5195طب المـــنصورهايه عصام محمد إبراهيم هالل
صيدله المـــنصورهياسر محمد عبد القادر عبد القادر سرور562388
تربية الزقازيقانتصار عبدالرحمـــن مبروك عبدالرحمـــن645775
طب كفر الشيخهاجر مصطفى عبدالحميد محمود الشربيني محمد377572
كلية الطب بقناالزهراء محمد راجح درديرى743764
نوعية المـــنيااية حسنى خلف سليمان714823
2712o8طب عين شمسمريم جمال سند بخيت
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىمريم عبد الصبور رضوان محمود على734733
5732oتجاره القاهرهاحمد دسوقى جبر دسوقى
2764o4تجاره بنهامحمد طارق محمد عبدالحميد
صيدلة المـــنيايوستينا فادى عياد سيحه714258
هندسة القاهرهمحمد ابراهيم سيد محمد الشريف51182
كلية االثار ج اسوانمحمود يحى امين عبدالعزيزعلم الدين295415
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه الزهراء محمد سعد سعيد سعد52625
اداب الزقازيقاحمد سعيد محمد السيد محمد عزام639217
58oo4تجاره القاهرهاميره طلعت رشدى محمد سويلم
654oo2صيدله االسماعيليه ج قناة السويسفاطمه نصر احمد عبدالحميد
هندسة اسيوطاحمد محمود على احمد796419
هندسة المـــنصورهناصر ابراهيم محمد ابراهيم قشقش584965
2o4784تجاره عين شمسمعتزبا سيد حامد طه
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نوعية اشمونبركه احمد على احمد219214
8o5531تربية ابتدائي سوهاجميرنا ممدوح رمزى غالى
تجاره االسكندريهاحمد على عبد الرؤوف عبد الحليم على حسن342613
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاحالم سعد السيد محمد الخشن497982
تربية ابتدائي المـــنياسماح فتحى عبد هللا عبد الصبور729982
عالج طبيعى القاهرههمت حسن مصطفى عبده حسن635691
23o178تربية الساداتاسالم عبدالسميع ابراهيم عبدالسميع 
تربية المـــنصورهمريم محمد صالح رزق بدوى577146
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخعبد الرحمـــن على محمد سعيد محمد456458
اداب عين شمسرؤى خالد على الطويل عثمان116291
44217oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعمرو محمد عبد العظيم محمد عمار
579o88هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن عاطف عبد السالم الجوجري
1518o1اداب انتساب موجه القاهرهشروق حسن محمد حسن
اداب القاهرهايه مـــنصور عبد العال سليم28793
تربية المـــنصورهاحمد محمد الحسينى المتولى الحسينى589918
اداب القاهرهمريم صبحى زكى سعد هللا149936
356o13تربية طنطاامانى ندا على حماد
فنون جميله فنون حلواندعاء عاطف عبد المـــنعم عبد السالم28293
تربية ابتدائي بنى سويفمعاذ عبد الوهاب جوده عبد الحليم69553
طب اسنان طنطاياسمينا عزت سيد الشرابى215948
567o58طب الزقازيقرحمه محمد رمزى ابراهيم مـــنصور
تجاره القاهرهايفون بشرى مصرى رزق هللا57421
تجاره عين شمسساره مصطفى محمود محمود خضر195272
23o343اداب بنهاانس محمد محمود عمريه
تربية قنا ج جنوب الوادىيارا حسين احمد ابوالعال745367
تربية العريشمـــنار رضا طه عبد الحميد حسين666354
تجاره طنطامحمد مصطفى محمد النمر358816
تربية االسماعيليهمحمود حسين احمد دكروني653583
5667o5حقوق المـــنصورهسلمى عمرو محمد محمد سالمه
صيدله الزقازيقفادية عاطف عبد الفتاح ابراهيم515694
طب القاهرهنهى اشرف محمد ابراهيم عمران46658
اداب المـــنيامريانا حنا اثناسيوس عياد721723
هندسة المـــنصورهخالد محمد محمد السيد البنا571892
64o536تربية ابتدائي الزقازيقايه محمد فتحى محمد
44158oصيدله االسكندريهمحمد عبد العزيز محمد مـــنصور االرفلى
6o9o7اداب حلوانرمضان ابوالليل احمد عبد الظاهر
تربية المـــنياققطيفة عثمان احمد حسين721711
نوعية الزقازيقداليا ناصر أحمد محمود الشهيدى521418
8o6291تجاره سوهاجساره مـــنتصر حلمى فهمى
هندسة قناياسمين احمد محمد طه739888
4867oاداب حلوانمـــنال جمال احمد شمس الدين
649o23سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسنسمه كمال محمد حسن سالم
6778oرياض اطفال بنى سويفايه احمد ابراهيم جمعه
هندسة عين شمسمحمود ايمـــن محمود محمد عبد المقصود حسن18121
اثار الفيومياسمين اسماعيل محمد الهادى اسماعيل642665
63o95تجاره بنى سويفخلود اشرف امين محمد
اداب بنهاساره عاطف نجاح مصطفى277726
هندسة عين شمسمروه جمال احمد محمد132313
كلية االثار ج اسوانمحمد محمود احمد محمود فرج496226
تجاره انتساب موجه  عين شمساالء احمد السيد احمد25257
تربية المـــنصورهحنان رفعت عبد النبى عبد الهادى عبد الفتاح569432
262o62صيدله عين شمسيوستينا بشرى ناثان موسى
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799o51كلية األلسن سوهاجسالى فواز فايز عويضة
صيدله طنطامـــنه هللا احمد السيد احمد حسين285239
1183o2هندسة القاهرهحازم وليد صالح المتولى
اداب دمـــنهورمصطفى حمدى مصطفى السيسى427438
41495oهندسة االسكندريهجاسر اسامة اسماعيل يوسف عبدالهادى
2o2988اداب حلوانليلى محمود صلحى محمود
تربية حلواناسالم محمد عبد الفتاح محمد58639
تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمة الزهراء محمد على احمد739115
5o344oهندسة المـــنصورهاسالم مجدي عبد العليم حمودة خليف
طب االسكندريهمحمد اشرف حلمى عبد الحليم األقرع373966
اداب عين شمسمحمد ثروت محمد حسن263228
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندينا محمد احمد مريد15841
49o319عالج طبيعى ج كفر الشيخريهام رضا احمد صقر شحاته
5oo257هندسة بور سعيدعمرو خالد طاهر خليل رزق
كلية الطب بقنافاطمه محمد عباس حسن733643
44632oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسمر شعبان أحمد محمد غانم
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورفاتن جمعة احمد ابراهيم سعيد446656
اداب االسكندريهرنا احمد عباس محمد احمد341419
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد فوزي طاهر محمد عبد السالم443821
هندسة اسوانمحمد حسن محمد حسن747352
76o135اداب قنا ج جنوب الوادىاميره محمد عبدالرحيم مصطفى
26813oاداب عين شمسخلود السيد عبدالعظيم احمد
تربية ابتدائي الساداتعلى احمد عثمان احمد223779
تربية اسكندريةسالى محمود عبد اللطيف محمد أبو عاصى419479
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتايمان حلمى صبره محمد739226
اداب االسكندريهسلمى احمد بسيونى خميس341439
تربية المـــنصورهثريا داود مصطفى داود578155
رياض اطفال االسكندريه طالباتندى حسن زنباعى برى محمد417868
تجاره كفر الشيخشريف مـــنشــاوى فايد مـــنشــاوى337284
57o6o4تجاره انتساب موجه المـــنصورهاحمد حمدى الحماقى محمد العجمى
24383oتربية شبين الكوممصطفى جمال عبدالعاطى القط
هندسة حلوانعبد الرحمـــن محمد محمد عبد الفتاح العنازى139577
3oo335طب بيطرى بنهاهبه عبدهللا محمد مصطفى
تربية بنى سويفاماني ابوطالب محمد محمد66741
صيدلة سوهاجهند االمير عبد العال عبد اللطيف818363
41o321هندسة االسكندريهبيشوى دميان عويضه تامر حنين
تجاره عين شمساحمد اشرف جودة خضرى194317
تجاره بنى سويفمحمود احمد محمد محمود64722
28382oتربية عين شمسفاتن طارق محمود عبدالحميد
2377o2تربية الغردقة جنوب الواديمحمد مصطفى محمد محمود
طب بيطرى كفر الشيخاحمد محمد عبدالموجود بسيوني376189
492o13تجاره طنطاأحمد مصطفى سعد البسطويسى المـــنسى
اعالم القاهرهميار عالء الدين عبد المـــنعم درويش27318
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء صابر رسمى احمد283564
7135o4طب بيطري المـــنيااميره قدرى مصباح حسانين
تجاره القاهرهحازم محمد حسنين فتح هللا124951
138o38تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندا ممدوح احمد علي عليوه
طب االسكندريهمريم رجب حلمى طه ملكه447121
34273oهندسة االسكندريهعمر اشرف عبد المجيد المالح
تربية ابتدائي اسيوطايه حمدى فتحى عبد الحميد795633
43126oكلية رياض االطفال جامعة دمـــنهوراسماء احمد محمد عبد اللطيف الشيخ
طب طنطاابراهيم احمد على التالوى362618
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19o887هندسة المطريه جامعة حلوانامجد سامى سيد عزيز فرج
3827o3تجاره كفر الشيخنورا السعيد سعد يونس على تحفه
تربية دمـــنهورفاطمة شوقى سلمان عبدالعاطى428949
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسراء رشدى عوض محمد احمد382671
35o836اداب االسكندريهمها وليد عبد الغنى محمد ابوغانم
22596oتربية شبين الكومتقى السيد رجب ابوعيسى
كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد خالد بيومى محمد297438
59o526حقوق المـــنصورهابراهيم الحسينى شــاكر ابراهيم سليمان
اداب القاهرهسلمى محمد عمر امين36528
4996o2طب بورسعيدروميثاء احمد محمد كيوان
تربية طفوله طنطااالء اسامه مصطفى السيد جاب هللا486791
تجاره القاهرهدينا على مرسى محمود مرسي18174
تجاره االسكندريهنورهان رزق جمعه رزق411273
تجاره المـــنصورهمحمد حسين احمد الموافى573385
اداب طنطاايات السعيد عبد السالم المؤذن364338
728o38طب االسنان المـــنياكريم صابر سيد محمد
تجاره بنهامـــنى هانى على محمود الشين277768
اثار الفيومنبويه محمد على الباز573466
تربية دمـــنهوراسماء جمعة على محمد  العالقي431261
اداب الزقازيقامال محمد عادل احمد السيد643834
تربية طفوله شبين الكومسمر فتحى اسماعيل الشريف214843
5o5515عالج طبيعى ج كفر الشيخمروه حامد عبد الحميد على الدسوقى
794oo1هندسة اسيوطبيتر ايهاب حلمى مكسيموس
64o889طب عين شمسفاطمه السيد عبدالباقى محمد حسن
تجاره المـــنصورهاحمد محمود عوض السيد محمد عمر591798
8oo742اداب اسيوطابراهيم حامد حسان نفادى
تربية بنى سويفاسراء عادل رجب عويس62239
اداب انتساب موجه االسكندريهأسراء مسعد محمد عبدالحميد العزب419362
كلية هندسة الطاقة بأسوانباسنت عصام فرج محمد مدين454496
كلية البنات تربية عين شمسعفاف طلعت حسن شعراوي291552
تجاره الزقازيقاميره جمال محمد مرسى511549
تربية طفوله طنطاايه خالد عبد الغنى عبد البارى495379
58366oرياض اطفال المـــنصورهسالى الحسينى االمام على
65478oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد عبد الجليل سعد عبد المقصود
3o3o94تجاره بنهاشريف عبدالمـــنعم عبدالعزيز السيد مصطفى ادم
424o14اداب انتساب موجه االسكندريهميار عادل محمود حسن
طب اسنان كفر الشيخماهيناز السعيد محمد بهوت385554
هندسة طنطاعبد الرحمـــن عادل عبد الستار السمالوى357627
نوعية اشمونندى بدر رجب السبكى225387
اداب عين شمسهاجر سالم حسن حسين34515
هندسة الزقازيقاحمد حجازي سالم حجازي643634
656o72تربية االسماعيليهعبدهللا ابراهيم سليمان عبدالرحمـــن
السن عين شمسزينب صالح الدين سعيد رحيم137528
493o48هندسة المـــنصورهعبير محمود على الحليق
651o14تربية االسماعيليهسامح عالءالدين عبدالعليم عبدالعزيز
تربية اسيوطايه يونس عبد التواب احمد795638
459o38هندسة االسكندريهمصطفي خالد عبد الاله سيد احمد
2o9969طب القاهرهبسنت ناصر شعبان صديق
27o2o7تجاره القاهرهعمر ايهاب محمود محمد
51o54oطب بنهامريم مجدى على محمد
5o5368تجاره جامعة دمياطاحمد عماد سادات محمد حنيفه
3613o6تجاره طنطاكريم عبداللطيف عبدالفتاح محمد شوشه
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2o2769اداب القاهرهليلى مصطفى احمد احمد الخولى
29357oتجاره عين شمسوفاء محمود احمد محمد رفاعى
هندسة المـــنيامينا يوسف اديب تاوضروس726433
طب المـــنصورهعزة اسماعيل السيد البرلسى492534
2332o4كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىاحمد ابراهيم على ابوخليل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانملك على احمد شــاهين192353
سياحه وفنادق االسكندريهامل حسن عبدالمـــنعم محمد محمد يسن417944
385oo2تجاره كفر الشيخاحمد مشير محمد محمد الخواجه
تربية ابتدائي الزقازيقمحمد عبدالسالم السيد محمد641827
تجاره المـــنصورهمهند عالء الدين محمود امين الجمال565478
739oo4اداب قنا ج جنوب الوادىاسراء عبد الموجود عبد الرحيم محمد
اداب المـــنيامحمد عبد الجواد على ابو طالس724279
3o3275تربية ابتدائي بنهانادين طارق حسن احمد سليمان
41959oتربية أساسي اسكندريةفاطمة احمد محمود احمد محمد
64735oرياض اطفال المـــنصورههبه السيد السباعى محمد صالح
هندسة القاهرهانجي كمال حسني حسن128744
369o39هندسة االسكندريهاحمد شلبى شحاته شعيشع
8o199oتربية اسيوطداليا عبد هللا شعبان عمارة
34934oتربية اسكندريةندى محمد ياقوت ابراهيم حسنين
هندسة بور سعيدفاطمه الزهراء تيسير عبد العال البسيونى ابراهيم589325
هندسة شبرا بنهافادى شوقى نسيم سليمان289245
1458ooهندسة حلواناحمد عادل فوزى حامد
128o64طب القاهرهياسمين محمود عمر محمود
اثار الفيوممحمد عامر عبد السالم عطا69849
تجاره بنهااحمد محسن عبدهللا عبدالهادى عمارة299735
34o274تربية اسكندريةميار ممدوح عبد النبي محمد حجاب
135o87اداب انتساب موجه القاهرهياسمين محمد حسن محمد هاشم
تربية ابتدائي طنطانورهان احمد السيد احمد الجندى364698
تخطيط عمرانى القاهرهخالد شريف محروس حسن يوسف135528
12256oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةحسام الدين يحى محمد ابراهيم
تربية ابتدائي قنا ج الواديأحمد القذافي رجب علي735243
277o28اداب الزقازيقامير محمد رضا عبدالعزيز على زهران
821o5oكلية الصيدلة ج جنوب الوادىعلى احمد على حسين
تجاره القاهرهدينا محمد سليمان رمضان36219
تربية دمـــنهوركريم على محمود على427967
هندسة بور سعيداسالم ايمـــن توفيق السيد النجار663264
6687o6اداب الزقازيقامانى عبد هللا محمود احمد بطاح
طب المـــنصورهنورهان حسام بكر نافع عبد هللا582288
اداب عين شمسكارولين صفوت فرج هللا عياد117581
طب بيطري المـــنيااحمد محمد محمود أحمد755382
29o319كلية بنات شعبه طفوله عين شمساميره رضوان حسن احمد ابوجبل
كلية هندسة بنهااسامه فتحى عبدالرازق زيتون233599
هندسة اسيوطمحمد عبدالحكيم ابراهيم ابراهيم مرسي522721
تربية رياضيه بنين كفر الشيخمصطفى محمد محمد مـــنير مـــنيسى376163
6o26oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو ربيع سليمان سيد
تجاره عين شمسندى احمد عباس سالم133955
تجاره بنى سويفاحمد ربيع مـــنشــاوى سلطان93967
تربية ابتدائي بور سعيدمـــنه هللا السيد سعد الدين احمد الجناينى662277
صيدله المـــنصورهايمان البسيونى عبد العال على الشرقاوي578195
كلية الصيدلة ج الساداتنانسى رضا احمد درويش215195
طب طنطاعبد هللا اشرف جمال الدين محمود الدماطى488686
2921o1هندسة شبرا بنهامينا موسى فاهم جرجس

Page 2090 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
هندسة االسكندريهريهام السيد عبد المـــنعم حسين عبدالمـــنعم413663
اداب الزقازيقمحمود محمد عبد العزيز عوض517327
35642oتربية طنطارانيا جمال ابراهيم شتيه
كلية حقوق المـــنيامحمد حسن الملطاوى محمد سعيد محمد717325
3443o9اداب االسكندريهعزالدين محمد محمد خليل على
عالج طبيعى القاهرهساره احمد عبد الحميد عبد الفتاح رضوان46298
5126o1تربية ابتدائي الزقازيقأحمد سليمان حسيني عطيه ضيف
2o7493تجاره وإدارة أعمال ج حلواندينا نعيم العبد ابوالسعد
صيدله المـــنصورهميرنا ابراهيم الزناتى نقريش494922
52o165نوعية الزقازيقايه اسماعيل احمد السيد علي
تجاره اسيوطاسامه حسين راغب حسن796797
5o9494تجاره الزقازيقعلى احمد على احمد على
تربية الغردقة جنوب الواديدعاء جمال صالح حفنى237422
21o155كلية البنات تربية عين شمساسماء حامد محمد مـــنصور
تجاره المـــنصورهمصطفى خالد مصطفى محمد سليم565784
12646oفنون جميله عماره ج حلوانميرنا شــارل فايز ساويرس
اداب بنهااسماء سعيد حسين عبدالحميد اللبودي284827
صيدلة اسيوطماريهام اسحاق اسطفانوس سابا742361
هندسة بور سعيدمحمد ايهاب حسن محمد السيد هاشم664521
تربية العريشرانيا سالم حسين ابراهيم666523
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبد هللا هشــام مرعى عبد العال337566
7168o5تجاره بنى سويفمادونا نادر مـــنير جرجس
2o68ooتجاره عين شمسساره عماد محمد عمر بدر
تربية ابتدائي طنطااسماء جمال محمد السطيحه364544
اداب عين شمسخديجة محمد على سليمان عوده الصافورى289784
56o717تجاره المـــنصورهايمان احمد عبد السميع احمد الديب
52o793طب اسنان المـــنصورهاالء حجازى محمد محمد
66o21تربية ابتدائي بنى سويفندا حمزه قرنى على
رياض اطفال المـــنيا طالباتهند جمال حمزة عبد الكريم715938
374o5oنوعية كفر الشيخسعد محمد سعد محمد قنديل
هندسة اسيوطفؤاد محمود محمود عاصم497617
اداب كفر الشيخأمل ابراهيم ابراهيم على  فاضل385366
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد كمال محمد عبدالمقصود212642
هندسة الزقازيقابراهيم سامى فتحى عبدالقادر635642
صيدله االسكندريهاالميرة ميرهان السيد محمد على433925
42333o فنون جميله فنون ج االسكندريهليزا عادل وليم حبيب عبد المالك
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد عبدالرازق مـــنصور269238
اداب طنطاشيماء رضا محمد عبد الرازق فايد353789
42o865إعالم ج جنوب الوادىهشــام عادل السيد عبد الفتاح فواز
تجاره انتساب موجه االسكندريهاية عاشور محمد عراقى423886
حقوق طنطامحمد محمد على رمضان محى الدين381852
1433o6هندسة اسيوطمحمد جمال عباس حافظ
اداب الفيومياسمين عبد العظيم لملوم محمود95191
هندسة طنطاسيف المهدى فتح هللا المهدى العزب571895
علوم رياضة االسكندريةحسين محمد حسين على عبد المـــنعم338376
طب الزقازيقرضوى خالد محمد احمد عبد الجليل582269
صيدله حلوانمصطفى محمد عبد الكريم عبد الرحمـــن61814
طب اسيوطداليا عبد الناصر معروف احمد788687
السن المـــنيااسالم صبرى احمد عبدالحكيم مصطفى213777
تربية رياضيه / بنات كفر الشيخاالء السيد عبد خميس عمر377132
51o516صيدله الزقازيقعزه محمد عبدالمعطى عبدالفتاح
تجاره سوهاجمصطفى البدري هيبه محمد818488
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تربية عين شمسابتسام محمد حسن على268797
هندسة المـــنيامحمد اشرف محمد صالح16788
هندسة الزقازيقمحمد السيد حافظ عبدالكريم احمد639294
9o742صيدله بنى سويفمحمود حمدى عبد الحميد عبد الرحيم
طب بورسعيددعاء نبيه شكرى محمود الميمي578983
2o7o95كلية البنات تربية عين شمسسماء جمعه حسين عبدالرازق
3565o6تربية طنطاحنان حسن حسن حسين
تربية قنا ج جنوب الوادىامـــنية جمال ثابت محمد737668
تربية رياضية بنين بنهاحسن محمد حسن السيد محمود284153
طب االسكندريهرحاب صبحي محمد محمود الشوربجى452234
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىشيماء خالد نجيب سعيد742724
22o257طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةوالء محمد حامد مبروك
صيدله القاهرهامير اشرف عبد التواب عبدربه الدالى127543
22o95اداب القاهرهمها عالء الدين عبد العزيز عبد القادر
هندسة حلواناحمد محمد حامد عبد الحليم26336
طب سوهاجماهر عشماوى احمد عبد الاله816469
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم جمعه عبدالمرضى الشيخ218154
561o79طب بيطرى المـــنصورهايه محمد على عبده سعفان
35ooo5اداب االسكندريهدنيا على سرحان سليم
9oo14هندسة حلواناحمد ذكى احمد مرزوق
اداب كفر الشيخعمر احمد محمد احمد الزراق375162
575o23طب بيطرى المـــنصورهمينا مجدى ايليا موسى
عالج طبيعى ج كفر الشيخهبه موسى عوض حسن حباله444656
هندسة المـــنصورهمحمد على محمد محمد عبده ندا588822
79927oتجاره اسيوطراندا سمير دياب مهنى
صيدله الزقازيقعبد الرحمـــن ابراهيم عبد الرحمـــن حامد الجزار593149
هندسة بور سعيدالمرسى ابراهيم المرسى محمد مختار588775
السن المـــنياياسمين ناجح سيد احمد715394
تربية شبين الكومسلمى على البدرى محمد عبده216872
663o57نوعية بور سعيدمحمد مصطفى درويش مصطفى بدر
27o615اداب القاهرهاالء حسن محمد محمد االشعل
اداب طنطامحمد ابراهيم محمد عبد الهادى عيسى352934
تجارة قنا ج جنوب الواديانتونى سامى سليمان رزق هللا193778
574o23اداب المـــنصورهسعاد على البدوى على
5o1892تجاره جامعة دمياطندى سعد فضلى شطا
كلية البنات تربية عين شمسريحاب فهمى محمود احمد275166
صيدله االسكندريهايرينى اشرف عوض جرجس438515
تجاره عين شمسمحمد سعيد مأمون سيف شديد292897
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخحسناء المعداوى رمضان الحمادى383916
152o93فنون تطبيقيه حلوانمريم رمضان صالح شــاهين
طب اسنان االسكندريهمى السيد على مصطفى المقدم435547
7o885تربية بنى سويفاسماء هيبه حسن عباس
هندسة بني سويفمحمود هاشم محمد حامد65979
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد خالد عبد السالم عمر سعد644632
35o829تربية اسكندريةمريم وديد لوندى جورجى
22458oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد ماهر نصر سيد احمد
اداب المـــنصورهمحمود محرم السعيد ابو شعيشع573393
365o19طب طنطاندى احمد العبد مصطفى قاعود
729o77رياض اطفال المـــنيا طالباتعزه ربيع خفاجه فؤاد
اداب االسكندريهاسماء صالح سعد خليل الزهيرى 423338
9oo15هندسة بني سويفاحمد عبد الغفار فهمي محمد
11747oهندسة حلواناندريه اسامه رؤوف ينى
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طب بيطري المـــنيااروى مصطفى خلف هللا عبدالسميع713975
235o99اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبدالحميد عزت اسماعيل عبدالحميد سليمان
36951oتربية كفر الشيخنجاة محمد احمد حسن الطنايحى
تجاره سوهاجمؤمـــن حلمى شحاته جرجس813664
5148oهندسة عين شمسمحمود احمد محمد شحاته
تجاره عين شمسنور احمد عبد الرؤوف محمد زيدان117595
6o927علوم القاهرهعبد الرحمـــن سيد محمود سيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانلؤى احمد زكريا محمود14821
صيدله عين شمسنيرمين خالد فهيم زغلول144162
تربية بنهامريم ثروت جرجس عياد291224
نوعية الزقازيقريهام حسن على موسى سالم649898
اداب قنا ج جنوب الوادىفاطمة صالح سعد عبدالشــافى734323
صيدله الزقازيقمـــنار محمد السيد على عبيد515435
هندسة االسكندريهمحمد ادهم حسن عبدالحافظ محروس414839
13ooo7هندسة عين شمسابرام ناجح زاخر لبيب
38o6o2اداب كفر الشيخياسمين ماهر محمد بركات عبد الرحمـــن
رياض اطفال المـــنيا طالباتبسمه امير صبره عبدالنعيم728848
صيدله المـــنصورهاالء تحسين محمد محمد عبد الرازق569954
تجاره عين شمساحمد جمال حسن محمد293899
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةجهاد احمد محمد عبدالحليم218523
طب بنهامحمد احمد حمزه محمد عامر494283
15555oهندسة حلوانمحمد حسن عبده حسن
5633o8هندسة المـــنصورههدير حسنين عبد الوارث محمد ابو العال
صيدله المـــنصورههاجر احمد محمد بديراحمد جمعه567244
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان مصطفى السيد ابو شعيب223118
نوعية عباسيهندى عادل مصطفى امام298321
تربية ابتدائي عين شمسفاطمه جمال سعيد سليمان الشحات288511
تجاره جامعة دمياطمحمد أشرف على صالح499916
تجاره انتساب موجه قاهرهخالد سامى عبد الفتاح بهجت13781
اداب الفيوماحمد على اسماعيل جمعه78713
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد كمال حبيب عبد الخالق حبيب49667
3o4643طب بيطرى بنهااحمد خالد عواد امام
76o6o7صيدلة سوهاجأسماء محمد رضا مصطفى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةبسنت نصر احمد محمود261288
23o833طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد حلمى غنيم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود اشرف عبدالمجيد الشبينى212356
تربية ابتدائي دمـــنهورهاجر محمد نورالدين الموزى428641
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمرو محمد حسن جادو217527
8o4932تجاره سوهاجبسام حسنى هاشم مـــنصور
22o742كلية الصيدلة ج الساداتهشــام سمير صالح عبدهللا حبلص
35o791سياحه وفنادق االسكندريهروان السيد عبدالوهاب احمد
صيدله االسكندريهنجالء مصطفى محمد خطاب444816
652o73تربية االسماعيليهاسماء محمد ابراهيم سيد حسن
تربية العريشبدور حسين سالمه محيسن666339
5oo612هندسة بور سعيدايه وحيد عبده ابوخليفه
تجاره كفر الشيخمحمود محمد مصطفى السيد حشيش375232
2o68o6تجاره عين شمسمريم انور احمد احمد بدوى
3o755هندسة القاهرهمحمود عبد الموجود ابراهيم محمد
صيدله الزقازيقايه هللا وحيد اسماعيل البسطويسى اللكزي586283
كلية الطب بقناعمر محفوظ ابو بكر عبد القوى731726
تجاره كفر الشيخاحمد عبد الحميد محمد محمود ابراهيم569632
786o13كلية طب االسنان جامعة أسيوطاسراء اسماعيل احمد محمد
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اداب المـــنصورهاحمد اشرف يونس محمد الدمرداشي568662
طب اسنان طنطاهشــام مصطفى محمد جوده الكردى497217
عالج طبيعى ج كفر الشيخعائشه عبد الباسط سعد محمد عبد الجواد451371
2999o3نوعية بنهاايمان عبدالمـــنعم محمد المـــنهي
تربية رياضيه بنين الزقازيقعبد الحكيم عامر السيد حسن521273
صيدله الزقازيقاالء مدحت صالح ابراهيم521838
تجاره االسكندريهمحمد عبدالرحمـــن عبدالرحيم جبالى421575
14o574تجاره عين شمسميرنا جرجس عبد المسيح جرجس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسدعاء حسين احمد عبدالقادر بعره292128
195o24اداب انتساب موجه عين شمسيارا محمود عبدالهادى عبدالعزيز
تربية المـــنيادعاء محمد فاضل عبدالوهاب719182
38o568تربية كفر الشيخآية اشرف السيد جابر
تجاره انتساب موجه الزقازيقفاطمه سالم عمر محمود مدكور521729
تجاره عين شمسحازم خالد عبد الخالق محمد139269
638o3طب بيطرى بنى سويفشروق ابو الخير محمد محمد
هندسة عين شمسادهم حسن عبد الرؤف حسن37878
تربية قنا ج جنوب الوادىايمان عبده احمد عليو744796
58o838تجاره كفر الشيخمحمد شعبان احمد احمد على
السن عين شمسنوران مسعد ابراهيم سيد احمد الجعبوب495665
نوعية الزقازيقاسماء رضا السيد ابراهيم519435
هندسة المـــنصورهمحمد احمد عبد المجيد عبد السالم البسطويسى562559
هندسة الزقازيقايه احمد احمد عبد المعطى هويدي576958
فنون جميله فنون حلوانداليا مجدى ابراهيم احمد195517
8o5ooتربية الفيومهدير رشــاد محمد محمد
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهيوسف عبد القادر رمضان عبد النبى488312
حاسبات ومعلومات عين شمسبيتر ماجد مـــنير عطيه117915
صيدله الزقازيقعالء ايهاب عبد العظيم ابراهيم513229
6677o5اداب الزقازيقاسراء محمد يحيى محمد عبد الباقى
3o3467تجاره بنهااسراء محمد على السيد عامر
طب المـــنصورهحمدى عبد الحميد حمدى طمان488677
حقوق عين شمسايه يس احمد محمد ابراهيم119615
5o6986تربية جامعة دمياطاحمد عبد العليم محمد عبد العليم شعبان
21o131اداب حلوانمـــنار احمد سالم محمود محمد
طب اسنان طنطااحمد محمد سالم لبن485515
طب المـــنصورهاحمد محمد امين محمد عبد الهادى588375
تربية جامعة السويسصفاء السيد عبد الهادى حسين658648
هندسة عين شمساحمد محمد احمد محمد القفاص191611
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىزينب علي جمعة محمد739483
تربية العريشاالء على مسلم عايش665798
اداب الزقازيقاحمد سعيد حسين سليمان ابوخله296184
تجاره الزقازيقمحمد احمد محمود احمد512334
اداب الزقازيقندا حسين محمد السيد سالمه643571
هندسة القاهرهاحمد محمود مصطفى حسن135633
تخطيط عمرانى القاهرهحازم قبيل محمود محمد737623
هندسة الزقازيقمحمد احمد ابراهيم الدسوقى احمد صيدح586392
فنون جميله عماره ج االسكندريهعمرو احمد حسن بسيونى345432
اداب المـــنيارضوى جمال عبد الصبور محمد712865
هندسة االسكندريهمحمد ممدوح عثمان عبد المجيد احمد413639
6oo62برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد محمود عبد الباسط احمد
صيدلة بورسعيدمحمود مسعد مسعد محمد رزق664193
تربية اسيوطمحمود محمد شريف احمد792694
هندسة حلوانساره سعيد محمد طلب45956
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تربية ابتدائي طنطاروان سمير السعيد صالح عوض363358
75o93طب حلوانمروه امين توفيق امين
حقوق عين شمسارسانيوس جورج عبد السيد جرجس114642
5o4274طب طنطاامانى ايمـــن احمداحمد الشموتى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريم اشرف سرحان محمود134264
تربية بنهاالشيماء صبيح سيد حسن هنيدى293584
488o8oهندسة المـــنصورهاحمد نزيه محمد محرز
هندسة حلوانبسمه حماده احمد امام السجينى275755
طب المـــنصورهمحمد احمد فرج جليلة494366
نوعية المـــنيافيفي محمد اسماعيل محمد724126
8o646اداب الفيوممحمود حميده سيد حميده
طب بيطرى المـــنصورهرنا السيد هجرس السيد بالل571793
2999o9نوعية بنهاايه سعيد وردانى على نصار
كلية األلسن بنى سويفايه صبرى محمد موسى حسن148833
تجاره بنى سويفعبد الرءوف سامى قرنى جوده69525
28o436هندسة المـــنياهدير راضى عبدالعال عبدالرحمـــن
عالج طبيعى ج كفر الشيخايه ممدوح حسين مطاوع على359442
2438o5طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنرفانا محمد محمد  السعدي احمد  عبد الفتاح
طب بيطرى دمـــنهورنرمين جالل فايز فرج عبدهللا452468
تربية أساسي اسكندريةعزة عصام محمد عبد ربه يوسف شــاهين417465
123o7oفنون تطبيقيه حلوانعمر اشرف مراد ثابت عامر
49o766تجاره طنطامحمد السيد السيد النواوى
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسعمر محمد عودة محمود665296
هندسة اسيوطمحمد موسى حسب هللا موسى237982
43o646تربية الساداتاسماء عبد النبى احمد عبد النبى قزعة 
هندسة عين شمسعبد هللا محمد عبد هللا غانم121623
77o77تربية الفيومخيريه صالح محمد عبد القادر
كلية الصيدلة ج الساداتمحمد مبروك محمود صالح233141
اداب المـــنصورهسمر صبري السيد ناصف495389
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنة هللا ماهر صابر محمد مـــنصور39433
كلية البنات آداب عين شمسضحى صالح ابراهيم محمد25427
تجاره بنى سويفيارا عبد التواب محمد عبد الفتاح63152
15o265تجاره القاهرهاحمد مصرى اسماعيل مصرى
تجاره الزقازيقهناء عبد العزيز الشبراوي محمد على635741
هندسة االسكندريههاني احمد رفعت بدوي الشناوي345541
هندسة حلوانميار محمد خيرى محمود ابراهيم116773
نوعية طنطااحمد عبد المـــنعم السعيد عبد القادر العالوي488552
تربية اسكندريةهاجر احمد هارون عبد العزيز335929
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلواننورهان طارق رحومه حسين37253
تجاره اسيوطاحمد ربيع ابوزيد عبد الملك792311
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرنا عصام الدين شعبان درويش115973
تجاره الزقازيقاحمد على عزت محمد سالم579886
8o18o4تربية اسيوطساره عبده احمد عبد الرحيم
5o1132هندسة بور سعيدميرنا ناصر نعمان الوصيف
هندسة اسيوطروان عادل محمود على13415
هندسة الزقازيقابو بكر محمد محمود سالم سالم513548
هندسة القاهرهمحمد احمد حميدو صاوي21263
تربية الزقازيقياسمين صبحى السيد سليمان641428
2349ooطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود محمد عبدالمطلب البطاحجى
574o1هندسة المطريه جامعة حلوانحسن على حسن احمد
اداب اسيوطايه ابراهيم عبده محمد798144
7194o7التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاعتصام احمد ذكى عبد الحكيم
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66oo96تجاره بور سعيدباسم عز الدين على مقبل السيد
197o9حقوق القاهرهحسام سامى عبد المجيد محمود بدر
58o972تجاره المـــنصورهمحمد عادل على عبد ربة
نوعية موسيقيه المـــنيامها احمد حشمت قطب عبد الرسول721729
575o97اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةمحمد ابراهيم محمد حسان
تجاره انتساب موجه الزقازيقمصطفى سعيد عبدالفتاح محمد638826
2o5664تجاره عين شمسشهاب شوقى مصرى سالم
هندسة قنايوسف محمد اشرف حسين733534
السن عين شمساسماء عباس ابراهيم السقا232166
تربية ابتدائي المـــنصورهايه الحسين احمد عبد الرازق عميرة577256
33864oتجاره االسكندريهمحمد حسام الدين كمال عبد الغني
كلية البنات آداب عين شمسنورهان محمد توفيق حامد142144
تربية ابتدائي االسماعيليهاسامه محمد عبده سليمان655834
583o24تربية ابتدائي المـــنصورهاسماء محمد احمد عبد هللا
79652oتربية رياضيه بنين اسيوطاحمد يحيى محمد محمود
15o6o4اداب حلوانعبد الغنى محمد عبد الغني محمد
8o9112طب سوهاجدوالجى سعد عزت بدوانى
3411o6هندسة االسكندريهنادر ايمـــن عبد السالم رضوان محمد
23437oتربية طفوله شبين الكومغاده احمد عبدالفتاح البرلسى
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهمصطفى احمد محمد امبابى233152
تجاره االسكندريهاسراء محمد اسماعيل عبد السالم عجميه347342
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفكريم عادل سيد ابراهيم749268
طب بنهامصطفى بيومى عفيفى محمد223457
طب بيطرى بنى سويفوفاء محمد شكري احمد63394
نوعية الزقازيقصباح حسين سعيد محمود667963
تربية بنى سويفاميره فيصل خليفه حسين71691
8o25o4تربية اسيوطاميره حامد محمد زناتي
تربية طفوله الزقازيقمـــنار عبدالعزيز محمد السيد515119
22662oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه عبدالناصر عبدالفتاح عمر
75518oهندسة المـــنياابانوب اسعد وهبه ايوب
572o1oتربية رياضيه بنين المـــنصورهاحمد طارق على عبد العزيز
تربية ابتدائي قنا ج الواديحسناء كرم عبد الاله محمود734592
6948oاداب بنى سويفهدير محمود حسن عبد الوهاب
5o981oتربية ابتدائي الزقازيقأمانى ايمـــن عبد العزيز ابراهيم
تجاره عين شمساحمد سيد عزت يونس148321
515o14نوعية الزقازيقأميره احمد محمد مرزوق
صيدله االسكندريهكيرلس مرقس وديع غبلایر829519
تجاره بنى سويفمحمود رجب عيد على ابراهيم71975
تربية بور سعيدايه طارق سعد الدين عبد العظيم661491
طب طنطاساره ايمـــن عبد المجيد محمود خطاب354517
5o9644صيدله االسماعيليه ج قناة السويسفهمى صبرى السعدنى عبدالسالم عثمان
كلية رياض االطفال اسيوطبسمه نجاح عبد العظيم عبد الرحيم794844
اداب عين شمسجاسمين سعيد عبد الفتاح محمود117832
نوعية طنطاشيرين محمد عبد الحميد عبد الوهاب على485386
تجاره طنطاعبد الفتاح احمد سامى عبد الفتاح محمد كامل486187
41o799حقوق االسكندريهاحمد عادل عبد الفتاح على جبريل
19331oهندسة عين شمسزياد محمد محمد نصحى نصر
طب طنطااميره محمد عفيفى سعد233877
8o7376تربية ابتدائي سوهاجصفاء احمد احمد قاسم
654o63السن المـــنيامحمد عبدالناصر ابراهيم حسين
1212ooتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء هشــام عبد الفتاح احمد
صيدلة بورسعيدمحمود محمد رزق الرفاعى عبد العال564918
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تخطيط عمرانى القاهرهمحمد مسعود محمود السيد اللبيدي262291
هندسة االسماعيليةاحمد محمد زيدان يونس666725
اداب االسكندريهمـــنة هللا مصطفي محمد علي المـــنير348651
هندسة الفيوميارا محمد عبد الحميد على64669
تربية بنهافاطمه هشــام محمد محمد277257
14o635كلية البنات آداب عين شمسياسمين احمد الحسين سالم
2954o6تربية بنهامحمد عصام عبدالعزيز عبدالفتاح
661o67تربية ابتدائي بور سعيدساره حازم محمد محمد مسعد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد عبد العزيز احمد129632
تربية ابتدائي طنطادينا فتحي على على شــاهين495992
اداب عين شمسهاجر محمد على احمد محمد144261
تجاره انتساب موجه قاهرهسمير اسامه سمير فضل عبد المجيد55824
طب المـــنصورهزينب بركات احمد شعبان رمضان583135
اداب بنى سويفرهام سيد على ابراهيم69158
نوعية بنهاندى احمد عبدالتواب احمد محمد فراج294421
اداب الزقازيقهاجر ايمـــن محمد اسماعيل كامل586223
34997oاداب االسكندريهاالء عبد الودود حسن الشناوى التركى
2o6424صيدله القاهرهسلمى اسامه ذكريا احمد
29o263تجاره انتساب موجه  عين شمسخالد محمد بسيونى محمد الصادق بسيونى
اداب عين شمسمريم سامح عبد العزيز العيسوى على126258
5o3659هندسة المـــنصورهآية رمضان خليل عيسى
تربية طفوله شبين الكومداليا سمير محمد داود236877
اداب المـــنيامكاريوس ممدوح يوسف حبيب722541
3626o4تربية طنطامحمد محمد عبد الرحيم الكفراوى
3o4683تجاره بنهامحمد وحيد عبدهللا جوده عبدالمطلب
تجاره سوهاجمجدى محمد ياسين محمود811641
نوعية موسيقيه الزقازيقنسمة ثابت حسينى عبد الرحمـــن515631
صيدله المـــنصورهفاطمه هشــام محمد جالل ابراهيم العزب566886
5o3919تربية جامعة دمياطسارة محمود حجازى عيد
هندسة بور سعيدمحمد احمد رمضان حسن658136
رياض اطفال االسكندريه طالباتنجالء محروس فتحى عبد العاطى347655
تجاره بنى سويفدنيا اسماعيل محمد ابراهيم72317
اداب المـــنيامحمد عبدالرازق حسن عبدالرازق711259
هندسة االسماعيليةاحمد محمد عبدة عبدالحميد656943
هندسة المـــنيااحمد سعيد عبد العزيز علي حسن115863
7997o7اداب اسيوطرانده صليب هابيل فام
79o263صيدلة اسيوطشريف هشــام سمير زكى
2213o6طب بيطرى جامعة الساداتاميره سامى محمد عبدالفتاح فرج
49197oهندسة اسيوطأحمد عيد حامد عباس
تربية المـــنصورهايمان جالل محمد الغريب عبد الباقى569429
تربية طنطاامال جمال حيدر محمد برايا489341
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سعد السيد عبد المتعال19878
صيدله عين شمسرضوى احمد عبدالحميد عبدالحكيم292371
تربية المـــنصورهفوزيه فتحى لطفى ابراهيم عوض568714
صيدله المـــنصورهعمر هشــام عوض السيد عوض الشيخ563449
تربية المـــنصورهعال عماد محمد نصر رزق578169
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةفيبى لطفى يوسف ابراهيم214854
57o817هندسة المـــنصورهابراهيم محمد عبد المـــنعم ابراهيم الحارس
طب طنطاايمان محمد حسن اللبنى354638
تجاره كفر الشيخمحمد صابر يوسف داود373775
صيدله طنطايمـــنى حسن عبدالعزيز البدراوى494951
5135o3هندسة الزقازيقاندرو وجيه يعقوب ابراهيم يعقوب
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17o31تجاره القاهرهكريم عمر ابراهيم رفعت حسنين
تخطيط عمرانى القاهرهمحمود على عبدالعزيز محمد ابراهيم عيسوى515718
اداب الزقازيقنورا محمد على السيد حتحوت521453
نوعية قناالهام محمد الصغير بسطاوى762342
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرانيا على صاوى على36222
56oo22تربية المـــنصورهندى رامى عبد التواب السيد عبد هللا
هندسة الزقازيقهديل محمد سليمان عبد هللا643154
تربية شبين الكومامانى مصطفى على العكل216626
115o7oكلية البنات تربية عين شمسامـــنية اشرف حنفي حسن
اداب االسكندريهنادين احمد داود سليمان411213
طب اسيوطاندرو االمير عشم شفيق797417
صيدله عين شمسرغدة السيد محمد زكى عبدالاله288194
114o84اداب عين شمسماهيتاب سمير محمد حبيب
تربية االسماعيليهايمان عبد النعيم عبد العال حسنين656651
طب االسماعيليه ج قناة السويسعمر محسن حسن مصطفى العيسوي664836
7238o5اداب المـــنيااسماء سالمه فتحي كامل
291oo1هندسة شبرا بنهااحمد عيد محمود احمد علي
اداب االسكندريهحبيبة عماد عبد العاطى محمد سليمان348842
كلية األلسن ج أسوانتقى محسن أمين الكيالني359157
434o4اعالم القاهرهاحمد جابر على عبد الفتاح
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد عبدالمطلب مشعل232944
72924oهندسة المـــنيامحمد مصطفى عبدهللا عفيفى
هندسة اسوانسيد احمد سيد رمضان744325
تربية ابتدائي طنطامـــنار خالد عبدهللا حسن الشرقاوى363394
تجاره انتساب موجه المـــنصورهعمر طارق محمود السيد عصر575829
نوعية فنيه الفيومتغريد ناصر احمد محمد72671
8o9567تربية سوهاجاشرف فهمى محمود احمد
هندسة المـــنصورهمروه محمد يوسف حسين المـــنشــاوى578143
طب الزقازيقايمان صالح فاروق صالح564462
2339o5عالج طبيعى ج كفر الشيخايه سعيد محمد مشحال
فنون جميله فنون حلوانرويدا مجدى السيد احمد مـــنير195137
27244oاداب حلوانيوسف سامى محمود ابراهيم
2849o3اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةداليا على محمد على جاد
تربية طنطااميره اشرف عبد هللا على القسط492227
513o87تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن جمال محمد على ابو طالب
8o2637تجاره اسيوطمارى بخيت راتب شنودى
496o1تجاره القاهرهاحمد عبود عبد الرحمـــن دياب عبود
هندسة االسكندريهحبيبة احمد محمد محمد سيد احمد413655
4243o9السن عين شمسفريهان سامي عبد المؤمـــن محمد شــاهين
تجاره طنطامحمود صبحي مصطفي على حسين421138
تجاره المـــنصورهمحمد عبد الحميد عباس محمد عبد الحق588328
8132o7تربية سوهاجماريو رومانى شنوده عبد المالك
5o2689هندسة المـــنيامحمد عالء الدين محمد السمـــناوى
نوعية الزقازيقحسناء كامل يوسف محمود514863
تربية ابتدائي قنا ج الواديداليا نجاح مصطفى ابراهيم733271
تجاره طنطاعصام رضا وفقى محمد مهدى564355
طب بيطرى دمـــنهورمريم مصطفى حسن سماط447944
تجاره المـــنصورهمحمود ماهر محمد محمد جريشة586753
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانامل عبد الحميد سيد سيد25262
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسيمـــنى احمد عصمت عبد الصمد القرنشــاوى636248
هندسة كفر الشيخمحمد ناصر عوض عبد العزيز محمد573294
تربية بور سعيدنسمه جالل محمد ابراهيم قاسم662121
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فنون جميله عماره ج االسكندريهندى احمد محمد على دياب414432
4o871تربية عين شمسمحمد هشــام حسين متولي
43492oطب االسكندريهمحمد مجدى جابر السيد محمد
5824o5صيدله المـــنصورهاموره محمد اسماعيل محمد على الخواجه
صيدله طنطاريم محمد عبد المـــنصف احمد على358973
22o24oطب اسنان طنطاهاجر زكريا امين متولى الشيهى
هندسة القاهرهاحمد على حسانين محمد السيد139537
رياض اطفال الفيوم طالباتشرين رجب احمد حسين721689
7469ooنوعية قناامـــنه سيد فراج ابراهيم
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةالسيد العربى السيد لطفى651595
8o7971تربية ابتدائي سوهاجبسام عشم ثابت اسعد
صيدله المـــنصورهابراهيم محمد عبد العزيز سالم582947
تربية رياضيه بنين المـــنصورهعالء محمد مختار محمد ابو النجا الوكيل561764
8o143تربية الفيوماسماء حامد على جاد
74o283اداب قنا ج جنوب الوادىخلود راعى فؤاد احمد
نوعية موسيقيه المـــنيارنا حسام عبد الرءوف طه712867
58o833ع.دولى اعالم مدينةالشروقمحمد السعداوى عبد الرحمـــن مقبل
تجاره بنهامحمد على على ابراهيم جبر292622
3oo878اداب الزقازيقجمال ماهر عبدالعزيز محمد
1323o2هندسة المطريه جامعة حلوانرضوى محمد ماهر فتحى
صيدله حلوانمارك اشرف اندريا صليب193794
اداب االسكندريهمحمد سامى عطيه حسن على421572
33746oاداب االسكندريهمحمد سعد محمد محمد
2793o7اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورا عبدالناصر سعيد حسن الشــال
صيدله عين شمسنورهان عماد احمد محمود صالح293441
تجاره طنطاايه محسن عبد الفتاح عبد الخالق353731
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانامـــنية ممدوح محمد عبد الدايم746359
تجاره سوهاجعلى حسن على عبد اللطيف811631
هندسة الزقازيقشيماء عبدالمـــنعم محمد عبدالحميد523651
79393oاداب اسيوطمحمود ناصر عبد هللا عبد الجابر
تربية طفوله سوهاج طالباتمارينا عاطف توفيق ميخائيل816382
413oo2طب االسكندريهمحمد احمد حلمى محمد باشــا
صيدله االسكندريهخالد ابراهيم عبد الحميد عبد الفتاح غنيم357899
8o1919اداب اسيوطمحمد ابراهيم محمد تميم
تجاره بنى سويفامـــنيه حسن عبد الوهاب محمد64184
هندسة الزقازيقعمر احمد مصطفى محمد حمد637489
اداب عين شمسمصطفي عالء مصطفي مجاهد29484
تربية قنا ج جنوب الوادىراندا صالح محمد الصادق737177
4173o7تجاره االسكندريهاسماء محمود حمدان ابراهيم
رياض اطفال بنى سويفايه حسين علي طه63748
اداب القاهرهمـــنة هللا خالد رجب محمود151276
صيدله الزقازيقفاطمه اشرف فاروق محمد286334
36oo55صيدله طنطافاطمه احمد عبدالسالم دبور
عالج طبيعى ج كفر الشيخالزهراء محمد عبد الحليم محمد الغزالى492658
حقوق االسكندريهمحمد عمر احمد هريدى عبداللطيف421578
اداب اسيوطريمون فوزى ثابت بطرس793876
هندسة عين شمسمروه ناصر عبدالمعطى السيد الخولى262718
12182oهندسة عين شمسعمر هانى محمد السعيد
تجاره بنهااحمد شــاكر حمزه شــاكر294675
تربية المـــنصورهيوسف عبد الوهاب يوسف يونس النجار568686
3o9781تجاره القاهرهمحمود مجدى جاد عبدالحليم
تربية الفيومايه فتحى احمد طرخان74334
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411o29فنون جميله فنون ج االسكندريهإسراء عصام شحاتة احمد ندا
تجاره انتساب موجه قاهرهعماد محمود توكال حسنين23367
كلية أداب بورسعيدسما على محمد محمد الحبال663467
56o91oتجاره المـــنصورهدنيا عبد السالم جاد الرب عبد اللطيف
تربية ابتدائي كفر الشيخايمان ماهر يوسف حامد خليفة381974
138o39تجاره القاهرهندى رمضان احمد موسى
نوعية فنيه اسيوطمـــنه هللا محمود مرزق فراج794229
تربية ابتدائي قنا ج الواديإسراء سالمة حسين سعيد739496
5o9581تربية الزقازيقمصطفى يوسف يحيى محمد يوسف
تجاره كفر الشيخمحمد عالء محمد حسن بحيري416356
اداب طنطابسمه رفعت سالم الشرملسى366997
هندسة المـــنيااحمد حسام عبدهللا شعبان حسانين511913
صيدله المـــنصورهزهراء محمد السيد محمد582273
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخنورهان خالد محمد احمد ابو المجد382654
اداب حلوانوالء مجدى جالل يوسف147133
اداب طنطاعبد الرحمـــن درويش درويش السيد نور358388
تربية ابتدائى فرع وادى جديدنورهان عادل أحمد صديق748464
صيدله االسكندريهشيماء حسن عبد الغنى عمر376884
تربية حلوانايناس احمد عبد العزيز محمد159567
السن عين شمسساره محمد عبد اللطيف محمد31656
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم تامر محمد نور محمد125164
هندسة عين شمسمحمود محمد ابوبكر الصديق حسين243212
5o8715طب الزقازيقاسالم امام احمد محمد االمام
342o53عالج طبيعى ج كفر الشيخيوسف مرسي يوسف محفوظ محمد
هندسة المـــنياموسى مخلف جرجس غبلایر728643
2o6o3طب اسنان القاهرهمحمد مـــنصور محمد عبد الجليل محمد
29438oاثار القاهرهاسراء عادل عبدالحميد محمد النجار
هندسة طنطاشيماء عصام ابراهيم الجيار359846
طب بنهااية محمد ابراهيم حسن438682
تجاره المـــنصورهمحمد خالد عطيه توفيق566521
3613o1تجاره طنطااسالم احمد ابراهيم احمد عابدين
اداب حلوانساره سامح زكريا عبد المجيد قنديل21651
28895oكلية األلسن ج أسوانمحمود طارق احمد محمد
هندسة كفر الشيخايهاب احمد احمد حسن ابراهيم381495
اداب القاهرهقمر هشــام احمد رمزى عبد القادر17187
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفايه سيد احمد ابراهيم723324
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةبسنت محمد عبدالرؤف محمد ابو عيطه225739
رياض اطفال المـــنيا طالباتالهام احمد حسن محمد724112
حقوق اسوانسيد محمد احمد محمد744692
اداب دمـــنهورمحمد احمد محمد عبد العظيم عريف426411
57o34oطب بورسعيدهاجر عبد الهادى محمد السيد بدوى
8o9168طب سوهاجليليان مكرم ميالد حنا
اداب الزقازيقندى السيد ابراهيم السيد515138
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسهشــام عالء الدين محمد مصطفى  الخميسى651965
صيدله الزقازيقفيروز ايمـــن الشبراوى حنفى محمد524574
145o91تربية حلوانحازم حسن محمد خليل
524o49صيدله الزقازيقنور محمد شوقى عبد العزيز
11871oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاندرو سامح بشرى غالى عطا هللا
41oo7oاداب االسكندريهلوتشيا أشرف سمير وليم
هندسة اسيوطرضوى محمد عبدالمـــنعم إبراهيم472759
تربية اسكندريةإسراء إبراهيم محمد إبراهيم الباسل423561
تربية بور سعيدمى محمد كامل عبد المـــنعم عبده عاشور662284
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23113oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعزالدين حسن سعد حسن
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن شبانه فتح هللا مصطفى عيسى564644
8o44o4اداب سوهاجكمال اشرف كمال سالم
تجاره عين شمسرضوى احمد رضا احمد االكيابى117572
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورهان محمود فرغلى ثابت786862
تربية كفر الشيخمحمد الشحات محمد على محمود369946
صيدله المـــنصورهايمـــن يوسف محمد ابراهيم السيد588389
3o55oهندسة القاهرهجمال الدين زكريا محمود محمد
طب اسنان القاهرههدير على محمود على31395
71o532اداب المـــنياجهاد عبد اللـه حسن شحاته
حقوق القاهرهساره محروس عبد الفتاح محروس127769
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد ماهر احمد جاد اللة23468
427o78تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد عزت بسيوني بسيوني بدر
هندسة شبرا بنهااحمد عبدالحى فرج مخيمر الشــاذلى299644
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد ابراهيم محمد651583
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامانى يوسف ابراهيم محمد اسماعيل279554
5o7984تجاره جامعة دمياطمحمد حمدى رشــاد عزالدين
22132oصيدله حلوانمـــنار احمد شحاته احمد حسين
نوعية الزقازيقريم عبدهللا محمد الهادى512164
تجاره المـــنصورهلوليه رضا صالح المـــنزالوى572163
تربية ابتدائي المـــنصورهخلود محمد الدسوقى ابراهيم592586
115o44السن عين شمسبسنت محمد علي حسن
حقوق عين شمسهايدى اشرف اسماعيل عبدالحميد191147
تجاره االسكندريهاسالم محمود حنفي محمود احمد البسارى421691
271o7oاداب عين شمسفاطمه حماد حسن احمد
21968oتربية ابتدائي الساداتفاطمه محمود اسماعيل فرج صابر
792oo8تربية ابتدائي اسيوطاسماء محمد سيد محمد
63564oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسمكسيموس سامى سليم عطا هللا
تجاره االسكندريهاحمد رضا احمد عبد الحميد مطش411551
583o45نوعية المـــنصورهمايسه عبد الحفيظ نبيه عبد هللا احمد
5oo624هندسة المـــنصورهمـــنار محمد سعد غالى
تربية اسيوطايمان شعبان سنوسى عبد الهادى791818
3473o1تربية اسكندريةدعاء فرحان عيسي مصطفي
8o1786تربية اسيوطايه عبد الحى كامل محمد
51o778نوعية موسيقيه الزقازيقوئام عاطف متولى احمد متولى
276o79طب اسنان طنطامحمد ابراهيم متولى ابراهيم
65o578صيدله الزقازيقمحمد عبد السالم محمد عبد العال سيد احمد
3o1642اداب انتساب موجه عين شمسساره حمدى محمود معوض
9o397تخطيط عمرانى القاهرهدينا فرج السيد محمد احمد
5654o5هندسة المـــنصورهمحمد عالء رمزى محمود محمود
3o12o1تجاره بنهامحمد مدحت محمود عبدالغفار
هندسة االسماعيليةاحمد رضا مـــنصور حسن654824
اداب بنهاجهاد عادل عبدالبارى عواد284894
هندسة اسيوطمحمد جمال حسن حسين116615
45o116كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراجالل عرفه محمد شفيق الديب
 تربية الساداتاسماء صابر احمد فرغلى221192
نوعية المـــنياجهاد احمد اسماعيل حسن723577
271o84تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمارينا اشرف عياد ذكرى
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسهاله عبدالحكيم عبدالعظيم على عبدالهادى287997
33921oتجاره االسكندريهيوسف احمد ابو الحجاج سليمان
74o181حقوق قنا جنوب الواديعمرو حسين عمر خطاب
تجاره عين شمساحمد محمد احمد محمد194311
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تربية المـــنصورهحسام حسن حسن سعد565588
هندسة عين شمسعمر محمد سعيد محمد الصباغ269113
طب المـــنصورهعبد هللا محمد عبد الحميد عبد الجواد ابو العال568772
8o7324تجاره سوهاجمحمود شعبان مصطفى خليفه
نوعية بنهامى حميد مبارك حماد محمد279993
3o7747حقوق عين شمسامل عادل محمود يوسف
33986oتجاره االسكندريهامـــنيه عصام محمود محمد بدوى
26193oتخطيط عمرانى القاهرهساره عاطف محمد سعد
124o83هندسة القاهرهفيروز حمدى فاضل نوار
طب االسكندريهندا مـــنير مـــنصور عبد الفتاح452176
335o2oتجاره االسكندريهمريم محمد محمود محمد الفحام
إعالم ج جنوب الوادىمهند عادل سعد محمد اسماعيل361677
647o1oطب الزقازيقاحمد طلعت عزوز عبدالحفيظ
27o893تربية حلوانمى هشــام سيد محمد عبدالعزيز
صيدله المـــنصورهمحمود ابراهيم عزت محمد كفل491188
23o1o9صيدله طنطافاطمه محمد عبدالعزيز عيد خليل
56o126صيدله الزقازيقاحمد اشرف صالح اسماعيل اسماعيل
223o63اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةيارا جمال عبد الخير ابو سعده
حقوق القاهرهاحمد شريف صالح الدين عزت155386
تربية ابتدائي عين شمسمحمد اسامه مصطفى خضر296669
73o86اداب الفيوماحمد صالح احمد علي رمضان
296o7oكلية البنات آداب عين شمساسراء عبدالرحمـــن عبدهللا عبدالرحمـــن
اداب قنا ج جنوب الوادىكريمة على احمد ادريس738316
349o43صيدله االسكندريهمروة عبدالفتاح احمد محمد ابراهيم
تربية اسوانشريف اشرف عرفات سالم819769
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى محمد محروس كامل محروس115593
تجاره االسكندريهنورهان احمد عبد المحسن محمد عبد هللا339442
23234oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةامل احمد محمد محمد حسن
1142o8اداب عين شمسايه فؤاد مصطفى عبد العزيز
تجاره االسكندريهحبيبة علي مصطفي عبدالفتاح348841
تجاره بنى سويفالحسينى مالك عبد الرسول احمد717552
تربية سوهاجمها احمد حمادى محمود812349
23o813اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةكريم فوزى فوزى زكى
اثار القاهرهجانيت عاطف مراد حنا27822
5o5538صيدله المـــنصورهنيره حسن عبد هللا العراقى عبد هللا
27o131تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسام سمير جمعه الصاوي
11758oحقوق عين شمسفرح عبد المـــنعم ابراهيم التراس
8o4732تربية ابتدائي سوهاجمـــنار رمضان محمود على
تجاره القاهرهخيرى طارق احمد توفيق137188
طب بنهازينب صابر محمد صابر285171
72o3o4صيدلة المـــنياهدي صبحي عبد الحميد احمد
تجاره القاهرهسلمى مصطفى عبد الحميد احمد48377
786o35طب القاهرههدير عبد الستار محمد عبد الاله
3o44o1اداب عين شمسدينا عبدالسالم احمد عبدالرحمـــن
تمريض طنطا أمل إبراهيم سليمان عبدالمجيد عون354468
معهد عالي تكنولوجيا 1o رمضان فرع  6 اكتوبر هندسة بمصروفاتمصطفى محمد السيد محمد شــاهين235599
تربية االسماعيليهايه سمير محمد احمد656348
تربية ابتدائي الزقازيقاحمد حسن سعيد حسن517181
تربية ابتدائي المـــنصورههاجر عبد السالم عبد هللا حافظ عبد العزيز589424
44388oطب االسكندريهاحمد رجب ابوشناف نصرهللا
هندسة شبرا بنهامحمود سعيد محمود محمد224654
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد جابر سويفي عبد الرحمـــن796559
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تربية ابتدائي قنا ج الواديعال عبدالبارى قاسم محمد738534
صيدله طنطامحمد على عبد الفتاح على353129
طب االسنان المـــنياأمـــنية محمود همام على725269
تربية طفوله اإلسكندريةروان بكر صديق سيد سليمان339486
صيدله االسكندريهداليا نشــات رشــاد عبد الكريم على445337
عالج طبيعى ج كفر الشيخهاجر وليد السيد المـــنسى محمود489685
79757oتجاره اسيوطسالى احمد محمد محمود
4o723هندسة عين شمسعبد الرحمـــن فتحي محمد محمود
تربية سوهاجرحاب قدرى يوسف على815493
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاحمد سيف النصر احمد سيف ابو العز116512
تربية كفر الشيخمحمد لطفي محمد على نصار379774
صيدله عين شمساحمد محمد السيد عبدالعزيز الخولى292922
14989oهندسة الفيومبوال عاطف ماهر امير هللا
668oo4تجاره الزقازيقمحمد رضا مصطفى كامل  احمد
طب المـــنصورهمسعد جمال ابراهيم محمد حسب الـلـه564925
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورالزهراء محمد اسماعيل قمورة447272
2o4242اداب انتساب موجه القاهرهشروق ابراهيم عباس ابراهيم الغريب
3o4264طب اسنان عين شمستقى عبدالرؤوف سعيد سطوحى عرفه
8o344اداب الفيوممحمد عبد الرحمـــن محمد محمد
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىيوسف مهدى محمد أحمد736356
81oo51تجاره سوهاجمصطفى سراج الدين محمد كريم
صيدله االسكندريهاسراء عبد الستار عبد الحى قطب349498
كلية اآلثار سوهاجمحمد احمد حسن جاد276392
14o313تجاره وإدارة أعمال ج حلواندنيا محمد عماد حمدى محمد
طب بنهاندى ساير ابراهيم سليمان286354
اداب سوهاجهدى حسين محمد احمد812898
صيدله الزقازيقمـــنار محمد شعبان احمد السيد525644
51o739تربية طفوله الزقازيقداليا محمد عبد الرحمـــن إبراهيم أحمد
هندسة المطريه جامعة حلوانمروان عادل صالح اسماعيل187589
2o3651صيدله القاهرهمريم محمود حسن احمد
56o613طب المـــنصورهمحمد اسامه ياسين ابراهيم محمد
كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد رجب شعبان السيد رمضان415122
هندسة الفيومحسام جالء محمد كمال583365
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعاصم عصام ماهر احمد محمد13788
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمهند ايمـــن محمد محى الدين الخليفه357818
هندسة حلوانعبد الرحمـــن شــامل عبد الحميد محمد18311
طب سوهاجهاجر محمد شعبان رفاعي815689
12o994تجاره عين شمسسلمى حمدى محمد ابراهيم
3o382هندسة القاهرهاحمد خالد اسماعيل عبد اللطيف
نوعية قنااحمد محمدالنوبى السيد على747476
2236o2طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحسام حسن سعد سويلم
1378o4السن عين شمسندا على احمد مصطفي ابراهيم
456o81هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن محمد عبد المختار احمد عبدالحليم
تربية اسكندريةابراهيم خالد ابراهيم عبد المطلب13116
11949oتجاره عين شمسندى عادل سيد محمد فرج
41o893فنون جميله فنون ج االسكندريهلمياء محمد احمد محمود ندا
صيدلة الفيوممروه حمدى عبد المـــنعم سيف81386
اداب الفيوماحمد جمال ابراهيم ابراهيم71941
8o4366هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمصطفى محمد عبد الجابر عبد المعبود
تربية طفوله شبين الكومنورهان اشرف عبدالغنى الغندور219685
56o352هندسة طنطاميرنا طارق ابوبكر ابوالسعود
تربية حلوانهاله محمد عبد العاطى دياب154287
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295o33التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةخديجه هلول سيد هلول
هندسة االسماعيليةعبد الرحمـــن عصام فرج حقيق636351
فنون جميله عماره ج حلوانايه سيد حسن عبد اللطيف144593
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفبسمه عبد المحسن حسين على797936
56o582طب المـــنصورهيارا مصطفى محمود مـــناح
65o856تجاره الزقازيقمصطفى كمال قطب احمد
5o2277تجاره جامعة دمياطهشــام ايمـــن ابراهيم االكرادي
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد خالد احمد على باظه362358
اداب انتساب موجه القاهرهخلود محمد محمود صبره36966
هندسة المـــنصورهمحمد السعيد عبد الغفار عبد الفتاح576163
تربية كفر الشيخأية خالد إبراهيم بلتاجى ابو عسل374143
811ooصيدلة الفيوماميره عيد عبد المـــنعم على
تجاره االسكندريهاحمد حمدى عبد الكريم محمد صيام416815
6484o8تجاره الزقازيقاسراء هشــام محمود احمد احمد
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةندى محمد مصطفى معتوق226113
تجاره القاهرهشيماء توفيق ابوسريع محمود25426
دار العلوم ج القاهرههدير محمود شحاته سيد37273
تربية ابتدائي الزقازيقضحى طه احمد محمد669454
21o882هندسة القاهرهانس محمد انس على
اداب المـــنيافاطمه محمد صادق على718714
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةريم عبدالسالم محمد عبد السالم عشرة231715
تربية ابتدائي عين شمسكرمانى محمد ابراهيم نصر294311
64o338هندسة الزقازيقسلمى محمد سليم صادق محمد
هندسة حلوانمحمد مسعود محمد احمدحسن66556
5o9463نوعية الزقازيقحسام حسن عطيه محمد عطية
هندسة حلوانزينب سيد محمد احمدعباس28582
هندسة المـــنصورهزياد توفيق العدل السعيد563541
اداب االسكندريهأالء رجب محمد  على رجب422666
38195oتجاره كفر الشيخاسراء ايهاب سعيد عبد اللطيف قلبة
تربية كفر الشيخهبه هللا محمد عبد الباسط احمد372162
تربية ابتدائي بنهاايمان عاصم محمد سليمان228682
674ooرياض اطفال بنى سويففاطمه محمد خيرى عاشور زايد
صيدله عين شمسساره حسين على فرج عيسى121981
3o4737طب بنهازينب احمد يوسف محمد على
رياض اطفال المـــنصورهساره محمود حامد سليم ابوعيش585828
اداب القاهرهتريزا خله طانيوس خليل21947
طب المـــنصورهنسرين احمد محمد يسرى593616
497o97تجاره طنطامحمد حسن يوسف السيد داود
653o13تجاره االسماعيليه ج قناة السويسشروق محمد محمود محمد عبده
تجارة قنا ج جنوب الواديعبد الحسيب احمد عبد الحسيب محمد738956
تربية طفولة الغردقةنورا جمال حسين محمود238113
72o479رياض اطفال المـــنيا طالباتهاله محمد ارحيم عبد الحميد
19o649كلية الصيدلة ج المـــنوفيةعال حسانين محمود عنب
12o949تجاره عين شمسعمرو محمد عايش عبد السالم
3oo929كلية هندسة بنهامحمد احمد عبدالعظيم السيد
21o383تربية حلواندميانه جمال شحاته رزق هللا
السن عين شمسعبد الحميد خالد عبد الحميد سالمه السيد565623
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرانيا وائل عباس ابراهيم282847
طب بيطرى جامعة الساداتاسماء عبدالسالم عبدالرحيم موسى226463
تربية االسماعيليهشروق احمد السيد ابراهيم656658
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمى ممدوح فهمى محمد خضر216136
حقوق اسيوطفاطمه عنتر بدري حامد788463
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74291oتربية قنا ج جنوب الوادىهدير مجاهد محمد حلمى
تربية ابتدائي شبين الكومايه شحاته عبدالعزيز نجم الدين216635
إعالم بنى سويفيارا مظهر على زيدان787726
تجاره بنى سويفعبدالرحمـــن ناجح محمد سليمان722458
2216o6طب اسنان طنطامصطفى عزت محمد بدير
صيدلة اسيوطبيتر عاصم زكرى جرجس827594
علوم القاهرهسلمى سيد محمود طه261175
هندسة طنطااحمد محمد عرفان عبدهللا سليمان498381
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساسالم احمد السيد حسن223697
تجاره بنهانفين سعيد نجم الدين على متولى285989
23oo91كلية الصيدلة ج الساداتزينب سعيد مساعد محمود
اداب قنا ج جنوب الوادىوالء عادل سام احمد734665
فنون جميله فنون ج االسكندريهجيرمينا صموئيل عزمي ايوب جوده348713
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانزينب محمد عبدالرازق محمود189729
هندسة بور سعيدايمـــن ممدوح سيد محمد651974
12o215طب عين شمساميره عبد الحميد ادريس عبد الحميد
تربية ابتدائي المـــنيامارين جمال نصير ميخائيل712436
هندسة االسكندريهادهم احمد محمد فراج السيد342817
اداب المـــنياعلياء السيد محمود موسى722211
طب بيطرى بنى سويفوالء محفوظ موسى احمد63396
3oo999طب بنهاايمان رضا عبدالفتاح محمد
كلية طب أسوانايه عبد المحسن عبد العزيز محمد824459
تجاره انتساب موجه قاهرهايه احمد محمد عبد الهادي27938
صيدلة اسيوطبطرس باريز متري حبشته828458
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد على محمد على السيد32891
هندسة المـــنصورهمحمود مصطفى عبد هللا عبد الرحيم583377
تجاره عين شمسمـــنه هللا مصطفى مصطفى ابوهاشم294227
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفساره عبد التواب احمد طلب94646
عالج طبيعى ج كفر الشيخزينب صبرى عبدالوارث الجميزى222483
نوعية الزقازيقازهار عصام محمد السيد السيد643822
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سمير عبد الحميد احمد57323
23118oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد احمد محمد ابراهيم
تربية ابتدائي الفيومامل صالح السيد عبد الغني91147
تربية المـــنصورهيمـــنى سامى محمد صالح578552
3o5o34اداب عين شمسمحمد محمود حنفى حسن
تربية طفوله ج دمـــنهورأسماء عبد العزيز فهمى عبد العزيز428917
اداب حلوانزينب سيد سمير حامد199977
تربية طفوله اإلسكندريةسمر عبد الحميد ابراهيم السيد يونس418133
5848o8هندسة اسيوطعمر فتحى على عطيه الطوخى
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيه/رياضةايمان رجب على محمود البعل235827
تجاره القاهرهشيماء عبد الحكيم احمد جاد الرب39936
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةاحمد اشرف محمد عيد مرسى644622
اداب عين شمسنورهان السيد ابراهيم خليفه عطيه151314
41552oحقوق االسكندريهمحمود محمد طاهر مسعود سعيد
تجاره بنهااسالم حمدى السيد عبدالحليم سند287564
تربية ابتدائي طنطاندى اشرف جالل عيد367371
نوعية الزقازيقرشــا عادل محمد العزازى647857
تربية ابتدائي المـــنصورهسامح صالح عبد العظيم عبد الوهاب591292
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدهللا بالل عبدالحليم محمد217513
تجاره القاهرهانجي مالك يونان جريس44415
3796o7هندسة كفر الشيخالسعيد صالح سعيد محمد يوسف
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد التواب غريب عبد التواب عبد هللا العباسي384981
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هندسة حلوانمحمد مهدى كامل مهدى بدوى279675
تجاره عين شمسمحمد امين فهمى محمود288697
صيدله الزقازيقعماد يسرى متولى حامد سالمه583898
اداب حلواندينا كرم احمد ابراهيم274327
طب بيطرى القاهرهايمان رجب محمود شحاتة143898
طب المـــنيايوستينا عادل اسحق بطرس717217
424o3oاداب االسكندريهندى محمود على عبدالحليم على
صيدله المـــنصورهاميره ياسر اسعد صالح578335
358o28اداب طنطااحمد طارق عبد السميع رمضان
59o73حقوق القاهرهمصطفى ايمـــن عالم محمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد عادل سعيد المؤذن233234
81552oاداب سوهاجمريم مـــنير شوقى رياض
4148o1هندسة االسكندريهمحمد هشــام ابراهيم احمد الخليجى
تربية االسماعيليهعال طارق على على652162
اداب طنطاآيه قطب احمد القطب367135
2319o5تربية ابتدائي شبين الكوممريم عادل عبدالسميع نصرالدين
19o965تجاره عين شمساميره شكرى عبدالفضيل على الشربينى
2782o7صيدله حلواناالء محمد كمال عبدالفتاح
71oo46هندسة المـــنيااحمد شهاب رفعت توفيق
81o361تربية ابتدائي سوهاجخديجه خلف جيالني احمد
67o918طب االسماعيليه ج قناة السويسمروه ربيع محمد محمد
اداب االسكندريهمحمد يسرى السيد حسن338674
تربية أساسي اسكندريةنورالدين مصطفى احمد مصطفى احمد415534
641o45اداب الزقازيقايناس سامى عليوه الليثى على
اداب بنهااحمد اشرف سعيد احمد موسي276243
حقوق طنطابسنت مصطفى محمد مصطفى قاسم363772
هندسة طنطاسميه طارق عبد الرازق عبد القدوس364256
524o64هندسة اسيوطاحمد محمد عبدالمجيد محيدين
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىيحى محمد صالح جاد الرب744615
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن شريف المتولى الجمل499655
اداب حلوانشيماء محمد بخيت رزق39714
السن المـــنياهدير كمال احمد متولى احمد خليل525495
هندسة المـــنيامحمد ممدوح عزت مـــنيسى459225
تربية كفر الشيخعبدالوهاب محمد محمد صابر المرسى381246
حقوق القاهرهمحمود يحى عباس تونى16513
تربية المـــنصورهيارا محمود صادق خليل581714
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى ماهر شوقى الجتمة224821
هندسة كفر الشيخمحمد محسن بدوى حسن احمد بدوى381567
451oo6كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسماء رجب ابراهيم بسيونى
تربية دمـــنهورسامح السيد محمد أحمد علي427779
كلية طب االسنان جامعة أسيوطمورا سام صديق فالح786713
195o34تجاره عين شمسمروه احمد محمد عبد اللطيف عراقى
سياحه وفنادق االسكندريهلطفى حامد السيد فتح هللا صالح385717
تربية بنى سويفساره احمد سيد محمد71884
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسالشيماء محمد على محمد على السحينى49247
صيدله الزقازيقابراهيم جمال عيسوى عيسوى516233
صيدله بنى سويفامـــنيه طه سيد طه66988
264o73تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر شريف محمد محمد
حقوق بنى سويفمحمود خيري شحاتة محمد94359
تربية طفوله طنطاحنان عادل عبد العاطي رميح354596
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد خالد محمد السعدى محمود736879
تجاره بنهااحمد معوض محمدى احمد286111
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كليةاسمجلوس
اثار القاهرهاحمد عبدالناصر حسن عبد المجيد العزب187881
تجاره القاهرهاشرف محمد حسين عباس23332
هندسة القاهرهمحمد اشرف محمد عبد هللا51475
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىعبد العزيز عبد المجيد وهيب سعدة366646
تجاره بور سعيدانجى عادل محمود شفيق احمد ابو العال صقر594353
29o115اداب انتساب موجه عين شمسمحمود عبدالرازق نبوى مصطفى بلح
اداب الزقازيقوالء على حسن على الجوهري649195
35o767سياحه وفنادق االسكندريهايه محمد عاشور علي
تربية طنطاصالح اسماعيل فوزى على التالوى352622
تربية أساسي اسكندريةلبنى السيد محمود الديب348185
17o74هندسة عين شمسعبد الرحمـــن محسن محمد عبد العال
338o22تربية اسكندريةآية صابر رفعت قوشتي محمد
اداب كفر الشيخمحمد طلعت حسن المصرى368858
2o7o42السن عين شمسحبيبه مختار عبدالحليم الشــابوري
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن علي محمد رشوان حنيش52547
السن المـــنيازينب احمد قضابى محمود719974
حقوق القاهرهرضوى على السيد عطا146341
اداب عين شمسنيره جالل جمعه عبدالنبى299168
5o42o2تجاره جامعة دمياطهاجر ماجدى محمد محمود سبله
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةميرنا ايمـــن محمد عيد عبد العال363837
نوعية اسيوطوالء سيد محمد زكى799787
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء احمد رافت محمد عبدالقادر295172
3o3475نوعية بنهاايمان طارق امشير محمدى غريب
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد وجيه عبدالمعطى البحيصى279811
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةآيه مصطفى سعيد مصطفى شلبى499272
هندسة المـــنصورهاحمد ماهر عبد السميع زايد491358
49o975صيدله طنطامحمود شرف عبدالحميد الحنفي
7529oطب الفيوماحمد حامد شعبان حسين
صيدله الزقازيقحسن احمد مصطفى محمد على513339
1339o4السن عين شمسنرمين محمد عبد الستار عز الدين
هندسة الفيومحنان مصطفى محمد عبد الفتاح بدوي514819
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةانس جاد ناصف زيدان212153
تجاره بنى سويفعبدهللا موسى عبد الحميد خليفة722888
هندسة االسكندريهأحمد عماد الدين صديق عالمه459287
216o6oتربية شبين الكومايمان لطفى محمد القرط
صيدله الزقازيقنسيبه صبحى حسين عبدالرحمـــن عمر646617
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى طارق مصطفى الخليفه212313
262o43اداب عين شمسناديه بهاءالدين سليمان احمد
18932oالسن عين شمسدينا عبده سيد عبده محمد
485o56صيدله المـــنصورهمحمود محمد محمود شعبان
7541o7طب المـــنيايوسف عاطف كامل يوسف
هندسة االسماعيليةعبد الرحمـــن محمد عبد العظيم عبد الحميد عبد العال651513
تجاره عين شمسمـــنصور نعيم مـــنصور محمد محمد639568
طب بيطرى المـــنصورههند فخرى عبد الحليم عبد الحليم محمد البهات567264
كلية البنات آداب عين شمسمياده محمد على عبدالسالم265112
8o9452اداب سوهاجمحمود جميل سيد على
هندسة المـــنصورهاحمد محمود سعد الدين مجاهد491249
اداب الزقازيقمصطفى عادل يوسف كامل ابوريه287183
هندسة الفيوممحمود جمال فتحي عبد الحميد79689
طب القاهرهاحمد ثابت توفيق بكري816599
حقوق القاهرهاالء السيد رمضان محمد54484
8o6445صيدلة المـــنيامـــنار االمير محمود يوسف
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كليةاسمجلوس
فنون جميله فنون االقصراسراء محمد عبد الخالق السيد حوريه569672
تربية الفيومعبد الغفار صالح محمد صالح76483
تجاره بور سعيدعمر عادل محمد الفضالى663922
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء فوزى عبدالظاهر محمود737388
فنون جميله عماره ج االسكندريهروان عالء صالح محمد حلمى سليمان415165
تجاره عين شمسريم شــافعى سعودى سعودى144827
هندسة القاهرهاسماعيل هانى بدر عبدالفتاح187386
هندسة القاهرهمحمد اديب عبد الشــافى عبد الحليم17793
821o18هندسة اسوانامير محمد المهدى مزمل
66o897تجاره بور سعيدرغده عالء الدين محمد على الصواف
تجارة جامعة الساداتمصطفى عاطف محمود زنون223539
حاسبات ومعلومات المـــنصورهعبد الرحمـــن رضا حسين سالم جبر357256
تربية موسيقيه حلوانشهاب الدين اشرف شهاب الدين محمود46768
56o27oطب المـــنصورهندى مجدى بدير على البرماوى
هندسة شبرا بنهامحمد احمد شحات محمد عبدالمجيد262182
هندسة القاهرهحبيبه هشــام عطيه سيد حسين193447
تربية رياضيه بنين المـــنياعالء اشرف توفيق هارون711918
تربية االسماعيليهسها محمد محمد احمد عمر652492
تجاره اسيوطاحمد حمدي موسي احمد749159
82oo59صيدلة المـــنياابراهيم عمرحسن عمر محمد الشريف
تربية ابتدائي المـــنصورهاحمد احمد فؤاد عبد الستار عبد القادر جوده561859
757o5اداب الفيومرضوى عادل عبد اللطيف جنيدى
هندسة القاهرهاسماء احمد عباس محمد31423
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد على عايت هللا احمد741979
424o79تجاره االسكندريهامـــنية محمد رضا على محمد شريف
كلية هندسة بنهااحمد اشرف خليل على تمراز513553
اداب القاهرهيسرا زكى عبد العليم رمضان27931
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد مبارك عبد الباسط مرسى139942
72oo77تجاره بنى سويفزهراء عالء فتحى عبدالغنى
81o1o8تربية سوهاجاسماء ابو زيد الضبع ابو زيد
381o15تجاره كفر الشيخحمزة محمود حمزة السيد نجم
8o8161اداب سوهاجمريم البدرى فتحى زخارى
11428oتجاره عين شمساسماعيل محمد اسماعيل محمد على
حقوق عين شمسمحمد عبدالقادر زين ا لدين احمد الخشن288974
صيدله الزقازيقاالء محمد احمد عبد الصادق محمد585348
37629oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد ابو شعيشع على محمد
586o23تجاره الزقازيقمحمود ماهر عبد النبى خليل
تجاره اسيوطعبد الرحمـــن حسن عبد هللا خلف792332
5939o6هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسماء زكى احمد عبده جوهر
81195oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفحنان موريس مريد لبيب
14746oفنون جميله عماره ج حلوانساره اسامه اسماعيل حسن
818o48تجاره سوهاجعالء الطاهر فايز السيد
11834oهندسة حلواناسراء سيد حسن سليمان
6191oهندسة بني سويفمحمد صالح عويس احمد
2291o5تربية بنهاساره عرفه محمد المصيلحى
1411o2اداب عين شمسجهاد رجب كمال على
طب الزقازيقكمال اسعد احمد مصطفى518918
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةسلمى محمد سيد محمد باشير115361
2o2551تجاره انتساب موجه حلوانهبه رضا هالل عيد ابراهيم
668o39اداب الزقازيقندى ناصر عبدالرحمـــن عبدالفتاح
668o7اداب بنى سويفرحمه محمد عبد الحميد احمد
اداب حلوانمحمود جمال سيد محمد129658
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كليةاسمجلوس
1391o2اداب عين شمسعادل محمد نجيب عبده
4593o1هندسة اسيوطاسماعيل محمد اسماعيل زغاوة
صيدله االسكندريهعمرو جمال الدين فتح هللا احمد436998
5o6242حقوق المـــنصورهأحمد السيد أحمد عبد هللا اسماعيل
8o4727تجاره سوهاجفاطمه زكي كامل محمد
تربية ابتدائي بنى سويفشيماء عبد الحميد اسماعيل احمد66849
نوعية المـــنياحماده شــاهر محمد محمد724978
37716oتربية كفر الشيخايمان ميمى احمد عبد هللا الوكيل
14o475اداب حلوانرحمه محمد حسن محمود
تربية طفوله ج دمـــنهورمروة حمادة احمد احمد431348
7418oهندسة الفيومصالح محمود صالح عبد هللا
23599oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرضوى بالل جابر احمد عزوز
6426o3اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةسلفيا كيرلس عبدالملك كيرلس
431o14تربية ابتدائي دمـــنهوراالء نصر محمود احمد الصعيدى
511o11طب بيطرى الزقازيقمحمد احمد محمد احمد احمد فراج
اعالم القاهرهإخالص محمد أحمد طلبة422655
15oo3كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسهيله رضى ابوالفتوح عبد العزيز
2822o9كلية البنات آداب عين شمسبسنت محمد رمضان عبدالحميد
صيدله االسكندريهرنا احمد عبدالعال عبدالسالم سنبل444435
اداب حلوانعمرو محمد امين محمود125156
431o42تربية ابتدائي دمـــنهورامانى رمضان محمود عجوه
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةشروق مـــنير محمد عبدالمعطى199987
تجاره طنطااشرقت محمد درويش درويش الجمال494656
هندسة االسكندريهنورهان محمد لطفى محمد351283
تربية عين شمسمى احمد محمد الحسينى محمد خالف287815
524o18صيدله الزقازيقمحمد احمد محمد احمد
72o764هندسة المـــنياصموئيل ابراهيم رزق هللا حنا
هندسة اسيوطمحمد حمدى محمد خالد748888
تجارة قنا ج جنوب الواديمارينا مالك ناجى مهنى238697
السن المـــنياكريستين انسى ابراهيم يسى63158
اداب االسكندريهياسمين محمد نصر الدين محمد خليل348235
2326ooتربية الساداتفاطمه سعد عبدالحميد ضيف هللا 
تجاره اسيوطابراهيم عصام الدين صالح محمد827573
اداب القاهرهامل محمد حسين ياسين ابراهيم148535
1269ooتجاره القاهرهرجب حسن عبد الراضي محمد
8oo846تجاره اسيوطمصطفى محمد مصطفى محمد
3633ooاداب طنطااسراء محمد عزت عبده
8o9694هندسة قنامحمود عادل عبد العظيم قبيصى
424o5oسياحه وفنادق االسكندريههدى عالء الدين حلمى ابراهيم
3o828هندسة القاهرهاحمد خالد محمد الحبشى
عالج طبيعى القاهرهرضوى عاطف رجب محمد283133
28o645تجاره عين شمساحمد حسين ابراهيم محمد
29o33oكلية اآلثار سوهاجدعاء عبدالسالم عبدالعظيم السيد
27o617اداب عين شمسامل احمد ابوضيف عمر
65245oتربية االسماعيليهبسنت ثروت مصطفى على العايدى
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمريم عالء الدين محمد حسين شحاته793282
تربية اسكندريةعمر اشرف ثابت عبدالنعيم عبدهللا421553
تجاره الزقازيقداليا خالد محمد شريف خليل عبدالعال647265
تربية دمـــنهورمحمود محمد جالل عبد العزيز قلقاس425929
14o172هندسة حلوانفادى تاوضروس ايوب تاوضروس
5853o3اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم محمد عبد الوهاب عطيه عبده السعدنى
صيدله عين شمسمريم عصام ابوبكر حجاج يوسف196299
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صيدله بنى سويفماريا واصف ميالد واصف62439
هندسة طنطامحمود حسن محمود بسيونى عبده485998
7335o3هندسة اسوانمحمد مصطفى احمد همام
صيدله طنطاندى مجدى محمد عبدالرحيم نيده365174
كلية اآلثار باالقصرايمان نصر سليمان جويده335854
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود عبد الرؤف عليوه فريد713329
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر مصطفى عبدالحميد الغرابلى217374
تربية ابتدائي طنطامحمد مصطفى احمد فتح قنديل357874
4318oتجاره القاهرهساره نصر حفناوى الدالى
2o758هندسة اسيوطفادى عوض فهد بنيامين
صيدله االسكندريهعبدالرحمـــن سعد فتحى عجالن439578
اداب كفر الشيخمـــنى ابراهيم احمد محمد شلبى377253
268o8oاعالم القاهرهفاطمه محمد على زينهم
هندسة القاهرهمحمد عمرو عبد اللطيف اسماعيل13938
81o128تربية ابتدائي سوهاجعزه عادل انور على
594o58هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى ابراهيم احمد محمد وردة
كلية هندسة بنهازهراء رجائى محمد الهادى279637
3o8374كلية البنات آداب عين شمسسعاد ابراهيم عبدالحميد احمد
طب الزقازيقمحمد السيد سعد حسانين641975
12o135هندسة بترول وتعدين جامعة السويسسيف الدين احمد مصطفي شلبي
73877oصيدلة سوهاجاميرة عبدالرحمـــن مكى حسن
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنرمين عبدالرحمـــن فتوح عبدالرحمـــن سويلم236144
51323oطب الزقازيقعلى احمد فؤاد محمد ابو زيد السيد
السن عين شمسجهاد محمد سعد خليل297971
822o49تربية اسوانفاطمه الزهراء علوان عبد هللا عبد الغفور
72o122رياض اطفال المـــنيا طالباتنهي مصطفي عبد الحميد مرسي محمد
طب اسنان االسكندريهسهيلة احمد عبادى محمد يوسف438987
هندسة شبرا بنهايوسف ايوب محمد حسن148227
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفكيرلس عماد لويس غالى712634
اداب القاهرههيا خليل محمد محمد خليل116661
تجاره بنى سويفاحمد سيد عبد الغنى احمد718533
هندسة حلواننور اسماعيل عبد المجيد الخواجه116787
كلية هندسة بنهامحمد عبد الحميد شديد عبدالحميد العادلى496368
صيدله المـــنصورهعمار ياسر عبده على عبدربه493773
2184o3صيدله االسكندريهايمان عادل على مبروك حسين
طب بيطرى بنهامحمد فؤاد حسن احمد شعبان299618
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهشــام صبحى محمد السيد الدسوقى235542
صيدله االسكندريهباسم عبد العزيز عطيه القاق342664
57o715تجاره المـــنصورههادى خضر عبد اللطيف عبد اللطيف محمد
إعالم ج جنوب الوادىمحسن محمد ابراهيم محمد71964
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد اشرف سليمان عبدالمعطى الصفطى213726
276o56طب بنهااحمد هشــام سيد ابراهيم عثمان
4211o1حقوق االسكندريهمحمد احمد محمد عبد القادر سالمة
19o161تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه جمال احمد انور
365o64صيدله طنطاهند ابراهيم اشرف محمد حسيب صالح الجمال
12o139هندسة عين شمسعبد الرحمـــن محمد حماد عبد العاطي
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتشيماء كمال الدين احمد صقر219523
2331o6صيدله حلوانبوال امل صبحى يوسف مـــنصور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروه شيرين مصطفى احمد153762
تجاره بنى سويفاحمد محمد على شحاتة751727
56o463طب المـــنصورههبة هللا على ابراهيم صقر
214o33هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمعاذ جمال عبدالرحمـــن الحصري
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58o114صيدله المـــنصورهمحمد السعودى محمد شهبور جبر حسين
نوعية المـــنصورهنيره محمد احمد طه شحاته583781
رياض اطفال المـــنصورهساره مصباح محمود محمد البنا573442
57oo86تجاره انتساب موجه المـــنصورهعزيزه السعيد السعيد محمد صالح
739o58صيدلة سوهاجمرفت صفوت جبره يوسف
5892o3طب المـــنصورهداليا جمال زهدى عبد الحفيظ عبد الحميد
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمود احمد ربيع احمد69548
5o6744تجاره جامعة دمياطأمـــنيه محمد نجا نجا شــاهين
عالج طبيعى ج كفر الشيخمياده عواد ابوحالوه اسماعيل591992
طب بورسعيدايه احمد الدسوقى احمد مصطفي592652
تجاره عين شمسندى ايهاب عاطف رشــاد275266
29499oكلية البنات تربية عين شمساسراء مصطفى حسن فتح الباب احمد
41o264عالج طبيعى ج كفر الشيخروز محمد عبد الرحيم السيد محمد
كلية حقوق المـــنياعبدالرحمـــن محمد محمد عبدالقادر717921
437o1تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محيى محمد عبد العزيز عزب
662o38كلية أداب بورسعيدايه محمد فاضل محمد عبد السالم
هندسة كفر الشيختقى رجب حداد احمد الدردير 457689
اداب عين شمسمحمد رضا محمد ابراهيم141889
64o15كلية طب االسنان ج بنى سويفاسماء محمد بكرى محمد
64676oتجاره الزقازيقمحمد محمود محمد احمد دسوقى
اداب الزقازيقفايزة محمد صابر ابو طالب496124
5oo412تربية جامعة دمياطشيماء السيد عبد الوهاب مصطفى
8o5o24هندسة سوهاججمال عبد الناصر محمد ابودهب
191o32تجاره عين شمسمونيكا عاطف فايز مهنى بعزق
41o547اداب االسكندريهرنا بدر الدين على بحر بدرى
اداب االسكندريهوسام حسن عبدة محمود419723
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره حسانين سيد عبدالعزيز حسانين292111
صيدله عين شمسمينا ممدوح فؤاد رياض263618
657o66تربية جامعة السويساحمد عالء محمود تهامي
نوعية جيزهمـــنه هللا هشــام رفعت على197765
58o989تجاره بور سعيدعبد هللا سليم محمود عبد الخالق
هندسة الزقازيقاسالم السيد توفيق عواد محمد523645
عالج طبيعى القاهرهايه محمد حسانين ابراهيم37444
8o8o54تربية سوهاجعبد الرؤف حسن عبد الرؤف حسن
كلية أداب بورسعيدمحمد مسعد محمد مسعد حبق663216
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد صبحى عبد الخالق عبد الرحمـــن دهيمة234912
طب اسنان المـــنصورهمحمد اشرف محمد احمد الشــال577337
تجاره بنهاندى صالح الدين محمد حسيني277836
1463o9فنون جميله فنون حلواندنيا محمد كمال محمدعبد العال
تجاره سوهاجمحمد قدرى محمود مرشد816985
6638ooطب بورسعيدسلمى محمد السيد احمد جبر
تجاره اسيوطمرقس عشم عازر صليب792353
هندسة بور سعيدبيشوى عماد فهمى عزيز سمعان658367
4899o1طب المـــنصورهزهراء محمود ابراهيم النجار
طب اسنان القاهرهيمـــنى حسنى السيد العجمى59178
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبيشوي عماد فهيم انطونيوس124424
14o252السن عين شمسمريم محمود مرسى محمد
السن عين شمسساره احمد محمود محمد24598
اداب طنطاجيهان محمد غباشى حسان354789
8o4748تربية ابتدائي سوهاجيوستينه ثروت عزيز حبيب
5687ooتربية المـــنصورهخلود اكرامى احمد الدرينى موجه
كلية هندسة بنهاكمال سعيد السيد عبدالغني276152
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كليةاسمجلوس
طب اسيوطافنان وجيه فتحى بيومى713484
56o363هندسة المـــنصورهكريم ناصر سالمه عباس عبد المجيد
233o36صيدله طنطامحمد رمضان عبدالرحمـــن الخولى
تربية اسوانشيرى عيسى عياد نخله819111
فنون تطبيقيه حلواننوران عصام محمد حسين275142
تربية طنطاخديجة عز العرب محمد البشبيشى492267
معهد فني صحى بنهانهال عبدالفضيل محمد احمد226674
4o875تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود طارق احمد عبد الحميد
نوعية المـــنياعلي صالح احمد محمد724921
8o2631تجاره اسيوطفاطمه محمد عبد الحافظ احمد
285o35تربية ابتدائي بنهاياسمين ابوالعنين ابوالعنين ابراهيم
تربية بنى سويفسماح زكريا يحي عبد الحميد66832
585o1oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاميره سيد احمد سعد سيد احمد رخا
هندسة طنطاخيرى سعد أحمد أبو اليزيد فايد355672
تجاره الزقازيقاحمد عصام رأفت السيد668294
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد عبدهللا عبدالعليم الشيخ223923
تربية ابتدائي االسماعيليهشيماء محمد سيد احمد اسماعيل652495
411o14اداب انتساب موجه االسكندريهمـــنه هللا مسعد ابراهيم خليل خليل
36o5o5تربية طفوله طنطاهاجر السيد عبد السميع قاسم
طب بيطرى اسيوطمحمد مصطفى ابراهيم جابر788616
762o34صيدلة اسيوطشــاهر جمعة برعي محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارك اسامه مكين حنا139918
تربية ابتدائي المـــنصورهياسمين صالح محمد على احمد574754
58o473تربية ابتدائي المـــنصورهمحمود ايهاب مصطفى ابراهيم حسن
هندسة عين شمسايه حامد محمد حسين268759
طب بنى سويففاطمه الزهراء محمود احمد محمود65112
هندسة الزقازيقعمرو احمد احمد المعصراوى584921
تربية اسكندريةاسامه طارق محمد عبد الرازق الغنيمى338565
28o53oكلية هندسة بنهاامـــنيه امين حسن عثمان
تجاره عين شمسحمدى عمادالدين حمدى سليمان294723
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتهناء عامر عبد الاله محمد742912
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىأحمد عزت عبد القادر حسين ابراهيم488237
7o299هندسة بني سويفتامر زيدان عبد العظيم عبد السميع
اداب القاهرهنوال طارق عبدالمـــنصف محمد امام197575
8o1494تربية رياضيه بنين اسيوطمروان محمد نصار محمد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسيمـــنى حسن حسن السيد حجاب638255
رياض اطفال المـــنصورهشرين محمد على مـــنصور579742
44892oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورهدير السيد شعبان  محمد البقلى
21594oطب اسنان طنطاساره عصام الدين عبدالفتاح لبيب
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةايمان اسامه محمد عبده عبدالرحمـــن236338
فنون جميله فنون حلواننهى محمود عبد الحكيم محمد44643
تجاره القاهرهعمر جمال الدين عصمت عبد الرحمـــن32651
هندسة سوهاجمحمود جابر محمد عبد العال815197
السن عين شمسدينا وائل محمد فتحى محمد العربى278371
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم باسم رافت مرسى117992
صيدله االسكندريهمـــنال عبدالحميد سعد دهين395928
66346oتربية رياضيه / بنات بورسعيدرغده محمود احمد محمودعبد النبى
هندسة االسماعيليةاحمد حسين ابراهيم محمد651744
5o395تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه ياسر فرحات السيد
174o7هندسة عين شمسمصطفى عبد الرحمـــن احمد عبد الجيد
طب اسنان المـــنصورهيارا محمد احمد عبد العال عبده568568
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخلود محمد طه محمد59866

Page 2112 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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29o77oتجاره عين شمسريهام عادل توفيق محمد عبدالفتاح
289o46كلية البنات تربية عين شمسيارا محمد بيومى محمد
هندسة القاهرهمحمد ممدوح صبحى عبد الجواد13529
فنون جميله فنون المـــنيامـــنى عالء احمد ماهر خليل726789
اداب القاهرهعائشه محمد على محمد58759
تجاره انتساب موجه  عين شمسنورا عادل متولي مـــنصور28858
2o6793اداب عين شمسايه هللا ايهاب رشــاد سالم
تربية رياضيه بنين المـــنصورهحسام حسانين عبد الرحيم السيد561924
79o1o3اداب اسيوطحبيبه بهاء الدين احمد على
81o237اداب سوهاجابتسام سالمة الوردانى احمد
27o9o7كلية البنات تربية عين شمسندى صبرى محمد الفولى عبدالعزيز
صيدله طنطانورهان ماهر بسيونى محمد حريزى356356
7925o2صيدلة اسيوطسلوى شكرى حكيم جرجس
اداب المـــنصورهدعاء ميمى مـــندور بدوى مـــندور489277
طب كفر الشيخماجد احمد محمد عبد العزيز381173
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى محمد فوزى السيد عامر212687
اداب القاهرهداليا ميالد نبيل عياد53472
اداب بنهااسماء اشرف الشحات الجوهرى279681
3o4558هندسة القاهرهنورهان عطيه محمد عطيه محمد المكاوى
هندسة القاهرهعمر محمود عبد المـــنعم نصار53438
هندسة االسماعيليةساندرا عصام يوسف محمد653421
طب بيطرى الزقازيقايهاب خالد محمد محمود642239
تجاره عين شمسمروه احمد رمضان مصطفي275258
صيدله القاهرهضحى كرم عبدالحميد ابراهيم226811
64oo7كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفامانى رجب محمد محمد
267o23تجاره عين شمسمصطفى سعيد محمد سعداوي
صيدله المـــنصورهعلى احمد محمد السيد علي591896
277o9اداب انتساب موجه القاهرهحبيبه احمد ابراهيم محمد
1192o4فنون جميله عماره ج حلوانياسمينا نشــات بولس بدروس
تربية حلوانهاجر عبد الرحمـــن احمد عبد الرحمـــن27778
تربية بنهاايمان حسن السيد حسن عدس284866
15376oاداب القاهرهفاطمه مجدي احمد عبد العزيز
1228o9هندسة حلوانمعتز مصطفى عطيه قاعود
تربية ابتدائي بنهارقيه محمود ابراهيم بيومى279571
تربية ابتدائي اسيوطشيرى صالح سيدهم وهيب788119
اداب دمـــنهوراحمد ابو الحسن محمد ابو الحسن338535
طب كفر الشيخمحمد شريف محمد توفيق غالب378833
2o6747اداب عين شمسايه السيد متولى احمد شحته
هندسة طنطامحمد ابراهيم محمد ناصف362747
تربية سوهاجريهام عوض علوي محمد812232
37779oتربية كفر الشيخمروة عبدالسميع محمد ابوالفتوح قنديل
طب االسكندريهامينه جمال جابر اسماعيل336912
548o8هندسة القاهرهمحمد سليمان محمد حسين
تربية فرع الوادى الجديدأم كلثوم نزيه محمد حميد748968
5o5267طب بيطرى المـــنصورهغادة رضا محمد محمد حسن البدحى
79o445صيدلة اسيوطهديل محمد عمر ابراهيم
52o239هندسة الزقازيقمحمد بدرالدين احمد ابوالعال العايدى
231oo8كلية هندسة بنهامحمد انور جمال فراج
5o9121صيدله الزقازيقنسمه عادل على عبد العزيزالشــامى
تجاره دمـــنهورابراهيم علي ابراهيم محمد شهاوي425963
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى محمد عبد المحيى على القهوجى226956
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفرح لؤى اسماعيل نازى143756
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37694oطب كفر الشيخمـــنة هللا اشرف محمد محمد على
هندسة االسكندريهمصطفى على محمد موسى456547
تجاره عين شمسداليا هانى احمد ابراهيم188142
5o9835اداب الزقازيقبسمة محمد السيد عطيه محمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدهللا سمير النجار احمد ابراهيم213371
طب اسنان المـــنصورهاحمد محمود سيد احمد طه582541
اداب القاهرهنرمين طارق احمد فتحى مرسى36565
تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمة محمد صالح احمد741533
هندسة الزقازيقمحمود محمد العربى مـــنصور احمد517549
اداب عين شمسجرمين عبدالرحيم محمد عبدالرحيم196184
3o621oكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسندى مـــنصور محمد عبدالمعين
طب اسنان طنطااحمد عبدالمحسن محمد القرشي211978
تربية ابتدائي المـــنياامـــنيه اشرف عبد اللطيف جابر713372
تجاره بنهااسحاق ابراهيم عطيه ابراهيم519413
طب اسنان طنطانورهان حمدى كمال محمد226323
2o962oتجاره القاهرهعالء حسن محمد على
اداب كفر الشيخندى ماهر عبدهللا ابراهيم دبوس374648
37256oنوعية كفر الشيخغادة السعيد بهجت على عطيه
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد خيرت محمد الباجورى233362
7o724تربية ابتدائي بنى سويفنورا محمود محمد عبد هللا
هندسة القاهرهعمر كاظم صابر محمد عبد الرحيم193317
تجاره بنى سويفعبدالرحمـــن محمد عبدالفتاح احمد722456
كلية هندسة بنهامحمد عبدالحكيم جوده عبده سالم عامر277164
طب المـــنصورهاحمد اشرف شحاته راضى المتولى583289
59498oتربية ابتدائي المـــنصورهياسمين ابراهيم عوض عبد العاطى
3oo27oطب بيطرى بنهاحنان صداء عبدالرحمـــن الصباحي
56ooo1إعالم بنى سويفسيف الدين حسن عبد العزيز حسن السندوبى
154o4تجاره عين شمسعمر عبد العزيز حسين عبد العزيز
فنون جميله فنون ج االسكندريهيسرا ابراهيم محمود خليل ابراهيم347679
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان ابراهيم ابراهيم شبل572532
تجاره المـــنصورهاحمد اسامه احمد عبد العظيم572892
طب االسكندريهآالء محمد احمد البراوى444682
صيدلة بورسعيدليلى محمد السيد علي561196
طب بيطرى المـــنصورههاجر عبد الكريم احمد عبد الكريم583177
اداب بنهامـــنى محمد رياض محمد حسنين288464
414o73هندسة االسكندريهمحمد ياسر محمد كمال الطحان
79o295كلية رياض االطفال اسيوطانجى ميالد عامر ثابت
22473oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد السيد عبدالحكيم عبدالحفيظ
1353oهندسة عين شمسمحمد وائل محمد سلطان حسن
8o7526تربية ابتدائي سوهاجدنيا عبد العظيم احمد على
345o97صيدله االسكندريهمحمد ابراهيم رجب الزمامري
5684o8تربية المـــنصورهيسرا احمد بدير العراقى شالطه
3558o6هندسة طنطامحمد ناجى محمد حسن عبدالبر
27629oاداب الزقازيقعمرو محمد احمد الحسينى
تربية ابتدائي بنهاايه مسعد حجازى غنيم ابراهيم279687
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان اشرف على عفيفي296478
تربية حلواناالء خالد عبد الحميد تمام42234
13o484كلية البنات آداب عين شمسفاطمه نصر السيد ابراهيم
هندسة االسكندريهروان عبد العزيز السيد عبد الرحمـــن336957
هندسة المـــنياعمر شعبان فؤاد محمد728171
34o82oتجاره االسكندريهمسعد جابر السيد الدمرداش محمد
78683oهندسة اسيوطاحمد نوبي محمد حسن
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2879o4اثار القاهرهحنين احمد طلعت كامل درويش
3o7257اداب عين شمسمحمد سيد محمد جالل
35823oهندسة طنطامصطفى محمود عبد المـــنعم حسن الرصاصى
تجاره المـــنصورهعمر وحيد حسن عامر فرج565664
4255o7اداب دمـــنهوراحمد رضا عبدالفتاح حسن السباخى
13o243تربية حلوانعبد التواب محمود عبد التواب محمد
اداب طنطامحمود محمود عبد الخالق الشعراوى493239
59o231طب بيطرى المـــنصورههديل هالل احمد المرسى محمد
41128oتجاره االسكندريهمريم جالل عبده سالمه رجب
طب طنطاضحى مختار محمد عيسى حربى449935
السن عين شمسمـــنال احمد صابر عبد الاله42178
اداب المـــنيافاطمة جعفر شوقى محمد729998
هندسة بور سعيدمحمد محمد السيد قناوى ابراهيم566172
هندسة شبرا بنهاخالد عبدهللا مصلحى محمد النفيلى287417
اثار قنا جنوب الواديوالء القذافى احمد على237442
تربية ابتدائي المـــنصورهمصطفى شــاكر السادات مسعد السيد594536
اداب االسكندريهمـــنى عادل سلطان محمد سعد417177
فنون جميله فنون حلواننور محمد مجدى العزبى114318
تربية رياضية بنين بنهامحمد اسامه حمدى محمد276719
تربية طنطاآية الراعي الراعي جاد497861
اداب االسكندريهشرين اشرف احمد عبد الحميد احمد ابو العنين417817
تربية بنهاامانى جمال يونس حسين279939
اداب بنهااحمد عيد شديد حمزه عمر289123
تجاره طنطاامانى السيد محمود محمد الحمار364334
اداب بنهااسالم محمد عبدالحميد محمد291655
21o3o6السن عين شمسجهاد جمال محمد عبدالغفار عفيفى
2856o6التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر رشــاد عبدالمحسن مصطفى
5o7542تجاره جامعة دمياطاحمد محمد عبد الرؤف مـــندور مـــندور
اداب الفيومعمر محمود عيد مصطفى بخيت114653
279o96طب اسنان طنطافاطمه سعيد محمد مصلحى عبدالمعطى حسن
صيدله الزقازيقمحمد عالء محمد حسين سليمان644179
تجارة جامعة الساداتمحمد عبداللطيف محمد االمبابى217924
هندسة شبرا بنهامحمد فريد فاروق حامد موسى شرف الدين295721
478o5هندسة عين شمسدنيا عبد المهيمـــن احمد مصطفى
75338oصيدلة المـــنيارانيا عمر حمدي راضي
تربية ابتدائي الزقازيقمـــنار امين محمد تهامى515118
1265ooحقوق عين شمسسلمى ابراهيم حسن عارف
تربية حلوانشروق محمد عبد البصير عبد السالم36995
3488o1رياض اطفال االسكندريه طالباتهاجر ابراهيم محمد عبد الراضي
كلية اآلثار سوهاجعبدالمجيد محمد عبدالمجيد الشــامى212583
تربية ابتدائي اسوانشيماء عبد العليم احمد ابراهيم822274
29o452تجاره عين شمسمـــنى محمد حامد حسن ابراهيم
تجاره عين شمسرجب عبدالحميد عبدالمـــنعم عبدالحميد294725
هندسة طنطامحمد البهى عبد الهادى النجار362346
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةجمال احمد عبدالغنى صالح231187
79959oصيدلة اسيوطمحمود عبد الكريم عبد الغنى فرغلى
تربية عين شمسرحمه طلعت السيد عالم282235
طب القاهرهآالء نبيل على عبد الباقى729336
اداب االسكندريهآيه ابراهيم مسعود احمد415676
اداب حلواننورالدين الرفاعى ابراهيم حجازى46921
تجاره كفر الشيخهاجر خالد السيد محمود سالم567858
اداب الزقازيقيارا هشــام محمود صالح حسين649944
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59192oصيدله المـــنصورهامانى سليمان محمد سليمان حجازى
حقوق عين شمسمـــنصور محمد عطية هللا حسانين132811
تجاره سوهاجعبد الرحمـــن اسامه محمد احمد816561
اداب دمـــنهورهاجر انور مصطفى الحواش347778
78568oكلية االثار ج اسوانايمان محمد عبد الجليل احمد
طب اسنان عين شمسنورا خالد مصطفى على خلف144553
381o23اداب كفر الشيخعمر عبدالعزيز علي عبدالعزيز صوان
هندسة عين شمساميمه ابراهيم محمد اسماعيل146451
طب كفر الشيخمحمد عادل ابوزيد عثمان375897
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةليلى طارق السيد محمد الخياط136326
8o9495تربية طفوله سوهاج طالباتالهام مختار عبد العال احمد
اداب المـــنصورهاحالم عطاهللا الشربينى حسانين576837
تربية ابتدائي شبين الكومايه ماهر عبدالمجيد غاليه215289
357o15صيدله طنطاعمرو محمد محمود ابراهيم حجاج
تجاره بنى سويفكيرلس ثابت جادهللا رزق718823
هندسة اسيوطعبد هللا احمد عويس اسماعيل61881
نوعية قناحسن اشرف حسن على734422
6458oطب بنى سويفمريم عبد الرحمـــن محمد عبد الجواد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد فتحى عبدالمجيد مدين224491
اداب بنهامحمد عبدالرحمـــن عبدالسميع محمد281452
طب كفر الشيخأكرم سمير السعيد محمد رزق375665
طب المـــنيافاطمه حسن عبد المحسن حسن721883
تربية أساسي اسكندريةايه ابراهيم احمد يوسف عاشور341381
طب الزقازيقأحمد محمود عبد الرحمـــن محمد مجاهد522974
تجاره القاهرهساره مصطفى حامد محمد198247
تجاره المـــنصورهاحمد محمد فاروق سند غانم565538
5162o3اداب الزقازيقآالء محمد إبراهيم حمزة
عالج طبيعى القاهرهادهم مصطفى محمد رزق خالف287244
7964o7حقوق اسيوطمصطفى فتحى سيد محمود
456o8تجاره القاهرهجيهان نصر فوزى احمد
صيدله المـــنصورهايمان محمود محمود ابراهيم المتولى594166
58379oطب المـــنصورهايمان محمد على احمد
تربية دمـــنهورلمياء حسين عباس النجار429616
4256o7تجاره دمـــنهورمحمد طارق محمد درويش قالدة
1561o1هندسة المـــنيادينا محمد ابراهيم حميدو
تربية ابتدائي سوهاجاميره محمد احمد على812311
35o578تمريض اإلسكندرية مروة وائل زكى صالح احمد حمدى
63588oهندسة االسماعيليةباهر اميل فوزى كامل
35o881تربية اسكندريةاسراء عادل محمد محى الدين
هندسة طنطامصطفى نبيل عبدالفتاح سحلوب358865
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد اسالم حمدى العطار217472
هندسة حلوانمـــنى سيد شــاذلى مـــنسى268773
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسميه مدحت السيد محمد السيد229653
19o9o7تجاره القاهرهفؤاد احمد محمود شلبى على
هندسة اسيوطاحمد طارق كمال عبد الحميد786664
صيدله االسكندريهمـــنار محمود فتحى المغربى447129
714o77طب المـــنيارنيم احمد جمال محمد خضر
طب االسكندريهمروة عبد الحميد محمد عبد المجيد حسن حميد451823
طب بنهاياسمينا حسنى عبد العزيز فتحى الحمالوى638254
564o59تجاره انتساب موجه المـــنصورهرءوف مسعد محمود ابراهيم
2322o7نوعية اشمونسحر سعد محمد محروس
هندسة بور سعيدمهند سمير مـــنصور عبد الفتاح على663313
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صيدله االسكندريهسيمون صموئيل فوزى كيرلس445512
27999oاداب بنهامـــنال عبدالسميع محمد عبدالسميع
1928o4هندسة المطريه جامعة حلوانزياد مصطفى احمد احمد الشــامى
8o1598نوعية اسيوطهاله محمد خلف حسن
اداب المـــنياايه بكر احمد محمد726673
636o4اداب بنى سويفوالء ناصر طه مصطفى
نوعية الزقازيقامـــنيه رشــاد سعد على647374
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانابراهيم ناصر احمد علي297222
تجاره القاهرهمـــنى محمد حسين محمد عزت189676
38o35دار العلوم ج القاهرهدينا جمال غالب عبد الحميد
3836o2تجاره كفر الشيخعوض اشرف عوض الزاهي
هندسة المـــنصورهبالل احمد جهاد احمد نصر577478
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانزينب حماده خضر حسين22273
اداب الزقازيقسعيد عراقى الهادى محمد على المعاملى512613
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد رجب لبيب ياسين443227
661o84رياض اطفال بورسعيدعهد عزت محمد عبدالسالم عز
57134oطب المـــنصورهوالء احمد احمد محمد البنا
تربية ابتدائي المـــنيابدريه محمد سليم شعبان728847
2898o9نوعية عباسيهزينب محمود امين على شــاهين
721o72اداب المـــنياميرنا ميخائيل مصباح عبدهللا
تجاره عين شمساحمد سيد حسن محمد القربة289119
تجاره الزقازيقاسماء محمود فتحى يحى516199
تجاره االسكندريهسميه محمود محمد على احمد417437
هندسة االسكندريهطارق محمد كمال الدين عبد السالم455259
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقهدير عويضه عبدالبديع محمد523328
تجاره طنطااحمد محمد احمد مصطفى بصل487246
كلية البنات تربية عين شمسبسنت عصام سميرحسن السيد138815
هندسة الفيوماحمد السيد محمد على77896
81o851كلية اآلثار سوهاجساره السيد احمد السيد
3848o9طب كفر الشيخاحمد شــاهر حامد صفوت زكى الشرنوبي
34o7o9تجاره انتساب موجه االسكندريهمهاب محمد صالح محمد ابراهيم
43o992تربية دمـــنهورايمان خالد عبد العظيم يوسف كركور
37o838صيدله االسكندريهمـــنار خالد رفاعى عبدالغنى عطيه
2138ooكلية الطب البيطرى المـــنوفيةاحمد ابراهيم عبدالحليم ابراهيم فتوح
15o126تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد محمد سالم
تجاره بنهاصابر ابوالسعود صابر عبدالعزيز ابو العطا227323
644o13هندسة المـــنيامحمد صالح الدين على حسين محمد
نوعية طنطايحى محمد زهران الشــافعى491572
8o7679تربية سوهاجاسراء وحيد على محمود
672o7طب بنى سويفيوستينا سمير زغلول السيد
58746oطب الزقازيقمحمد حسانين اسماعيل احمد
تجاره عين شمسابراهيم سليمان ابراهيم سليمان281383
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن صالح عبدالمـــنعم عبدالعزيز187393
تربية بور سعيدسلمى السيد حمزة ضيف محمد661552
6539o6هندسة االسماعيليةعبير عبد النبي السيد محمد الفقي
تربية ابتدائي طنطااحمد عبد األحد عبد هللا دنيا498452
هندسة اسيوطاسالم محمد حلمى محمد ابراهيم االتربى582819
66o23تربية بنى سويفنورهان سيد كامل احمد
صيدله القاهرهرحاب محمد محمود محمد اسماعيل211379
2228o6طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشيماء عارف سالم الفقى
144o55تجاره وإدارة أعمال ج حلواندنيا شحات سليم احمد
719o85هندسة المـــنياعصام شعبان يوسف عيد
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كليةاسمجلوس
اداب االسكندريهندى محمد عبدالعال عبد الرحمـــن351722
226o78تربية شبين الكومساره مجدى لويس صموئيل
64157oتجاره الزقازيقاحمد محمد عبد الفتاح قاسم نصار
371o27اداب كفر الشيخمحمد حسن سعد محمد البايض
646o31هندسة الزقازيقاحمد زكي على ابراهيم
كلية فنون جميلة فنون اسيوطشروق ممدوح علم الدين محمد795673
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامـــنيه محمود عبد العال محمد145252
72627oهندسة المـــنياعبدالرحمـــن بهاء محمد سليمان
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود شرقاوى محمد ابراهيم651849
3o882حقوق القاهرهجرير على ماشــاء هللا رشوان
تربية ابتدائي الزقازيقنهله عالء محمد السيد فخر514878
8oo473تربية اسيوطاسماء عبد الرحيم شــاكر عبد الرحمـــن
اداب اسيوطنرمين ايوب سليمان سعد799773
7524o3صيدلة المـــنياايثار اسماعيل عباس محمد
هندسة الزقازيقمحمد اشرف حسن شعبان639843
تجاره بنهااحمد محمد فاروق كامل الرباط276353
تربية ابتدائى فرع وادى جديدأسماء عبد الكريم محمد محمد749429
34o7o8تجاره االسكندريهمصطفى محمد عبد اللطيف عبد اللطيف وهبه
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء احمد ابراهيم عبدالعزيز196956
4164o8اداب االسكندريهمعتز احمد عبد المـــنعم احمد دسوقى
تربية ابتدائي قنا ج الواديفاتن نورالدين محمد آدم741531
41o131اداب االسكندريهمريم سامح مـــنير امين سالم
فنون جميله فنون حلوانمها عبد المـــنعم عبد الهادي محمود31764
5o454oهندسة اسيوطهند محمد مـــنصور حامد سليمان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعال سيد محمد امين268466
1295o8تربية حلواناندرو جرجس صموئيل فريج
السن عين شمسحسناء مجاهد محمود علي265829
تجاره القاهرهاسراء رجب مصطفى عبد الحافظ22186
هندسة القاهرهامير عماد عبده معوض24264
كلية الطب بقنامينا جوزيف شكرى حبشى731816
اداب انتساب موجه عين شمسسها سيد عبدالستار محمد282879
5o4372هندسة كفر الشيخابراهيم رمضان ابراهيم متولى الزرقاوى
تربية ابتدائي كفر الشيخسماح عادل محمود محمد غنيم372621
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرامى ابراهيم توفيق ابراهيم269419
تجاره طنطااحمد فؤاد عبدالجيد عامر495725
41o944تجاره االسكندريهمرام احمد محمود ريحان
هندسة اسيوطخالد محمد سعيد انور كمالى145816
اداب بنى سويفشربات فتحي صابر جودة69464
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم جمال جرجس وهبه126561
3o2873اثار قنا جنوب الوادياسراء حسين لطفى دسوقى على
5oo437تربية جامعة دمياطمـــنه هللا هانى الشربينى لوته
طب بيطرى المـــنصورهعائشه ابراهيم عبد الخالق ابوظهر494448
42o697السن عين شمسحسام الدين محمود محمد موسى محمود
تربية ابتدائي كفر الشيخياسمين عصام سليم محمدسليم377311
تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء محمد السعيد المكاوى566599
712o26اداب المـــنيامحمد على حسن محمد
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عباس رضوان حسين54161
هندسة حلواندنيا فارس على على137961
تجاره القاهرهيمـــنى محمد فاروق صديق زياده18179
35977oاداب طنطانور السيد محمد وهدان
صيدله طنطااسراء بدران محمد محمود حلوة232628
27435oاداب عين شمسساره عاطف خلبوصى عبدالنور
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272o6oتجاره عين شمسنجوى ابراهيم رفعت محمد
3oo151اداب انتساب موجه بنهاتقى وجيه السعيد محمد
364o6oصيدله طنطافاطمه خالد عبدالرحمـــن فرج
1325o7اداب انتساب موجه عين شمسنورهان وليد عبد الفتاح محمد
تجاره عين شمسرحمه محمد السيد فتوح265986
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد بالل محمد الشيخ233357
427o94اداب طنطاعبدالرحمـــن خراشى عبدالحى خراشى وقيع
تجاره بنهابهاء شوقى سالمه محمد276934
تربية طنطارقية سعد السعيد صحصاح489373
تربية كفر الشيخضحى سامى نصر محمد القلشــانى369499
5o69o6صيدله المـــنصورهمريم السيد السعيد السيد قايد
42o671تربية اسكندريةاحمد مصطفى جميل هاللى على
صيدله حلوانناديه حسن عبد الحميد عبد المغنى751547
اداب القاهرهعمرو ثروت الشبراوي ابراهيم119759
هندسة بور سعيدحامد محمود عبد الحميد عرنسة499645
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسساره صالح الدين حامد ابو المعاطى667323
3o2o59طب عين شمسابانوب راوى ابراهيم فلفل
هندسة االسكندريهاحمد صبرى عبد الحميد ابو عيسى459548
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىاسامة محمد سالم حسن733862
اداب المـــنصورهاسراء ايهاب اسماعيل يوسف الشــافعى488141
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهعمرو وليد بكر عثمان56579
صيدلة اسيوطمحمود عادل ناجي محمد757936
تجاره القاهرهمحمد هاني سيد شحاتة سيد55871
22595oتربية ابتدائي الساداتاسراء هشــام سعيد ابوالعز
293o92اداب عين شمسمريم اشرف محمد حسين سليمان
تجاره عين شمسهاجر احمد محمد عبد العزيز25233
تربية فرع الوادى الجديدعبير جمال صالح أحمد749191
هندسة اسيوطمحمد مصطفى ابراهيم محمد جادو345497
اداب االسكندريهاسراء جمال مـــنصور حسن عبدالخالق419465
5815o7تجاره المـــنصورهشروق محمد مصطفى السيد عكاشة
1489o4كلية األلسن ج أسوانندى احمد سعيد احمد
تربية ابتدائي الزقازيقاسماء اشرف على ناصف586956
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعلى غندور محمد جالل83793
5o5863تربية جامعة دمياطايه اشرف مصطفى ابراهيم على
5o5174تربية جامعة دمياطمـــنه هللا عابد إبراهيم محمد رجب
8o458تربية الفيومدينا عثمان احمد عثمان
2o6o23تجاره عين شمسعبير عثمان محمود محمد
123o92اداب انتساب موجه القاهرهامـــنيه شوقى محمود ابراهيم
هندسة اسيوطمحمد جمال سيداحمد شلبى358287
هندسة كفر الشيخعمار ياسر محمد بسيونى عطية376333
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاحمد ابراهيم محمد الشــافعى عمارة371446
هندسة المطريه جامعة حلوانايمان احمد ابوالفتوح ابراهيم261364
8ooo13التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر مرعى احمد محمد
3o393oحقوق عين شمساسماء ياسر صبحى ابوالعال
صيدله االسكندريهنورهان مرسى محمد مرسى شتا346619
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىمرقس مـــنير جرجس دميان737541
اداب االسكندريهآالء حسن محمود مرسى على347689
صيدله حلواندينا شريف رمضان احمد146549
5o4731تربية جامعة دمياطكاظم محمد صبرى على معوض
57oo43تربية المـــنصورهداليا على على احمد الدهراوى
طب بيطرى اسيوطسهيلة محمد دردير عبد هللا786291
اداب طنطايارا على مصطفى محمد يونس497532
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تربية بنهافاطمه محمد احمد عبدالفتاح278496
هندسة الزقازيقيوحنا فوزى صبحى صليب عوض513797
كلية الطب بقنامحمد العريان خليل شحات759144
صيدله عين شمسعبد الرحمـــن عادل احمد محمد زيان122596
هندسة اسيوطندى ممدوح على ابراهيم787126
3451o1طب بيطرى االسكندريهاحمد السيد احمد محمد عبد المولى
49566oالسن عين شمسصفاء مجدى عبد الفتاح عيسي بحيري
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةكريم عبدالمـــنعم المتولى عبدالرازق صديق366131
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمروه على محمد جعفر214287
2442o3التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسمر عماد فهمى مصطفى
صيدله بنى سويفمحمد معتز محمد امام711629
42o96oتجاره دمـــنهوركريم محمد عبدالفتاح مصطفى السخاوى
تربية طفوله طنطااميرة نبيل رمضان اسماعيل492234
هندسة المـــنصورهمحمد عادل محمد السيد مبروك583236
تجاره بنهامحمد يحى سعد احمد عطوه284222
457o14هندسة كفر الشيخهشــام محمد عبد الرازق عبد المجيد محمد
662o92رياض اطفال بورسعيدنورهان محمد محمد ابراهيم الطوار
طب اسنان عين شمساالء تامر حمدى خليل سعودى116667
27519oكلية البنات آداب عين شمسمـــنه هللا عبدالسالم عشماوى عبد ربه
طب بيطري المـــنياريمون رمسيس طلبة انجلي727999
493o78هندسة المـــنصورهرغد طريف احمد سبع
8o1842تربية ابتدائي اسيوطهياء فتحى احمد عثمان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخعبد الفتاح صبرى محمد عبدالفتاح صبره373735
46o296هندسة االسكندريهعادل نمر شوقى ذكى
تجاره الزقازيقعمرو حمدى عبد العزيز الشحات643954
طب بنهاتقى سعيد عبدالعزيز عبدالغفار285714
79218oتربية اسيوطهبه على عبد البصير سيد
574o13رياض اطفال المـــنصورهساره عبد الرحمـــن عبد الظاهر يونس
4292oالسن عين شمسفاطمه محمد عبد الوهاب احمد عبد البر
هندسة المـــنصورهمحمد سامى محمد فريد عبد الحميد573636
تجاره الزقازيقمحمود اشرف محمود عبدالوهاب518417
هندسة طنطاعلى انور عبدالمجيد السمدونى358933
8o1491تربية رياضيه بنين اسيوطمحمود عبد هللا عبد الحافظ صالح
5178o1نوعية الزقازيقمى عبدالواحد فؤاد اسماعيل
رياض اطفال المـــنصورهناديه الباز سالم الباز589693
هندسة الفيومرفعت عبد الحفيظ ابوبكر عبد الهادي65959
17o39هندسة القاهرهابراهيم عادل محمد عمارة
اداب الفيوممحمود جمعه معوض عبد الوهاب75832
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاكرم اشرف صالح علي النواوى228162
كلية االثار ج اسوانسهر صبرى االمام عباس االمام581646
طب المـــنيامحمود نصر تونى محمد711637
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهيثم سامى عبدالستار الغندور221958
8o377oكلية األلسن سوهاجمينا راضي نظيم خلة
358o89حقوق طنطاكريم محمد صفاء محمد الباجورى
هندسة المـــنياايناس سعيد عبد الموجود ابراهيم ابو دنيه55124
58944oصيدله طنطااحمد عبد الخالق عبد الباقى عبد الهادى حامد
52296oاداب الزقازيقآالء ممدوح محمد على
584oo9هندسة الزقازيقعمرو احمد محمد النبوى احمد سويدان
صيدله عين شمساسماء يسرى عبدالجيد رفاعى292345
47o6oطب القاهرهمحمد احمد السيد احمد تركى
تربية كفر الشيخاحمد سليمان احمد احمد داود375755
57o132اداب المـــنصورهيارا رائد السيد محمد عبد العزيز
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239o81هندسة المطريه جامعة حلوانانس اشرف محمد كمال محمد
تجاره بنى سويفاحمد شحاته محمد احمد64684
5oo213هندسة بور سعيدزياد محمد محمد العزب
تربية ابتدائي بنهامريم خالد فرج محمود ذكري277263
كلية البنات تربية عين شمسداليا سعيد عبدالرحمـــن ابوزيد211824
السن عين شمسيارا هشــام سعيد السيد حجازى278435
3476o9اداب كفر الشيخروان رفعت عبيد رضوان الجمل
56o664هندسة بور سعيداسراء سمير محمد شحاته السيد
42191oتجاره االسكندريهعبدالرحمـــن عبدالحاكم عبدالوهاب حموده
734o73تجارة قنا ج جنوب الوادياسامة عبدالحميد برهام عاشور
حقوق القاهرهندى احمد امين على نجم114383
246o1تجاره القاهرهسحر محمد ابراهيم عبد الجواد
63o81تربية بنى سويفاسماء سيد محمود محمد
3121oتجاره القاهرهنوران طه جمال الدين محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى طه محمد احمد155436
5o4851صيدلة بورسعيدنورا عبد المحسن عباس احمد ابو الوفا
5853o8تجاره طنطامـــنة هللا محمد على مصطفى الفوال
تجاره اسيوطعادل ادوار خليل حنا726352
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروان حسين حسن عبدالرحيم193291
2876oنوعية جيزهنوران على حسين محمد
اداب انتساب موجه القاهرهايمان بيومي ابراهيم بيومي58952
64277oطب الزقازيقشيماء حسين محمد حسين
صيدلة بورسعيدفتحى الباز فتحى احمد563898
صيدله الزقازيقاالء مجدى محمد المهدى امين516636
12o541هندسة عين شمسابرام جورج الفريد انطون
293o71تربية ابتدائي بنهاايه عبدالستار فتحى عبدالستار اليسى
تربية اسيوطرفقه سامى جرجس استمالك791826
طب اسيوطهبه حمدان عبد هللا حماده793321
طب بيطرى الزقازيقمحمد خالد محمد ابراهيم643773
طب اسنان المـــنصورهاحمد محمد حسين محمد سنه565818
تجاره جامعة السويسعمرو نبيل عبدالعال محمد193767
43o883تجارة جامعة الساداتهنادي سرحان مصطفى عبد القادر عبيد
3658ooطب طنطااحمد محمد عبدالمقصود يونس عبود
حقوق القاهرهمريم نصر مصطفى نصر42969
اداب اسيوطاسماء احمد على احمد786432
طب بنهاهايدى عاطف عبدالمؤمـــن بيومى231821
13o658هندسة اسيوطاسماء سعد سليمان عبد الرحمـــن
اثار قنا جنوب الواديدعاء ربيع محمد عبدالنبى282221
7859o3تربية رياضيه بنين اسيوطعبد الرحمـــن محمد طه ابراهيم
36oo42طب اسنان طنطازينب محمد بسيونى اصالن
تربية طفوله الزقازيقاثار محمد سعيد محمد مصطفى521123
طب المـــنصورهمحمد طارق سعد رمضان572241
اداب الزقازيقمحمد صبحي محمد جوهري641495
37o727طب القاهرهايه عبدالعزيز محمود محمود مـــنيسى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد ابراهيم سالم227861
نوعية موسيقيه المـــنيامارينا سمير حنا دوس713754
2o4o96هندسة شبرا بنهاداليا مصطفى عبدالفتاح محمد
8o4524تجاره سوهاجهشــام محمد احمد عثمان
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر مصطفى محمد صابر121414
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساميره اشرف احمد نور الدين657655
تجاره المـــنصورهكريم محمد السيد محمد عباس متولى572971
تجاره القاهرهعبدالرحمـــن سعيد قرنى محمد211152
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كليةاسمجلوس
7153o2تربية رياضيه بنين المـــنياطارق محمد رمضان محمد
السن عين شمسندى احمد سمير محمد عمر114168
12o594هندسة اسيوطمايكل اشرف باهور شحاته
تربية رياضيه بنات شبين الكومدينا احمد جابر الشيخ216183
8o4914تجاره سوهاجاحمد انور السيد محمود
تجاره القاهرهعمر رزق حسن محمود خليل32659
هندسة المـــنيامصطفى محمد شبل محمد غنيم235399
7484o5تربية فرع الوادى الجديدجهاد اسامة قدرى محمد
هندسة اسيوطمحمد عاطف السيد محمود787489
تجاره طنطامحمد طارق نصر اسماعيل داود488619
كلية هندسة بنهامحمد بيومى عبدالفتاح بيومى227118
فنون جميله فنون ج االسكندريهبالل حمدي عيد قاسم426176
كلية اآلثار باالقصرابراهيم اسامه ابراهيم بدوى366346
131o36تجاره عين شمسخالد محمد على محمود
كلية األلسن سوهاجمحمد حلمى محمد خضر234951
59o852هندسة الزقازيقمحمد عبد الحميد اسماعيل محمد المـــنسى
56o513هندسة المـــنصورهاحمد سمير محمد الغنام
السن عين شمسريهام عيد ابراهيم عبد هللا143915
تجاره بنهااحمد رافت عبدالعاطى على279755
سياحة وفنادق المـــنياحموده عدلي مـــنصور سيد724258
اعالم القاهرهاسماء محمد احمد المتبولى ابراهيم35967
49o719تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد علوى حجازي
5o55o7عالج طبيعى ج كفر الشيخفاطمه اسامه عاشور ابو رزه
16o97طب بيطرى بنى سويفاحمد حسين سيد على
كلية البنات آداب عين شمساسماء مـــندى عبد النبى عبد الفتاح49246
4426o2تمريض دمـــنهورمصطفى جمال محمود علي مـــنسي القرم
283o71اداب عين شمسياسمين جمال امين بندارى
اداب الزقازيقأيه صبرى الزين محمد على519346
اداب الزقازيقمحمد احمد سعيد محمود محمد637122
2o24o7هندسة عين شمسمحمود بهاءالدين جالل عبدالمجيد
اداب الزقازيقاية ابراهيم سليمان حسن الصيفي511471
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمريم فريد عبدالفتاح محمد229211
صيدله بنى سويفهاجر محمد عبد الستار محمد68787
498o79هندسة طنطااحمد عبدالسالم عبدالعاطى سليمان زردق
تجاره عين شمسياسمين سامح سيد فاروق عفيفى263123
نوعية فنيه المـــنصورهمروه محمود الحسينى مصطفى567827
188o17اداب انتساب موجه عين شمستسابيح ناجى اسماعيل السيد بدوي
صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد االمير عطيه االمير562125
تربية ابتدائي طنطااسراء السيد ابراهيم هجرس494648
تجاره بنهاكريم محمد ادم محمد السيد الهيدبى284183
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسالم راشد خليفة راشد787155
صيدله طنطاندى حسام احمد شرف الدين489655
5129o1طب القاهرهنيره ماهر عبدالمقصود احمد عماره
7577o1كلية الطب بقنامريم صبرى ثابت جاد هللا
تجاره عين شمساحمد محمود احمد عبد الجواد152827
تجاره بور سعيدمصطفى محمد احمد عبد الخالق المـــنسى663993
نوعية كفر الشيخنورهان جمال ابراهيم زيدان ابراهيم374217
السن عين شمسنيره طارق حسن ابراهيم119737
نوعية طنطاريهام حامد محمد احمد راشد356514
41o25تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد حمدى بيومى حسن
حقوق طنطاميار عادل احمد خطاب359265
صيدله المـــنصورهمحمد طارق محمد السيد على ورده562185
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تجاره بنى سويفاحمد رضا عبد الحكم محمد718755
5o3779تربية جامعة دمياطدينا خالد طلبه العفيفى
كلية أداب بورسعيدندى محمد مصطفى مصطفى قاسم662787
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشيماء احمد محروس تمام155353
281o14طب عين شمسعبدالعزيز على عبدالعزيز احمد
2835o1خدمه اجتماعيه حلوانشيماء مرعى جمعه مرعى
اداب المـــنصورهاميرة محروس عطية محمد جاد492232
146o3oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهايدى ابراهيم سعد محمد خليفه
8o8364اداب سوهاجنجالء فتحى السيد عبد الرحيم
صيدله الزقازيقاحمد فتحى رمضان السيد هالل286425
اداب االسكندريهميرنا هشــام زكريا محمود احمدين349333
صيدله طنطابسنت احمد فؤاد رضوان222644
اداب انتساب موجه عين شمسنورهان محمد سالمه حسن132131
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةايمان احمد جيد عبدالمجيد653937
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةابراهيم محمود فرج احمد ابو السعود656572
13o376السن عين شمسشيماء حمدي محمود عبد الجواد
تجاره المـــنصورهفؤاد شعبان عبد الرحمـــن على589639
82279oتربية اسواناسراء عادل مرغنى شاللى
هندسة اسيوطروضه عصام الدين ثابت محمد828354
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد سالم سليمان سلمان664749
58o855تجاره انتساب موجه المـــنصورهمصطفى كامل وهيب محمد سيد احمد
تربية ابتدائي طنطايارا ابراهيم عبدالعظيم  محمد عقل489481
1284o8اداب انتساب موجه عين شمسندى هشــام محمد محمد شراره
7863o8برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد عبد الحميد جابر احمد
15o235اداب حلوانمحمود ناجى محمود محمد
2o35o2دار العلوم ج القاهرهاالء عالء احمد ابراهيم المراكب
66o475تربية رياضيه بنين بور سعيدمحمد اشرف عبد هللا محمد على
اداب الفيوممرفت جمعه امين حافظ72365
تربية أساسي اسكندريةاسماء خالد فتحى محمد الفيشــاوى349961
تربية أساسي اسكندريةجهاد مصطفى محمد صالح417364
745o8طب بيطرى بنى سويفاميره محسن عبد الوهاب معوض
تجاره طنطاأيه محمد طلعت مصطفى اليمانى492142
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناية رفعت ناجح محمد729949
تربية ابتدائي االسماعيليهنهال سعود يوسف عبدالرحمـــن654528
هندسة المطريه جامعة حلوانسلوي موفق الدين محمد مصطفى محمدالسبكي15287
تجاره االسكندريهياسر عادل محمد حمزة عبد العزيز421159
تربية ابتدائي المـــنصورهشيماء وجيه احمد رفاعى ادريس567749
3o3283تربية بنهاهاجر محمد عبدالسميع عواد هاشم
تربية رياضيه بنين شبين الكوممحمد ايمـــن محمد عبد القيوم الجاكى213388
هندسة عين شمسمحمد سامى مليجى محمد145941
طب االسكندريهمريم أحمد عاشور عبد هللا مرعى446922
213o27هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد رائد محمدكامل حسونه
35o34كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةايه محمد بركات عبد الفتاح
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه اسماعيل عبد المجيد مرزوق154249
665o77هندسة االسماعيليةمحمود ايمـــن محمود صالح البيك
تجاره عين شمسايه احمد مصطفى كمال العطروزى239347
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى صابر فهيم حسانين656869
طب عين شمسمحمود محمد محمد شلبى289973
421o67اداب االسكندريهسامح زغلول مصباح على
13129oهندسة المطريه جامعة حلوانطارق احمد عبد الخالق شعبان
طب القاهرهيوسف محمد رفعت محمود51442
إعالم ج جنوب الوادىاندرو ايوب ميالد بطرس731532
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي المـــنصورهسماح مصطفى مصطفى ابراهيم احمد591851
تجاره بنهامحمد عالءالدين محمد مرتضى276314
هندسة االسكندريهاحمد عبد الحميد احمد امين414194
تجاره دمـــنهورعبد الرحمـــن احمد اسماعيل عبد هللا416595
صيدلة سوهاجزياد اشرف احمد يوسف741148
56o1o6اداب المـــنصورهايناس داود حسين المتولى عوف
هندسة طنطااحمد محمود عبد القادر ابو العال362124
79244oاداب اسيوطجاكلين سامى رزق ميخائيل
5o8915صيدله االسماعيليه ج قناة السويسريموندا نادر عوض نجيب
تجاره عين شمسداليا محمد قطب على البر127828
صيدله حلواناحمد عيد على السيد سالمه223581
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمحمود السيد احمد محمود الغنيمى221772
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةوالء كرم شرقاوى حمدان791281
كلية هندسة بنهامصطفى عيد عبدالغنى محمد العناني279253
صيدلة بورسعيداسماء حجاج صالح عبد العال794289
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد احمد محمد محمد طلبه البنا572733
76o54تربية ابتدائي الفيوماسماء عمر عبد العظيم محمد
4261o4تربية ابتدائي دمـــنهورخليل ابراهيم عبد المـــنعم محمود االجهورى
اداب حلوانمصطفى محسن محى الدين حسن59228
تربية ابتدائي قنا ج الواديعفاف مساعد احمد السيد745991
السن عين شمسندى خالد فاروق عبدالسميع283852
تربية جامعة السويسايه خالد شوقى الخولى667442
495o78تربية طفوله طنطااسراء محمود عبدالسالم ابوسعدة
طب اسنان طنطامحمد عالء الدين رياض قطب سويلم353531
تجاره عين شمسمحاسن زاهر رئيس احمد قابيل293347
طب عين شمساسماء عبد الناصر عوض رمضان451927
السن عين شمسكارين جوزيف حلمى ابراهيم117676
تربية ابتدائي اسيوطايه عبد التواب نصر الدين خليفه791819
كلية اآلثار باالقصرشهاب الدين محمد جابر محمود على415557
تجاره المـــنصورهاحمد طاهر ابو النور ابو العطا حليمه593722
5o1799تجاره جامعة دمياطايه السعيد السعيد القطاوى
567o2تجاره القاهرهعبد هللا هشــام محمد محمود على
تربية ابتدائي شبين الكوممحمد ممدوح السيد سيد احمد231153
1854oهندسة عين شمسحبيبه محمد محمد حامد
19914oاداب حلواناحمد حمدى محمد النمر
52o382تجاره بنهااسالم صبري محمد عبدالفتاح
تجاره بنى سويففادى طارق جمعه علي61198
4o944اداب حلوانعبد الرحمـــن محمد محمد فرج
14o328تربية عين شمسسميه عمر محمد ابراهيم
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد جمعة سعود محمد654188
414o41هندسة االسكندريهعمر احمد ابراهيم حافظ حسن
طب اسنان طنطاهبه عاطف عبد العظيم الشرقاوى496833
هندسة الزقازيقاسالم ابراهيم السيد ابراهيم فوده512933
حاسبات ومعلومات الزقازيقمحمد رضا سالمه قربه498676
7934o6نوعية موسيقيه اسيوطمارينا ناجح كمال جورجى
تربية المـــنياخالد عاطف حامد حسن752624
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىاحمد فرغلى فوزى حسين737499
تجاره القاهرهعبد الخالق محمود عبد الخالق حسين58649
اداب قنا ج جنوب الوادىسلوى احمد بريص محمد747652
طب الزقازيقزينب عبد العزيز عبد الفتاح فهيم521344
نوعية المـــنياشيماء خليفه محمد حسين727399
اداب القاهرهاسراء محمد خليفة عبد الباقى92822
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رياض اطفال المـــنصورهياسمين مصطفى عبد الرحمـــن جاد النجار592839
تجاره بنى سويفايه مجدي شعبان احمد64938
5o4726تربية جامعة دمياطرضا أحمد محمد محمد الجمل
51833oتربية طفوله الزقازيقسمر السعيد محمد على
454o35هندسة حلوانحسين جمال محمد اسماعيل
تجاره انتساب موجه االسكندريهمينا عماد تادرس عبدالسيد419161
تجاره بنى سويفعلى حسن ربيع عبد الباقى726532
21o93حقوق القاهرهيوسف طه يوسف عبد التواب
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد احمد بدوى بيومى حسان638811
تربية ابتدائي دمـــنهورالشيماء عبد الستار قاسم الشناوي428678
تربية الفيومحسام مرزوق قطب احمد78565
هندسة المطريه جامعة حلوانبيتر عماد حليم باقى133371
تجاره القاهرهاحمد تامر عبد الفتاح حسين ابراهيم56726
كلية البنات آداب عين شمسزينب عزت مصطفى السيد36252
71oo86طب القاهرهمهيتاب محمد اسامه عبد الفتاح عبد الحكيم
هندسة االسكندريهندى ايهاب صالح احمد عبد هللا348574
68o77طب بنى سويفنورا باسط داود مهدى
5223ooتجاره بنهاشــاهر احمد السيد احمد الناغي
66o514تربية بور سعيداحمد ايمـــن محمد عطيه شحاته
2o23o3هندسة القاهرهمحمود شــامى سيد عشماوى
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن مصطفى كامل عبد المـــنعم دسوقى413589
1223o3هندسة عين شمسشذى هانى عبد الخالق مـــنصور
49o3ooطب بيطرى المـــنصورهآيه السيد عبدالخالق السيد سيد احمد
144o61تجاره عين شمسرضوى محمد فؤاد عبد الرؤوف
132o46اداب عين شمسساره عنتر محمود عبد الحكيم
تربية اسيوطمريم رمضان محمد على787745
تربية دمـــنهوراسماء عبدالمـــنعم حسن ختعن429656
اداب قنا ج جنوب الوادىيسرا طارق حسن احمد738938
اثار القاهرههاجر خالد محمد سليمان31722
تجاره عين شمسسلمى عادل خليل محمد283495
44o8oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا صفوت صادق فرج
اداب الزقازيقنادر خيرى مصطفى عبد اللطيف641733
719o62هندسة المـــنياجوزف صفوت كامل باسليوس
هندسة بور سعيدبهي الدين طارق صبري صديق صفا636653
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحسن محمد محمد مرسى الدويك146961
طب بيطرى القاهرهمياده طارق محمد احمد عبد هللا االبى17977
146o21اداب عين شمسمريم محمود موسى جاد
نوعية الزقازيقاسماء محمد السيد احمد644257
8o4o67كلية األلسن سوهاجصباح عبد الحميد عبد المجيد احمد
تجاره انتساب موجه المـــنصورهاحمد على فتحى الخميسى561699
3o3268تربية بنهافايزه احمد عطيه محمد
تربية قنا ج جنوب الوادىنجوى عزام عبد الراضى عبد الرحمـــن739263
تجارة قنا ج جنوب الواديدعاء محمود مغربي احمد743938
36o386طب طنطانصره السيد مصطفى حجازى خالف
اداب الفيوماميره احمد ميزار على78169
حقوق بنى سويفمى طلعت محمد احمد الجمل64534
تربية ابتدائي دمـــنهوراحمد محمد سامحي رياض عبد الحافظ426158
تربية أساسي اسكندريةمـــنصور حمادة مـــنصور محمد مـــناصير425276
هندسة طنطااحمد محمد إبراهيم السيسى358853
تربية ابتدائي اسيوطهدى معتصم محمد سليم828367
2522oاداب القاهرهندا محمد احمد جوده
كلية اآلثار سوهاجمـــنار عبد الحميد رمضان عبدالحميد ابوليله372118
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456o55هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن السيد فتحي السيد عبدهللا
57o29السن عين شمسخديجه محمد حسين محمد
تربية سوهاجصفاء احمد راضى محمد818686
29514oتجاره عين شمسنوران مصطفى محمود ثاقب
114oo1السن عين شمساسراء امير وديع حافظ
8o35o6طب سوهاجالهنوف مصطفى كامل مصطفى ربيع
هندسة طنطااحمد محمد عبد الستار السيد الدلوع486244
تربية ابتدائي بنى سويفشيماء سيد امام رمضان67825
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد فوزى وهبه محمود217393
66o888تجاره بور سعيددنيا محمد عبد الرؤف السيد الشريف
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعمر ابراهيم محمد الروينى224472
تجاره كفر الشيخمحمود محمد بدر السيد وفا384794
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عصام محمد عثمان الديب139179
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر احمد عبد الغفار محمود شهاب الدين26689
صيدله عين شمساسراء محسن محمد محمد298358
تجاره عين شمسنيره جمال احمد محمود282339
طب الفيوماسراء محمد اشرف صوفى74481
57924oصيدله المـــنصورهاميره ابراهيم محمد احمد عوض
حقوق القاهرهحسن اسعد حسن محمد زعفان55889
تجاره انتساب موجه  عين شمساسامه خالد فوزى عوض281837
81o217طب القاهرهوفاء كامل عطيه محمد
طب اسنان طنطامحمد خليل محمد محمود خليل441934
26881oكلية بنات شعبه طفوله عين شمسايمان اسماعيل ابراهيم محمد
اداب عين شمسمراد محمود خليل محمد خليل142913
725o7oرياض اطفال المـــنيا طالباتهدى عبدهللا رياض عبدالغنى
44oo28طب اسنان االسكندريهعلى عطيه على هليل عطيه
تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المـــنصورةاميره مجدى محمد محمد قمر579188
حقوق المـــنصورهعبد الحميد خيرى عثمان عبد الحميد563393
هندسة االسكندريهحسن محمد حسن محمد اسماعيل414738
5197o9اداب الزقازيقشيماء عبدالرحمـــن فتحى عبدالرحمـــن عبد السالم
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانانصاف عصام الدين سعيد عباس36493
هندسة عين شمساحمد عيد عبد النبى محمود55688
تجاره عين شمسناريمان الهامى احمد فؤاد بركات196235
4177o6اداب االسكندريهاية صديق احمد صديق احمد
رياضيه بنات الزقازيقفايزه فايز الشبراوى محمد521439
تجاره اسيوطياسمين محمد محمود سالم793177
تربية ابتدائي الفيومفاطمه الزهراء عبد التواب حماد احمد78822
586o19تجاره الزقازيقمحمد محمود عبد الرازق عبد المعطى سالمة
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةاية هللا مصطفى محمد مصطفى يوسف شبانة341393
اداب عين شمسمحمد شعبان سعد محمد297282
اداب عين شمسدنيا عبد الحكيم مصطفى محمد133799
طب االسكندريهمحمد سعد ابراهيم عبد الغفار441431
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىريناد اشرف ابراهيم احمد744261
59o912صيدله المـــنصورهمريم جمال محمد عطية
5o23o3صيدلة بورسعيدعمر محمد فؤاد محمدالبقرى
اداب دمـــنهورامـــنية حسنين مدنى حسنين423736
تجاره انتساب موجه قاهرهايه هشــام حلمى حسن31618
2o3778اداب القاهرهياسمينا محمد حسن حسن
73o281تجاره اسيوطاسماعيل شحاتة اسماعيل عبد الرحمـــن
تجاره الزقازيقيوسف ناصر يوسف ابراهيم517342
154o12كلية البنات تربية عين شمسهبه شعبان عبد الرشيد عبد الحميد
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىعلى محمد محمد سليم735862
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كليةاسمجلوس
تربية حلواننورا السيد ابراهيم المتولى152248
819o45كلية األلسن ج أسواناروى على عبد الفتاح محمد
تجاره عين شمسيوسف محمود عبدالبارى احمد269375
طب اسنان كفر الشيخرضوى أحمد خليل ابراهيم رمضان351462
157o3تجاره انتساب موجه قاهرهشروق محمود عبد الحميد عزب
كلية طب أسوانبسمه جمال احمد جاد822387
61o13اداب القاهرهفاطمه علي سعد علي
تربية ابتدائي الساداتمحمد فتحى محمود محمد223793
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد صبحى عبدالستار شعبان233277
41oo65حقوق االسكندريهشيرين هشــام محمد غوث عبد اللطيف الصاوى
21o4o8اداب حلوانصافيناز عاطف حنفى محمود شرف الدين
661o36تربية ابتدائي بور سعيدايه على السيد ابراهيم
363o92تربية ابتدائي طنطااية عبد الرحمـــن محمد الرفاعى
812oo1اداب سوهاجيمـــنى فرج مطاوع مرزوق
تربية ابتدائي شبين الكوماميره عزت محمد عمر214825
2o8827اداب عين شمسزينب حسين بدينى حسين
124o53تجاره القاهرهميران اشرف فوزى احمد يوسف
35oo44اداب االسكندريهسندس يحيى يوسف محمد يوسف
طب بيطرى المـــنصورهادهم مصطفى مصطفى محمود سعد الشــاعر584197
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةميار سيد علي حاوى محمود46372
تربية بنهافاطمه محمد محمود على دياب278172
58449oتربية ابتدائي الزقازيقرابحه اسامه محمد عبد الوهاب عيسى
تجاره سوهاجاحمد محمد عبد النعيم محمد818112
51o966اثار الفيومايه أشرف حسن ثابت محمد
296o46هندسة شبرا بنهااحمد وجيه احمد ابراهيم
تجاره طنطامحمد ربيع عبدالاله محمد ناموس426989
اداب المـــنصورهامجد سامى عبد هللا محمد الجندي565576
4o865تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عالء احمد السيد
تربية رياضية بنين اسواناحمد عبد هللا احمد على822318
817o15كلية األلسن سوهاجالسيد صالح السيد حامد
41o137اداب االسكندريهنور مجدى محمد حسين على
تجاره دمـــنهورأحمد حمدى عبدالمـــنعم ناجى425381
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدعاء نصر فهمى هتهوت225347
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد مجدى حافظ محمد دحية637162
طب بيطرى بنهاغاده عيد عبدالخالق عبدالعزيز288239
اداب المـــنصورهمارينا جورج فهمى جرجس اسعد492345
تجاره القاهرههبه هللا احمد محمد يوسف عبدالعزيز191959
23o6o1صيدله طنطااسامه نبيل عبدالسميع عمر عبد العال
نوعية عباسيهايرينى مجدى شحاته ناشد268573
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةفايزه صالح عبدالسالم على محمد214853
299o32اداب عين شمسنورهان سيد محمود سالم
هندسة المـــنصورهمحمد خالد على عباس عبده563984
تربية المـــنصورهمحمود محمد لطفى متولى عطوه561827
22241oتربية ابتدائي الساداتايمان فهمى عبدالمـــنعم ابوعبية
طب بيطرى االسكندريهمحمد السيد احمد السيد محمد337212
6487o6تجاره الزقازيقمحمد ثروت عبدالعال محمد عبد العال
دار العلوم الفيوماميره كامل حسن محمد68267
36o581اداب طنطاايه محمد مصطفى ابراهيم المشد
2179o6كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمود السيد احمد سالمه
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسسلمى عاطف عبد هللا عبدالفتاح636166
هندسة اسيوطمحمد سعيد سيد على827456
تربية المـــنصورهشيماء محمد محمد محمد حامد577276
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5o6636طب اسنان المـــنصورهاسماء عادل حسن النجار
تربية بنهامحمد حسام محمد فتحى محمد مغاوري276396
هندسة المطريه جامعة حلوانمارك ماهر جاد بسله124285
صيدله الزقازيقريهام نبيل السيد محمد متولى286534
65924oتربية جامعة السويساسراء سمير محمد عبدالصادق
43o193تربية ابتدائي دمـــنهورهدير عبدالمـــنعم محمد حسن الفقى
7249o1تربية ابتدائي المـــنياوفاء حسين احمد محمد
8o4963حقوق سوهاجمحمود عاطف امين حسن
6463o7تجاره الزقازيقمـــنه هللا احمد حسانين حسين
كلية البنات آداب عين شمساسماء سامى السيد مصطفي119465
نوعية اشمونهبه شعبان عبدالحليم العراقي226447
اعالم القاهرههدير اشرف ماهر عبد الخالق119267
طب المـــنصورهمحمود السعداوى عبد العزيز بطيحه491889
تجاره طنطانيره يحى نورالدين على يحى353864
اداب االسكندريهكيرلس جورج الفى فيدال421441
تجاره سوهاجمحمد عبد الناصر على احمد813214
56o415طب المـــنصورهعادل محمد عادل محمد عسكر
2828o5تجاره عين شمساميره حامد ابراهيم محمد
اداب القاهرهوالء رمضان عبد الحميد محمد45764
تربية ابتدائي المـــنياخالد احمد محمد الطاهر711997
تربية المـــنصورهسوسن رضا مـــنصور محمد دياب565298
تجاره انتساب موجه قاهرهريهام عصام فتحى عبد الحسيب15765
نوعية المـــنياحفصة عصمت محمد حسن716717
اداب القاهرهرحمه محمود كيالني احمد كيالني24588
هندسة عين شمسمحمد هانى محمد محمود264397
هندسة المـــنصورهعمر خميس رمزى شعبان خليل582313
تربية عين شمسغاده رجب محمد محمد294194
صيدله حلوانبسنت خالد اسماعيل محمد الشيخ18128
2826o5اداب انتساب موجه عين شمسايمان محمد عبدالرحمـــن سويلم
السن عين شمسمروه االمام على االمام274759
رياض اطفال المـــنصورهاسراء السيد محمد عبد الحافظ583652
هندسة بور سعيدانس سادات احمد حسين السيد664421
اداب الزقازيقعبير عبد العزيز عبد الرحمـــن احمد عمر584761
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمارينا رأفت فخري بخيت21424
تجاره بور سعيدالسيد محمد السيد فراج االمير662984
13o9o8تجاره القاهرهجاسر صابر محمد احمد
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةخالد احمد السيد ابو زيد الحسينى213367
صيدله الزقازيقاسماء محمد محمد احمد514661
8oo319طب اسيوطمايكل ممدوح ناثان وسيلى
15o525اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى عبد الرحمـــن محمد مرسى
58696oتربية الزقازيقجيهان نصر عبد الرحمـــن محمد
584o59هندسة المـــنصورهمحمود عبد الرحمـــن قاسم حسين الشــافعى
صيدله حلواناحمد عبد التواب حسنين محمود89521
5o7182تربية جامعة دمياطاحمد مصطفي مصطفي احمد العفيفي
8o9923تربية ابتدائي سوهاجاميره عبد الجليل احمد محمد
تجاره الزقازيقنادين صبرى حسن عبد السالم على ابو غازى515133
1312oتجاره االسكندريهحسن خميس السيد محفوظ
اداب المـــنياهاجر نتعي عبدالمالك صادق727551
حقوق اسيوطاحمد عبد الناصر محمد حمزة798786
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء محمد شعبان محمد517711
تربية عين شمسفاطمه عبدون بشير محمود15122
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناسماء مهدى رمضان محمد58468
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طب اسنان المـــنصورهميرال صالح عبد البديع عزت527431
تربية ابتدائي جامعة السويسضحى محمود محمد ابراهيم657386
كلية األلسن كفر الشيخساميه محمود رشــاد البدوى592438
اداب دمـــنهورمحمد احمد اسماعيل محمد ابوعاصي426827
اداب عين شمسمحمود عبدالجواد ابواليزيد محمد264147
طب بيطرى المـــنصورهاحمد عبد الفتاح محمود عبد الفتاح بركات571682
اداب القاهرهبسنت محمود محمد محمود193481
66o226كلية أداب بورسعيدمحمد على مصطفى مصطفى النجار
811o76تربية سوهاجهاله دسوقى محمد دسوقى
83o291كلية الطب بقناخلود محمد على محمد
السن عين شمسميرنا سمير صابر رزق هللا126577
66o855تجاره بور سعيدامـــنيه السيد السيد ابراهيم سعيد
225o22نوعية اشمونامانى محمد فؤاد العباسى
455o47هندسة االسكندريهكريم محمد عبد المحسن جاب هللا
طب بورسعيدرنا رضا الشوادفى احمد567989
5o3529تربية جامعة دمياطنورا محمد ابراهيم ابراهيم عوف
64135oهندسة الزقازيقمحمد سعيد حسن عبد الفتاح محمد
36o57oنوعية طنطاامل احمد نعمة هللا سليمان الجندى
اداب دمـــنهورمحمد عبد الحميد محمد بدوي عبد العزيز425699
اداب بنهاعمرو غنيمى السيد غنيمي276381
السن عين شمسمروان شريف عبدالنعيم عبدالصمد عدس295416
تربية ابتدائي دمـــنهورنيفين عماد زاكي شفيق زاكي429825
تجاره القاهرهميرنا حمدى حسن احمد15833
هندسة عين شمسروان عزت عبدالفتاح ابراهيم عيسوى192565
6683o5تجاره الزقازيقمحمد ممدوح ابوزيد عطيه عيد
هندسة بني سويفعماد على يسين على65312
3752o3اداب كفر الشيخمحمد عصام محمد ابو الفتوح شريف
3o2472اداب عين شمسيمـــنى عصام محمد محمد
235oo5هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةابراهيم رضا عبدالعزيز حجازى
تربية طفوله اإلسكندريةوالء ماهر على فهمى419464
تربية كفر الشيخمـــنى رضا محمد عبد القادر ا لعوضى377256
تربية بنى سويفناهد محمد احمد حسن69815
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد ابراهيم شــاكر ابراهيم مـــنصور47177
نوعية فنيه جيزةاميره جمال عبد الحميد علي44741
اداب عين شمسمريم حسام الدين مصطفى امين124861
5o8795هندسة الزقازيقيوسف حسام محمد طلعت سالم
تربية اسيوطميرنا ويصا وليم ويصا787524
اداب حلوانهدير اشرف سالم عبد العزيز22164
اداب المـــنياساره فضل صالح رشدى725189
طب المـــنيامحمد عابد عبدالعاطى عبدالعزيز728828
سياحه وفنادق االسكندريهمارى كميل لطفى جاب هللا346945
هندسة االسكندريهماجدة محمد ابراهيم امين سيد احمد457812
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره سالمه محمود سالمه235784
36398oطب طنطاأميره سمير انور جعفر
فنون جميله عماره ج االسكندريهسلمى إيهاب أحمد أبو زيد عثمان346648
تجاره الزقازيقهشــام احمد عبدالحميد عبدالرحمـــن عمر643288
3665o9هندسة الفيومالبراء ابو العال محمد عبد الدايم
219o6كلية البنات تربية عين شمسامـــنيه مصطفي محمد سيد
نوعية بنهاجيهان محمود محمد محمود صالح286677
طب عين شمسداليا سامى عبدالحليم عمران191923
اداب انتساب موجه االسكندريهاية السيد رايض عبد العظيم423881
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعلى ناصر زين على68927
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58o881تجاره المـــنصورهباسل اكرم احمد الرفاعى معاطى
هندسة القاهرهروان محمد طلعت محمد ندا199764
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانصابرين على البدرى عبد الحليم39395
هندسة االسكندريهمروان ناصر عباس رفاعي محمد345515
6678oتربية بنى سويفجميلة عيد البطل محمد
صيدله االسكندريهايه جمال محمد خليل محمد412353
طب طنطازينه اسماعيل عبد البر اسماعيل ابوزينه356287
2265o1طب بنهاهاله عبدالنبى سالم سعداوى
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفايه فتحى شعبان احمد62264
13o843صيدله عين شمسميار خالد عبد هللا حسين
41o35تجاره القاهرهاحمد نبيل رشــاد السيد
8o7962تربية ابتدائي سوهاجاحمد عبد اللطيف احمد عطيه
2222o5تربية شبين الكوممحمد فتحى عبداللطيف الطحان
تربية طنطارباب محمد محمد محمد مطر354598
تجاره دمـــنهوروسام ابراهيم عبد هللا صادق على341352
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبد المحسن سيد مصطفي121231
56438oتجاره المـــنصورهامل عزمى عبد الظاهر المغاورى
كلية البنات آداب عين شمساسماء احمد على محمد282785
هندسة عين شمسكيرلس عاطف بشرى ايوب125727
تربية ابتدائي سوهاججهاد محمد حسن محمد817275
29825oكلية بنات شعبه طفوله عين شمسدعاء رمضان محمود على الجوهري
1464o7صيدله القاهرهايمان بدوى عبد الهادى امين
طب االسنان المـــنيانورهان احمد محمد احمد717173
244o61صيدله طنطادعاء احمد احمد الحفني
هندسة حلواناحمد عالء محمد ابراهيم122412
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةهانيا مصطفى عبد الوهاب الكردانى117872
2874oالسن عين شمسفاطمه اشرف ابراهيم محمود
61o82تربية رياضيه بنين حلوانعاصم عزت عبد السالم عبد القادر
اداب قنا ج جنوب الوادىهاجر هشــام سيد محمد732129
إعالم بنى سويفاحمد عبد الفتاح احمد محمد معوض26599
كلية البنات تربية عين شمسشيماء سيد مبروك احمد عطيه44547
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةامير محمد محمد محمد توفيق212546
نوعية المـــنياسعديه احمد خلف عثمان714847
طب بيطرى دمـــنهورأحمد طارق فرج نبهان عطية444161
هندسة كفر الشيخحسام محمد محمود عبدالعزيز العشرى459793
صيدله طنطااميره على جمعه البربرى354925
44255oطب بيطرى دمـــنهورمحمد فؤاد محمد عطية خليل
اداب اسيوطجرجس عاطف شكرى نسيم799469
819o92اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحراحيل كرم رفعت عبد هللا
56oo36طب المـــنصورهعبد هللا سعد محمود ابراهيم الحلبى
تربية ابتدائي عين شمسهدير محرم رفعت عبدالرازق283556
6563o8تربية ابتدائي االسماعيليهايه محمد سليمان شــاهر
2o4542تجاره انتساب موجه  عين شمسمصطفى عيد مصطفى محمد صالح
طب الزقازيقهند محيى عبدالعاطى سليمان515527
819o53تربية اسواناسماء عالء الدين محمد ابراهيم
تربية جامعة السويسفاطمه محمود عبدالرحيم موسى657916
15oo5كلية البنات آداب عين شمسهبة هانى جميل جودة
هندسة القاهرهمحمد عالء الدين محمد السعيد رضوان16427
حقوق القاهرهشيرين سهيل ابراهيم الشوادفى193425
218o65هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سمير سعيد الفقس
6o438صيدله القاهرهايمان عبد السالم محمد محمد
هندسة بور سعيدضحى يوسف على بربرى على659565
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262o63هندسة شبرا بنهامروة عبدالغنى محمد بيومى العوفى
36629oهندسة طنطااحمد عبدالحميد الشحات عبدالحميد صوف
14o4o9اعالم القاهرهامـــنيه احمد محمود عبد الحميد
59o7o1صيدله المـــنصورهاحمد طارق محمود محمد السيد الجميلي
2oo1oتجاره انتساب موجه قاهرهوجدى محمد احمد عبده
صيدله االسكندريهروان طارق محمد محمد عامر444744
اداب طنطافايزه محمد عبدالمجيد محمد فوده355349
74oo73كلية الطب بقناعلى محمود تيمور عباس محمد
هندسة كفر الشيخمحمد انور محمد حسن على احمد381545
رياض اطفال المـــنصورههدير محمد حسن عبد الرحمـــن641423
42oo58اداب دمـــنهورآية أشرف سيد حسن السيد
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفلبنى عبدالعزيز عزت عبدالعزيز شــاهين236517
اداب اسيوطاالء كامل احمد كامل788448
269o76طب القاهرهمحمد قطب سيد قطب مسعود
كلية البنات آداب عين شمسايمان محمد فرج سيد محمد288812
273o56هندسة القاهرهمصطفى فتحى محمد سالمه
8o8842تربية ابتدائي سوهاجدعاء رشــاد على حسن
طب بيطرى االسكندريهاسراء صبرى عبدالحارث رجب369651
نوعية عباسيهايمان عبدالعزيز السيد سالم291525
358o48تربية طنطااسالم عادل فكرى محمد الريدى
هندسة عين شمسعمرو احمد محمد عبد الرسول127591
طب بيطرى سوهاجرحاب صالح جاد هللا عبد العال812429
34o878تجاره االسكندريهيوسف السيد السيد محمد جاد
تجاره االسكندريهخالد محمد احمد عبده ابويوسف425321
رياض اطفال المـــنصورهمـــنى عزت ابراهيم رجب يحيى492363
اداب االسكندريهمحمد رحاب محمد احمد عابدين416654
اداب الفيومفاطمه ياسر سيد عبد الفتاح81367
هندسة المـــنصورهاسالم حمدى عبد اللطيف عبد الموجود593423
تربية ابتدائي بنهااحمد هانى حميده حسينى عزام284642
296o5تجاره القاهرهاسالم خالد راشد محمود
تجاره القاهرههبه هللا اشرف محمد حسن195122
اداب حلوانباخوم عماد الفى بطرس115638
59o712عالج طبيعى ج كفر الشيخحمدى محمد نصر على المكاوى
تجاره سوهاجتهانى والى سليم خضيرى816744
تجاره المـــنصورهمحمد رمضان السيد عبد الحليم588325
391o6تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد احمد فوزى قبيصى
كلية حقوق المـــنيااحمد حشمت محمد طه711232
29o899حقوق عين شمسمصطفى محمد اسماعيل خليفه حجى
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوربسمة محمود لطفى عبدالحميد عياد451173
اثار قنا جنوب الواديمحمود شوقى احمد محمد291675
5oo898اعالم القاهرهدينا عادل عادل الطرانيسى
42o88oتجاره دمـــنهوراحمد السيد ابراهيم اسماعيل الناغيه
78929oتجاره اسيوطشيماء سيد محمد عبد الرحمـــن
طب طنطايارا عبدالحميد عبدالمقصود عبدالحميد يحيى354776
طب بيطرى االسكندريهروان خالد حمدى سمان349115
هندسة االسكندريهمصطفى عادل جابر عبد العال على454174
63581oحقوق الزقازيقمصطفى عبد هللا مصطفى احمد
43o485تربية دمـــنهورفاطمه أشرف إسماعيل محمد مبارك
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعصام حسن بخيت بكير832721
42429oاداب كفر الشيخروان مصطفي محمد السيد شحاته
تجاره انتساب موجه قاهرهاالء اشرف جابر عبد الهادى دعبس27363
رياض اطفال بنى سويفنسمه عبد المحسن علي حسين68717
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طب االسكندريهإيمان عبد هللا مبروك محمد عبد السالم451165
72565oتربية ابتدائي المـــنياناهد عبد الباسط سيد محمد
تجاره االسكندريهليلى طاهر على فرج348883
صيدله االسكندريهاسماء عبد الفتاح محمد على البرماوى437643
صيدله حلوانوالء سعد عبدالعليم على راشد225288
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفهند عاطف حجاج حسين725513
إعالم ج جنوب الوادىماريو سامح عبد الحفيظ صديق798383
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننيره محمد سمير عبد الحميد22142
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى على حسين احمد51366
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد السيد جابر النمر214116
تجاره عين شمسغاده اسماعيل هندى حماد275254
تجاره طنطااحمد نشــات فتحى الشرقاوى485225
هندسة المطريه جامعة حلوانعادل محمد حامد مرسال362887
إعالم ج جنوب الوادىياسمين عمر احمد عبدالرحمـــن محمد285998
اداب حلوانمـــنار صالح احمد جبر151267
علوم القاهرهوسام اشرف محمد حمدان46647
صيدلة اسيوطاحمد سامى محمد عثمان785166
حقوق المـــنصورهنجاه على فتحى عيد محمد فرج هللا594773
طب بنى سويفداليا سمير عبد الفتاح محمد63234
35o36oهندسة االسكندريهمريم احمد حسين حسن حسين
السن عين شمسنادر خالد محمود السيد264185
5o2443كلية االثار ج اسوانمحمد نصر عبد الحميد النادى
طب بنهادينا عاطف عبدالستار حسنين216314
8o58o7تربية ابتدائي سوهاجالحسين محمد احمد محمد
2142o5كلية هندسة بنهامحمود رضا محمد السيد عبدالمجيد عطاهللا
19533oطب عين شمسروان احمد على سيد احمد
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةيارا ابراهيم عبد الشــافى ابراهيم العبساوى214668
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفنشوى حمدى حسين امين194829
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميار محسن حسن عبدالرحيم192359
تجاره عين شمسمـــنة هللا اسعد رياض ابراهيم احمد144521
هندسة اسيوطحمزه بدرى محمد حسن799632
السن عين شمسنورهان حموده احمد عبد الحميد31715
8o9676هندسة سوهاجحسن محمد فرغلى عوض
هندسة شبرا بنهاهدير ابراهيم محمد مصطفى282576
تجاره عين شمسعلياء كمال السيد احمد267817
228o33صيدله االسكندريهعبدالرحمـــن ابراهيم فتحى ابراهيم نصار
تجاره االسكندريهنيرة حسين شحاتة حسين محمد348224
5119o1طب االسماعيليه ج قناة السويسندى شعبان صالح اسماعيل
41o881تربية طفوله اإلسكندريةروان نور الدين بخيت ابراهيم عامر
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمرو محمود مصطفي قطب57577
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد مصطفى محمد ناصف213211
هندسة عين شمسياسمين السباعى عبدالفتاح حمده272383
5962o2طب بيطرى المـــنصورهاحمد محمد محمود العوضى عيد
تربية اسوانمروه احمد صالح عبد الظاهر821182
تربية بنهاهدير ناصر محمد شوقى299962
5657ooحقوق المـــنصورهمحمد اشرف احمد محمد احمد علي
تربية طنطاعلياء السيد على داود485394
كلية األلسن كفر الشيخندى مصطفى عبدالجواد حسين شلتوت353845
تجاره بنى سويفاحمد محمد احمد عبد هللا76242
طب اسنان عين شمسدعاء اشرف محمد احمد127989
طب القاهرهاميره ماهر سيد صالح822188
5o8882طب بيطرى الزقازيقمريم ثروت عبد الرحيم عباس القاضي
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تربية المـــنياايمان نادي ذكي خلف715381
81821oهندسة سوهاجحسين رجب حسن عبد الحليم
هندسة القاهرهعمر مصطفى جالل الدين عبدالحق198962
فنون جميله فنون ج االسكندريهريم محمد نجاح محمود423173
2o276oاثار القاهرهفاطمه على سليم حسين
صيدله المـــنصورهفتحى ابراهيم فتحى السيد قنصوه494281
تربية بنهاعمرو خالد امام محمد امام عطا هللا284655
كلية تجارة ج أسواناسالم محمد عبد الحارس محمد819758
11577oهندسة حلوانتقي هالل احمد عبد الفتاح
هندسة سوهاجمينا سالمه الصغير ابراهيم عيسى813717
4551o2هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن انور مصطفى حماد سعيد
طب عين شمسماريانا عيد انور غالى274628
14o424تجاره انتساب موجه  عين شمسايمان اسامه سعد ابوسعده
5218o2اداب الزقازيقيارا هاني علي محمد السيد
صيدلة سوهاجمادونا موريس بديع توفيلس785576
191oo9تجاره القاهرهدنيا رضا عبد هللا عبد هللا هالل
اداب عين شمسانجى نبيل عبد المـــنعم محمود135896
تربية ابتدائي بنى سويفموسى فراج محمد احمد موسى69555
8o8454حقوق سوهاجاحمد محمود احمد حسانين
صيدلة اسيوطمينا رأفت عطيه ابراهيم828312
3oo791طب بيطرى بنهاايناس عبدالسالم محمد على
كلية حقوق المـــنيايسرا سيد غالب رحيل719726
563o5oتجاره المـــنصورهايه السيد عبد الرجال محمد
كلية الطب بقناعبد الرحيم وحيد محمد قاسم731717
رياض اطفال الفيوم طالباتغاده عيد حسن خليفة71723
حقوق االسكندريهمحمود سعيد عبدالسالم شحاته335594
اداب اسيوطمحمود غاندى محمد رويشد791478
طب عين شمسريم احمد كمال محمد192369
147o32السن عين شمسياسمين عادل سعيد بسيونى
طب سوهاجمحمود رشــاد عبد العال سليمان785424
5o1786اداب جامعة دمياطاميره محمد محمد هالل
642o35هندسة الزقازيقمحمد عنتر محمد عايش السواح
734o98تجارة قنا ج جنوب الواديعبدهللا محمد عبد الوهاب حميد
صيدله الزقازيقشيماء ابراهيم محمد ابوسريع ابراهيم277636
تربية حلوانريم احمد رزق محمد39654
اداب الزقازيقمى ايمـــن محمد محمد مرسى638467
5172o4العالي الفندقى باالقصر إيجوثأحمد محمود ذكى ابراهيم على
صيدله حلوانرحاب طه ابوالسعود محمد231517
تربية العريشمصطفى امين احمد مـــنصور664723
طب بنى سويفاالء سيد فولى سيد67924
14936oاداب القاهرهحنان حسن سالم ابو سريع محمد
149o65طب اسنان القاهرهمارينا سمير رشدي حكيم
تجاره القاهرهفاطمه مصطفى ابراهيم محمد137544
2945o9تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد مصطفى عبدالحميد السعداوى
57o871هندسة طنطاخالد ابراهيم متولى ابراهيم العواد
حاسبات ومعلومات عين شمساسماء عالء عبدالحى محمد295312
سياحه وفنادق االقصرمارينا بشرى متى بشــارة736888
نوعية الزقازيقفريده متولى احمد عبدالـله511564
59oo45رياض اطفال المـــنصورهامـــنه محمود محمد محمود صبرى
صيدله طنطااسراء عبدالهادي احمد عبدالرحمـــن الجمل354748
8o5o75تربية سوهاجريهام محمد على عبد هللا
نوعية الزقازيقدينا خليل حسينى اسماعيل شلبى512696
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29o872تجاره بنهاحسام مجدى فاوى عمر
تربية ابتدائي سوهاجمحمد ضاحى حامد امين816917
عالج طبيعى ج كفر الشيخابتسام حسن عبد القادر البكر356165
445o88طب بيطرى دمـــنهوراسماء السيد عبد العزيز السيد الريفى
341o43اداب االسكندريهمحمد عبد الرازق محمد صبحى
تخطيط عمرانى القاهرهعبد هللا كمال محمد ابراهيم55693
فنون جميله عماره المـــنياندا سيد زكى حسين752444
صيدله االسكندريهأبو بكر أشرف محمد عاطف نوار441249
تجاره جامعة دمياطساره محمد بدوى على بدوى579371
هندسة االسكندريهعمر محمد ابو بكر صالح محمد456134
64o49oهندسة الزقازيقعبد هللا احمد على هللا ابو مضلم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محفوظ عبدالرؤف هيكل212645
2319o7اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمريهان مجدى صابر حموده
اداب عين شمسسلمى محمد محمد تهامى محمد268967
642o78هندسة الزقازيقاشرف السيد عبد القادر محمد
14365oفنون تطبيقيه حلوانمحمد امام ربيع عبد الجواد
هندسة االسكندريهاحمد خالد السيد محمود456857
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء محمد رجب محمد77262
5o4744تربية جامعة دمياطآية محمد عبد اللطيف عبد العال
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاروى ياسر احمد على هالل225474
اداب الزقازيقمحمود محمد السيد احمد على648712
تربية اسكندريةمحمد سعيد ابو العنين يوسف338435
هندسة االسكندريهمحمود عبداللطيف محمد الجندى344586
كلية األلسن كفر الشيخايمـــن احمد عبده النجار362573
2o7o57كلية البنات آداب عين شمسمـــنه هللا محمد عبدالحميد حسان
فنون جميله فنون المـــنياروزالين جورج سامى شفيق132844
تجاره القاهرهاحمد رأفت عبد اللطيف عفيفى136471
تربية جامعة السويسحسين محمود على مصباح659965
اداب حلواندعاء رفعت عبيد رفاعى34316
طب المـــنصورهايه سامح على عبد الجواد الغريب489799
حقوق االسكندريهمصطفى هشــام احمد ابراهيم بريقع416715
1152o5هندسة عين شمسفيلوباتير اميل شوقى حكيم
581o1oتجاره المـــنصورهاسماء مصباح رضوان الشناوى
تربية ابتدائي بنى سويفريهام عباس علي احمد66816
44231oطب بيطرى دمـــنهورأحمد رجب جاد محروس على
تربية االسماعيليهاحمد محمد عبد المـــنعم طه السيد651588
58o63oطب المـــنصورهمحمد وهبه عبد السميع بسيونى
اثار القاهرهاسماء عيد بسيونى ابوقطيفة428422
اداب انتساب موجه االسكندريهنهله ايمـــن محمد شحاتة علي339532
نوعية المـــنيادعاء جابر حسنى مصطفى716726
تجاره المـــنصورهمسعد محمد احمد احمد سعيد595284
معهد االسكندرية العالى لإلعالم بسموحةبسنت ايمـــن محمد احمد محمد351442
صيدلة بورسعيدتسنيم صالح محمد مصطفى احمد594189
تجاره جامعة دمياطعبد السالم احمد عبد السالم احمد رمضان576814
طب بنهااميره مصطفى احمد حماده525524
هندسة حلوانجمال ابراهيم عيد ابراهيم68218
5o9113طب الزقازيقاسالم محمد محمد نبيل عبدالمـــنعم الجبالى
299oo2كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمها ممدوح ابراهيم عبدالمولى
حقوق عين شمسيوسف طه سيد محمد262914
هندسة االسكندريهاسالم رضوان على العادلى458531
3o2926نوعية بنهاامل سمير عبدالفتاح عبدالحى ناجى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمياده احمد محمد موسى143846
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3732oفنون جميله فنون حلوانامـــنيه ابراهيم محمد عبد الواحد
صيدله طنطااسماء عبد الفتاح حسان العاصى363176
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةشيماء جمال توفيق عشيبه222276
هندسة القاهرههدير اشرف حسن ابراهيم28658
سياحه وفنادق االسكندريهتسنيم ابو الحجاج السيد محمد411238
3o25o2صيدله عين شمسياسمين حسن عبدالنبى حسن
7327o4تجارة قنا ج جنوب الواديدعاء على هاشم محمد
3o2424كلية البنات آداب عين شمسمارينا سمير ظريف مسعود
عالج طبيعى ج كفر الشيخعطيات احمد محمد حافظ عبد النبى581119
صيدله المـــنصورهاسراء رضا محمد يوسف نافع486918
735o51حقوق قنا جنوب الواديمصطفى كمال جاد الكريم عبد العاطى
23o485هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد سامح كمال الدين حسين
حقوق القاهرهاحمد جمال شديد علي29515
نوعية الزقازيقهناء سعدى السيد اسماعيل647352
46685oتجاره دمـــنهورعمر نبيل عبدهللا قريطم
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةعمر عبداللطيف محمد محى الدين موسى233488
585o43اداب الزقازيقميار هشــام حسن السيد
اداب دمـــنهورمارينا الفريد فؤاد عزيز348759
7879o8طب اسيوطاسراء عبد الباسط عبد الصمد حسانين
طب بيطرى االسكندريهغادة سعد محمد محمد ابوحطب444943
اداب انتساب موجه حلوانياسمين عبد العاطى ابوالعال عبد العاطى123961
هندسة القاهرهمحمود احمد عبد المحسن السيد588827
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانعبير سيد عبدالحافظ خلف211713
اداب طنطاريهام مفرح ابراهيم ابراهيم البسيونى354315
81781oحقوق سوهاجمحمد سعودى الكبير عبد الستار االسعد
اداب بنهااحمد جمال الدين احمد عباس297225
تجاره االسكندريهسلمى عابدين محمد حسين ملثم417149
هندسة الزقازيقرضوى محمد ثابت محمود516855
12o412تجاره عين شمسشروق شريف امين فايق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريم رضا احمد المرسى148851
تجاره بنهامحمود عاطف شحات عبدالغني294515
3oo875تجاره بنهااحمد متولى محمد متولي
57866oطب المـــنصورههاجر محمد فتحى جاد هللا الحوشي
صيدله القاهرهيوستينا سامى فؤاد صليب21796
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد راتب سيد سباق656574
اداب القاهرهمحمود سامى سعيد مهدى57616
تجاره القاهرهيوسف احمد محمود عبده بخاري23426
هندسة طنطامحمود جمال محمود شــاهين491995
تربية بور سعيدشمس السيد محمد محمد خليل دراهم661579
إعالم ج جنوب الوادىمحمد حسن شبكه شبكه796818
هندسة عين شمسمـــنى نبيل بخيت سعيد121566
تجاره سوهاجشيماء عبد الناصر هاشم عبد العزيز812247
اداب المـــنصورهانجى حمدى عطية على جاد489486
تجاره عين شمسمحمد اشرف محمد ابو شعيشع142885
اداب عين شمسرنا مجدى على عبد الحميد39648
هندسة الفيوممحمد رمضان محمد فهيم21265
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد خالد ابراهيم ابوعلي58328
طب عين شمسآالء محمد ابراهيم اسماعيل713996
7922o7اداب اسيوطمحمد رفعت عبد الرشيد عبد الحفيظ
4437o1طب القاهرهاسامه محمد عبد الحميد احمد االعرج
علوم االسكندريهآية عصام محمد النبوى محمود بلبع435217
19235oاداب انتساب موجه عين شمسماهيتاب فرج طـــه سيف عبدالكريم
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حقوق عين شمسهمام سيد رافت نصر291681
5o8oo3تربية جامعة دمياطامـــنيه شحاته كمال الحلفاوى
3386o5تربية أساسي اسكندريةعماد عبد الرحمـــن عبد الحميد فرغلى ابراهيم
السن عين شمسمؤمـــن احمد خليل عبد الخالق135411
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمعاذ عبدالمـــنعم على الخولى232918
نوعية بنهاكريمه محمد ابراهيم ابراهيم279984
42o712تجاره االسكندريهزياد عاصم السيد محمد ابراهيم
صيدله عين شمسفاطمه الزهراء خالد عبدالحميد محمد خاطر283952
تربية ابتدائي كفر الشيخاية محمد يوسف محمد379112
تربية ابتدائي طنطاعطيات محمد السعيد محمد الكومى496392
21658oتربية ابتدائي شبين الكومنادين اشرف عبدالفتاح سليمان
صيدله المـــنصورهضحى فيصل محمد عبد المطلب الواعى597316
تربية المـــنيانورا احمد مأمون عبد العال723426
كلية أداب بورسعيدايه على السيد محمود المحروقى661494
طب بيطرى الزقازيقفاطمة خليل عبدالحميد احمد عبدهللا514451
اداب المـــنصورهشروق اشرف طه عبد المعبود566712
حقوق بنى سويففيروز خالد فتحى عبد الحميد62548
79o85oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره محمود انور محمد
طب الزقازيقمـــنى على حامد خليل على638179
هندسة القاهرهشيماء محمد مصطفى على25641
798o27تجاره اسيوططارق ربيع حامد محمد
49o72oتجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن مصطفى فتح االله خالف
12o443طب القاهرهديمه هشــام فكرى محمد
1167o2طب اسنان القاهرهمريم خالد عبد اللطيف عبد العزيز
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفرانيا سامى عبد الحكيم عبد المحسن65593
2o1749كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىحسين سيد حسين محمد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةحسن محمد حسام الدين حسن سرحان751786
381o33تجاره كفر الشيخمحمد يوسف وجيه محمد يوسف دبور
42337o اداب كفر الشيخبسمة سالمة احمد يوسف محمود
األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم 6 اكتوبروالء محمد محمد اسماعيل657952
تجاره دمـــنهوراية هللا السيد زغلول السيد حميد346273
تربية ابتدائي المـــنياايهاب اشرف يحى شحاتة751962
اداب كفر الشيخليلي ناجي حسن ابوالمجد شرشير385139
29o227هندسة شبرا بنهاكيرلس وريد وجد حشمى
تجاره انتساب موجه قاهرهمعتز محمد سيد محمود23822
تربية بنى سويفراضيه جمال احمد عتاب69653
تجاره االسكندريهمحمد استفتاح على ابو خشبه368815
تجاره عين شمسمياده سليمان رمضان سليمان151292
تربية ابتدائي المـــنصورهزينب حسام فتح هللا ابراهيم571629
3o2444كلية البنات آداب عين شمسندى حسن محمد حسن الصباغ
هندسة االسكندريهاميرة عوض محمد ركابى احمد455414
8o6732تربية رياضية بنات سوهاجتسنيم مصطفى محمد خميس
8o353oطب سوهاجمي محمد ابو العال عبد الرحيم
5o6747تربية جامعة دمياطإيمان رفعت محمد رفعت عيطه
646o21سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسمحمود مصطفى عبدربه على
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالعزيز محمد عبدالعزيز البحيرى233616
73o93تربية ابتدائي الفيومبيمـــن ميالد يعقوب عبد المالك
اداب القاهرهمـــنة هللا على عبد الحميد على31685
تربية الزقازيقرانيا فهمى متولى عبد الغفار بدر584492
27o777تجاره عين شمسدينا نبيل فؤاد غالى
27o769اداب عين شمسدعاء جمعه عبدالراضى محمد
5oo2o9هندسة المـــنصورهخالد عبد الفتاح وهبه العيسوي
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36378oتجاره طنطادنيا ممدوح السيد محمد الوشيحى
تجاره القاهرهدينا عصام عبد العزيز عبد الوهاب115452
اداب دمـــنهورمحمود محمد احمد السيد غانم425262
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةروناء عيد حمزه الصاوى222274
35o78oتربية اسكندريةدعاء محمود محمد محمد
تربية ابتدائي الساداتندى سيد عبدهللا عبدالحافظ226751
1166o9هندسة عين شمسكريم خالد محمد على
صيدلة اسيوطساره فكرى رشــاد عبد هللا785144
هندسة طنطااحمد فؤاد عيسى راشد495925
اداب المـــنياياسين محمود شحاته عليان725987
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمـــنة هللا ابراهيم محمد عبد الرحيم415795
صيدله حلوانمحمد سامى سعيد حواش224174
7141o1طب المـــنياسارة وجدي ثابت شــاكر
تجاره القاهرهمحمود صالح احمد ابراهيم154672
عالج طبيعى القاهرهتسنيم نبيل يحيى محمود عنارة667447
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةياسمين حسن ابوبكر السيد231842
3883o7رياض اطفال االسكندريه طالباتيارا اسامة محمد محمد الحنفى
13o642السن عين شمسياسمين حسن مصطفى حسن
اثار قنا جنوب الواديمحمد عبد الباسط محمد سيد823691
هندسة طنطاطارق خميس السيد عبد المعطي البواب353565
هندسة حلوانمروان سعيد محمد على456294
تجارة قنا ج جنوب الواديدينا مصطفى ضوى احمد823458
صيدله طنطارؤى حمدى احمد عامر363231
تربية بنهااحمد باتع فتحى عوض هللا279432
تربية المـــنصورهاكرم ابراهيم عبد المـــنعم شريف السيد565569
723o51اداب المـــنياكرستينا خلف سميح راشد
64o874هندسة الزقازيقعمر عماد زكريا أنور عوض
نوعية الزقازيقاشرف احمد محمد السيد عبد العزيز649143
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمصطفى خميس مصطفى محمد145145
كلية األلسن بنى سويفتقى امام عبدالغفار عبد الفراج189675
4469o6كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورتقى رأفت انور رحومه
تربية كفر الشيخندي محمد موسي ابراهيم طلحه377915
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان صالح عبدالعزيز اللطف218331
52444oعالج طبيعى القاهرهايمان محمد حسينى مرسى
288o65طب عين شمسسارة محمد عبدالرؤف محمد مـــنسي
5o673oتربية جامعة دمياطأسماء عطيه عطيه عبده الصنعى
طب بيطرى الزقازيقمحمد زهدى ابراهيم سالم643396
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد سيد حسن محمد حسن295883
هندسة االسكندريهمـــنة هللا محمد احمد ابراهيم القصراوي414461
2981o3اداب عين شمسمريم مكرم فريد حنا
22o37كلية البنات آداب عين شمسفاتن محمود محمد علي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر عادل على احمد154695
هندسة االسكندريهمحمد مصطفى احمد حسن النشــار455217
تربية ابتدائي بنى سويفعبد هللا صالح شعبان عبد الحميد65633
تجاره عين شمسبسنت محمد عزالدين سويدان263124
14o415اداب القاهرهاميره محمد يونس حسن
اداب حلوانحازم يحيي مـــندوه عطا54594
19o197تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسندس عاطف محمد احمد
64845oتربية ابتدائي الزقازيقزينب على مصطفى كمال ابراهيم
طب بنهاايه ظريف محمد امين279725
293o19اداب بنهاهشــام حنفى على حنفى الديب
461o7التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمارسيل وليم غبلایر مسعد
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كلية أداب بورسعيداشرف احمد عماد الدين محمد نصر663878
كلية األلسن كفر الشيخضحى حمدى محمد على الكورغلى423652
7341o1اداب قنا ج جنوب الوادىعالء احمد محمد اسماعيل
تربية الزقازيقهشــام السباعي فتحي مليجي الشحات642196
تربية رياضيه بنين شبين الكوماحمد مسعود احمد الحالج221743
64oo22اداب عين شمسعال شريف محمد عبد العال االغبر
هندسة سوهاجفرغل عبد السالم فرغل اسماعيل812596
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةبيتر ابراهيم توما حنا213925
هندسة اسيوطاحمد صالح احمد عبد الكريم791216
تربية ابتدائي كفر الشيخهيام حامد عوض البيلى حسانين 384177
2o26oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهران عبد الناصر مهران على
71291oتربية ابتدائي المـــنياهبه بكر عباس اسماعيل
اداب قنا ج جنوب الوادىعبدالرحمـــن احمد ابوزيد سباق742658
22o935تجارة جامعة الساداتهاجر صالح جابر زهران
57632oاداب المـــنصورهساره احمد مصباح جاد محمد
574o24تربية المـــنصورهسلمى محمد حسن محمد ابو زيد بدوى
2o7126اداب القاهرهاسراء سيد احمد مهدى عبد الرحمـــن
3924o7صيدله طنطامحمد حسام محمد حبيب
هندسة كفر الشيخاسامة أنيس حسن على حسن381484
تجاره الزقازيقمحمد السيد محمد الهادى شريف518414
128o95هندسة المطريه جامعة حلواناالء محمد احمد حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسهيله خالد زكى محمد122198
76252oكلية طب أسوانندى ابراهيم الصادق عبدهللا
 تربية الساداتفاطمه على محمود على225147
8o3527صيدلة سوهاجعلياء محمد شعيب فراج
هندسة حلوانتقى عادل حسن يوسف شــاذلى193499
29o347تربية بنهامـــنه هللا محمد محمد كامل مـــنسى شعالن
تجاره انتساب موجه المـــنصورهنبيه رمضان حمزه رمضان577692
اداب طنطامحمود عادل ابراهيم خلفا352736
426o97اداب دمـــنهورمحمد حسن محمد رحومة
8o5488تربية سوهاجخلود خالد عبد الصبور عبد الموجود
351o5oصيدله االسكندريهعلياء محمد محمود حافظ
5248ooصيدله الزقازيقدينا عبدالسميع شعبان محمود عراقى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفريده محمد امين محمد حنفى191948
هندسة عين شمسدينا صالح عبد الشــافى السيد محمد شريف116235
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمريم محمد سليمان سعيد292251
298o76تجاره بنهافيوال فيكتور نجيب اسعد
طب القاهرهعمرو فاروق يوسف عفيفى138533
41578oتربية طفوله اإلسكندريةفوزيه محمد احمد السيد على
صيدله الزقازيقاسراء بكر حمدى محمود شريف299968
هندسة القاهرهساره احمد محمد الجنزوري16852
رياض اطفال االسكندريه طالباتسميحة ربيع احمد ركابي احمد415744
82o49كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمى عصام محمود الششتاوى
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانساره عبد هللا عبد الغنى الشحات119262
حقوق عين شمساسالم محمد كمال محمد288678
صيدله الزقازيقمصطفى صالح عوض عبدالعاطي648634
صيدلة اسيوطفادى  محب  مرزوق  ايوب789867
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن محمود صالح جمعه637475
411o36تجاره االسكندريهخلود حسام الدين غباشى محمد محمد بلتاجى
تربية ابتدائي عين شمسعبدالحميد عوف مـــنصور حسن281865
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسحازم احمد ابراهيم سليمان المـــنسى523756
تربية المـــنصورهاسالم ابراهيم سالم خميس565283
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3o34o6تجاره بنهااحمد محمد حسان امام
هندسة المطريه جامعة حلوانسهيله سامي مصطفى السيد محمد648214
574o47رياض اطفال المـــنصورهمريم ناجى مجلى فرج برسوم
2o7176كلية البنات تربية عين شمسسندس رمضان حسان محمد عمر
طب اسنان عين شمسكارين بشرى برتى رزق هللا119997
41o832تجاره االسكندريهمروان حسين عبدالودود محمودعلى
هندسة الزقازيقمصطفى احمد حسنى فهمى642374
59o931هندسة المـــنصورهمحمد السيد متولى الشبراوى سعد الدين
144o68تجاره عين شمسساره عبد الحليم مرزوق جاب هللا
هندسة المـــنصورهعبد هللا محمد حامد القصبى خليفه573174
5498oالسن عين شمسميار احمد عبد الرحيم احمد
198o86طب القاهرهعمرو رفعت احمد رزق بهنسى
33678oطب بيطرى فرع مطروحماركو ميالد سليمان ميالد
139o58تجاره عين شمساحمد مدحت سيد محمد خليل
66268oكلية أداب بورسعيدايه محمد فاروق على الجيار
5o187oتربية جامعة دمياطمـــنار محمد احمد سعد
74o682تربية قنا ج جنوب الوادىامانى عبد الحكيم سالمة محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن على محمد على152877
فنون جميله عماره ج االسكندريهباهر خالد محمد زغلول طه455981
2o5o24هندسة عين شمساحمد سيد رمضان عبدالرازق
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبد الوهاب محمد عبد الغفار سعد الدين655553
9266oحقوق القاهرهاسمهان رستم مظهر امين
2113o1هندسة القاهرهاحمد عادل رياض فرحان
2o3534تربية حلوانمـــنى احمد عبدالفتاح نصرالزرقانى
رياض اطفال بنى سويفشروق محمد عبد التواب حسن62294
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمستقى عبدالرحمـــن عبدالقادر عبدالفتاح288433
15462oاداب القاهرهاسالم عبد الفتاح عوض على
22o713اثار القاهرهايمـــن رمضان عبد الوهاب احمد مطاريد
اداب عين شمسندى اشرف عبد الفتاح متولى141174
5199o2هندسة الزقازيقاحمد رضا محمد عاشور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقصفاء حمادة محمد أحمد523226
هندسة الزقازيقمحمد راضى امير الدوله المتولي579314
2191o5هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةخلود رأفت عبدالرؤف عبدالرحمـــن
السن المـــنيااماني فتحي قاسم عطوه56872
هندسة اسيوطعبد هللا فؤاد عثمان محمود832756
هندسة المـــنياحماد محمد جمال احمد67689
طب المـــنصورهاحمد رأفت محمد الشحات عبد الحميد571453
هندسة شبرا بنهابيشوى هانى كامل مجلع117475
تربية الزقازيقخلود محمد سعد درويش عبدالرؤوف521681
5o1875تربية جامعة دمياطمـــنه هللا عصام اسماعيل السرى
طب القاهرهعلي احمد علي احمد761932
4286o2تربية طفوله ج دمـــنهورفاطيما صالح الدين سيد احمد اسماعيل العريان
139o5oتجاره عين شمساحمد عالء الدين عبد العظيم محمد
66o186كلية أداب بورسعيدمسعد محمد مسعد ياقوت نوفل
طب المـــنصورهفاطمه عبد الرازق عبد السميع عبد الرازق احمد574286
2321o8عالج طبيعى القاهرهاالء محمد حسين عسكر
43749oطب االسكندريهنهى محمد عبدالمـــنعم سالمان إبراهيم
35o843اداب االسكندريهميرنا سامى فرج هللا غطاس
اداب قنا ج جنوب الوادىمروه احمد بن قاسم محمود237527
563o3oتربية المـــنصورهاسماء محمد صابر حسن الغزالى
3574o6اداب طنطابرسوم ناجى رزق عياد
طب طنطااحمد شفيق غريب الشــاذلى362632
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73o715تجاره اسيوطكيرلس فوزي مرجان جورجي
تجاره عين شمساحمد محمد احمد طه صقر295632
نوعية المـــنيارقيه وجيه على محمود725183
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد عالءالدين شوقى محمد عفيفى269141
كلية البنات آداب عين شمسشيرين سامى فاروق عوض هللا حنا117765
اداب حلوانحنين نبيل ابراهيم الفقى21958
تربية حلوانكريمان هانى فهمى محمد57941
28o926تربية عين شمسمحمود محمد ابراهيم السيد
رياض اطفال المـــنصورهاسماء محمد على محمد القط581541
44o928صيدله االسكندريهمصطفى محمود نظيم محمود الفقى
3o4o51هندسة القاهرهنورهان عبدالرشيد موسى السيد
اداب طنطاعبد الرحمـــن محمد على الشوربجى357853
511o54طب الزقازيقشيماء ياسر شــاكر بغدادى
فنون جميله فنون المـــنياندا محمد احمد عمر118253
طب اسنان المـــنصورهنورهان اشرف ابراهيم سالمه494782
حقوق االسكندريهعبد المجيد مسعود عبد المالك عبد المولي426391
كلية البنات آداب عين شمسهبه هللا عاطف عشماوى اسماعيل271696
هندسة كفر الشيخاحمد سمير محمد شحاته375489
46oo7oهندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد عبد الفتاح ابراهيم عبد هللا عمر
تجاره االسكندريهمحمد السيد عبدالجواد سعد ابراهيم سالم337457
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر على احمد على151446
تجاره القاهرهداليا جمال يوسف احمدعثمان134193
تجاره االسكندريهمحمود عبد النبى محمد سيد احمد بدر342969
اداب حلوانمـــنيه على عبد السالم على27961
457oo6هندسة اسيوطمحمود محمد عبد المـــنعم محمد محمد خالد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم عالء الدين محمد البرنس511221
صيدله االسكندريهاحمد ابراهيم حسنين ابراهيم حسنين العرضي278971
اداب قنا ج جنوب الوادىاحمد عاطف احمد محمد735851
صيدلة بورسعيدحاتم ابو القاسم محمد على785332
6425o1نوعية الزقازيقمـــنار ناصر عبد هللا محمد
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن حمدي السيد السيد عبد الرازق345588
3492oفنون جميله فنون حلوانبسمه محمد محمود محمد احمد
2o1886تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد ماهر احمد حسن عبد الجواد
اداب بنهامحمد السيد اسماعيل امام اسماعيل287142
هندسة حلوانجمال عبد الناصر عبد الحسيب عبد السالم71647
12o639السن عين شمسنانسى ناجى حليم جرجس
طب بيطرى المـــنصورهفاطمه على عبده على سليمان589258
السن عين شمسبرديس خالد عبد الحميد سالم السيد639916
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفجهاد ثابت رجب حسين69825
هندسة المطريه جامعة حلوانهبه محمود السيد محمود141325
تربية حلوانمحمد عادل محمود احمد126922
583o48تربية ابتدائي المـــنصورهمـــنار محمد صبحى عوض هللا
طب الفيومدينا عطيه معوض حسين74573
تربية كفر الشيخكريمه سالمه عوض الشيخ369627
668oooتجاره الزقازيقمحمد اسعد عبدالحكيم محمداحمد
صيدله المـــنصورهندى محمود السيد شبير567225
7o763اداب بنى سويفعلى عبد هللا على شعيب
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عادل عوده غالب127344
هندسة المـــنياعمرو احمد يونس كيالنى728939
حقوق اسيوطمحمد صالح على خضير788583
طب االسماعيليه ج قناة السويسريهام كامل لطفى جاد815618
صيدله المـــنصورهمحمود على على يوسف الدرس493547
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اداب انتساب موجه القاهرهندى عبد العظيم احمد عبد العظيم37234
27oo85تجاره عين شمساحمد حسين محمد على
5o1833تربية جامعة دمياطرغده سامى مسعد الطويل
اداب حلوانندى طارق عبد الجابر على حسب النبى42928
تربية الفيوماسماء رمضان شعبان السيد78912
نوعية بنهامحمد مسعد حسين على286612
تجاره اسيوطرحيل ابراهيم نادر ذكى238132
تربية ابتدائي الساداتامـــنيه معتز عامر مرسى231398
طب عين شمسامير جمال ابوالقاسم عبدالحافظ269546
تجاره الزقازيقزينب طه عبد هللا ابراهيم عثمان638748
تجاره عين شمسرنا عادل حسن سليمان116798
4193o3كلية األلسن كفر الشيخهاجر جمال محمد احمد عبد الفتاح
357o56هندسة طنطامروان ايهاب عبد المغنى الشيخ
اداب الزقازيقندى بدر ابراهيم سعيد غريب642642
44976oطب بيطرى دمـــنهوريارا عبدالواحد محمد عبدالنبي ماضي
طب بيطرى المـــنصورهبسمه جمال السيد شبانه583717
تربية بنى سويفهاجر سيد محمد محمد65377
8o7o86اداب سوهاجمحمود محمد ابو رحاب محمود
2711o4تجاره عين شمسمـــنه محمد بكر عطيه السيد على
4173o9اداب انتساب موجه االسكندريهآالء ابراهيم ابراهيم سليمان
49498oتجاره طنطامحمد ربيع ربيع شريف
5231o5تربية ابتدائي الزقازيقسجود طلعت الشبراوى محمد
تربية طفوله الزقازيقاسراء محمد عبدالحكيم عبدالعزيز الهاللى512659
تربية ابتدائي بنهاصالح جمال صالح محمد286115
طب اسيوطمـــنه هللا خالد عبد الهادى رماح799345
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةداليا علي احمد علي سليمان339477
كلية الصيدلة ج الساداتاحمد محمد السيد حسين224793
12o743هندسة المطريه جامعة حلوانمـــنة هللا احمد محمد مرسى
طب المـــنيااروى محمد عيد عبدالحليم721766
اداب المـــنصورهخالد جمال محمود الحسينى المعداوي576811
تربية ابتدائي طنطاساره احمد مصطفى ابو الشبايك493353
تربية ابتدائي المـــنياهدير يحيي عمر عيسي728961
39262oتجاره طنطامحمد عادل محمد محمود الشيخ
2912o5اداب انتساب موجه عين شمسمـــنه هللا محمود محمود محمد السيد
522o31صيدله الزقازيقنيره محمد محمد علي حسن
هندسة اسيوطهاله عبد الحافظ مصطفى محمد825819
صيدله القاهرهبسنت صالح الدين عبد الرازق اسماعيل18392
كلية البنات آداب عين شمسمـــنة هللا ايمـــن ابو العال احمد محمد155974
5oo133هندسة المـــنصورهإبراهيم إبراهيم حسن شطا
دار العلوم ج القاهرهصابرين جمال الدين محمد سالم45678
هندسة القاهرهمحمد ياسر عيد بيومي59816
كلية التربية الفنية ج المـــنياهاجر شعبان هاشم ابراهيم725665
358o66السن عين شمسشــادى نبيل حسن احمد هند
هندسة عين شمسمـــنة هللا اشرف محمد سعد شمس الدين117826
9o157صيدله بنى سويفرجاء حسين قطب محمد
تربية العريشحسن ناجى حسن الخليلى664664
335o95تجاره االسكندريهناردين طلعت زكى فانوس
هندسة القاهرهباهر محمد مصطفى السيد199431
823o52تربية ابتدائي اسوانمارتينا مريد شوقي حقوق
152o98اداب انتساب موجه القاهرهاسراء عبد الظاهر عبد اللطيف عطيه
تجاره عين شمسعمر عبدالوهاب امين محمد294823
سياحه وفنادق االسكندريهصابرين السيد احمد السيد ابو الحسن428596
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كليةاسمجلوس
تجاره بنى سويفجون هشــام سعد يوسف711394
 تربية الساداتاحمد محمد احمد البردينى227453
هندسة القاهرهمحمد شوقى زكى عبد العال سبع114993
57831oصيدله المـــنصورهاسراء محمد سعد ابراهيم رزق
272o43كلية البنات تربية عين شمسلوزه شحاته سلطان حسين
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدهللا عاطف عيد محمد جمعة299844
64341oهندسة الزقازيقجمال ناجح ناجى ابو نعمه
3o29o3تربية ابتدائي بنهافاطمه على على مـــنصور شوعة
طب بيطرى القاهرهاسراء احمد عبد هللا قطب146233
25o98هندسة القاهرهسما سيد حنفي محمود
تجاره سوهاجحسناء عبد الناصر احمد السمان814336
 تربية الساداتاسماء عبدالمجيد عبده ملطان233731
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةتقى عزمى عبدالعزيز عبدهللا217129
طب الزقازيقاالء السيد محمد حسين637659
تجاره بنى سويفيوسف عبد الواحد محمد عبد الواحد67339
41o965رياض اطفال االسكندريه طالباتنورين عبدالسالم عبدالمـــنعم عبدالسالم عيد عنانى
51o988اداب الزقازيقنانسى فؤاد محمد فؤاد
تجاره طنطامحمد جودة السيد الخشن497828
كلية البنات تربية عين شمسندا جمال عبدالفتاح عبدالرحيم298315
2739o9اداب عين شمساسراء ياسر محمد عطية
41993oاداب االسكندريههاله احمد ابراهيم ابراهيم ادريس
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسريم عصام على موسي جبلي658622
اداب حلواناالء طلبه عبد الغنى طلبه52267
صيدله حلوانسماح رمضان زين الدين ابو المجد222487
27987oطب بنهامحمد محروس عبدالهادى مجاهد
2353o4هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد حازم عبدالهادى متولي عبده
355o1oتربية طنطاغاده محمد حسن الشرقاوى
اداب القاهرهغاده رجب امام السيد54948
طب اسنان كفر الشيخايمـــن عيسوى محمد محمود شلبي375323
طب كفر الشيخدعاء عبد الرؤوف أحمد ابراهيم الدسوقى376482
22o84oهندسة اسيوطمحمد على فوزى على خلف
هندسة عين شمسعمر حسين سعيد بهجت ابراهيم193316
7238o9نوعية المـــنياامال فرج هللا صالح صالح
تجاره كفر الشيخحسام محمد عبدالعليم عبدالقادر الفار384725
اداب اسيوطاسماء محمد عبد الحكم احمد794831
صيدله القاهرهاسراء احمد على احمد ربعه218852
729o12تربية المـــنيااحمد رجب شحاتة عبدالرسول
اداب كفر الشيخعبد الرحمـــن عصام بسيونى بيومى البنا375146
هندسة القاهرهعمار عبدهللا يوسف سلوم239142
632o2صيدله بنى سويفايات حسن محمد بدوى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةياسمين سالم محمود محمد المـــنهي299965
طب المـــنصورهمحمد احمد الشحات السعيد حالوه564218
81433oاداب سوهاجبخيته عيد محمد ابراهيم
هندسة الزقازيقيمـــنى محمد حافظ عطيه حالوه512996
79926oتربية اسيوطايمان رفعت فتحى احمد
42626oتربية دمـــنهورمحمود حامد مرسى السيد مرسى
6o4o8اثار الفيومصفاء دسوقى عبد التواب عويس
رياض اطفال المـــنصورهايه ابراهيم على احمد فرج577255
كلية البنات آداب عين شمسهاجر على عطيه على283899
طب كفر الشيخمحمد اشرف احمد السيد قاعود375423
78833oهندسة اسيوطمصطفى احمد على محمود
3o3387حقوق بنهااحمد محمد محمد محمد الخولى
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي سوهاجياسمين نشــات دسوقى عبد هللا832734
29o538طب اسنان عين شمسايه محمد فواد عرفه يوسف دياب
كلية البنات آداب عين شمسندى ايمـــن محمد حمدى114774
49217oتربية ابتدائي طنطامـــنى طارق عبد المـــنعم توفيق
صيدله طنطاهاجر ابراهيم محمد محمد الوراقى215858
طب بنهامصطفى ابراهيم عبده ابراهيم284327
8o1824اداب اسيوطمروه عادل عتمان ابوسته
تربية كفر الشيخاسراء شــاكر اسماعيل على العباسى374116
43o85oتربية ابتدائي الساداتسارة ايهاب أحمد هاشم المـــنير
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد يوسف محمد يوسف731524
نوعية فنيه اسيوطدميانه ميخائيل فرح ساويرس826875
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسراء عادل اسماعيل بيومى652121
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريهام طارق محمد على118979
اداب المـــنصورهزينب عصفور محمد عبد العزيز عصفور586772
تربية ابتدائي المـــنصورهخالد هشــام مصطفى محمد جعفر594729
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى معروف عبدالحكيم عبدالرحمـــن213415
صيدله االسكندريهمروة ابراهيم فؤاد الزلبانى363255
تربية ابتدائي كفر الشيخفاطمه ياسر كامل موسى محمد384254
هندسة شبرا بنهامصطفى ابراهيم مصطفى عبدهللا295734
اداب القاهرهيحيى محمد سعيد محمد خليل145158
3522o6صيدله االسكندريهمروه محمد عبدهللا محمد ضيف
272o56تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمونيكا مجدى لطفى سامى
طب القاهرهاسراء يوسف عبد العال احمد824723
49o26تجاره القاهرهاحمد فرج سيد عبد العال
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورداليا على سعد سليمان بكر448642
3458o1طب االسكندريهعبد الرحمـــن محمد سامح عبد الحميد محمد
13193oاداب القاهرهدعاء محمود عبد المـــنعم محمود
تجاره بور سعيداحمد محمد محمد غريب محمد الوالى663865
22o248طب اسنان طنطاهبه هللا محمد سعيد شرشر
23993oتربية رياضيه بنين شبين الكوماسالم سعيد توفيق السيد الحاج علي
هندسة اسيوطابانوب ابراهيم ناجى حنا786663
طب بيطرى دمـــنهورمحمد عطا مقاوى محمد مقاوى443466
15o274تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعلى سمير فهمى عبد السميع
تجاره بنهامحمد سمير عبدالمـــنعم احمد دسوقى279647
تجاره المـــنصورهمحمد فتحى احمد احمد الغنيمى569661
كلية البنات تربية عين شمساسماء نجاح فتحى محمد282794
2868o7تجاره بنهامحمد صابر ممدوح محمود سليمان
515o52كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىتيسير عبد الحميد متولى السيد على
788o42تربية ابتدائي اسيوطحسام صالح حسين يوسف
7137o8هندسة المـــنيافدوه فتحي فؤاد محمود
5o1867السن عين شمسمريم عصام اسماعيل حسين
تربية ابتدائي بنهاايه عبدالنبى عبدالعاطى على مانع285379
771o7صيدلة الفيوممـــنى حسين عبد الوهاب محمود
376o25اداب كفر الشيخمحمد احمد فتحى عبدالفتاح القبالوى
22213oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن سمير فهيم عشيبه
اداب االسكندريهشيماء محمد أحمد عبدالغنى جبر422756
اداب حلوانميرنا نزهى ناجى فهمى274424
هندسة المـــنصورهمحمد ربيع ربيع المدرى493695
تجاره كفر الشيخفتحى نبيه فتحى عبده  ابراهيم حموده384753
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف احمد ابواليزيد احمد115394
طب بيطرى بنهاهبه عبدالراضى محمود عواد رمضان286761
اداب الفيوماحمد ناجي محمود حسن145529
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كليةاسمجلوس
تجاره القاهرهمصطفى اشرف محمد اسماعيل مصطفي197231
طب الزقازيقمحمد شرين فؤاد احمد عرفات513417
2775o2كلية هندسة بنهارضوى على احمد محمد خاطر
رياض اطفال الفيوم طالباتيوستينا ميالد ابراهيم ايوب726829
48664oتجاره طنطامحمد فتحى شريف نوار
صيدله الزقازيقهاجر مصطفى محمود حسن الغنام647698
717o31طب االسنان المـــنياساره محمد حسن ابراهيم
3725o4السن عين شمسهند مصطفى أحمد محمد أبو مـــنصورة
حقوق اسيوطيونس حسين رمضان محمد796596
طب االسكندريهاحمد اشرف عوض فرج حبور443296
اداب المـــنصورهسالى السيد ذكى نعمان563865
6374oتربية ابتدائي بنى سويفاسماء جابر رمضان علي
264o63تربية عين شمسعماد اشرف زكرى عزيز
هندسة االسكندريهعبدالرحمـــن خالد رمضان ابوزيد344959
27o69oكلية البنات تربية عين شمسياسمين خالد احمد جمعه
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةسالمه حسن سالمه البنا223669
7989o8تربية اسيوطشيماء سمير محمد حمدان
7382o7صيدلة اسيوطمحمد اسماعيل محمد عبد المجيد
كلية الطب بقنارحمه ممدوح ابوالفضل نورالدين736453
5797o4تربية المـــنصورهمحمد عزت محمد االلفى
213o5oهندسة المـــنيااحمد على عبدالمـــنعم سراج
661o94تجاره بور سعيدمـــنه هللا اشرف ابراهيم السيد هالل
74oo11تجارة قنا ج جنوب الواديعماد عبد اللطيف محمد محمود
2o8119اداب حلوانمـــنه هللا وليد السيد احمد المعداوى
طب بيطرى القاهرهتقى احمد هاشم حافظ46577
طب المـــنيامحمد عاشور ابوبكر ابو جديده754319
2o2544السن عين شمسنورهان حمودى حسن على
58966oرياض اطفال المـــنصورهالزهراء على السيد على مصطفى
تجاره عين شمسشروق عصام حسين السيد حسين271651
564o93اداب المـــنصورهماهر امجد ماهر على حسن
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد سيد فرغلى ابوسريع29541
هندسة المطريه جامعة حلوانخالد فتح هللا عبد الغني صادق58914
2332o9تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد وحيد صالح الدين محمود زكى
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر محمد حسين عطيه195711
67o173كلية أداب بورسعيداسراء احمد مصطفى محمد محمد بكرى
264o32تجاره عين شمسسعيد عبدالهادى السعيد سليم
5o3283هندسة المـــنصورهآية السيد حلمى عبده الشيخ
اداب طنطابسمة مصطفى محمد الغول356619
صيدله المـــنصورهمروه محمد احمد صالح583443
79562oاداب اسيوطامل عثمان عبد المـــنعم فرغلى
كلية طب االسنان جامعة أسيوطابتسام حسن غيط يسن799793
كلية األلسن كفر الشيخايه جمال المغاوري اسماعيل364344
تربية ابتدائي قنا ج الوادياحمد عبد الباسط محمد سليم733543
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسندى مجدى عبد الحميد البحيرى658166
4892oهندسة عين شمسليلي ناصر محمود سيد
هندسة طنطارشــاد رضا رشــاد محمد هندى487628
طب اسنان المـــنصورهنادين نصر السيد محمد على519627
هندسة شبرا بنهاكريم اشرف على عبدالمجيد حطب299684
اداب انتساب موجه عين شمسرانيا سعيد شعبان حسن274744
19o53oصيدله القاهرهندى محمد سيد سليمان
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسهاجر احمد السيد احمد خالف261988
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد عصمت عبدالصبور بكير757889
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كليةاسمجلوس
كلية البنات آداب عين شمسمـــنه هللا احمد عبدالقادر مصطفى268619
7915o3تربية اسيوطايمان على حسين ابراهيم
اثار قنا جنوب الواديكريم عادل عبدالحميد ابراهيم296796
تربية بنى سويفاحمد محمد عبد الحليم عبد العليم69763
هندسة اسيوططارق جالل سيد ضاحى828364
اداب الزقازيقايه مصطفى عبدالسالم عبد هللا518299
طب الزقازيقأمل احمد عبدالهادى محمد525275
7928o5تربية ابتدائي اسيوطكرستينا عماد سعد ذكى
11756oهندسة عين شمسمينا عادل عزيز عبد الملك
7o12oتجاره بنى سويفمحمد محمود عطيه على
4451o2طب بيطرى دمـــنهوراسماء عبد النبى عبد المطلب رضوان
تجاره القاهرهمحمد عبد هللا محمد عبد هللا59225
هندسة اسيوطمارينا رومانى زكى حنا275764
664o31تجاره بور سعيدعبد الرحمـــن شريف السيد محمد حزه
صيدله الزقازيقنيفين السيد محمد امين محمد512522
السن المـــنيامحمد عامر محمد عبد اللطيف718334
تجاره عين شمسبسنت ابراهيم مصطفى محمد117948
هندسة الفيومريتا نبيل جورج نعوم هب الريح114462
733o55اداب قنا ج جنوب الوادىعبدالرحمـــن مـــنصور صابر اسماعيل
4o721هندسة القاهرهشهاب الدين محمد احمد عثمان
8o8o11تربية سوهاجدميانه كمال يعقوب داود
حقوق االسكندريهبسمله سليمان محمود سلومه335856
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسميرنا امجد وهبه فرج658679
تجارة قنا ج جنوب الواديحسن احمد محمد رضا733662
563o95تربية المـــنصورهفاطمه عادل جوده على بركات
3o5954كلية البنات تربية عين شمسفاطمه جمعه سيد عبدالغفار
كلية اآلثار باالقصرايات محمد جابر محمد759793
3512o8طب االسكندريهمـــنى عادل محمد الطنطاوى
هندسة اسيوطجون سمير تمساح سيدهم787273
1236o8هندسة القاهرهبيشوى عاطف فرج حنا
45898oهندسة االسكندريهاحمد مصطفى كامل عباس أبو راس
29o335تجاره عين شمسرحاب صالح شعبان عبدالشــافى
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةياسمين ياسر ربيع رجب العبساوى214793
هندسة طنطااحمد محمد عبد الحميد الكومي الرفاعى362531
كلية السياحة والفنادق بنى سويفعبد الرحمـــن ربيع عبد المقصود محمود63841
اداب الفيومفتحى معوض يوسف معوض76257
اداب بنهابسمه محمد االمين احمد ابراهيم277219
تجاره بنهااسراء عبدالحميد فتحى عبدالحميد283565
صيدله القاهرهمى طارق مصطفى ابراهيم21722
صيدله طنطاندى احمد سعيد خلوصى215196
22o295تربية الساداتساره محمد ابراهيم جعفر 
نوعية كفر الشيخسكرة علي ابراهيم السيد جمال الدين394185
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةهنا طارق محمد زاهر حسن عبد الرحمـــن114634
تجاره بنهاعمر خالد محمود عبدهللا احمد284174
79739oتربية ابتدائي اسيوطمحمد عثمان كامل حسن
59479oطب بورسعيدايمان احمد مصطفى ابراهيم على
صيدله الزقازيقالزهراء السيد فاروق محمد يوسف زقزوق521483
كلية أداب بورسعيداسماء جابر حسن على درويش661455
5794ooتربية ابتدائي المـــنصورههبه عماد احمد احمد فياض
تربية طفوله شبين الكومشيماء اشرف كمال محمد المـــنوفى216113
48823oهندسة المـــنصورهحامد أحمد حامد احمد عفيفى
طب القاهرهماهر ايمـــن ماهر مـــنير193618
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64881oاداب الزقازيقايمان عبداللطيف السيد محمد
تربية عين شمسساميه اشرف عبدالسميع عبدالجواد282252
2o5o88هندسة عين شمسمالك مكرم هللا لبيب مكرم هللا
23112oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةخالد على لطفى مرزوق عبد الرحمـــن
تربية عين شمسمحمد حسن عبد الهادى عبد المقصود54647
نوعية المـــنيااحمد مسامح عبدهللا احمد711236
هندسة عين شمسميار عاطف على محمد141343
صيدلة المـــنياايمان شعبان عبدالحكيم محمد723694
تخطيط عمرانى القاهرهاندور اسامه عبد النور اسكندر414646
تربية بنى سويفامـــنيه ابوبكر حسن محمد66744
22429oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد انور حامد سالم
58o2ooتربية المـــنصورهمحمد عبد الرحيم دياب واصل
تجاره القاهرهمروان عصام على حسن125193
تربية بنهامريانا شــاكر ذاكى زخارى283836
تربية ابتدائي بنهاايمان اشرف صبرى السيد286226
تربية اسوانعماد عصام حسيب ابوالعال823235
رياض اطفال المـــنيا طالباتاميرة عالء حسن صاوى724747
65o53oحاسبات ومعلومات الزقازيقمحمد محمود محمد عبدالمجيد
تجاره طنطامحمود ابراهيم مهدى عبد السالم مهدى353347
82o238اداب اسواناسماء عباس عبد الجليل دمرداش
6554ooطب االسماعيليه ج قناة السويسسهام سعيد موسى ابراهيم عياده
تربية ابتدائي كفر الشيخنها محروس احمد هاللى369315
2612o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن مدحت محمد ابوالفتوح
طب االسكندريهاسماء على عبد النبى يوسف على444878
663o4تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن جمال محمد احمد
2oo64اداب حلواناحمد محمد سيد احمد عمر
2oo15تجاره القاهرهيوسف حسن عبد الوهاب حسن على
52o459تجاره الزقازيقكرستينا فايز نصيف جرجس
58523oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاالء طارق محمد فؤاد العوضى يسن
5o5995صيدله المـــنصورهروان سعد محمد شلبى عمر
تربية بنهاهبه على فرج عبدالهادي هالل229138
السن عين شمسجهاد جمال عبدالرحمـــن محمد284892
اداب المـــنصورهندى مدحت محمد احمد ياقوت489313
طب المـــنياجهاد عالء حسن عبد الرازق715698
طب اسنان كفر الشيخسلوى عبد الباسط ابراهيم الغرابلى448418
23ooo6تربية بنهااسراء ممدوح عبدالحليم محمد
8o545صيدلة الفيومرحمه ثابت جمعه عبد العال
طب اسنان كفر الشيخاالء ابراهيم السيد عبده السيد الحداد446369
تربية طفوله طنطاايمان السعيد السيد لبن486143
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمحمد هشــام محمد عبد السميع743372
765o6تجاره بنى سويفمصطفى يحيى عبدربه عبد السالم
661o86تربية بور سعيدمارينا مـــنير رشدى بسطا جادالرب
هندسة حلوانفتح هللا محمد فتح هللا حسن62154
674o2تربية ابتدائي بنى سويفمـــنة هللا حسن ابراهيم احمد
7o726كلية األلسن ج أسوانهدير سيد مساعد سالم
732o4oتربية ابتدائي قنا ج الوادياسماء محمود محمد كريم محمد
3o2327تربية عين شمسساميه كامل لمعى غبلایر
تجاره المـــنصورهعلياء عبده عبد المطلب هاشم حمود594395
صيدله المـــنصورهبثينه محمد الشــاذلى بكر شــاهين563742
السن عين شمسريم محمد عبدالستار محمد188358
37121oتربية ابتدائي كفر الشيخالسيد عبد الهادى السيد سيف الدين
هندسة شبرا بنهاعمر خالد بيومى احمد276627
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2o3767تربية ابتدائي عين شمسمريم سيد سعد ابوالمجد
اداب االسكندريهمروان جابر ابو الوفا برسى حسين343929
تربية االسماعيليهلبنى حسين السيد حسين654272
19o35oاداب عين شمسمـــنه هللا مجدى محمد رأفت
22273oتربية شعبه طفوله م. السادات طالباتهدير عبدالغفار احمد ابواليزيد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواننرمين اسامه سيد عواد287982
نوعية المـــنيارنيا نصر خليفة السيد721544
طب االسكندريهسارة عبد الهادي عبد الهادي رمضان452389
435o47صيدله االسكندريهامـــنية اشرف عبدالمحسن عبد الحميد غازى
57o93طب بيطرى القاهرهايه رضا عبده غراب
تربية بنهااسراء عبدهللا عبدالوهاب عبدهللا284813
2689o2اداب انتساب موجه عين شمسايمان محمد محمود احمد
34o397فنون جميله عماره ج االسكندريهساره محمود حسن محمود على
6616oرياض اطفال بنى سويفزينب محمود قرنى اسماعيل
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسهيلة عبد الحليم داود عبد الغفار طالون346263
هندسة االسكندريهروزنا نبيل محمد شهاب346775
هندسة عين شمسمحمد طارق مـــنير محمود187856
هندسة الفيومسلمى حماد احمد عبد الدايم31969
هندسة طنطامحمد اشرف محمد محمد افندى497377
66o688نوعية بور سعيدطارق احمد احمد فؤاد الشوه
58o441تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد عبد المقصود اسماعيل
2o2615اداب القاهرهايه احمد ابراهيم احمد شعبان
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبدالمقصود محمد العريف234956
طب الزقازيقاسماء راضى محمد عبدالعزيز ابو يوسف512819
27o487هندسة حلواناحمد امين حمدان عبداللطيف
56o438طب بيطرى المـــنصورهرنيم هشــام عبد الفتاح مصطفى
هندسة عين شمسيوسف ماهر محمد عبد السالم125549
36o55اداب حلوانمـــنة هللا اشرف رجب محمود
21o48تجاره القاهرهعالء عصام حسن ابراهيم
السن المـــنيااحمد يحيى حسين على147691
 تربية الساداتاسماء رجب عبد المهدى حبيب225477
صيدلة سوهاجاسالم سويلم محمد السمان738624
اداب الفيومياسمين محمد جابر خليفه74432
األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم 6 اكتوبربسنت حاتم جالل عبد العظيم114478
4611o6هندسة االسكندريهندى محمد عبد العزيز محمد سيد احمد
64623oهندسة الزقازيقعمر عيد خليل دهمش
27221oعالج طبيعى القاهرهماجى مـــنصور فهمى مـــنصور
تربية العريشمحمود احمد عبد الحميد تهامى664716
1526o1تربية حلواناسراء محمد محمد ابو العال
هندسة المـــنيامصطفي علي حسين علي716219
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةليلى سيد صالح احمد شوقى47563
هندسة حلوانشيماء طلعت رجب محمد153945
5o1239تربية جامعة دمياطايمـــن زكريا عبد المجيد عطا هللا جالل
7o18oطب بنى سويفاسامه ربيع عيد عبد الحميد
2247o4طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم فتحى سالمة فرحات شمس الدين
السن عين شمسمحمد توفيق توفيق عبدالتواب دعلة384762
اداب الزقازيقايناس احمد محمود عبد العزيز بدر641383
تجاره الزقازيقاحمد علي احمد البدوي على يونس517193
58o417تجاره المـــنصورهالسيد محمود على صالح حماد
7485o1طب بيطرى فرع الوادي الجديدامـــنيه بهاء الدين احمد شوقى
اداب القاهرهابتسام احمد عبد الرازق احمد54839
تجاره اسيوطخلود محمود سعد عوف794134
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22583oنوعية اشمونحكمات رمضان مـــنصور يوسف
هندسة الفيومعبد هللا شعبان كامل حسن61883
تجاره المـــنصورهكريم احمد مصطفى كمال محمود565677
اداب بنى سويفدينا عادل محمد عبد الحفيظ68696
3oo524نوعية بنهادعاء احمد سالمه الصادق
اداب االسكندريهأسماء سعيد محمد عبد الغني السيد419732
كلية اآلثار باالقصرمدحت صالح حسن حسن نوار118115
28o676تجاره بنهااحمد عبدالعال السيد سالم
اداب بنى سويفاحمد اشرف هندى بدوى66243
حقوق عين شمسمـــنار شريف احمد فهمي راغب195391
519o38هندسة اسيوطالسيد حسينى محمد محمود عبد الغنى
تربية طفوله طنطاسماح جاد السعيد جاد الدجله494695
عالج طبيعى ج كفر الشيخاية محمد صقر عبد العاطى445241
تجاره االسكندريهأيه أشرف أحمد السيد قطب337762
تجاره بنى سويفصموئيل ابراهيم عبد هللا حنا721186
نوعية بنهاهدير امين عبدالفتاح عبدالمجيد286282
اداب انتساب موجه القاهرهمها عبد الخالق شعبان حسين52317
تربية طنطااميره حماده عبد الغنى النجار493349
كلية الطب بقناعبد الرحمـــن ايمـــن عبده محمود832112
اداب الزقازيقاميره حسين سيد احمد516383
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ياسر فؤاد صدقى199313
تربية اسكندريةداليا جمال محمود محمد مصطفى339885
6426o8اداب الزقازيقشروق محمود عبد الرحمـــن بركات
41131oالسن عين شمسمـــنة هللا محمود عبد القادر محمود ابراهيم
طب بيطرى دمـــنهوراّالء خالد محمد البربرى413513
تجاره كفر الشيخاحمد السيد احمد السيد متولى572894
هندسة االسماعيليةمى حسن محمد مـــنصور652798
366o86نوعية طنطااحمد عبدالسالم عبداللطيف ابوعوف
29971oكلية هندسة بنهامحمود عبدالعزيز موسى السيد
اداب طنطاشروق فتحى عيسى عبده278495
هندسة المطريه جامعة حلوانوسام احمد محمد ابراهيم عامر578145
هندسة الفيوممحمد سامر محمود حسين191452
تجاره القاهرهخالد مصطفى عبد الفتاح احمد145573
 تربية الساداتاسماء مصطفى يوسف محمد االعرج221339
2719o5نوعية عباسيهمـــنه هللا مجدى عبدالخالق حسانين
42181oاداب كفر الشيخوليد عادل رضوان اسماعيل رضوان
تربية ابتدائي سوهاجريهام محمود عبد الوارث حسن816199
تخطيط عمرانى القاهرهمحمود الدسوقى شعبان الدكرورى572439
طب بنهاهاجر رشــاد صابر السيد الزيات391953
طب اسنان االسكندريهبيريهان عماد الدين محمود عبد الحميد محمد412527
السن عين شمسامانى محسن حسن على198269
صيدله االسكندريهآية حسام محمد عبدالعزيز محمد زين الدين412519
تربية االسماعيليهمارتينا عادل اسحاق عبدالمسيح656665
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسهدى كرم رفعت عبد اللطيف142448
79886oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفكمال نعيم جرجس بسطا
تربية حلوانمصطفى السيد محمود الشحيمى51364
4188o4تجاره االسكندريهاحمد مجدى عبد الرؤوف احمد عبدهللا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم كريم عبد الحكيم على114156
هندسة شبرا بنهامونيكا طلعت وديع جبرائيل126417
تربية االسماعيليهتسنيم عبدالعظيم محمد احمد654866
382o53تربية ابتدائي كفر الشيخنهله صالح حامد محمود عبد الحميد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن هانى مبروك عبدالمقصود189446
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تربية سوهاجفاطمه سراج الدين لبيب محمد811975
1856oتجاره القاهرهيوسف حسام الدين فتحى خليل
49883oتجاره طنطامصطفى محمود حلمى محمد هموس
حقوق جامعة الساداتحسناء عبدهللا قطب الشناوى234479
2o3345هندسة القاهرههايدى جمال الدين ذكى محمد
71698oطب بيطري المـــنياخلود عصام محمد سعيد نور الدين
تربية ابتدائي المـــنصورهسعد عبد العزيز رمضان ابراهيم الشحات569522
719o38هندسة المـــنيااحمد زين العابدين عبدالحفيظ ابراهيم
247o3تجاره القاهرهدنيا محمود عبد العال محمد
اثار قنا جنوب الواديفاطمه هشــام محمد حافظ283891
كلية هندسة بنهااسراء عادل محمد وهبة278949
هندسة اسيوطسارة محمود محمدى محمود نسيم455435
هندسة شبرا بنهامصطفى محمود عيسى محمد279925
8191o9تربية ابتدائي اسوانسهيله سيد محمد ابوالمجد
426o22تجاره دمـــنهوراسالم محمد دسوقي محمد غنيم
5o5ooصيدله القاهرهمي خالد محمد محمود المـــنشــاوي
42o45هندسة شبرا بنهامهاب ياسر احمد عبد الاله
اداب عين شمساحمد مصطفى سيد فرج الرمالوى292595
152o45هندسة عين شمساسراء عيد محمد قرنى
57768oالسن عين شمسمحمود ايمـــن فؤاد محمد المرسى
تربية الفيوماميره احمد محمد ابراهيم74322
هندسة الزقازيقاحمد احمد محمد الشربينى مـــنصور588471
41o6o9تربية اسكندريةروان وليد محمد علي عالء الدين القاضى
تجاره الزقازيقكريم احمد ابراهيم احمدابراهيم523938
اداب طنطاايناس السعيد السيد محمد موسى367133
8o1267تربية رياضيه بنين اسيوطحسن على محمد احمد
34322oتجاره االسكندريهيحيى مصطفى محمد عبد الفتاح شلتوت
266o27اداب حلوانشروق شرف ابوالحديد عبدالوهاب
طب االسكندريههالة ممدوح محمود محمد البسطراوى445777
هندسة عين شمساحمد شريف محمدى البهى133463
1392o6تجاره عين شمسمحمود سيد محمد ابراهيم
365o53صيدله طنطاهايدى احمد كامل احمد بدير
تجاره بنى سويفزينب عبدالعظيم كيالنى عبدالسالم724558
2o8o78هندسة المطريه جامعة حلوانمـــنه هللا عصام احمد عثمان
2763ooتجاره بنهامحمد اشرف محمد العفيفى وهدان
4714oهندسة القاهرهحسام عبد الواحد عبد الحميد موسى يوسف
هندسة طنطاأحمد أحمد خليفه مرسى التراس355651
هندسة القاهرهمحمد عماد احمد حسين عثمان148262
7149o9صيدلة المـــنيافاطمة على عبد الحميد على
تربية عين شمسهاجر مصطفى جابر على24645
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانريم رفاعى عبد الراضى توفيق51653
7132o6طب االسنان المـــنياياسين احمد عبدالرءوف يوسف
572o99تربية المـــنصورهاالء اشرف حامد محمد احمد
نوعية اشمونخلود سامى احمد بدوى219249
صيدله بنى سويفبيتر عبدالمسيح مـــنير زكى722349
اداب عين شمسريهام اسماعيل محمد محمد نصر151779
2253o3طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةدعاء عادل محمد رشدى بيومى
تربية عين شمسساره سالمه عبدالمـــنعم محمد288828
اداب اسيوطايه سيد عبد الفتاح محمود788111
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةندى محمد عبد اللطيف محمد محمد662739
2369o1تربية ابتدائي شبين الكومايمان عادل محمد محمد ضوة
اداب الزقازيقشروق عبدالرحمـــن صديق عبدالرحمـــن شناوى525472
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صيدله الزقازيقرغده راضى على احمد مـــنصور285519
كلية اآلثار باالقصراسراء محمد السيد احمد طلخان428666
تجاره القاهرهنور مجدى محمد النجار16579
تربية رياضيه بنين المـــنصورهاحمد احمد حسن جمعه568661
22344oطب اسنان طنطاكريم عبدالمعين عبدالحافظ بدوى
6386o7اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةامل السيد مبروك موسى
348oo4هندسة االسكندريهبسنت محمد مصطفى صالح النويهى
هندسة القاهرهمحمود معتز قاسم مصطفى15453
74o684تربية ابتدائي قنا ج الواديانجى عدلى محمد ابراهيم
صيدله القاهرهندى عادل محمود احمد هندى18851
2759o2اداب بنهامحمود السيد احمد محمد
صيدلة المـــنياسلفيا يعقوب لطفى لبيب712978
اداب المـــنيارانيا محمد نجيب بهلول722178
42789oتربية دمـــنهوراحمد عبد السالم رشــاد أمين الرخ
6o178طب بيطرى القاهرهايمان رمضان على حسن
414o79هندسة االسكندريهمصطفى محمد احمد محمد احمد يوسف
65198oهندسة االسماعيليةعمر محمد على محمد يوسف
56857oصيدلة بورسعيدياسمين محمد الشحات شحاته
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد نصرالدين احمد عامر224191
كلية التربية الفنية ج المـــنياايمان حسن مرسى خليفه713472
74o384كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىوفاء حسن محمد المكى موسى
تربية العريشاحمد رمضان احمد بكير664644
5o5517طب المـــنصورهمروه عبد المـــنعم محى الدين محمد عبد المـــنعم
السن عين شمسليلى نجاح عبد الحكيم عبد المحسن24815
صيدله الزقازيقمى ايهاب ناصر محمد خليفة561224
51852oتربية الزقازيقايمان طاهر فوزى عبده
تربية ابتدائي طنطااميره فاضل ابراهيم جدا495377
تجاره القاهرهمهند اشرف سيد حسن عبد الجواد197235
هندسة شبرا بنهاابرام نشــات الشحات باسليوس277118
اداب اسيوطمحمد سبع محمد سيف792342
نوعية كفر الشيخحسن مصطفي احمد ابوعمر371399
477o2عالج طبيعى القاهرهفوقيه ابراهيم محمد عبد العزيز
هندسة طنطاعلى السيد على حزين362745
اداب الزقازيقاسراء أحمد عبد المحسن محمد511645
تربية شبين الكوممحمد عبدالناصر قطب قطب اسماعيل231149
8o5498تربية ابتدائي سوهاجرحاب محمد ابوالفتوح محمود
طب بورسعيدندى السيد ابراهيم سليمان حسن593611
نوعية المـــنيامحمود مصطفى ناجى عبد الغنى715555
3684o9صيدله طنطاايه جمال محمود علي حجازى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفاطمه خالد عبدالمعبود فوده226819
نوعية االسكندريهروان عزالدين فهمى محمدعبدالسالم411589
هندسة االسكندريهمحمد أحمد محمد نصر ابراهيم453481
صيدلة اسيوطمي ضياء الدين محمد عبد العال788712
هندسة الزقازيقاحمد ثابت يوسف عبده586986
223o22تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةسلمى مـــنير مصطفى يونس
طب اسيوطكيرلس جرجس لبيب سيدهم786755
342oo5حقوق االسكندريهمحمود السعيد بسيوني محمد ابو شهبه
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد جمال يسن محمد64683
اداب حلوانهدير السيد نزيه السيد36577
هندسة عين شمسدينا محمد محمد محمد17638
52o331صيدله الزقازيقرنا عاطف السيد عطية
8o8881اداب انتساب موجه سوهاجهاجر محمد السيد محمد
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2o3784اداب انتساب موجه القاهرهاالء نبيل محمود شمس الدين
تربية حلوانايه ناصر عبدالعال عبدالرحيم261775
هندسة االسكندريهمحمد عالء الدين الشحات على طبل456239
هندسة شبرا بنهادينا السيد عبدالغفار عبدالهادى282534
5847o1طب بيطرى المـــنصورهيوستينا مالك فوزى جرجس عبد الملك
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريم مجدى حلمى بدر212884
56o997اداب المـــنصورهنوران ايمـــن حسن عبد اللطيف
تربية ابتدائي بور سعيدندى رشدى محمد الزينى ابو العز663424
تجاره اسيوطكمال الدين محمد كمال محمد788212
584o93تجاره المـــنصورهاحمد محمد مرسى السيد
2o2784تجاره القاهرهمـــنه هللا محمود احمد محمود السيد
طب بيطرى المـــنصورهمحمد عادل مختار ابراهيم سعيد595347
صيدله االسكندريهحسام عبد المـــنعم عبد السالم فليفل368989
طب اسيوطهاجر عامر نادي عبد العزيز795964
82341oكلية الطب البيطرى جامعة أسوانعبد المـــنعم احمد يونس محمد
تربية شبين الكومايه طارق عبدالعليم محمد226538
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسماء عاصم احمد عبدالمجيد264799
هندسة بور سعيداحمد حمدى اسماعيل محمد583742
تربية طفوله اإلسكندريةسارة ابراهيم محمد السيد السد428324
طب االسماعيليه ج قناة السويسندى السيد فوزى السيد645995
نوعية بنهامـــنار عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن عيش496257
222o59تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسامه رمضان معوض سليمان
6358o2تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسامه محمد سالم سليم
عالج طبيعى القاهرهايمان مدبولى جالل الدين مدبولى587632
15o596حقوق القاهرهعبد الرحمـــن شعبان عبد الناصر احمد
طب بنى سويفاميمه جمال محمد على67938
569o26اداب المـــنصورهاسماء رزق سليمان رزق محمد
طب الزقازيقمحمود احمد محمد محمد احمد645298
34o784تجاره االسكندريهرامى احمد السيد محمود محمد عبد العال
تربية ابتدائي الزقازيقايناس بالل السعيد على البسيونى587564
اداب حلوانعمر عيسي علي محمد45325
صيدله الزقازيقرضوى السيد محمود محمد السيد647547
81oo71طب بيطرى سوهاجمايكل اشرف فالح عطا هللا
تربية بنهابثينه ابراهيم على ابراهيم284885
طب بيطرى الزقازيقنورا سامى سالم مصطفى العيوطى512893
هندسة االسكندريهنعمة مصطفى عبد المحسن صالح454437
طب االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى على مهدى محمد658328
29538oتربية ابتدائي عين شمسرضوان جمال رضوان محمد
كلية البنات آداب عين شمسامـــنية محمود دردير محمد134255
3546o6تربية ابتدائي طنطافاطمه حسين احمد محمد الغول
38533oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخسمية عبد الرازق اسماعيل عمار
اداب اسيوطمروه خيري محمد على794864
كلية البنات آداب عين شمسمروه محمد الشحات عبد ربه54398
تجاره بنى سويفمحمود صفوت عبد العزيز حسين67553
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةعمر طارق حامد محمود الغول562245
3544o2تربية طنطاإيمان جمال حسن ابوالعنين الوكيل
تربية طنطاعمر على عبدالفتاح على البطاطه357121
كلية البنات تربية عين شمسايمان على عبدالباسط السيد287747
هندسة القاهرهعمار ياسر صابر احمد على125467
572o95اداب المـــنصورهاسراء محمد محمود سيد احمد
هندسة االسماعيليةاحمد عبد الجواد كمال عبد الجواد635863
اداب سوهاجحازم محمود صابر عثمان813651
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هندسة عين شمساحمد عبد المـــنعم عبد القادر ابوالسعود55321
577o61هندسة الزقازيقحسين سعد االتربى االتربى الصباغ
هندسة االسكندريهعلي عصام علي محمد السيد414553
طب الزقازيقمريم عادل فهيم يوسف صليب511357
5o6o41صيدله المـــنصورهندا خالد احمد احمد االفندى
تجاره طنطايوسف محمد مصطفى يوسف الدعباس497119
71463oطب المـــنيانهاد عصام اسماعيل محمد
اعالم القاهرهساره طارق عبدالمحسن محمود268965
اداب القاهرهنورهان هشــام محمد عبدالحليم265163
تجاره كفر الشيخاحمد محمد ياقوت ابوالعينين379872
هندسة المـــنياضياء الدين محمد عطية محمد719959
2979o4تربية بنهااسماء محمد الصغير محمد الحوفي
5949o1اداب المـــنصورهاسماء محمد السيد السيد ابراهيم
4261o6اداب دمـــنهورشــادى خالد السيد المليجى
سياحة وفنادق المـــنياشرين محمد ابراهيم محمد716264
تجاره عين شمسمحمد محسن محمد كامل على267285
4153o5فنون جميله عماره ج االسكندريهنغم طاهر إبراهيم محمد المصرى
تربية ابتدائي الزقازيقعمرو السيد سليم السيد516942
71429oهندسة المـــنياسلمى صالح الدين عبد هللا دردير
1232o5تجاره وإدارة أعمال ج حلواننغم احمد عبد المجيد ابو العزم
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقعمر محمود عبد العظيم مصطفى744567
كلية البنات تربية عين شمسرانيا محمود محمد احمدعطا288495
3624oاداب القاهرهرقيه عبد الفتاح عبد الرازق محمد
صيدله القاهرهساره خالد فتحي فؤاد محمود16918
اداب انتساب موجه حلوانايناس محمد سعيد ناصف53673
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتنرمين عاطف عبدالمعبود البسيوني234132
3585o1كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمود ابراهيم عبدالرحمـــن عبده
عالج طبيعى القاهرهرنا صالح الدين احمد عوض هللا الجندى587884
طب المـــنصورهاحمد اشرف ابو الغيط عبد الوهاب ابو النجا569448
تجاره سوهاجفاطمه ثابت نور الدين احمد811974
8o7321تجاره سوهاجشريف حامد محمود محمد
اداب طنطاحسام احمد عبد المحسن محمد غزال355857
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورندى سمير محمد عبد المـــنعم النعناعى447214
تربية ابتدائي المـــنصورهالسيد شحاته السيد ابوالعنين574566
71o265اداب المـــنيارحاب محمد طه محمد
هندسة بني سويفمحمد عزت تمام محمود69614
35o471اعالم القاهرهيارا احمد محمد محمد ابو زيد
211o22نوعية جيزهمحمد محمد احمد اسماعيل بلح
علوم طنطافاطمه احمد محمد حسين عبد الرسول363541
علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةتيسير عبدالجواد سيد احمد محمد229178
36o412صيدله االسكندريههاجر عالء عبد الفتاح هجرس
هندسة بني سويفعبد الرحمـــن طارق وربى محمد61619
29578oطب عين شمساسماء ابراهيم محمد حسن شرف الدين
2o4747تربية عين شمسمحمد محمود رزق رجب
اداب االسكندريهاسماء محمد رمضان محمد حمادة411689
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهدى محمد عبدالسالم محمد بحيرى215436
تجاره كفر الشيخعلى صالح على سيد غازى384744
تخطيط عمرانى القاهرهمحمد مجدى محمود على13528
تجاره االسكندريهمحمد سمير حنفى محمود عزب419181
تربية أساسي اسكندريةاحمد محمد احمد برهامى على موسى421864
كلية األلسن ج أسوانعائشه احمد محمد محمود سعد الكومى464657
إعالم بنى سويفمحمود عبدالحليم محمد عبدالحليم محمد418996
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هندسة االسماعيليةابراهيم عبد الفتاح محمد السيد مطر659213
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناميره يوسف محمد يوسف275221
اداب حلوانصافيناز حماده احمد ابو سريع56166
49o51اداب القاهرهمحمد اسماعيل عبد هللا محمد احمد
هندسة الزقازيقمحمود ابراهيم محمد احمد خليفه586145
طب بيطرى كفر الشيخسماء عماد محمد مـــنيسي377698
59o6o6صيدله المـــنصورهدينا مجدى عبد هللا شطا حتاته
تجاره عين شمساية هللا محمد عطيه فتح الباب133921
35o728هندسة االسكندريهعلياء إبراهيم يوسف السيد الغباتى
12199oطب القاهرههاجر صالح نظير احمد علوى
1447o9اداب عين شمسمريم جمال ابراهيم احمد الشيحه
57o484رياض اطفال المـــنصورهمريم عبد السالم عبد العزيز المتولى
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيه/رياضةاسراء سعيد مصطفى النفيلى223328
تجاره عين شمسايه محمد حسن عبدالحميد283577
تربية ابتدائي بنى سويفمروه حسين محمود احمد65366
298o62اداب عين شمسعال سعيد عبدالحميد محمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهاجر اشرف محروس ابراهيم سلطان236256
6617o2تربية بور سعيدحنان احمد محمد الجرايحي حسن جودة
45633oعلوم رياضة االسكندريةمهند جمال عدالن العلقامى
3164oتجاره القاهرهرحمه شفيق عبد الجواد داود
726o28طب المـــنيااحمد محمد عبد الهادى عبد الباسط
563o45اداب المـــنصورهايمان خالد كامل عبد الفتاح عطيه
اداب انتساب موجه القاهرههبة هللا محمد حسن محمد حسن25238
تجاره كفر الشيخمحمود بسيوني راشد بسيوني عقبة375219
57851oتربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد على البسيونى محمد
58o9o9طب بيطرى المـــنصورهاحمد اسامه احمد عبد الحليم العبيسى
6554o3طب االسماعيليه ج قناة السويسشيماء يسري عرفة فاضل
نوعية طنطاهدير عالء ابراهيم على خشب492417
8o3532طب بيطرى سوهاجندى محمود عبد الحكم عبد الرحمـــن
اداب القاهرهايه احمد على محمد127815
اداب القاهرهمحمد رجب عبدهللا مصطفى198799
811o39تربية ابتدائي سوهاجايمان عبد البارى بريدى حسن
كلية البنات تربية عين شمسسما عادل امين محمد291193
هندسة المـــنيامحمد طاهر عبد الحليم احمد عبدهللا458779
تربية ابتدائي بور سعيداميره ابو بكر السعيد ابراهيم بيصار661748
4995o7تجاره جامعة دمياطكريم محمد السيد عسل
28536oتربية بنهاالهام عزوز السيد عبدالمـــنعم الشربينى
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمارينا التايه حنا هللا صليب34428
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةرضوى السيد محمد خليل ابراهيم585267
نوعية الزقازيقامـــنيه محمد عبد العزيز محمد عبد الهادى638728
138o36اداب حلوانمـــنة هللا عيد مختار احمد
155o68طب القاهرهدعاء السيد عثمان البدري
تربية اسكندريةأميرة جابر محمد قمرى أحمد417329
49o26oاداب المـــنصورهمـــنى محمد صابر محمد الرفاعى
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةوالء مسعد فرج محمد232857
صيدله الزقازيقغاده مجدى امام خطاب امام286548
صيدله االسكندريهندى فرج محمد يوسف دومه444823
22775oتجاره بنهااحمد عاطف محمد رضوان الشيخ
طب اسنان كفر الشيخنهى محمد احمد حسين فضيلى413199
تربية المـــنصورهنرمين مـــنتصر على محمد573882
5216o1اداب الزقازيقغادة جمال محمد السعيد علي
سياحه وفنادق المـــنصورةمريم السيد عبد القادر السيد حسن346534
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نوعية موسيقيه طنطامياده عبد الصمد محمود جالل الدين محمد السيد353825
2o28o5كلية البنات تربية عين شمسندى مصطفى حسن احمد
هندسة اسيوطمحمد ابراهيم محمد شحاته محمد646235
تجاره المـــنصورهاحمد السيد على السيد رمضان571124
اداب القاهرهاكرم جمال على محمد عمار272485
تربية اسيوطمها طلعت سيد جادالحق797715
521oo9طب بنهاعلى شحاته على على دسوقى
تربية كفر الشيخإيمان رضا عامر عبد الجليل عامر374147
7917o4هندسة اسيوطعبد الرحمـــن حاتم عبد هللا سيد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةشريف احمد عبد الحميد احمد شحاتة413895
21792oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى احمد مصطفى غانم
663o74كلية أداب بورسعيدنورالدين عالء سعد محمد سالم
تربية المـــنصورهاسراء رجب محمد صادق565281
نوعية الزقازيقهند تامر متولي قاسم متولي668941
كلية أداب بورسعيدباسنت سامى محمد بصل661499
56313oاداب المـــنصورهندى ياسر السيد ابراهيم مـــنصور
هندسة المـــنصورهابراهيم جمال ابراهيم فريد علي588752
2o7113كلية البنات تربية عين شمسنورهان عصام فؤاد عبدالعزيز
نوعية الزقازيقياسمين لطفى يوسف عبد الباقى644576
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفالسعيد محمد اسماعيل على حسب هللا379875
8o7187صيدلة سوهاجمحمد ثروت عبد القادر عبد الحافظ
هندسة المـــنيااحمد خليل صفى الدين عبد الـلـه خليل564938
212o84اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعماد عبدالكريم خيرت احمد طمان
تجاره انتساب موجه قاهرهايات عالء محمود احمد39565
2938o2كلية البنات آداب عين شمسسميه محمد عبدالفتاح ابراهيم عبدالعليم
طب االسكندريهيحيى عبد شعبان  خليفه صبح439521
صيدلة اسيوطهنا خالد احمد محمود788723
صيدله القاهرهميار مصطفى ممدوح مصطفى احمد14637
1978o6طب القاهرهشيماء سليمان محمد عبدالهادى
27983oطب بنهااحمد حسام عبدالحميد مرعي
تربية بنى سويفهبة هللا مصطفي محمد سليمان62577
طب المـــنصورهنهال محمد احمد ذكى على568927
اداب االسكندريهندى هانى ابراهيم محمود غالى423271
طب بيطرى المـــنصورهمـــنار عبد الحميد عبد المجيد عبد القادر581237
هندسة حلوانحسين محمد صالح محمد اسماعيل37894
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفادى عادل فوزى مـــنصور193592
تربية ابتدائي الفيومميرا عزت عزيز جرجس74394
تجاره انتساب موجه قاهرهمؤمـــن على خليفة سيد43842
347o82تجاره دمـــنهورروان ابراهيم على الحناوي
تجاره عين شمسندى محمود يوسف الشحات محمد144495
تربية دمـــنهورعبير على محمد على ابراهيم مطر431216
طب اسنان كفر الشيخدينا رمضان عبد السالم يوسف ابراهيم376796
اعالم القاهرهمحمد ممدوح عبد الجواد السيد احمد139775
3o2924اداب بنهااسماء عبدالهادى ربيع عبدالهادى محمد
56o665هندسة اسيوطساره مصطفى يوسف مصطفى عبدربه
تربية الزقازيقرحمه دسوقى ابراهيم محمد644686
تربية المـــنصورهايه جمال عبد الفتاح عبده المرسى592339
تربية عين شمسالهام احمد عبده احمد118156
اداب انتساب موجه االسكندريهفاطمه فتحى محمد شعبان مرسى الديب339798
كلية البنات تربية عين شمسهبه عادل سيد سويفى198346
7213o9صيدلة المـــنياجورج عيد يونان عبد الشهيد
تجاره الزقازيقايه احمد عبدالرازق احمد511554
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دار العلوم ج القاهرهميرفت محمد سيد على198329
اداب عين شمسنورا ايمـــن حسنين سيد حسنين123398
رياض اطفال بنى سويفميرنا جمال مهاود نصير716832
صيدلة المـــنيااغابى سامح حشمت شحاته726859
23527oهندسة بترول وتعدين جامعة السويسرشــاد محمد محمد رشــاد سيد احمد على
2585oتجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عاطف يوسف عيد
تجاره الزقازيقهاله احمد السيد شوقى فايد639348
21988oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةكمال مرضى كمال قنديل
657o4تربية ابتدائي بنى سويفحسين احمد عزازى محمد
8o898كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفرانيا مسعود سيد محمد
11917oتجاره عين شمسمدى مصطفى محمد كامل
381o11تجاره كفر الشيخأحمد ياسر عبدالخالق محمد الحمادى
تربية الزقازيقحسن رضا محمد حسن645252
5o4o46تربية جامعة دمياطمـــنار حامد أحمد أحمد عقيل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد خالد محمد رياض17526
8o2646اداب اسيوطنهال حسام حسنى حسن
355o3صيدله القاهرهاسراء نبيل خضير عبد القادر مبارك
طب القاهرههاجر احمد عبد الرحمـــن حسن42731
762ooتربية الفيومغاده محمد حسين جودة
56o182طب بيطرى المـــنصورهمحمد فايز عبد العظيم محمد الفره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقبيتر سمير عريان اسحق143476
اداب المـــنيافهمى وهيدى ثابت وهيدى724273
6434ooهندسة الزقازيقاحمد السيد عبد الحميد عبد العظيم
13o17اداب عين شمسمصطفى محمود عبد البارى المهدى محمد
6354o4تجاره عين شمسمحمد عاصم عبدالحى المقدم
2943o4تجاره بنهاعبدالرحمـــن على محمد السيد مبروك
551o8صيدله القاهرههاجر محمد صالح محمد النمر
4215o1تجاره االسكندريهاحمد نبيل رمضان محمد على
73o944تربية ابتدائي المـــنياايمان كامل خفاجى محمد
تربية كفر الشيخمـــنار محمد بدير الحمادى المغازى385423
تربية طفوله كفر الشيخشيماء مصطفى محمد عبد العزيز ابو الخير374558
طب اسنان المـــنصورهخالد محمد سعد سليمان العشرى592268
2798o7كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىمحمد سعيد جوده حسن شقافة
4112o5حقوق االسكندريهنيرة ياسر فتح هللا محمد الصفتي
2o9589هندسة القاهرهمحمد سعيد فتحى سالم
2716o7فنون جميله فنون حلواناسراء حلمى طاهر حامد الطوبى
56oo14تجاره المـــنصورهعمر سامى عباس محمد الحداد
37229oطب كفر الشيخدينا حسين كامل بيومى المستكاوى
رياض اطفال بنى سويفسميه ربيع حسن محمود71421
طب الفيومنهال شوقى ابراهيم عبد هللا79566
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم ممدوح السيد عبد السالم77678
تربية ابتدائي بنى سويفرغده ربيع مهران مقبل68698
تجاره عين شمسعزت حسين حسن ابوعيطه292612
تربية ابتدائي كفر الشيخاماني عبد الهادي ابراهيم محمد384369
اداب انتساب موجه االسكندريهعلى عبد الرحمـــن على عبد الرحمـــن418519
صيدله طنطاساره عمر محمد وهبه خطاب215668
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىوالء جمال محمد محمود154296
5o476oتربية جامعة دمياطمـــنى محمد السيد على غازى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد محمد حسن55642
عالج طبيعى القاهرهرحمه هللا عصام الدين محمد خضر35731
2o74o6تربية عين شمسمارينا عادل ابسخرون فرح
رياض اطفال بنى سويفانجى ميالد مالك داود721534
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تربية طنطااسراء سمير الغنيمى القرشى496421
422o5اداب القاهرههاجر طارق احمد حسين
721o68رياض اطفال بنى سويفمروة رمضان يس محمد عبدهللا
عالج طبيعى القاهرهساره حاتم عبدالمـــنعم احمد شــاهين278246
اداب االسكندريهسهيلة محمد السيد حسن عبدهللا348293
5o582oهندسة بور سعيدمحمد رضا سيف الدين شطا المتولي
341o22تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن محمود احمد محمد الشــافعى
اداب سوهاجمحمود شعبان الزهرى عبد العال815837
5o1983طب بيطرى المـــنصورهدينا على نعيم حسين السقا
تجاره القاهرهوالء سيد يوسف ابراهيم144264
15o5o4اداب حلوانعبد الرحمـــن طه محمد احمد
تربية ابتدائي عين شمسعبدالرحمـــن عيد محمد مرسى294745
هندسة حلوانساره يحيى على محمد198412
52o758تجاره الزقازيقمحمد السيد حسن ابراهيم
اثار القاهرهميرنا جمال العزب العزب خضره496393
58541oعالج طبيعى القاهرهسلمى السعيد فاروق قاسم على سعد
تجاره كفر الشيخاميرة حارث محمد الطيري372712
2o2918اداب القاهرهايمان سامى حسن احمد
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسماء ناصر حامد محمد727527
اثار القاهرهنجيب عيد نجيب شــاكر264187
تربية الزقازيقوالء عمار أنور سالم643577
اداب انتساب موجه القاهرهبسنت جمعه حفني عبد هللا السمان151762
تربية العريشبسمه محمد محمود سالم666692
طب االسكندريهأحمد حمدي كامل حسين335621
36887oطب القاهرهامير محمد احمد الشيخ على
هندسة القاهرهعلى ياسر صفوت محمود193315
تجاره المـــنصورهمحمد احمد ابراهيم عبد المقصود الشيخ588122
6323oطب بيطرى بنى سويفجهاد ماهر رجائى ابراهيم
حقوق القاهرهاحمد رمضان احمد محمد135395
5218o7اداب الزقازيقياسمين محمود احمدى محمد احمد الحكيم
592o1تربية حلوانشرقاوي محمد احمد عالوة
تجاره عين شمسمصطفى رجائى محمد حسين على123461
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةالسيد صبحى السيد محمد582661
تربية كفر الشيخامل يوسف محمد محمود بازينة377145
طب اسنان طنطاامانى صالح محمد عبدالحميد العنانى285516
تربية ابتدائي اسيوطسوسن حنا كامل متياس796139
41oo25تجاره االسكندريهماريو جميل جاد الرب خليل
تجاره دمـــنهورحسام سامي سالمة محمد زغلول426293
حقوق سوهاجشهاب عبد الحكيم حماد ابراهيم818459
335o31اداب االسكندريههانيا احمد عبدالحفيظ احمد محمد
اداب القاهرهاميره ابراهيم عيد ابراهيم محمد على13841
طب القاهرهمريم جمال الدين السيد محمد عبد المجيد146254
تجاره بنى سويفمصطفى سعيد محمد قدرى حامد73815
تربية طنطاايمان ياسر عبدالبارى النمر359753
تربية اسكندريةهاجر السيد سعد احمد ابو شبانه347777
تربية ابتدائي جامعة السويسايه محمد على محمود657882
58o485تجاره المـــنصورهمصطفى محمود ياسين طه على محرم
صيدله الزقازيقعبدالرحمـــن مجدى حسن عبدالمقصود نصار284299
تربية ابتدائي دمـــنهورحكمة حسني محمد مرسي زعيتر429384
هندسة اسيوطمحمود عبد العزيز احمد محمد591259
5o5247تربية رياضية بنات المـــنصورةبسنت محمد محمد ابو العنين ابراهيم
289o54تربية عين شمسشيماء عبدالنبي محمود عبدالعزيز
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اداب المـــنيانادرة محمد حسين محمد724766
صيدله القاهرهنادين رضا محمد محمد سالمان13873
34587oفنون جميله عماره ج االسكندريهمحمد رضا ابراهيم مصطفي عياد
57o779صيدله طنطاعمر جالل محمد انور المكاوى
صيدله االسكندريهعال عادل احمد زين العابدين359554
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد حسن البنا على زينهم269223
52o533طب الزقازيقنورهان امام محمد السيد
تربية ابتدائي المـــنياسارا انور على عبد العزيز725186
8o3855تربية ابتدائي سوهاجاميره جمال عبد العال محمود
3o2271كلية البنات آداب عين شمسدميانه عاطف عزمى قرقور
تجاره بور سعيدمصطفى قاسم احمد محمد احمد قاسم663991
347o9oاداب االسكندريهندى محمد احمد محمد صالح
تربية أساسي اسكندريةمحمد طارق العربي سعد مسعود416831
8o7853طب بيطرى سوهاجحسنيه الحسين خليفه زيدان
نوعية بنهاياسمين محمود صالح دمرداش286972
تجاره طنطامحمد رضا حسين يوسف الشريف352949
حقوق القاهرههاجر حمدى قرنى عبد الرازق24644
65254oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسنهال فتحى ابو بكر محمد محمد عامر
6784oتربية ابتدائي بنى سويففيروز سيد سيد ابراهيم
5o89o7صيدله الزقازيقجهاد محمود محمد عبد الفتاح عبدالمجيد
عالج طبيعى ج كفر الشيخندى بسيونى ابو اليزيد الجميل364487
تربية بنهادينا عماد مهدى محمد278891
صيدلة بورسعيدايمان اسماعيل اسماعيل ابراهيم قدوس577394
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد سيد عبده محمد737496
اثار القاهرهميالد عاطف شــاكر لوقا142818
3824o4هندسة كفر الشيخعلياء عبد الاله على عبد الاله عطيه
2o99o1اداب عين شمسمـــنيره سيد عبدالحميد احمد
66338oتربية رياضيه / بنات بورسعيدساره مصطفى محمد الفوال
282oooطب بيطرى بنهااحمد عبدالعليم محمد عبدالعليم
12239oتجاره عين شمسباسم هشــام فاروق محمد عبد الرحيم
42ooo8تربية اسكندريةمـــنة هللا احمد محمد ابراهيم محمد
8o1384تربية اسيوطمصطفى عبد الرازق عبده بخيت
تجاره االسكندريهفاطمة الزهراء ايمـــن احمد الرفاعى عبدالمجيد عثمان346264
274o22تربية عين شمسهاجر على احمد علي
6o397اداب انتساب موجه القاهرهسميحه محمدالحفنى عطيه عبد الرؤف شنب
65o4o9تجاره الزقازيقحسام احمد حامد ابراهيم
7483o2تربية فرع الوادى الجديدأميمه حلمى عبدالعظيم أحمد
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد ناصر عبد المجيد عبد الحى573696
63772oطب بيطرى الزقازيقريهام عثمان معوض سليمان
تربية المـــنصورهابراهيم خالد ابراهيم السيد محمد572887
اثار الفيومساره محمد احمد خليل خليل احمد353766
طب الزقازيقمحمود طلعت عطيه احمد محمد518442
2o1926تجاره القاهرهابراهيم احمد ذكى ابراهيم هالل
هندسة االسكندريهمحمد خميس محمود حسن جبريل459651
7333o7تربية ابتدائي قنا ج الواديوالء احمد هاشم على
هندسة اسيوطمعتز ممدوح عبد الغنى عبد الخالق588839
3oo556طب بنهاايه فضلون عبدالفضيل سيد احمد
طب بنى سويفمـــنار رجب سيد كامل64581
19o9o4تجاره القاهرهعمر طارق عبدالملك رقى يوسف حامد زكى
5o18o8تجاره جامعة دمياطايه وفيق راغب البربير
382o27تربية كفر الشيخضحى محمد الدسوقى عبد الحميد مرزوق
81o379تربية ابتدائي سوهاجمريم عبده عبيد سناده
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السن عين شمسمريم شريف حجاج مـــناع191134
اداب طنطازينب احمد عبد الفتاح البلقاس496454
حقوق المـــنصورهمحمد طارق محمد البدرى احمد خلف588262
فنون جميله فنون المـــنياشريف عبد القادر شكرى محمد عبد االله محمد مجدى711412
142o89هندسة حلوانمحمد حامد سعد محمد شــاهين
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديدأسامة محمد علي علي749263
639o34اداب الزقازيقمـــنار كحالوى فهمى احمد محمد
طب اسنان عين شمسبسنت محمد عزب عبد هللا121753
76o741هندسة قنااحمد عبدالجابر محمد عبدالرحيم
81o838تربية سوهاجاميره مظهر احمد محمد
اداب المـــنصورهجهاد سليمان سليمان محمد عوض589674
تربية المـــنصورهاحمد صالح نصر على محمد583576
74o257حقوق قنا جنوب الواديانجى اسامة احمد عبد الرسول
اداب القاهرهاحمد محمد عبد المجيد مـــنصور126895
نوعية بنهارضوى مسعد محمد رشــاد محمد278892
2849o7تجاره بنهادعاء محمد محمد السيد
تجاره بنى سويفمـــنار حامد يعقوب محمد63922
نوعية قنارحاب عبد العزيز محمود على747631
صيدله طنطامحمد عالءالدين احمد شلبى212256
كلية البنات آداب عين شمسريم عمرو العارف محمود275243
اداب حلواناحمد ماهر وهبه محمود48445
59277oهندسة المـــنصورههاله السيد عبد الموجود السيد
تربية اسيوطايه حماده محمد محمود792768
51354oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمروان تامر عبد الحكيم خورشيد
صيدله عين شمسفاديه مصطفى ناصر محمد293867
هندسة اسيوطمحمد خيرى فرغل محمد832669
57969oتجاره المـــنصورهاحمد محمد محمد عبد الحليم العيسوي
794o67تجاره اسيوطاسماء سيد محمد مراد
طب االسكندريهآية كمال الدين أحمد محمد حسنين412463
فنون جميله فنون حلوانسلمى حمدى عبدالواحد محمد غنيم188254
كلية التربية الفنية ج المـــنيافاطمه محمد مصطفى عمر725613
51235oتجاره الزقازيقمحمود محمد عبدهللا محمد عطية
طب بنى سويفاحمد محمد خليفة محمد69857
اداب المـــنصورهنيفين حنا نصيف مترى راغب573727
تربية المـــنصورهامـــنيه عالء الدين توفيق عنتر578835
122o53هندسة عين شمساحمد علي محمد عمر عبد الرحمـــن
تربية كفر الشيخروضه السيد احمد علي الشنشوري374174
415o41هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةفجر احمد رفعت سعد ناصر
تربية اسوانابتهال محمد رجب عثمان785678
صيدله الزقازيقحسن خالد حسن ابووالى جرامون299594
طب اسنان طنطاندى ابراهيم ابراهيم محمد شرويد354336
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسماء جمال عبدالوكيل الشــاذلى447592
كلية األلسن كفر الشيخناريمان خالد احمد عبده359272
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن على السيد ابو الدهب السيد421238
749o15هندسة اسيوطإسراء محمد صادق على
نوعية بنهاعبدالفتاح السيد عبدهللا العيلة279644
اداب المـــنيامريم محمد فخرى محمد725217
صيدلة المـــنياسلمي محمد سيد حسن725385
52434oاداب الزقازيقنرمين حمدى محمد حسن
طب القاهرهانتونى صبحي شفيق امين743435
57o1o1تربية ابتدائي المـــنصورهمـــنى عبد المقصود على عبد العزيز الجوهري
تجاره القاهرهيوسف سيد انس محمد273454
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5o435اثار قنا جنوب الوادييسرا اسامه مصطفى عبد العزيز
اعالم القاهرهمريم اسامه محمد عباس188351
2o2313تخطيط عمرانى القاهرهمصطفى حمدى محمود سعيد
تربية ابتدائي شبين الكومسعيد وسام عبد السعيد عبدالمعطى213619
اداب دمـــنهوراحمد حسنى جوده عبدالمجيد ابوحديده425499
تجاره االسكندريهخلود ابراهيم عالم عبده محمد349281
اثار القاهرهفاطمه سعيد محمود محمد282897
تجاره طنطامحمود محمد عبدالفتاح ياسين محمد361649
تجاره المـــنصورهرنا يوسف عبد اللطيف محمد ابورجب572136
هندسة المـــنصورهساره السيد السيد ابراهيم591572
تربية ابتدائي دمـــنهورسهير عبدالغفار عبدالغنى جمعة431417
تربية ابتدائي المـــنيانيرة عالء محمد على721743
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمصطفى محمد احمد محمد289565
تجاره عين شمسوليد عماد محمد شندى السيد146951
23647oطب اسنان طنطاايه عبدالفتاح اسماعيل ابراهيم عالم
3489o1اداب انتساب موجه االسكندريهمـــنة هللا هشــام محمد حسين حامد
34932oفنون جميله فنون ج االسكندريهمريم محمد ابراهيم جمعه عياد
3o1527تربية بنهااسراء بهاءالدين سليمان نصر
تجاره الزقازيقابراهيم فكرى ابراهيم متولى اسماعيل519162
3o1434تخطيط عمرانى القاهرهمحمد طارق السيد احمد
5o5426تربية جامعة دمياطهدير طارق محمد عبد المجيد البحيرى
طب اسنان كفر الشيخميرنا طارق العشماوى ابو بكر عشماوي349615
59o8ooطب بيطرى المـــنصورهمـــنار ابراهيم محمد عبد العال اسماعيل
حقوق القاهرهمحمد احمد عبد القوي احمد البعل16461
هندسة االسكندريهمحمد احمد ابو الخير حافظ ابو الخير345456
64171oتجاره الزقازيقاحمد على عبد الهادى غنيم
5o6987تجاره جامعة دمياطاحمد مجدى رمضان السيد
645oo7سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسمريم هانى محمد على
34o792تجاره االسكندريهعبد العزيز احمد عبد العزيز زكريا محمد
71oo87طب االسنان المـــنياميار على ابو بكر عبد الحليم القوصى
575o57صيدله المـــنصورهعال احمد عبد العزيز ابراهيم جعفر
5oo825اداب جامعة دمياطيمـــنى عباس محمد الصياد
تربية حلواناميره عاطف محمد معبد118864
722o75طب المـــنياروضة خالد عبدالتواب محمدين
374o56تربية كفر الشيخفادي سمير صبحي جبران جرجس
حقوق المـــنصورهايهاب اشرف عبدالعزيز علي احمد381687
هندسة المـــنصورهاحمد التهامى محمد احمد سنبل587761
تجاره عين شمساحمد يحيى احمد طه145846
كلية الطب بقنامحمد محمود عبد الحكيم كمال الدين758665
7477o1تربية قنا ج جنوب الوادىهاجر الضوى مصطفى عمران
صيدلة اسيوطهدير محمود مرزوق حافظ736978
5oo495اداب جامعة دمياطهناء جالل وهبه محمد
طب بيطرى االسكندريههايدي السيد ابراهيم السيد احمد412383
5895o1طب المـــنصورهخلود عصام عبد الوهاب محمد الديسطى
تربية ابتدائي سوهاجفاطمه على زكى مجاهد817282
34695oسياحه وفنادق االسكندريهندى بهاء الدين احمد عبد اللطيف
13518oاداب حلوانسالي عصام شكري ميخائيل
تجاره سوهاجاحمد ثابت فراج ابوالعال811582
هندسة االسماعيليةندى محمد على حسن656567
علوم رياضة القاهرةمصطفى على محمد على احمد133441
3637o2هندسة طنطابسنت محمود سيد إسماعيل محمد
اثار الفيوماسراء حمدى عبدالعزيز علي274168
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تربية ابتدائي الساداتاميره محمد على الجندى225356
تجاره بنى سويفاحمد ابراهيم العربى ابراهيم717465
3657o1كلية هندسة بنهامحمد اشرف محمد سلطان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامير محمد سيد عبد هللا152845
588o49تجاره المـــنصورهشيماء محمد عبد الحميد سعيد بدوى النجار
567o86صيدلة بورسعيدريم يوسف حسن محمد محمد
اداب انتساب موجه القاهرهداليا محمود رفاعى حامد27111
تربية ابتدائي طنطاايه صالح عبدالمقصود فوده494123
4167o7تجاره االسكندريهمروان حسن محمد حسن البرادعى
تربية رياضيه بنين المـــنيامؤمـــن حمدى عبدالحميد عبدالرحمـــن712255
هندسة المـــنيامحمد كمال محى  الدين الكفراوى221699
5o54o2تجاره جامعة دمياطدعاء احمد احمد محمد كركر
12224oطب عين شمسمحمد عادل شحاته محمد رفاعى
اعالم القاهرهكاترين اسحق ميخائيل موسى134754
نوعية الزقازيقريم مصطفى السيد عثمان516444
372o33تربية كفر الشيخاية احمد رمضان احمد العبد
فنون تطبيقية جامعة دمياطعمر مصطفى محمد الحسينى محمد381533
هندسة شبرا بنهاتسنيم طارق محمود حسن عبدالكريم288351
34641oاداب انتساب موجه االسكندريهمارينا مجدى مـــنير كامل معوض
كلية رياض االطفال اسيوطالهام احمد مصطفى احمد799961
2863o4طب بنهاايه ممدوح الطوخي احمد عبدالرحمـــن
صيدله المـــنصورهمحمود عبد هللا عيد الحلو493623
287o6oكلية هندسة بنهافاطمه الزهراء مجدى الصغير قطب
تربية ابتدائي قنا ج الواديايه محمد فؤاد زيدان743745
12o335هندسة المطريه جامعة حلوانشــادى امجد رمضان برهام
صيدلة بورسعيدايه حسن احمد ابو النور محمود662136
اداب المـــنياكرستينا عماد سمير يونان723415
تجاره المـــنصورهمحمود محمد محمد كشك565777
تجاره القاهرهايمان حسام الدين احمد عوض116629
46o31oهندسة المـــنيامحمد اشرف محمد راضى عبد الكريم
صيدلة اسيوطاحمد بدير سيد بدير787848
اداب سوهاجشيماء دخيل صابر دخيل812246
12oo48هندسة عين شمسمونيكا مجدى عطا هللا رزيق
125o22تجاره عين شمسمينا ادوار عزيز جرجس
22o444تجارة جامعة الساداتمحمود محمد محمد صبرى طمان
كلية طب أسوانفاطمه احمد محمد عوض746965
7447o1تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد احمد حسين نجدى
تربية ابتدائي اسيوطنرمين صابر حلمى محمد795711
صيدله طنطااحمد شبل محمد شعالن233417
طب بيطرى القاهرهياسمين احمد مختار سيد محمد خطاب192382
4978o1تجاره طنطااحمد على عبدالعاطى على الدبيكى
اداب حلوانساره محمد السيد محمد جاد56924
تجاره عين شمسشروق حنفى عبدالمـــنعم عبدالحميد265777
56831oهندسة طنطامايكل حليم رياض حليم ابراهيم
54o54اداب القاهرهاسالم جمعه علوانى على
217o12كلية الصيدلة ج المـــنوفيةندى عيد محمود شلفه
38o482هندسة المـــنياايمان محمود عبد الخالق عبد العزيز
292o98هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى سامى جمعه عمر الصيفى
كلية اآلثار سوهاجنهال فوزى ابوالفتح خليل192364
449o19كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأية حمدى احمد عبدالخالق محمد
هندسة عين شمسعالء الدين عالم محمد حسن145934
تربية ابتدائي اسيوطدعاء عاطف مصطفى عبد الحكيم791822
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اداب القاهرهاحمد رضا حسين مصطفى147675
3847o6اداب كفر الشيخاحمد رمزى عبد الكريم عبدالحي حسانين
رياض اطفال الفيوم طالباتهبة جمعه احمد حسن74421
تجاره طنطافيبى صبحى جرجس حنين موسى585292
66871oاداب الزقازيقنسمه عاطف محمد قابيل
3559o5هندسة طنطااحمد نبيل سعيد عبد المجيد ابوليمون
هندسة اسيوطمحمود عزت كمال مـــنصور582321
13o698تجاره انتساب موجه  عين شمساسماء حسين محمد عبد المـــنعم
72o129التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورهان محمود ابراهيم محمد
2925o3تربية ابتدائي عين شمسعبده ربيع عبده مبروك محمد
45192oعالج طبيعى ج كفر الشيخاسماء سامى عبدالباسط ابو العنين
4475ooطب بنهانادية السعيد محمود السنتريسى
تربية طفوله الزقازيقاسراء محمود حسان حسن519433
261o95تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمعاذ السيد فؤاد فؤاد
153o31اداب انتساب موجه القاهرهحازم خالد احمد حسن
13oo18اداب القاهرهنورهان امل عز الدين عبد الجواد
34o268تربية أساسي اسكندريةمـــنه هللا صبري مراد عبد الهادي
طب الزقازيقنادين عماد محمد خيربك ابراهيم585943
23oo78طب بنهابسمه سعيد حسن الشــامى
هندسة شبرا بنهااشرف سيد عبدالسميع مهدى262175
822o16تربية ابتدائي اسواناميره مصطفى سيد محمود
السن عين شمسنورا عاطف حسين محمد116655
تربية بنى سويفحسن احمد زاهر عبد هللا سيد89947
تربية حلوانخلود اشرف حسن محمد155949
نوعية الزقازيقمصطفى عبدالستار مصطفى موسى الخولى642193
299oo5الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمياده عيد شعبان فرغلى
34o735هندسة االسكندريهادهم محمد اسامه محمود محمد قاسم
5151o5اداب الزقازيقفاطمة امبارك امبارك مرسى امبارك
3o3484تربية ابتدائي بنهاسحر محمد السيد ابراهيم
56o478هندسة المـــنصورهمـــنير احمد عبد الباسط محمد المتبولي
8o8o59اداب سوهاجعلى رشــاد محمد عارف
72925oتجاره اسيوطآيه غانم حجاج ذكي
طب بيطرى المـــنصورهانجى تحسين محمد محمد الهواري586814
طب بيطرى القاهرهاحمد ابوبكر محمود محمد ابو سنينه55962
3oo666طب بنهاعبدالرحمـــن ايمـــن الشحات على النورى
5o6615اداب جامعة دمياطلمياء ممدوح نبيه عبد الهادى خلف
عالج طبيعى القاهرهعلى صبرى على عطيه راجح654436
42o886تجاره االسكندريهاحمد على عز  الدين على يوسف
5234o6تجاره الزقازيقمحمود سعد محمد عبد المـــنعم
74o824تربية ابتدائي قنا ج الواديممدوح عبد المعطى طايع احمد
27o867اداب عين شمسمريم انيس فخرى انيس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حسام حامد سيد153111
358o8oاداب طنطاعلى إبراهيم على عبد الحميد غالى
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورايمان سراج الدين وفا محمد سلطان525118
29248oتجاره انتساب موجه  عين شمسايمـــن جميل سعدالدين الهابط
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمياده رجب محمد سيد احمد228951
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمصطفى محمد مصطفى محمد حجر459837
223o1oنوعية اشموندينا محمد هالل حماد
صيدلة اسيوطايه على حسن حسين811112
رياض اطفال بنى سويفاسماء فريد محمد فريد728839
اداب المـــنيااسراء محمد شحوت عبدالعليم725124
اعالم القاهرهرويدا فايد طه محمد محمود264944

Page 2161 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
تربية اسوانشرين قاسم رياض قاسم823621
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمختار عبد الباقى عبد العاطى سعد442953
5623o1صيدله الزقازيقشــادى عادل صبحى عبد المالك
تربية طفوله سوهاج طالباتاسمينه عز الدين عبد الحميد عبد النعيم815766
57o82oهندسة المـــنصورهاحمد السعيد ابراهيم محمد عبد العزيز
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةأسماء محسن محمد عبد الحميد715513
طب المـــنيااحمد سامى حسن عبد المجيد715837
719o16طب المـــنيامفيد معوض مكرم لبيب
رياض اطفال المـــنيا طالباتاالء على شعراوى عبد الحكيم713366
تجاره بنى سويفحسام مصطفي شعبان مصطفي72112
طب اسنان القاهرهرقيه صالح ابراهيم محمود47623
هندسة شبرا بنهايوسف محمد خالد محمد125791
5oo363تجاره جامعة دمياطايه اشرف عبد الحميد متيرد
3o2876نوعية بنهااسراء محمد احمد بشير زهران
هندسة كفر الشيخاسامة حمدى عبد العاطى احمد فراج379924
74o966هندسة اسوانياسمين محمد حسن محمد
221o61صيدله طنطافاطمه جابر عبدالمعز القاضى
888o9اداب القاهرهاحمد محمد عكاشة برعى
5944o3رياض اطفال المـــنصورهمـــنار على محمد حسن الطير
صيدله المـــنصورهصباح ربيع مبروك السيد عمر572593
اثار قنا جنوب الواديمحمد ناصر عباس السيد565273
تخطيط عمرانى القاهرهتقى يس محمد مـــنيرعبد الحميد سلمان35931
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبدالفتاح محمد أنور عبدالفتاح غنيم667112
8o8834تربية سوهاجايه محمود ابراهيم عبد العال
454o18هندسة االسكندريهايمـــن الجبالى عبد النبى محمد عمر
78577oطب اسنان جنوب الوادىاسماء عبد المـــنعم عبد العال محمد
تجاره المـــنصورهنهاد ابراهيم على عبد الجواد حسن589946
اداب القاهرهسلمى محمد عبد الحليم خزبك16696
هندسة شبرا بنهاساره محمد عبدالحليم السيد283347
تجاره كفر الشيخمحمود كمال ابو العباس محمد كشكوشه384793
64o569اداب عين شمسدميانه جميل ميخائيل سليمان
2o3667علوم القاهرهيارا طارق حسن محمد
تجاره الزقازيقشريف السيد محمد ابوزيد523931
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخاحمد محمود محمد حسن الخيارى375735
34o192تجاره دمـــنهورمـــنى هانى رجب محمود
3o29o2تربية ابتدائي بنهافاطمه طارق محمود احمد خليل
تربية أساسي اسكندريةاسراء عاطف محمد البقلى337846
هندسة القاهرهمحمد عصام ثابت محمد267595
تربية أساسي اسكندريةآالء يحيى رجب مرسى الديب 423348
36o918اداب طنطاامجد محمد احمد احمد عبدالمطلب
37o841هندسة االسكندريهاسماء عبدالمقصود عبدالعزيز محمد المسيرى
صيدلة المـــنيااسحق نجيب عوض جرجس717351
411o45نوعية االسكندريهمريام رافت الياس نجيب شمالى
3o4742طب اسنان طنطامريم مصطفى احمد محمد موسى
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةتقى هانى عبدالسالم محمود عبد السالم229646
36o9o4تجاره طنطااحمد رمضان عباده اسماعيل محمد ابراهيم
5o1837تجاره جامعة دمياطروان فتحى محمد نصار
اداب كفر الشيخمحمود احمد امام احمد القطرى381853
تربية دمـــنهورامـــنية صبري كامل محمد جنيدي429554
السن عين شمسضحى سيد طه موسي151727
تربية طنطاسلمى عبدالحميد عبدالجابر محمد الشدودى495656
تربية كفر الشيخماجد يحى الشربينى الحسينى فرج381119
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كليةاسمجلوس
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد محمود سيد محمود شديد193919
اعالم القاهرهغاده محمود حسن محمد48715
تربية اسيوطاسراء على عبد الصبور زكى796918
38o687نوعية كفر الشيخسميه عالء الدين علي محمد متولي
تربية العريشمحمد عيد حسن عايش666251
طب بنهادينا محمد الشحات السيد516275
718o35طب بيطري المـــنياعمر سيد السيد ضف هللا
هندسة اسيوطمحمد صابر ثابت احمد799646
34684oهندسة االسكندريهيمـــني محمد فؤاد مـــنصور مليس
2668o5هندسة المـــنياعاصم طارق السيد سليمان
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد ايمـــن السيد زهران212998
تجاره المـــنصورهاحمد محمد السعيد عبد العزيز الشــاذلى592158
اثار القاهرهمـــنى جمعه سعد السيد البستاوى336235
265o6oكلية البنات تربية عين شمسمارينا هالل رشدى توفيق
43144oتربية دمـــنهورسماح رجب عبد هللا فرج
21151oطب القاهرهوالء خالد عبدالوهاب على
74o3o5تربية ابتدائي قنا ج الواديزينب شوقى محمد حسن
2ooo34تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناسراء سعد عبدالاله احمد
اداب االسكندريهمريم سيد صالح الدين محمد على417259
هندسة الزقازيقمحمد ماجدى عبد اللطيف محمد نوفل586996
72o85oطب بيطري المـــنيانارمين ابراهيم دميان فهيم
تجاره عين شمسمريم صابر احمد عبد القادر28238
طب القاهرهسلمى عمارة جمعه عبد الحميد43194
2695o1تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمصطفى احمد احمد سالمة
5o9151عالج طبيعى القاهرهحسام ياسر عبد المطلب عرفة مسلم
65o853تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود السيد عبدالحليم احمد
هندسة الفيومحمدى السعيد عبدالحميد ابوالعطا حجازي375738
طب اسيوطعبد الرحمـــن عمر عبد العال محمد791399
هندسة المـــنصورهسعيد ناجى محمد راشد الجمل577829
81657oتجاره سوهاجمحمد حسن نظمي مطاوع
22576oكلية الصيدلة ج الساداتفاطمه حسن محمد عبدالمقصود
3o4557هندسة عين شمسنجالء محمد مـــنصور حسن
2684o6كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةبسنت ماجد مريد شحاته
طب بيطرى بنهامارينا سامى نجاح اسحق283175
هندسة عين شمسمحمود ايمـــن فريد السعيد116366
هندسة طنطاالسيد محمد السيد  ابراهيم عبد العظيم357676
تربية ابتدائي كفر الشيخذكرى أشرف يوسف محمد عبدالعاطى381995
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىعلياء عبد الخالق يحيى فرغل742349
56o575هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن سعد وفيق نصر حسانين
هندسة االسكندريهشروق حاتم حسنى ابرهيم454514
تخطيط عمرانى القاهرهمحمد رمضان الشحات ابوسمره568628
تربية المـــنصورهحنان محمد عبد المجيد محمد حلوه575449
تجاره انتساب موجه الزقازيقعمر مجدى حسين موسى ايوب516941
29451oتجاره بنهامحمد مصطفى عبدالخالق عوض
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانياسمين طارق مـــنصور احمد261315
225o37تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتنبيله ماهر عبداللطيف ناصف
2o3855تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى ماهر محمد عطا هللا
8o7512اداب سوهاجاسماء على راشد احمد
3o4154هندسة عين شمسمصطفى السيد فؤاد احمد
34142oاداب االسكندريهروان ابراهيم احمد ربيع
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعهد مـــنير سيد محمد عاشور18274
كلية البنات آداب عين شمسهاجر عبد هللا بكليش عبد هللا134213
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1879o2هندسة عين شمساحمد محمد سعد سعد الشين
تربية بنى سويفلمياء لطفى سعيد جادالرب68524
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةزينب فتحى عبدالفتاح محمد225137
اداب قنا ج جنوب الوادىندى احمد الحسينى الجابرى238139
تجاره طنطااحمد اشرف بسيونى زياده357291
طب كفر الشيخريهام محمد السيد خطاب383942
تجاره عين شمساحمد ناصر احمد عبد الرحمـــن23482
5172o7اداب الزقازيقاسحق روماني نصيف رزق
اداب الزقازيقياسمين عبد الحميد عطيه عراقى خليل511834
السن عين شمسجوليانا اسامه البير اسحق129861
2177o4حاسبات ومعلومات شبين الكومامير محمود ابواليزيد رمضان
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىهاجر سيد احمد مصطفى ابو العنين151859
نوعية االسكندريهايمان خالد السيد السيد موسى424152
هندسة القاهرهمحمد جمال عبد العليم محمد24385
تجاره طنطامحمد عبد العزيز عبد الحميد السولية578819
هندسة قنامحمود سعد احمد ابراهيم733588
71oo35طب المـــنيامحمد اسامه محمد عبد الرحمـــن
نوعية بور سعيدايه ابراهيم موسى محمود666773
1184o7هندسة القاهرهميروال ممدوح باخوم يسى
طب بيطرى القاهرهمـــنار ممدوح حامد عرابى35633
طب بيطرى دمـــنهوروفاء بهاء الد ين فرج عبد القوي فرج445822
7389o3تجارة قنا ج جنوب الواديعبد الحميد الشريف عبد الحميد عبد العال
هندسة عين شمسعبدالرحمـــن اسامه مصطفى مصطفى االمام195884
اداب انتساب موجه عين شمسندى راشد الدومه اسماعيل298319
37814oتربية ابتدائي كفر الشيخدعاء محمد شعبان خليفة
65o25طب بنى سويفاسماء عدلي محمد زيدان
23o939هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد شندى عبدالفتاح خالف
اداب االسكندريهمحمود عبد الحميد اسرافيل عيسى335596
إعالم ج جنوب الوادىمريم جميل وهبه حنا سليمان339953
116oo1هندسة عين شمسجهاد اسامه تمام على
صيدله عين شمسحنان هشــام سيد محمد احمد268677
تربية الزقازيقامانى محمد اسماعيل راشد637836
52o58اداب القاهرهصابرين محمد محمود شرف الدين
صيدله المـــنصورهبهيه محسن محمد على محمد جعفر582876
2214o6اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد سمير لطفى محروس
76o826هندسة قنامحمد حسن يوسف محمد
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةايه محمد ضاحى ابراهيم226211
اداب القاهرهمها محمود محمد عبدهللا198252
695o5تربية ابتدائي بنى سويفاحمد عبد التواب محمد حماد
8o8776هندسة اسيوطمحمد مصطفى على محمد
اداب المـــنيامحمد مخلوف راشد عبد السالم711467
كلية هندسة بنهاشــادى ايمـــن محمد صالح طه عمر513645
اداب المـــنيامينا حنا حنا مرقس717971
اداب سوهاجنورا محمود موسى محمود814374
7919o8اداب اسيوططه عامر عبد التواب عبد الرحيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود محمد عابدين محمد حامد273742
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسمر على احمد عبدالعظيم271838
تجاره القاهرهيوسف سيد عبد العزيز ياسين125214
سياحه وفنادق االسكندريهساره موسى محمد موسى419743
اداب القاهرهندى عثمان ابراهيم محمد267874
36171oطب طنطابوال جرجس عبد المسيح يوسف خليل
السن عين شمسمي صالح علي صالح37385
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صيدله الزقازيقامـــنيه حسن محمد عبد الحميد روميه587621
صيدلة اسيوطمادونا محسن كامل سعيد816399
اداب طنطامحمد السيد محمد البري357311
تجاره المـــنصورهمحمد غالب احمد الجميعى الدموهي575876
38o222تجاره كفر الشيخسمر سمير عطية عبده البستاوى
طب عين شمسعبد الرحمـــن اشرف سيدالبدوى تونى714446
رياض اطفال االسكندريه طالباتياسمين التهامي عاطف ليمونة372179
41949oتربية أساسي اسكندريةميار احمد السيد على يوسف
7156o4هندسة المـــنيااحمد جالل محمد حسين
23o919صيدله الزقازيقعمر عادل محمد عمر خليفه
صيدله االسكندريهمحمد توفيق عبد العزيز محمد حمادى433368
طب االسكندريهمحمد احمد محمد احمد البنا439598
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسساره رمضان االحمدى حسين السيد524528
2o815oتربية حلوانايه محمد ابوالفتوح محمد بركات
عالج طبيعى ج كفر الشيخدينا هاني شــاكر ابراهيم راشد364858
56o785تربية ابتدائي المـــنصورهفردوس عبد الحكيم المتولى احمد النقيب
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسنورا ممدوح السيد محمد تمساح636287
كلية البنات آداب عين شمسامانى سعيد محمد عبدالظاهر291748
اداب قنا ج جنوب الوادىايه عبدالمعبود سليمان عالم735664
13559oهندسة حلوانمحمد ايهاب محمد خيرى محمود
كلية األلسن ج أسوانمحمد صالح العادلى محمد821428
66o15اداب بنى سويففاطمه جمال سلطان يونس
تجاره المـــنصورهمصطفى محمود احمد ابراهيم السالمونى588352
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفهدير رجب خليل عبدالعاطى سالمه356633
تجاره االسكندريهبيشوى رزق مـــنير رزق يوسف415549
هندسة المـــنصورهمصطفى اسماعيل عبد اللطيف العيسوى491731
تربية اسيوطمحمود عادل محمد سيد796575
اداب انتساب موجه عين شمسمصطفى جمال السيد فرج297719
4461o5كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورجيهان نصر شعبان عبد الوهاب
82o887تربية ابتدائي اسوانناديه سالم قبيص محمد
3o167طب القاهرهاحمد محمد عبد هللا احمد
6922oاداب بنى سويفهدى عبد النبي احمد محمد
طب بنهاندى ابراهيم عبدهللا ابراهيم277968
صيدله االسكندريهاحمد السعيد محمد محمد الشويل375253
دار العلوم ج القاهرهايمان رجب ابراهيم محمد الشهاوى27221
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمد ابراهيم الشعيبى49973
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسخلود خالد غريب سالم زايد655384
طب اسنان عين شمسريم عدنان عامر مخلوف121979
اداب حلوانهبه هللا احمد عبد الصمد احمد137465
اداب قنا ج جنوب الوادىرانيا احمد محمد بكرى738298
تربية طفوله ج دمـــنهوراسراء بسيوني فرج شلبي431258
نوعية الزقازيقزينب اسماعيل محمد عيد غالى642475
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمر محمد عبدالسميع محمد653578
199o55هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد محمود محمد عبدالمعطى
نوعية موسيقيه الزقازيقايمان محمد فؤاد محمد521134
صيدله المـــنصورهابتسام سعد سعد الطنطاوى573752
اداب المـــنصورهاسراء االحمدى محمد عبد العال561611
13626oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسعاد مجدى حسين احمد
علوم المـــنياعمر عبدالعزيز حسن عبدالحكيم754537
اداب الزقازيقالهام جمال عبد هللا السيد667717
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانالسيد محمد السيد محمد صقر133165
اداب انتساب موجه القاهرهرحاب السيد عبد القادر بالس34569
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اداب طنطارانيا رضا عبد هللا حامد وكوك498198
طب سوهاجمحمود عبد القادر صابر اسماعيل811728
حقوق المـــنصورهايه ناصر ابراهيم محمد الوصيفي662681
كلية البنات آداب عين شمسايه وحيد ابراهيم على239322
44o9o7صيدله االسكندريهمحمود رضا السيد قطب رمضان
تربية ابتدائي كفر الشيخايمان محمد مصباح السيد احمد377728
طب االسنان المـــنياهدى شحاتة عبد البديع محمد712562
تجاره بنى سويفديفيد سامح قلينى فرج هللا722436
طب االسكندريهسماهر محمد رمضان عطيه بالل412565
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد جمال فرحات حسن223719
72932oتربية المـــنياهناء محمد عبد الكريم رضوان
اداب القاهرهاسماء سعيد رمضان محمد39279
هندسة المـــنيامحمود محمد احمد على754612
تربية حلوانهدير عبد هللا احمد عبد اللطيف37272
اداب انتساب موجه االسكندريهعمر محمد على سليمان387833
63625oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسحازم عمر عبدالرازق محمد
3o1957تجاره بنهامحمد هشــام سامى ابوسريع
1962o8تجاره عين شمسندى عالء نعمان نعمان الشــافعي
تربية عين شمسايه ابوالحمد مرتضى ناشد274293
6o739عالج طبيعى القاهرهاحمد رأفت مامون محمد
تربية كفر الشيخايمان ادهم محمد رضوان374547
2o2552تجاره القاهرههدير ابراهيم دكرورى عبدالهادى
تجارة قنا ج جنوب الواديعبدهللا عبدالسميع احمد ابراهيم747376
كلية طب االسنان جامعة أسيوطاالء رشــاد محمد خالد787617
حقوق القاهرهاحمد مصطفى فتحى سطوحي211131
نوعية موسيقيه المـــنياهيام اشرف عبد المـــنعم عبد الفتاح728315
تربية ابتدائي طنطاشرين ضياء يوسف الدرسى494636
هندسة القاهرهمينا نهاد زارعى لوقا114744
حقوق المـــنصورهمحمود محمد محمد محمود الدماطي376156
19o822علوم القاهرهمصطفى ماجد احمد انور عمر
723o6تربية الفيومجهاد حسين قرني حسين
تجاره بنى سويفاحمد سيد محروس سيد93863
تجاره انتساب موجه قاهرهدميانه شحات خليل جرجس24811
14o354اداب حلوانميرال اشرف حسان محمد
طب عين شمسهدير محمود رمضان تمام283692
تربية قنا ج جنوب الوادىهالة سيد شوقي محمد741678
رياض اطفال المـــنصورهاسراء عالء عبد الهادى الحنفى الشربينى582356
2819o8دار العلوم ج القاهرهمحمد عصام الدين على ابراهيم
37818oعالج طبيعى ج كفر الشيخمـــنة هللا حامد ابراهيم سليم
رياض اطفال بنى سويففاتن ابو الفتوح كامل محمود729997
5o3445هندسة بترول وتعدين جامعة السويسماجد علي الشربيني ابراهيم شجاع
تربية حلوانايه رضا مـــنصور عبد الحليم59855
279o26اداب انتساب موجه بنهااسراء ابراهيم محمد محمد امبابي
تجاره انتساب موجه قاهرهنورهان خالد رمزى عبد النبى القط58554
261o13تجاره بنهافادى دميان نصيف ديمان
صيدلة اسيوطنوران عبدالمجيد محمد عبد المجيد728453
114o83اداب انتساب موجه عين شمسماري عاطف نسيم صليب
هندسة اسيوطمحمد على احمد عمار788325
اداب المـــنياكيرلس يعقوب حنا صادق728567
كلية البنات تربية عين شمسساره طه محمد عبدهللا عاشور288829
3o957اداب انتساب موجه القاهرهخلود محمد زكريا مصطفي
8oo22هندسة الفيومفاطمه محمد عيد احمد
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حقوق سوهاجحسناء محمد على حسن812833
صيدله بنى سويفوالء عبد الوهاب سعيد عبد الحفيظ64274
اداب االسكندريهانجى اسامه حسن محمود السيد 423354
هندسة القاهرهعبد هللا احمد محمد الشحيمي56831
58o814تربية ابتدائي المـــنصورهاسالم رضا عبد المجيد الديسطى السيد
5896oتربية حلوانداليا صفوت احمد فرج
صيدله المـــنصورهايمان محمد عبد العال حسن581811
طب اسنان كفر الشيخكريم طايل عبدالعزيز محمد مصطفي381746
اداب عين شمسساره هشــام مصطفى محمد على119596
اداب االسكندريهأميرة عصام شعبان حامد الرجال428224
65468oتربية االسماعيليهزينب خالد سعد بشير
اداب بنهاابراهيم صالح ابراهيم احمد رجب279123
8o8869تربية سوهاجمـــنى فتوح ناشد مكارى
317o9كلية األلسن سوهاجنرمين محمود عبد العزيز عبد هللا
هندسة شبرا بنهااسماء محمود ناجى الدسوقى بيبرس262516
2o77oهندسة عين شمسماهر مجدى كمال موسى عبد الحليم
64o848طب القاهرهاحمد رأفت سليم محمد شعيب
هندسة اسيوطخالد احمد ذكى رزق السماحى664243
تربية المـــنصورهتقى محمد محمد فكرى محمد على يوسف576294
عالج طبيعى ج كفر الشيخياسمين محمد كمال عيد349653
788o19اداب اسيوطزينب محمد مصطفى محمد
1248o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماريان ماهر شبيب مكارى
هندسة القاهرهساره محمد احمد لطفى المرسى118228
2o1846اداب القاهرهعبدالرحمـــن عصام ابراهيم علي ابراهيم
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبد هللا عبد الشــافى صالح عبد الشــافى491417
هندسة القاهرهسلمى ابراهيم اسماعيل محمود عيد28625
578o8oطب بيطرى المـــنصورهايه محمد على ايوب
اداب انتساب موجه عين شمسمحمد سيد اسماعيل بيومى147487
اداب القاهرهجيهان مسعد محمد عبد الفتاح148842
22o423اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدهللا محمد عبدالحميد عيطه
2o8393تجاره عين شمسحازم على حماية هللا محمد بالل
3456o7هندسة االسكندريهعلي هشــام امام ابو العال امام
هندسة طنطااسالم العباسى السيد ابراهيم العباسى562673
تربية ابتدائي كفر الشيخسحر ياسر محمد ربيع369296
14o1o5هندسة المطريه جامعة حلوانابانوب ممدوح صدقي بشــاي
تجاره عين شمسيوسف احمد فتحى عبد السالم29992
تجاره بنى سويفوالء حنفي محمود ابراهيم68346
كلية هندسة بنهامصطفى السيد محمد سيد رجب279252
8o4189تربية سوهاجمحمد محمود محمد امين
صيدله االسكندريهميرنا ايهاب أحمد محمود حسن الصفتى468833
هندسة المـــنيامحمود فولى محمود حسن724543
تربية كفر الشيخاسراء محمد دسوقى احمد ابوسكين374118
58378oتربية المـــنصورهنورا صفوت محمد على
5o9866اداب الزقازيقصباح احمد حسن مصطفى
2o6911صيدله عين شمساسماء رشدى محمد كمال ابو العينين
تجاره انتساب موجه المـــنصورهسلمى السيد ابراهيم محمود مصطفى571635
اداب االسكندريهمريم ابراهيم احمد احمد خميس423992
4188o1اداب االسكندريهاحمد عشماوى هاشم عشماوى ايوب
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفنوران كمال الدين حسين عبد الباقى72456
221o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا خالد حسن صالح حامد
اداب عين شمسعلياء سمير محمد السيد288838
2926o6تجاره عين شمسروفائيل نشــات سولایر جورجى
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تجاره القاهرهمروه فتحى محمد محمد على148888
5o5235هندسة طنطااسماء مصطفى عوض هللا مصطفى حجاز
7o359تربية بنى سويفالزهراء صالح عبد هللا عبد المـــنعم
تربية طفوله الزقازيقالشيماء محمد حسين محمد649349
5132o8طب الزقازيقباسل وليد محمد شكرى الصادى
8o6152اداب سوهاجنورهان على عباس عبد هللا
16o45هندسة بني سويفمحمود عبد العزيز سيد ليثى
تربية بنى سويفاحمد بدير يحيى شلبى68124
34535oهندسة االسكندريهحسن محمد حسن احمد عبد الحميد شوشة
41o123اداب االسكندريهرودينا محمد محمود محمد يوسف
36842oصيدله طنطاجهاد صفوت عبدالخالق ابراهيم
صيدله حلوانمجدى سعيد احمد عطيه البرماوى272739
65o549تجاره الزقازيقاحمد محمد محمد عبد العزيز
تربية ابتدائي المـــنصورهفاطمه سمير صبرى ابراهيم جاد هللا572794
15241oصيدله القاهرهسمية العزب سالم العزب
هندسة عين شمسمـــنة هللا وليد شــاكر حنفى123439
738oo4حقوق قنا جنوب الواديامانى احمد عزت محمد رمضان
64o547تربية ابتدائي الزقازيقسندس مجدى عباس رضوان
3o9314السن عين شمساميره سيد ابوزيد محمد ابوزيد
35486oطب طنطاوالء احمد احمد عبد العليم
اداب االسكندريهندى هشــام عبد الرازق على بركات411272
تجاره المـــنصورهعبد هللا مراد احمد على جمعه588677
8o6887صيدلة اسيوطرانيا كميل صالح سعد هللا
تربية طفوله كفر الشيخبسمه سمير فتحي السيد خليل377978
تجاره طنطانهال مجدي عبدالعاطي مشرف496488
اثار قنا جنوب الواديإيمان إبراهيم أحمد سنوسي749437
اداب بنهاسمر عبد ربه حسن عبد ربه278491
اداب االسكندريهعبد هللا جمال محروس عفيفى موسى416611
هندسة المـــنياطارق رمضان بسيونى محمد714513
تربية ابتدائي بنى سويففاطمه ابوالليل محمد احمد67285
علوم بنى سويفلمياء خالد جمعه هاشم68386
سياحة وفنادق المـــنيابطرس صالح بطرس حنا713126
تجاره االسكندريهنرمين مجدى فخرى شحاته423272
6o125تربية حلوانحميده عادل عبد اللطيف عباس
467o7هندسة القاهرهفاطمه هشــام لطفى عبد الغنى
تجارة قنا ج جنوب الواديفارس محمد عوض عبد النعيم814947
645o44نوعية الزقازيقنورهان خالد الشناوي محمد
153o11تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد سيد كامل
صيدله المـــنصورهخالد نجيب محمد محفوظ محمد588724
اداب المـــنصورهياسمين محمد الشــافعى محمود محمد عثمان563157
5o17o2تربية جامعة دمياطمروه محمود عوض الخليفه
طب المـــنياهاجر محمد نجيب عبد الفتاح722114
اداب االسكندريهمصطفى عصام عباس مبروك الحناوى416712
طب القاهرهعزيزة محمد شمس الدين الرمادى385335
هندسة المـــنصورهمحمد احمد الشحات احمد االختيار491282
4971o5اداب طنطامحمد مجدى زكى عبد هللا المسدى
السن عين شمسامـــنيه عادل ابراهيم محمد على341375
هندسة المـــنصورهمحمد خالد انور عبد الفتاح زهره591532
حاسبات ومعلومات عين شمسمايكل ديمترى فيكتور الكسندر192942
48665oتربية طفوله طنطاأالء شريف عشرى البالط
طب االسنان المـــنياهالة ابراهيم على عبد الحميد714924
445o8حقوق القاهرهريهام رفعت على محمد
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668oo5نوعية الزقازيقمحمد سعيد جمعه عبدالفتاح عليان
7416o4تربية قنا ج جنوب الوادىاحالم اسعد خضري دنقالوي
حقوق عين شمساحمد شوقى احمد عرابى281233
41o3oحقوق القاهرهاحمد عثمان عبد الموجود بشير
فنون جميله فنون االقصرهبه ايهاب الدين فكرى عبدالمـــنعم والى261714
رياض اطفال الفيوم طالباتجهاد جمال محمود محمد65536
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن احمد محمد مـــنصور123376
نوعية موسيقيه طنطامـــنه هللا احمد احمد محمد شتات364672
هندسة عين شمسمحمد طلعت محمد محمد مصطفى267126
اداب دمـــنهورمحمد خيرت عطيه جبر427262
تجاره دمـــنهورحسام حسن حسن الحلوانى426455
هندسة القاهرهايناس هانى علي محمد36881
82472oتربية ابتدائي اسوانياسمين جادالرب قنوش عمر
تربية ابتدائي شبين الكومساره بشندى محمد بشندى224875
29o349اداب انتساب موجه عين شمسمـــنه هللا هشــام حسين عبدالحميد عرفات
2948o7تجاره عين شمسمصطفى محمد حسنى يوسف حسنين
8o3749علوم سوهاجهند ممدوح احمد احمد
3oo467اداب انتساب موجه بنهاامل حسن سعد ابوالمجد
43563oعالج طبيعى ج كفر الشيخمـــنال مدحت محمد محمدعلى
اداب عين شمسمارى وديع عياد كامل153612
28449oتجاره بنهامصطفى شعبان السيد محمد
تربية فرع الوادى الجديدسلوي محمد حنفي محمد749451
هندسة المـــنصورهلقمان على حسن على593675
اداب االسكندريهفاطمة صالح محمد ابراهيم ابو الخير411745
تربية الغردقة جنوب الواديندا عبدالرحيم حمزه حسين237438
27977oاداب بنهاحسانين احمد حسنين محمد عبدالهادى شرف الدين
حقوق المـــنصورهاحمد عبد الحميد على ابوالسعد بغدادى573847
28o666اداب انتساب موجه عين شمساحمد سيد عواد على
هندسة عين شمسمصطفى محمد صديق جاد صقر187879
2939ooاداب بنهااحمد خالد محمد محمد عامر
1958o2صيدله عين شمسعلى هشــام على السيد مـــنتـصر
معهد فني صحى رياضه المـــنصورةمحمود كمال محمد المتولى غزى564988
238o34تربية الغردقة جنوب الواديدينا رشيدى محمد يوسف
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسسمر محمد السيد محمد على653292
57414oصيدله المـــنصورهامل عبده محمد عبده السيد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةروفيده اشرف احمد محمود788844
هندسة االسكندريهمحمد خالد ابراهيم على حمزه458558
73o159طب بيطري المـــنياصفاء سيد محمد سعيد
42o814تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد عمرو بيومى السيد يوسف
7179o1تجاره بنى سويفحسن محمد موسى جاد الكريم
3ooo8oطب بنهاهاجر ابراهيم الصديق عطيه سالم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد اشرف سعيد عبدالعظيم227756
28735oهندسة شبرا بنهامحمد صبحى احمد عبدالمـــنعم
تربية اسيوطفاطمه على خليل جاهين796947
صيدله طنطاهدير إبراهيم محمود مبروك عون354569
تجاره دمـــنهوراسالم محمد عبده على عثمان338414
44794oطب االسكندريهسندس شريف محمد مسعد الروينى
السن عين شمسندى يحى عبد الرازق  يونس داود353846
طب اسنان جنوب الوادىضحى علي عبد العزيز عبد العال759179
15221oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسمة نسيم عوض هللا زكى
تجاره المـــنصورهمحمد عطيه ابراهيم فوده البحيرى577671
اداب االسكندريهمحمد وجدى محمد رمضان الوكيل337341
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هندسة المـــنيامحمد عرفة ابراهيم محمد715879
اداب اسيوطهشــام سامى عنتر ابو رحاب827438
63648oتربية جامعة السويساروى ايهاب لبيب محمود
طب المـــنياعبد الرحمـــن حسين حسين صالح718943
تربية الزقازيقنور ماهر محمد فاروق امين642646
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدهللا السيد يوسف كامل ابوريه287127
3638o2تربية ابتدائي طنطاسمر احمد محمد البحيرى
79ooooحاسبات ومعلومات اسيوطمحمد عبد الرازق عبد الحميد على
هندسة طنطامحمد وائل عبد المـــنعم عبد العظيم358593
1536o8اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه رشدي محمود محمد
هندسة المـــنصورهعرفه رضا فتحى النبراوى495322
42o75oتجاره االسكندريهعمر عبد االله على محمد ابو الخير
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاحمد محمد فاضل عبدالنعيم311683
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهشــام عمادالدين محمد محمود الحفناوي188952
38o214تربية طفوله كفر الشيخريهام حبشي بسيوني عبده البستاوى
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةمحمد فتحى محمد على احمد583242
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن بدوى محمد جمال محمود711421
صيدله طنطافاطمه ناصر قطب الجزار356429
صيدله االسكندريهروان ايمـــن محمد عبدالحميد بسيونى413229
هندسة االسكندريهبسمه صالح رشــاد محمد351255
صيدله طنطاعمرو كارم محمد على الشوربجى442478
صيدلة اسيوطاسراء رزق عبد الراضي احمد816517
7115o8طب القاهرهابراهيم محمد ابراهيم خليل
تربية اسواناسماء عبد المطلب ركابى عبد الرازق822677
26827oصيدله عين شمسعلياء هشــام فتحى عبدالفتاح
8o2738طب اسيوطرانيا عبد الرحمـــن عبد العال احمد
هندسة االسكندريهنور عصام جابر رمضان الغرابلى414891
تجاره االسكندريهسلمى سنجام خالد عبد اللطيف عباس422948
14892oاداب حلوانيارا خالد محمد عبد المحسن
375o47كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمصطفى على مصطفى الزعفرانى
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايمان رشــاد محمد محمود طرابيه449438
8o7384تربية سوهاجنورهان خلف محمد حسن
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفريم هانى عمران عبد العاطى مصطفى658897
27o93اداب القاهرهاسماء جمال ابراهيم عفيفى
5o3699تربية جامعة دمياطهدياء حامد رمضان محمد بدوي
تربية طنطاتسنيم هجرس مصطفى بيومى363774
52o597علوم الزقازيقاحمد عبدالرازق محمد دغيدى
صيدله عين شمسمونيكا عاطف مكرم ابراهيم191166
تربية ابتدائي جامعة السويسسلمى عاطف محمد مسلم659759
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسين هاشم محمد زيدان احمد189444
تجاره االسكندريههيثم محمد حسنين حسن الجمل345766
تجاره االسكندريهمحمد خالد عطا عطا السيد صقر344335
8o5o3تربية ابتدائي الفيومهيالنه جورج حليم برسوم
تربية ابتدائي المـــنيااحمد نادى عبدالرشيد محمد726516
هندسة حلوانجهاد عماد الدين اسماعيل محمد27662
صيدله طنطامحمود سعيد على أحمد صالح ابو عمر442581
448o19كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورميكال يوسف صبحى زكى صليب
تربية ابتدائي طنطافتحى السيد فرج المطاطى358633
51o918هندسة الزقازيقمحمد لؤى ابو العباس عبدالحليم شهوان
تجاره بنهاحسام محمد احمد مصلحى شحاتة279142
طب بيطرى القاهرهبوال ايمـــن يواقيم بسطا114663
79991oطب اسيوطميرفت ماهر سعد زخارى
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58o769هندسة المـــنصورهمحمد ماهر شحاته حسن
5o6724اداب جامعة دمياطاسراء عبد الفتاح محمد السيد قايد
تربية رياضيه / بنات طنطاحبيبه وحيد عزت محمد363776
هندسة الفيوممحمود عمر السيد عمار77918
تجاره عين شمساحمد عاطف عبدالسالم السيد294681
8o9578حقوق سوهاجدياب على اسماعيل على
411o48فنون جميله فنون ج االسكندريهمونيكا الفريد البير مرقص ميخائيل
4271o1تجاره طنطامحمد سمير نصر عبد الستار زعتر
اداب المـــنيارانيا عماد محمد عبد الرحيم729123
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود عبدربه محمد عبدربه عبد العزيز573312
صيدلة سوهاجمكاريوس كليب جاد الرب سلوانس817855
فنون جميله فنون ج االسكندريهاسراء احمد محمد محمود داوود341355
كلية األلسن ج أسواننهى لطفى ابراهيم عبد هللا359292
تربية كفر الشيخاالء حسن صبحي الشــامي374624
تجاره جامعة دمياطزياد طارق محمد كمال البواب499865
طب القاهرهاالء ايمـــن محمد ربيع محمد124334
طب المـــنصورههناء محمود طاهر احمد الجزايرى577165
تربية بنهادعاء يحيى عبدالحميد رمضان286237
56o484كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةمريم عصام عبد الحى صالح محمد
هندسة اسيوطرضوى عماد الدين محمد ابراهيم عوض455472
1316o7تربية عين شمسابراهيم مـــنير عبد اللطيف محمد
8o3753تربية سوهاجاحمد حسن على محمد
اثار القاهرهرحمه عبد الناصر امام محمد42281
تجاره انتساب موجه قاهرههدير اشرف على محمد عبد المؤمـــن156198
645o16اداب الزقازيقميرنا عصام فتحي ابراهيم
اداب االسكندريهاسماء ياسر محمد قطب الفيل349247
طب المـــنصورهاسالم الشحات على على جاد هللا578562
29816oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهاجر محمد محمود عبدالمـــنعم
إعالم ج جنوب الوادىصفاء محمود حسانى مصطفى733729
طب بيطري المـــنياايه فتحى محمود على722294
293o96كلية البنات آداب عين شمسمريم محمد مختار محمد عبده الشرشــابى
تجاره جامعة السويساحمد محمود محمد سليمان656792
2684o2كلية بنات شعبه طفوله عين شمسايه محمد محمود حسن
5173o8تربية رياضيه بنين الزقازيقمحمد محمد رجب عامر
19o8o9اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةجرير طه محمد احمد عثمان
تمريض بنهاثراء عبدالرحمـــن محمد ابوعجوه496153
821o17هندسة اسوانالمعتز با جمال احمد حجاج
34o317طب االسكندريهاسراء محمد عباس محمد صديق
تربية االسماعيليهبسمه محمود اسماعيل ايوب656653
 تربية الساداتمحمود شريدح عبدالحق مبروك223785
745oooتربية قنا ج جنوب الوادىنفيسه مصطفي محمد توفيق
3o1641السن عين شمسزينب محمد بدوى عوض
تربية كفر الشيخاالء محمد عبد الموجود عبد الحليم384288
هندسة االسماعيليةعبد هللا محمود محمد عبد هللا محمود655254
طب بيطرى الزقازيقعبد هللا صبرى عبد هللا مباشر513375
49846oتجاره طنطاالسيد عبدالباسط علي عبية
اداب حلوانوجدى ظريف عياد حليم267415
8o2o5اداب الفيومهبة عويس صوفى احمد محمود
13959oهندسة القاهرهعماد الدين عصام جابر سالم
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمرقص كمال سعد جندي32991
كلية البنات آداب عين شمسندى على محمد موسى298322
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمـــنة هللا الشحات علي أحمد عامر451375
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اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسالم محمد اسماعيل صالح651594
كلية تجارة ج أسوانمعاذ نصر الدين سيد سليمان822639
79485oتربية اسيوطرضوى احمد محمود احمد
5o2687هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن رمضان مسعد ياسين
هندسة المـــنيااحمد محمد السيد عثمان719385
3356o8حقوق االسكندريهنوح عبدالكريم ضيف مجيد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد طاهر محمد الغرباوى212626
279o52تربية ابتدائي بنهاندا حلمى عبدالفتاح النادى
اداب اسيوطمحمود سعد مهران حماد788223
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرتيبه محمد محمد محمد44493
تجاره جامعة دمياطاحمد محمد صبرى مسعد جودة499828
6573o1تربية جامعة السويساسراء فوزى فهمى موسى
نوعية الزقازيقهبه جميل عبد الفتاح الشحات عبد الفتاح638355
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدى عالء الدين يوسف ابراهيم126594
تجاره عين شمسعبدهللا محمد احمد حسين273286
نوعية الزقازيقنجالء رضا جوده محمد ابوالعال637619
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةمـــنى ابراهيم حافظ صحصاح584528
427o67كلية اآلثار سوهاجاحمد محمد عمر ابراهيم الصفتى
رياض اطفال بنى سويفنورهان خالد شحاتة سعيد63768
51o319تجاره الزقازيقفاطمه الزهراء سعيد السيد ابراهيم صبور
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياسمين مختار عبد السالم سعد719725
34215oتجاره االسكندريهعمر اشرف عبد الهادى محمد محى الدين
اداب الفيوماسماء عادل عبد الستار عبد العزيز78786
هندسة االسكندريهمحمد حمدى عبدالعاطى محمود خالد459212
هندسة المـــنياحسين خالد حسين عبد السالم68475
طب اسنان االسكندريهمـــنار مسعد عبد الهادى الشحات451832
515o16اداب الزقازيقاميره سعيد عبد المـــنعم حافظ
44755oعالج طبيعى ج كفر الشيخهبه على عبد الحليم حسن سليم
حاسبات ومعلومات اسيوطاحمد عصام الدين يونس احمد828363
تربية رياضيه بنين الزقازيقمحمد اشرف محمد عطيه االرضي584148
نوعية بنهاحسنيه السيد عبدالعظيم عبد ربه على284896
49743oتجاره طنطامحمود على محمد عطيه ابوالعطا
تربية أساسي اسكندريةرنا عبد هللا حكم محمد ابو على417772
السن عين شمسنورهان كامل احمد السيد على151854
السن عين شمسايه مصطفى عبد العزيز امين137977
5519oتجاره القاهرهحمدى عالء حمدى خليل
تربية ابتدائي كفر الشيخحنان على عبدالفضيل على377781
35o754تربية أساسي اسكندريةاميرة عبدالرحمـــن عبدالغنى ابراهيم زيان
نوعية اشمونابراهيم عبدالعزيز احمد يونس223788
14391oصيدله عين شمسدعاء عمر محمد ابوزيد
رياض اطفال الفيوم طالباتمـــنة هللا سيد مراد على62741
تجاره الزقازيقأحمد محمد طه اسماعيل523792
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء عاطف عبدالتواب هنداوى232632
574o69رياض اطفال المـــنصورهندى صالح اسماعيل صالح مـــنصور
تجارة قنا ج جنوب الوادياالحمد شحاته حفنى محمود735855
هندسة شبرا بنهامصطفى سعيد السيد محمد مشيرف277178
تجاره انتساب موجه االسكندريهمى مسعد محمد احمد السقا424112
13o263تجاره انتساب موجه  عين شمسعمرو كمال عبد هللا فراج
هندسة المـــنصورهيوسف مقار تلميذ ملطى566474
عالج طبيعى ج كفر الشيخعبد الرحمـــن حجاج صابر حشيش443749
3o1557تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانرودينا حسن يوسف امام
27o969كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسراء عبدالمـــنعم قاعود قاسم عواجه
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58494oهندسة الزقازيقمحمد عالء عبد العليم السعيد عطيه السحيمى
2o18o4تجاره القاهرهاحمد محمود مصطفى سليمان
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن حسين عيد غنيم224385
563o86تجاره المـــنصورهسهيله السيد عبده محمد خميس
6428o1طب بيطرى الزقازيقمياده ابراهيم برهامى محمد بدوى
39341oتربية طفوله كفر الشيخياسمين صالح محمود عبداللطيف قنبر
رياض اطفال المـــنيا طالباتمى محمد سمير عبد العظيم716829
اداب طنطاوالء عبد الخالق محمد الفقى359323
3748o2كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخنورهان نبيل زيدان يحيي
كلية هندسة بنهاعبد الرحمـــن مجدى عبد الرحمـــن عطيه درويش587784
577o84تجاره طنطاعوض احمد عوض محمد شوكه
2153o5تربية طفوله شبين الكومداليا محمد محمود مقلد
تربية رياضيه بنين الزقازيقاحمد ابراهيم احمد مـــنصور521263
تربية بنهاماهينار محمود زكى عبدالمطلب299939
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حسن محمود حسن26548
تربية قنا ج جنوب الوادىاحمد عبدالعاطى احمد علي739131
تجاره بنى سويفاحمد نادى زكى محمد71814
7429o1نوعية فنيه قنالبنى عبد العزيز محمد ابو زيد
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةنيره طارق السيد محمود عبد المجيد576388
اداب حلواندينا ايمـــن محمد على نورالدين264915
معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتاحمد نجم الدين عبدالفتاح السعدى286176
طب بيطرى االسكندريهإيريني سعيد ذكا بخيت حنا347813
طب سوهاجرفيده ايمـــن على احمد829199
نوعية المـــنيااحمد عبد هللا احمد فؤاد عبد الواحد711894
تجاره بنهامحمد ياسر محمد على الصياد279812
تجاره القاهرهشيماء جمال فتحى ابوزيد129876
2o2745تربية حلوانشيماء محمود فرغل حفنى
طب بيطرى بنى سويفشــاهندا عالء احمد حسن63285
طب بنهارانيا عادل عبد الرحمـــن عبد الرحمـــن عامر446117
اثار القاهرهساره عفيفى محمد عفيفى141126
اداب كفر الشيخمحمود ابراهيم عامر ابراهيم338675
هندسة المـــنصورهمحمد سعد السيد حامد عيسى564313
295o26اداب انتساب موجه عين شمسبسنت محمود سيد محمد الورداني
2o2337هندسة عين شمساحمد سيد محمد واصلي يوسف
تجاره الزقازيقمهند محمد محمد متولى646778
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةشيرين عاطف جابر خالد احمد الصعيدى586212
طب بيطرى بنهامحمد حمدى محمد محمد حماد231333
هندسة القاهرهمحمد ايمـــن محمد صادق سيد البرلى17481
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانضحى صابر زين العابدين احمد282884
35715oتربية ابتدائي طنطامحمد شعبان عبد الجابر عبد الصمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانصفاء محمد قطب اسماعيل154329
اداب عين شمسنورا محمد احمد عبد هللا127914
447o2oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهوربسنت باسم عبد هللا اللقانى
تربية دمـــنهورشروق اشرف سعيد بلبع429434
هندسة المـــنصورهاحمد توفيق عوض توفيق583741
طب القاهرهمحمود اسامه محمود عبد الفتاح بدر129999
تربية رياضيه بنين جامعة دمياطعمر عبد الفتاح مصطفي البواب499887
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد مصطفى عبدالسميع الكومى217881
1234o6اداب القاهرهشيرين مصطفى خليل محمد
صيدله عين شمسعمر محمد عبد الحميد السويدى125251
349o67صيدله االسكندريههبة هللا خالد محمد صالح محمد
2o4736تجاره عين شمسمحمد عاطف محمد حسنين
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علوم االسكندريهمحمد السيد محمد شوقى زيدان335688
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسمينا جمال الجندى حكيم663697
1483o9اداب القاهرهمصطفى عالء ابو العال قطب شرارة
تجاره المـــنصورهمحمد محمد فوزى احمد محمد592257
1948o2السن عين شمسفاطمه الزهراء محمد عبدالحليم محمد عفيفي
8o7192صيدلة سوهاجمحمد حسن محمود مغربى
فنون جميله فنون ج االسكندريهمى احمد عبد الحميد كفافى419837
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن ماهر سيد عيد برعى38397
هندسة المطريه جامعة حلوانشروق جمعة السيد جمعة349216
اداب عين شمسمحمود اشرف سيد فيومي294792
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاسراء محمود السباعى الشين235729
تجاره القاهرهيوسف مصطفى ابراهيم مصطفى32235
تجاره سوهاجمحمد احمد محمد على785514
طب الزقازيقاحمد عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالمعطى518833
71o516رياض اطفال المـــنيا طالباتاسراء محمد محمد صالح محمد
5o252تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمراد عاطف طلعت جودة
تربية بور سعيدابراهيم حسن ابراهيم الدسوقى البدرى663842
299o71تجاره انتساب موجه  عين شمساسماء شعبان زين احمد
تجاره االسكندريهامـــنية عبد الناصر حسن احمد417325
تربية عين شمسهشــام عبدالرحيم محمد محمدالسالموني292578
37o368تربية كفر الشيخايمان بسيونى سعيد عبده
5o3589صيدله المـــنصورهساره السيد محمد البرشلى
3o1535السن المـــنياامـــنيه حامد ابراهيم عبدالرحمـــن
685o2التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةبسمه حسن عبد الحميد ابراهيم
355oo4تربية ابتدائي طنطااسماء جمال بسيوني خنيزى
تجاره انتساب موجه  عين شمساسراء صالح حلمى محمد282783
اثار الفيوموسام صبحى محمد شلبى214725
تربية عين شمسفاطمه مجدى ابراهيم رمضان289363
8o44o6تربية سوهاجمؤمـــن حامدى حسين كتانه
82o298تربية اسوانهند سعد على احمد
7489o7هندسة اسيوطمروان محمود فؤاد محمد
تجاره القاهرهمحمود ماهر محمود عبد المطلب58867
هندسة عين شمسسلمى حمدى مهنى محمد194962
612ooإعالم بنى سويفمحمد ايمـــن رجب محمود
إعالم ج جنوب الوادىاحمد فتحي رجب عبد العاطى فرحات55886
طب بورسعيدعمرو جمال عبد الناصر حسن عطيه ابو السعود664122
5612o9طب المـــنصورهمريم موريس مـــنصور يوسف
8o8493سياحه وفنادق االقصرمحمد شــاكر احمد عيسى
فنون جميله فنون ج االسكندريهشروق عاصم احمد درويش مصطفى348751
21483oتربية شبين الكومبسمه خليل السيد السبع
57o28اداب عين شمسحبيبه عادل عبد السميع عبد الخالق
تجاره الزقازيقمحمد محسن صالح باشــا643492
تربية طفوله الزقازيقهند السيد عبدالعزيز محمد514617
تربية عين شمسايمان عاطف صابر السيد127716
تربية ابتدائي الساداتاحمد محمد حسنين محمد427591
هندسة االسكندريهاحمد السيد على مرسى بخيت455245
صيدله حلوانامال فاروق سعد احمد89878
5o4644صيدله المـــنصورهخلود سامى سعد الشرباصي
هندسة حلوانعبد الرحمـــن عادل ابراهيم فرغلى48596
28698oطب بنهااسماء حواش رزق حواش
تجاره القاهرهنرمين محمد احمد محمود عبد العال128182
رياض اطفال بنى سويفهاجر سيد طه سعيد69216
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11996oحاسبات ومعلومات عين شمسنورهان خالد عبد الحميد حسن البهنسى
41o9o3نوعية االسكندريهنادين حسن إبراهيم كمال حسن على
6o956هندسة المـــنياسعد عزت سعد عزب
6726oصيدله بنى سويفمحمود طه ابراهيم عبد الجواد
رياض اطفال المـــنصورهرواء السيد مـــنصور المتولى جندى569433
654o6طب بنى سويفرحاب احمد يسن عبد العزيز
كلية هندسة بنهااحمد السيد ابراهيم الغباشي358518
تجاره بنهاحسين مصطفى محمد حسين محمد الظاهر276272
اداب الزقازيقنهال احمد ابو الفتوح احمد642517
طب االسكندريهاسراء فوزى ابراهيم مـــناع444666
هندسة المـــنيامحمد نصر اإلسالم محمود علي459374
49412oاداب طنطاوليد محمد عبدالعاطي عطية
43o326اداب دمـــنهوراية عبد الحكيم احمد جاد جاب هللا
اداب المـــنيامروه ابراهيم محمد شحاته723626
هندسة اسيوطمحمود ابو العيون سيد عبد التواب793629
هندسة طنطااحمد محمد متولى الفقى366146
السن عين شمسيارا سمير عبد الستار نصر الشربجى36465
7787oتربية ابتدائي الفيوممحمود علي عبد الجواد السيد
تربية عين شمسمحمود اشرف على عفيفى296421
35o425كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةرضوى كمال عبد المـــنعم عبد الحميد سعدهللا
هندسة شبرا بنهاكارولين عبده نعيم ابراهيم128125
اداب انتساب موجه القاهرهايه اشرف على حجازى27224
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسغاده احمد حسن مصطفى636489
إعالم ج جنوب الوادىسلمى محمد السيد محمد28223
صيدله طنطامحمود صالح زكى عبدالتواب223648
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه الزهراء محسن محمد عبد الحليم795685
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء رمضان محمود محمد الشبيرى221327
تجاره القاهرهمحمود رضوان معتمد حسن54325
3o1578التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعفاف عصام عبدالرحمـــن عبدالغني
نوعية بور سعيداحمد محمد ابراهيم ابراهيم صالح العجمى663862
8o1482تجاره اسيوطمحمد احمد يس مشرف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسين محمد عبد الستار عبد الفتاح محمد73692
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن عادل عبد النبي شحاته343913
29969oهندسة القاهرهمحمد ابراهيم محمد سالم عبد ربه
هندسة القاهرهمحمد محفوظ عبد العاطى على118965
7273o3صيدلة المـــنياهدير حماد محمد حماد
هندسة االسكندريهاحمد ابراهيم السيد شعبان عاشور342412
كلية األلسن بنى سويفيمـــنى طارق زيدان على636963
صيدله طنطانورا عبد العزيز احمد الشرقاوى363271
هندسة المـــنصورهمحمود صالح مصطفى على على571534
تجاره سوهاجخلف حلمي خلف احمد831999
444o12كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد ممدوح إبراهيم عبد الحميد
تربية ش.طفولة العريشايمان سالم على عيد666638
حقوق بنى سويفمحمد عادل عبد هللا عبد المطلب64626
تربية اسيوطعماد عبد التواب محمد عبد الاله792128
5o9157طب الزقازيقامل اشرف مصطفى هالل مروان
هندسة اسيوطعبد الرحمـــن سيد سيد ديب826348
طب بيطرى بنهااحمد قاسم احمد قاسم291434
451o84طب االسكندريهخلود مصطفى كمال احمد التداوي
65o895تربية طفوله الزقازيقنهال اشرف عبدالعظيم متولى
اداب المـــنصورهسامح عصام محمد السيد عيد575791
صيدلة المـــنياعال ناصر محمود رفاعى735121
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8o3936اداب سوهاجمحمد رفعت رجب عبد العال
صيدله طنطاتقى عادل عبدالجابر سيد احمد214593
294oo3كلية البنات تربية عين شمسرانيا رمضان عيسى الديب
تجاره القاهرهزينب محمد نجيب محمود135924
66o474تربية بور سعيدمحمد احمد جاد بركات محمد
3o1911تجاره عين شمسعلى محمد على محمد
اداب الزقازيقمـــنى علوان ابوالسعود سيداحمد518426
5763o7تجاره المـــنصورهرحمه محمد محمد احمد الصعيدي
هندسة شبرا بنهامصطفى محمد على احمد خليل281797
83o238طب بيطرى سوهاجايرين نعيم فريز ضيف
طب بنهااحمد كمال السيد الجناينى227478
3475o2هندسة االسكندريهنهال امجد ابراهيم السيد الصاوى
29o751كلية البنات تربية عين شمساسراء خالد احمد احمد
تجاره القاهرهمتولي حمدين متولي عبد هللا155462
تجاره انتساب موجه  عين شمسنور هانى محمد محمد عباس121845
تجاره القاهرهرحمه يحيى ابراهيم فرج22263
إعالم بنى سويفإبراهيم سيد إبراهيم سيد724247
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود عبدالمقصود السيد لبن233226
تربية الفيومالزهراء سالم عبد الرازق عبد الجليل76915
تجاره عين شمسياسمين يونس عثمان محمد يونس265218
طب االسكندريهبسمة ابراهيم عبد العزيز ابراهيم438849
71342oنوعية موسيقيه المـــنيامادلين صبرى سعد ارمانيوس
49564oتربية طنطاأمـــنيه عبد الصادق فاروق راضى عبد الحافظ
2o2527تربية عين شمسميار عبدالسميع امين عبدالسميع
2o7689صيدله القاهرهراندا امجد ماكين اسطفانوس
تجاره المـــنصورهامل احمد شلبى شلبى حمود591325
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عاطف فراج فرج43384
5844oهندسة المطريه جامعة حلوانعمرو فريد شوقي اللمعي
حقوق عين شمسميرنا يسرى رضا نصيف196116
طب الزقازيقهناء السيد عطيه اسماعيل518623
38o1o9رياض اطفال االسكندريه طالباتايناس ابراهيم عبد الحافظ الطويلة
دار العلوم ج القاهرهسحر عبد اللطيف عبد المـــنعم عبد اللطيف56925
34933oاداب دمـــنهورميار شريف عطيه سعد
59oo6علوم القاهرهدينا محمد رمضان محمد
اداب عين شمسندى عثمان محمد عثمان282674
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن سامى حسن محمد عوض456927
647o9اداب بنى سويفعماد على حمدى ابو الحسن
5oo377تربية جامعة دمياطدعاء سمير السعيد احمد عبد العال
حقوق المـــنصورهمحمد عبدالوهاب عبدالفتاح محمد احمد البرى381287
74o4o5صيدلة المـــنيااسراء محمود محمد مصطفى
طب بيطرى الزقازيقاحمد عبد المـــنعم السيد عبد الجليل511275
2o8213تجاره عين شمسندى جميل خير الدين الدسوقي محمد القاضي
هندسة االسكندريهيوسف اسامة خليل محمد البنا456365
8o8o5تربية الفيومحسناء جمال محمد علي
فنون جميله فنون االقصرندى شعبان فاروق بخيت788849
نوعية بنهاندى حسام سعيدالنبى ابراهيم277827
تربية طفوله شبين الكومليلى خليل محمود غنيمى الصباحى229665
حقوق الزقازيقاسالم هشــام عدلى محمد عوف667913
تجاره اسيوطباسم عباده جريس ارمانيوس794756
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عياد امين امين58669
فنون جميله فنون حلوانانجى محمد السيد محمد15698
57o199طب بورسعيدايه ممدوح احمد عبد الجليل سمك
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29354oاداب انتساب موجه عين شمسمى عبدالنبى حافظ على
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد تهامى محمد152917
صيدله المـــنصورهمحمد احمد حموده احمد ابوليله488827
3o4515صيدله عين شمسعلياء خالد مغربى حسين
نوعية المـــنياسلوى كامل عبدالقادر عبدالحكيم729294
29711oهندسة شبرا بنهايوسف وحيد عبدالحميد عطيه عفيفى
اداب اسيوطكريمه بدر يوسف على792459
46oo37حاسبات ومعلومات شبين الكومابراهيم رمضان محمد احمد على
3o467oطب بنهامحمد اشرف محمد فضل هللا السيد
تجاره كفر الشيخمحمد فرج عطية حسين418774
2o1838اداب القاهرهصالح الدين حسين صالح عبد السالم الليثى
29o913تجاره عين شمسعمار خالد عباس محمود سليم
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسراء على حمدى على الشحيمى446952
هندسة المـــنصورهحسين مجاهد السادات حسين محمد طوبار594663
52o35اداب القاهرهزهراء محمود محمد ابوداغر
411o2oتجاره االسكندريهندى حسن فتحى حسن عبدالرحمـــن
1227ooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى عبد النبى
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةمحمد عبدالخالق عبدالعليم الشيخ223783
51454oاداب الزقازيقآيه احمد حسن محمد احمد
5o2456تربية جامعة دمياطأمـــنية عبد المعطى غريب مورو
هندسة اسوانعمرو اشرف محمد مصطفى733468
283o7اداب انتساب موجه القاهرهساره بدوى صالح سليمان
71481oتربية المـــنيااسماء ابو بكر محمد عبد الشــافى
1462o2كلية البنات تربية عين شمسهاجر عصام ابو اليزيد ابراهيم السحلى
5612o7طب اسنان المـــنصورهمريم محمد مراد حامد
13o483اداب عين شمسفاطمه محمد فؤاد بيومى
36o875هندسة طنطاهاجر وليد على ابو اليزيد
اداب حلوانفاطمه محمد المرسى جمعه274379
74749oتربية قنا ج جنوب الوادىصالح االمير ابوالوفا سليمان
صيدلة المـــنيامارينا ميشيل عدلى حنين723349
28o91oتجاره عين شمسمحمود ابوسريع سعد احمد
هندسة المـــنصورهمحمود احمد عبد الحليم صالح عبد هللا577178
1956o1تجاره عين شمساحمد صالح عطيه محمد
3482o4اداب االسكندريهمـــنى صبحى ابوالمجد جاد رضا
اقتصاد مـــنزلى حلوانفاطمه عيد الرفاعى شرف الدين491861
2o4612تجاره عين شمسالبير مكرم انور جرس
اداب المـــنيامصطفى حسن عبد الحميد عبد السالم724997
طب طنطايوسف عبد الرؤف عبد المـــنعم يوسف الفرت357942
تجاره الزقازيقاحمد محمد سعيد احمد نصر669321
212o47كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفنادر السيد فايز سيداحمد عامر
هندسة المـــنصورهمحمد حافظ محمد حافظ محمد564975
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود ابراهيم احمد ابراهيم647153
طب بنهاهدير محمد محمد عبدالوهاب الجال643939
2897o8تجاره عين شمسخالد محمد محمود احمد العبيدى
اداب عين شمسمصطفى عرابي محمد عرابي32221
تربية الزقازيقسامية ابراهيم حفنى التهامى النجار523571
طب بنهادينا مختار السيد مرسى شيحه235985
تربية ابتدائي الزقازيقندى محرم سيد محمود638341
تربية ابتدائي بنهاندى نشــات عطا هللا محمد الجابرى299951
72o686تجاره بنى سويفجمعه فيصل جمعة محمد
هندسة عين شمسمروه طارق محمد امين االلفي37716
طب بورسعيدسما فوزي التميمي إسماعيل سالم662822
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8o7517تجاره سوهاجامل عبد المحسن محمد بخيت
8o6762تربية سوهاجسمر عمده بخيت حناوى
عالج طبيعى ج كفر الشيخحسن السيد حسن حبلص244517
2o4691السن عين شمسفادى عاطف مخلوف سعد فلتس
حقوق عين شمسبشوى مجدى اسعد سعد عوض هللا281261
صيدله المـــنصورهمحمد عاطف عزمى السعيد عبد الرحمـــن565322
285o6طب بيطرى القاهرهسمر صالح مدبولى محمد
سياحة وفنادق المـــنيامارينا رأفت زاخر ابراهيم798537
2o9464تجاره القاهرهعبدالمقصود عفيفى عبدالمقصود عفيفى
تجاره طنطاآيه صديق عطاهللا محمود موسى خليفه496521
علوم رياضة االسكندريةاحمد جالل رفعت صادق ابراهيم457268
37964oهندسة كفر الشيخمحمد جمال مرسى شنقار
تربية بور سعيدسهيله محمد محمد رمضان حجازى662271
طب المـــنصورهدعاء مـــنير يسرى النادى عثمان569122
اداب بنى سويفداليا ناصر صالح محمد66791
تربية ابتدائي سوهاجالعارف حسن محمد عبد العال817342
5722o1تربية ابتدائي المـــنصورهياسمين السيد فرج السيد
4897o3كلية األلسن كفر الشيخيمـــنى محمد محمد العنترى
تجاره سوهاجهدير عصام احمد محمد816752
طب اسنان المـــنصورهيمـــنى طاهر صديق محمد حسين593885
هندسة حلوانسلمى ياسر محمد ابو بكر124392
585o8oعالج طبيعى القاهرهاسماء عالء محمد على السعدني
35437oتجاره طنطاياسمين احمد هنداوى محمد الطباخ
295o2oتجاره عين شمسايه عباس محمد عباس مـــنصور
5912oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواناالء امين على دسوقي
35731oنوعية طنطاكمال يوسف مصطفى الفحل
تجاره القاهرههاجر ايمـــن عبد الفتاح صالح122451
هندسة االسكندريهمعتز محمد محمود محمد الديب414174
5917o4كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفعمرو محمد محمد لطفى محمد
تربية ابتدائي قنا ج الواديمارتينا رومانى فهمى بندى732429
تجاره بور سعيداميره حلمى حلمى عيسى الشيخ661685
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفايمان نصيف مـــنصور نصيف79945
491o34صيدله طنطااحمد محمد محمود المليجي
حاسبات ومعلومات عين شمسمحمود جميل عبدالغنى على289997
216o5oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامل عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ
586o85هندسة الزقازيقالسعيد اشرف السعيد رمضان بدير
تجاره بنهامحمد حسن محمد عيد294771
طب بنهاايمان سعيد عبدالوهاب محمد موسى277875
تربية المـــنصورهخلود اشرف عبد المعطى محمد زيد567742
35o949اداب دمـــنهورنورهان اشرف علي احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد جمال شفيق فتح هللا الديب41438
طب اسنان القاهرهاحمد اشرف احمد علي الشــافعى135486
8o4715تربية ابتدائي سوهاجخلود فؤاد رشدى محمود
8o4o57اداب سوهاجسماح انور اسماعيل على
تربية رياضيه بنين شبين الكوماحمد السيد ابو الفتوح ابوعيشه221876
طب بيطرى المـــنصورهياسر اشرف نور عبد الباعث محمد488891
41o14oحقوق االسكندريههانيا عبده محمد عبده ابو مـــندور
5789o2طب اسنان المـــنصورهعمار ياسر نوار النفيلي
طب بيطري المـــنياجورج مجدي معزوز فهمي727985
2o445oتجاره عين شمسعلى نبيل عبدالنبى محمد
نوعية الزقازيقساره احمد احمد محمد صديق525466
431o48تجاره دمـــنهورايمان عون خيرهللا بسيونى واعر
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6568o8تجاره جامعة السويسخالد محمد عبد العاطى السيد
42o942تجاره االسكندريهعلى محمود على عوض إسماعيل
45886oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمروان محمود صالح الدين محمد أحمد
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسموده حسين محمود جاد274418
36o11oاداب طنطاتقى خالد عبد المـــنعم السيد سليمان
كلية البنات تربية عين شمساسماء عادل احمد عبدالفتاح264797
72779oاثار الفيوموفاء عبدالهادى رشدى بدر
صيدله االسكندريهاحمد محمود حامد عبد الجليل345113
5o3o9oصيدله المـــنصورهمحمود حسام الدين محمد على حسن
457o35هندسة االسكندريهابراهيم احمد محمد عبدالمجيد محمد عبدهللا
طب المـــنصورهمحمد اشرف محمد عبد العزيز591125
صيدله االسكندريههناء سعيد بشر محمد سعفان347884
السن عين شمسهاجر محسن ابو الليف احمد الدميرى579397
اداب المـــنيازينب حرب عبد الحميد زينى726595
تجاره القاهرهمرام مـــنصور محمد احمد ادم15481
2o8389تجاره عين شمسبيير مكرم فخرى حبيب
كلية البنات آداب عين شمسنانسى وجدى ولسن بنيامين22351
4463o8علوم دمـــنهوردعاء صبحى محمد محمد الجزار
تجاره بنهاالسيد جمال سعد متولى299518
3o5836تجاره عين شمسمريم كامل سيد على
41o699تجاره االسكندريهمحمد احمد السيد ابراهيم سالم
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر ناصر اسماعيل ابراهيم26389
3848o2طب االسكندريهابراهيم حسن محمد حسن كشكوشى
1327ooاداب القاهرههبه عصام روبى محمود
حقوق اسيوطمحمد عبد الباقى محمد العربى عبد الباقى792938
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةندى محمد ابراهيم محمد الشيخ115182
اداب المـــنيابسمه نمر عبدالمحسن محمد723574
اداب القاهرهاسراء ايهاب مصطفى ابو العال39264
اداب القاهرهاسراء محمد سيد احمد39513
طب القاهرهمكاريوس هاني فكري فرج744374
تجارة قنا ج جنوب الواديفؤاد اشرف فؤاد عبدالحميد237684
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةروضه عادل محمودعزالدين صقر215161
تربية عين شمسمى جمال محمود حسن31693
43oo25تربية دمـــنهوريوستينا سامى ابراهيم  سعدعوض
6638o1عالج طبيعى القاهرهسلمى محمد عبد الباعث محمد
حقوق االسكندريهوالء جمال محمد عبدالهادى423817
هندسة الفيومندى اشرف مصطفى حامد عبد هللا568139
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةهاجر شريف شعبان عبدالنبى225648
512o72هندسة الزقازيقعبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمود
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأسماء عيد جميل ادريس446959
57891oطب اسنان المـــنصورهمحمد احمد السعيد محمد البحيري
طب بيطرى اسيوطمريم قدرى صابر ابراهيم795923
هندسة الزقازيقاحمد رمضان احمد سعد عاشور646482
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفهبه محمد فضل حسن787984
تربية ابتدائي دمـــنهوردعاء شعبان عبد الغني رشوان429579
434o8صيدله حلوانعبد الرحمـــن سعيد عبد القادر عبد الحليم جاد
12383oاداب حلوانمريم محمد احمد محمد نور
5o8894طب الزقازيقاروى عبدهللا محمد ابراهيم عيسوى
3478o5طب اسنان االسكندريهاالء احمد خميس احمد محمد راغب
طب بنهااحمد فضل عبد الحميد الجندى641742
583oo7تربية رياضيه بنين المـــنصورهخالد محمد فتحى احمد
 تربية الساداتسهيله النعمانى راغب الحفناوى228923
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كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفريم السيد سليم احمد78688
8116o2تجاره سوهاجاسماعيل محمود اسماعيل احمد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةياسمين عبد المـــنعم السيد ابوغصيبة494967
طب االسكندريهرضا ماهر موسى على موسى441863
372o99اداب كفر الشيخشيماء محمد محمود الحسيني االبياوى
علوم االسكندريهميرنا هشــام السيد حسن المكى346712
34o188تربية أساسي اسكندريةمارينا ريمون فريد عوض
هندسة المـــنيامينا جيد شــاروبيم جيد715458
هندسة الزقازيقمحمد عصام محمد محمد علي512968
صيدله طنطامحمد مكرم فتحى عبدالعزيز عبدهللا442564
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةشيماء محمد اسماعيل على شعيب511818
طب المـــنصورهاسامه اشرف السيد الشــاذلى588381
طب طنطااحمد وجدي عبدالهادي عبدالكريم442362
495o28هندسة المـــنصورهاحمد رفعت محمد محمد الجمال
نوعية الزقازيقسحر جمعه سيد احمد ابراهيم518527
السن المـــنيافاطمه مجدى احمد ابراهيم يوسف641643
صيدله القاهرهمريم عاطف عثمان جميل126611
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمازن محمد مصطفى جابر636436
44798oطب اسنان االسكندريهبسنت محمود محمد عبد السالم اباظة
تربية بنى سويفاميره احمد على محمد89543
اداب الفيوممـــنى محمد عبد التواب جاب هللا77585
صيدله الزقازيقعبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن محمد على642245
اداب القاهرهسميره على عبدالرحمـــن محمد على197749
صيدله االسكندريهابتسام ابو المجد عبد النعيم عبد الغنى محمد عزوز412345
نوعية طنطاغاده احمد محمد القصير356422
4427o9صيدله االسكندريهاشرف مـــنير سعيد على بحيرى
تجاره عين شمسشروق حمدى عبد الوهاب عبد الحميد147379
السن المـــنياابراهيم السعيد محمد السعيد محمد581425
35o4o6اداب االسكندريهامل وحيد السيد ابو المجد محمد
تجاره دمـــنهورعبد هللا عبدة محمد السعيد الفحار426133
هندسة االسكندريهنيفين سمير ناجى وهبة457734
هندسة عين شمسعبدالرحمـــن حمدى عبدالرحيم سيد273576
طب بيطرى كفر الشيخساره عادل عبد السيد خليل378523
تجارة قنا ج جنوب الواديهاجر عبدالناصر عبدالشــافى ابراهيم238392
اداب الفيوماسماء جمال احمد عبد العزيز76183
اثار القاهرهنسمه سعيد عواد محمد شحاته123653
نوعية الزقازيقندى محمد عثمان مصطفى524339
49413oنوعية طنطاشيماء محمود ابراهيم قنديل
تجاره بنى سويفعبد هللا محمود عبدالمقصود محمد718799
2o5743تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود يحيى صالح الدين امين
4388o7طب االسكندريهايمان حسن عنتر المصرى
تربية ابتدائي طنطااالء على محمد على كوارع354882
115o97طب بيطرى القاهرهايرينى سامح جوزيف قيصر
تربية حلوانسحر ابوطالب متولى ابوطالب56162
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبد الصمد عامر عبد الصمد26721
5849o7هندسة الزقازيقالدسوقى عبد الحميد الدسوقى العش
445o8oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسراء مـــنير فوزى على عقيلة مرعى
تربية المـــنصورهشيماء وائل عبد هللا احمداسماعيل582377
تجاره القاهرهياسمين عماد ابراهيم حسن ابراهيم37424
184o9تجاره القاهرهرنا رأفت رشــاد عبد هللا الحفنى
صيدله المـــنصورهتسنيم يسرى محمد توفيق الطوخى561371
578o63طب المـــنصورهاالء عادل ابوالفتوح المرسى عبد الال
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48623oعالج طبيعى ج كفر الشيخاميره السعيد عيد  عبدهللا النجار
هندسة المـــنياجورج عاطف عبد المسيح مرزوق711716
كلية البنات آداب عين شمسشيماء عمران ابراهيم احمد298287
اداب االسكندريهمريم جورج إدوارد نجيب جرجس411676
كلية الطب بقناعبد هللا حماده محمد محمد816894
كلية أداب بورسعيدوالء سعد ابو الحمد مرزوق خالف661654
رياض اطفال المـــنصورهياسمين المحمدى احمد ابو مصطفى578861
351o73علوم االسكندريهندى عاطف عبدهللا عوض
661o5oكلية أداب بورسعيددنيا الجرايحى حسن حسن ابراهيم
نوعية الزقازيقنوره محمد حسين احمد حسين515158
تربية الزقازيقنورهان السيد عوض ابراهيم646314
اداب عين شمسايمان حسين محمد محمد السيد639989
هندسة حلوانخالد جمال الدين محمد مكى محمد133376
235o95تربية ابتدائي شبين الكوممحمد جمال الدين السيد بدير
طب طنطاياسمين ابراهيم عبد المجيد ابويوسف354863
2o4373تجاره القاهرهسهيله صالح سالم سليمان
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد ابراهيم جالل عبد المـــنعم38954
6455ooكلية هندسة بنهامحمد عمر ابراهيم غنيمى
58o468تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد قرنى توفيق قرنى محمد
6426o2السن عين شمسسحر محمد ابراهيم سالم
748o66تربية طفولة فرع الوادى جديدنسرين على جاد الكريم على
طب بنهابالل احمد محمد عبد هللا احمد434938
اثار قنا جنوب الواديدينا مـــنصور نافع ذكى احمد279282
2194o7تربية الساداتفاطمه محمد عبدالرافع الفقى 
اداب فرع الوادى الجديدأحمد نجيب بدر الدين عبد الحافظ749572
اداب القاهرهفاطمه على محمد علي عمران48772
طب سوهاجحسام محمد مـــنصور عبد اللطيف816625
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفهبة على عبد العظيم رزق68579
735o49تربية قنا ج جنوب الوادىمحمود حمدى احمد فراج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبوال سامح سمير وهبه126967
2o3979طب اسنان القاهرهميرنا ايهاب فهمى عطيه
5o3581صيدلة بورسعيددعاء جمال على العيوطى
15o925تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حمادة عبد السميع عبد الهادى
تجاره اسيوطمحمد محمود محمد احمد793671
72o541رياض اطفال المـــنيا طالباتفاطمة حمدي ذكي عبد الصمد
تربية المـــنصورهوالء محمد مـــنصور بدر الخولى579217
طب القاهرهمحمد محسن حسن محمود135476
هندسة عين شمسمريم خالد محمد محمد شهدى126455
تجاره بنى سويفمصطفى بدر محمد بدر721248
132o83برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمارينا فايز صادق عبد الشهيد
تربية المـــنصورهعبد هللا وائل عبد الحكيم محمد573854
هندسة عين شمسمحمود ناصر جوده عبد الباقى131237
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد احمد مصطفى مـــنصور سرج48992
2941o8اداب الزقازيقمحمود احمد حسن السيد عبدالغنى
اداب عين شمسشــاهندا نبيل كمال عبدهللا282264
تربية ابتدائي المـــنصورهاحمد اسامه السيد مهران عبد الرسول588648
تجاره كفر الشيخشــادى محمد رضا يوسف زرد381242
اداب عين شمسعمر عصام حامد امبابى29789
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايمان صالح صالح خطاب447963
اداب عين شمسرضوى محمد عبدالمولى محمد274746
صيدله طنطاعبدالرحمـــن عماد السيد ابويوسف361874
5o516oاداب جامعة دمياطزهراء صبح متولى صبح صالح
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كليةاسمجلوس
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفادهم سليم شحاته عبد العليم793855
تجاره عين شمسدينا اشرف شعبان عابد146187
تجاره اسيوطمحمود أبو الحسن عمار محمد749856
تربية كفر الشيخفتحى ابراهيم السعيد عمر فتح هللا مطاوع371162
71242oسياحة وفنادق المـــنيارانيا عبد هللا عبد الجيد شحاتة
السن عين شمسندى اشرف عبدالتواب محمد298317
تجاره عين شمساحمد محمد مصطفى احمد294696
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد مسعد عبدالوهاب شيحه235317
42874oتربية دمـــنهورمارينا مجدي حلمي أيوب زكى
تربية المـــنصورهعزه محمد احمد على جمعة578532
اداب بنهااالء ابراهيم محمد فتحى ابراهيم مروان279263
تجاره بور سعيدسماء محمود احمد محمد فتيح663387
اداب طنطامروان تامر فتح ابراهيم الخطيب357468
7276o3طب القاهرهنورهان مصطفي فؤاد محمد
21o899اداب الفيومابانوب وديع رياض شفيق
طب بيطرى المـــنصورهنرمين ابراهيم محمد يوسف عطية579278
5o7965تجاره بور سعيداحمد المالحى عرفات محمد ابو كامل
هندسة الزقازيقمحمد احمد عبد المـــنعم محمد طرخان513715
تربية االسماعيليهمحمد جمال عزيز محمد سيد احمد651431
هندسة الزقازيقمحمد محمد رضا كردي عبد العال517156
22352oتربية ابتدائي الساداتمحمد احمد عبداللطيف العقباوى
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةريهام عبد الصمد عطيه محمد657684
2o6796اداب حلواندينا عصام محمد التهامى محمد
صيدله طنطااسماء عبدالرحيم السيد عطا494165
تجاره كفر الشيخمحمد عرفة احمد مصطفى االشطل376143
تربية الزقازيقاسراء عبد الحليم طلب النجدى رضوان637819
اداب عين شمسايملين طارق زكى تادرس297938
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامانى عوض احمد عباس231681
إعالم بنى سويفالزهراء محمد الشحات الجوهري578149
2o6211تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانعائشه ابراهيم عبدالحميد عبدالحميد
349o9التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسحار عبد الحميد عبده ابراهيم
5o3232صيدله المـــنصورهزهراء أبوزيد مصطفي أبوزيد كامل
هندسة عين شمساحمد طارق مصطفى عبد اللطيف علي191424
64o552اداب الزقازيقفاطمه محمد على عبد المولى حيدر
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانهاجر عاطف سعد محمود132535
تجاره عين شمسكارول سامح ميالد فهمى ميخائيل114368
صيدله بنى سويفشيرين رمضان محمد عبدالجواد715963
57855oتربية المـــنصورهوالء ابراهيم محمد السعيد صالح
اداب االسكندريهعمر محمد عبد العظيم عبد الصمد عبده416284
السن عين شمسروضه وليد عبدالفتاح محمود دياب411724
تربية ابتدائى فرع وادى جديدألفت سعيد أحمد محمد749431
73o29تربية ابتدائي الفيومشيماء سمير محمد عبد الحليم
اداب القاهرهفاطمه هشــام محمد مهتدي54955
حقوق المـــنصورهاحمد ماجد على عبد الرازق مطاوع565525
السن عين شمسهبة علمي عبد الرحمـــن احمد37417
3716o4حقوق طنطاايهاب اشرف محروس على غزال
تجاره عين شمسمحمد السيد فاروق محمد198789
8o6278تربية سوهاجايه ناصر محمد ابراهيم
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفسعاد احمد حسن صغير821778
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةدينا احمد عبدالعزيز حسن هيكل215623
تجاره عين شمسفيرينا عماد موريس فؤاد اسعد132718
تربية عين شمسعبدالحميد عبدالظاهر عبدالحميد محمود294739
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هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد ابراهيم سيف عمر213521
تربية ابتدائي اسوانامين عطا سنارى دراوى822322
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسيوساب مجدى سليمان موسى635811
تجاره طنطاجمال شعبان ابراهيم احمد االطرش352674
1913o3هندسة حلوانيوسف امير غطاس نان
تربية ابتدائي قنا ج الواديحسام احمد على يوسف744549
اداب عين شمسعال حسن محمد محمد282888
اداب عين شمسساره فتحى احمد عطيه رمضان121968
عالج طبيعى القاهرهمريم يوسف بيومى البيومى عبد الرازق661853
كلية البنات آداب عين شمسخلود عاطف محمد الصغير45615
5o1264تربية جامعة دمياطسحر عبد العزيز محمد صابر عيطه
24oo91تربية طفوله شبين الكوماسماء الشحات محمد السامونى
2o8392تجاره انتساب موجه  عين شمسحازم صالح محمد عبدهللا
اداب الفيوماسراء محمد عزت احمد72647
51o979اداب الزقازيقشروق مجدى مغاورى عبدالحليم
تربية ابتدائي بنى سويفايه احمد اسماعيل علي62964
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةرحمه نبيل احمد عبدربه234453
372o17تربية كفر الشيخامل فاروق عباس محمد السيسي
كلية البنات تربية عين شمستسنيم محمد علي ابو المكارم127822
كلية األلسن كفر الشيخنرمين جاد عبدالصبور جاد225158
تجاره عين شمسمحمد احمد الدسوقى مرسى139923
نوعية الزقازيقهند اسماعيل عبد الوهاب على641424
449o22كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآية عبدالكريم طه عبدالكريم محبوب
34o789تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن علي عوض ابو العنين جلمد
اداب دمـــنهورردينة احمد محمد على فراج351662
هندسة المـــنصورهمصطفى احمد محمد احمد حموده564554
طب بيطرى بنهامـــنه هللا حسام الدين حسن صبرى البدرى278719
22956oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه ابراهيم رشدى ابراهيم
طب بيطرى بنى سويفشروق عدوى عزت كريم62875
صيدلة المـــنيانورا عالء الدين صبرى محمد714221
نوعية اشمونساره السيد فرحات محمد الحداد214227
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامينه نبيل صفوت المهدى117831
3o2456السن عين شمسهاجر خليفه عبدالعال عبدالحكيم
3625ooتجاره طنطاعبد الرحمـــن احمد عبد الحميد ابو العال
3o4547صيدله عين شمسيارا محمد نصرالدين محمد عبدالمجيد
تربية طفوله كفر الشيخرحاب محمد رزق سعد موسى374755
فنون جميله فنون ج االسكندريهندى محمود مغازى حسن سليم411318
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمى فكرى ابوالفتوح على شمه447487
6755oتجاره بنى سويفمحمود خالد جمال عبد هللا
طب المـــنصورهنرمين احمد عبد الواحد الشربينى عبد الواحد576911
دار العلوم ج القاهرهمحمد محمد مصطفى العبد حمدان صالح664711
تربية المـــنيامـــنار سيد عبد الظاهر مرسى713433
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةكريم تامر عبدالكريم محمود حجازى211958
3o11o8تربية ابتدائي بنهاهاجر محمد عبدالغنى محمد
تجارة قنا ج جنوب الواديمصطفى اشرف محمد رمضان237711
تربية ابتدائي بنى سويفشيماء سيد عبد السالم عوض65362
7236o3حقوق بنى سويفسماح شــادى متولى محمد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسهال محمد احمد حميد البراوى665743
اداب اسيوطمروه محمود مصطفى احمد792813
81o78تربية الفيومايه جمال رشــاد محمد
هندسة المـــنصورهاحمد ابو علم احمد عوض588469
اداب الزقازيقكريمة جمال السيد طلحة خليل512398
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صيدله طنطاسمر عبده عبد الرحمـــن متولى الخولى364167
طب عين شمسمحمد ضياءالدين محمد فاروق الغنيمى الجمل287285
698o5تربية بنى سويفجهاد مصطفى عبد الوهاب محمود
178o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسهيله طارق على عبد الستار
كلية هندسة بنهاعمر خالد عبدالمعبود عبدالمعبود الباجورى292964
هندسة كفر الشيخاحمد عبد الرحمـــن محمد على ابراهيم375494
275o3oصيدله عين شمسشيماء عبدالحميد مصطفى ظالم
22397oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد احمد محمد صابر
طب المـــنصورهريم على حسين على جبر592664
هندسة االسكندريهعيسي محمد السيد الشندي السيد414914
حاسبات ومعلومات شبين الكوممحمد نبيل محمد حسن358592
تربية رياضيه بنين المـــنياعبدالرحمـــن طه ابراهيم عبدالغنى711115
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسراء جمال سيد على حسن419855
تجاره بنهامحمد سعيد محمد عبد الفتاح514837
كلية البنات تربية عين شمسزينب يحيى حسين سليمان48767
1349o8اداب حلوانرانيا عبد العزيز سيد عبد العزيز
رياض اطفال الفيوم طالباتساره جميل زكى سيد72441
تربية بنى سويفاسماء عيد خميس جاب اللة64918
اداب طنطااميره سليمان سليمان محمد الكاشف354784
تجاره االسكندريهداليا احمد ضاحى محمد حسن341247
طب المـــنصورهندى مراد عبد الفتاح حسن561488
اداب االسكندريهعبد هللا سعيد فتحى كامل عبدالرحمـــن421243
نوعية الزقازيقاسراء محمد جوده حسن سليمان522858
57318oهندسة كفر الشيخاحمد اسماعيل ابوالفتوح شطا
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد ايمـــن عبدالعزيز الشيخ223487
هندسة القاهرهمحمد على اسماعيل زكى24414
اداب طنطاروان جالل الدين محمد عجمى على الشــافعى363784
صيدلة المـــنيااميره عبد الناصر عشيرى حسن725315
19o474عالج طبيعى القاهرهتقى جمال طه احمد ابو رحاب
التكنولوجي العالي 1o رمضان إدارة أعمالامانى رشــاد عزب ابراهيم639984
تجاره الزقازيقمحمد احمد محمد علي مرسي517274
صيدله االسكندريهاسماء محمد عيد محمد محمود كاشف435323
اداب بنى سويفهدير ايهاب احمد رمزى عبد الرحيم64538
طب بيطرى اسيوطمريم امجد نسيم اسكندر794499
3o4444اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةميار طارق ابراهيم تمام
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن لطفى محمود عبدالحليم289915
صيدلة سوهاجمريم عبد الحميد يونس على824343
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد محمود محمد عماره233535
صيدله طنطاايه حامد عبدالحميد شعبان عمر236635
طب عين شمسحسن نقراشي إبراهيم عثمان712323
اداب طنطاالسيد محمد ابو اليزيد الحسينى362572
طب المـــنصورهاحمد طارىء كامل فرج بدوي581285
هندسة اسيوطمحمود مصطفى محمود شــاكر799244
طب كفر الشيخعنان عصام مسعد ابراهيم الشهاوي377495
292o47هندسة شبرا بنهاابرام عيد مسعد عبدهللا
6o234تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد محمد حسن صالح
تربية طفوله اإلسكندريةاميرة سعيد عبد المقصود حسنين337797
نوعية المـــنيامـــنال عبدالفتاح عبدالسالم عبدهللا724866
5613oكلية البنات آداب عين شمسزينب سيد ابو سريع محمد
اداب حلوانمونيكا عاطف جرجس ذكي128381
اداب بنهاهاجر ابراهيم مصطفى محمد278526
تربية طفوله الزقازيقامانى عطيه فرج عطيه خليفه649864
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كليةاسمجلوس
هندسة اسيوطلينه عماد السيد السيد عمارة288395
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةسلمى صالح صالح احمد215685
اداب اسيوطاحمد رضا ابراهيم خلف794596
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد محسن محمود الغريب635852
هندسة االسكندريهعماد عماد عبدالعزيز احمد اليمانى344668
تجاره بنى سويفمصطفى محمد مـــنصور محمد66366
238o57تربية الغردقة جنوب الواديسلمى احمد محمد احمد حسن اإلسكندراني
58958oمصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةعبد هللا شكرى الراجحى الشحات الراجحى
اداب اسيوطمصطفى احمد عبد الرجال محمد793538
تربية بور سعيدداليا عبد الرحمـــن سعد محمد خليل رزق662774
تربية عين شمسيارا وليد السيد مقلد282359
هندسة الزقازيقمحروس محمد محروس عبد الصمد517516
2ooo47تجاره القاهرهبسنت سيد رمضان محمد خليل
صيدلة المـــنيااحمد صالح توحيد عبد الجواد727958
هندسة سوهاجمحمود طه احمد محمد813429
اداب القاهرهعبير صالح محمد على47561
اداب عين شمستقى هانى محمد عبدالعظيم196515
صيدله الزقازيقاسراء محمد محمود عطيه642677
كلية البنات آداب عين شمسسميره صبحى السيد حسن126228
4897o7طب بيطرى المـــنصورهاسراء الشربينى الشربينى عبدالغنى شلبى
تربية طفوله ج دمـــنهوراالء أحمد حسن أبو عجور429751
تربية ابتدائي طنطامياده سعيد ابراهيم عبدالمقصود353824
8o59o2صيدلة سوهاجعمرو محمود على حسن
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد طارق حلمى بيومى136566
طب بنهافاطمه معاذ بن جبل احمد على شلبي262749
5o5145تربية جامعة دمياطاسراء ابراهيم المتولى عبده ابو العال
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتايه محمد ابراهيم رمضان الطباخ236666
صيدله المـــنصورهياسمين عصام صالح الدين محمد القريطى567278
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفالزهراء سيد مصطفى عبد الستار62247
طب اسيوطاحمد سامى عبد السميع سيد796411
حقوق سوهاجشرف الدين محمد يوسف عبد اللطيف818375
السن عين شمسبرباره اسكندر يواقيم نجيب شنودة117567
تجاره عين شمسمـــنريتى عماد شوقى ايوب114772
7915o1رياض اطفال الفيوم طالباتالزهراء مصطفى على محمد
385o45طب كفر الشيخمحمد جمعة محمد احمد بقرة
طب االسكندريهاية محمود عوني السيد451719
5886o2هندسة المـــنصورهمحمد عوض احمد عوض العمرى
74o9oصيدلة الفيومهشــام احمد هاشم على
طب الزقازيقعبد الرحمـــن عزت محمد شوقى على513367
صيدله طنطافوزيه فتحى محمد ابراهيم برسيم216998
تربية الفيوماحمد عبد الرازق لملوم عوض72939
8o6958طب بيطرى سوهاجمها على هاشم محمد
27496oطب اسنان عين شمسياسمين هشــام محمد احمد
5o1166سياحه وفنادق المـــنصورةأسامة حماده عبد اللطيف النادى
تربية الزقازيقايمان محمد السعيد محمود ابو العنين مطر585244
تجاره اسيوطمحمد عبد الواحد عبد الباسط عبد المحسن797525
2938o9كلية البنات تربية عين شمسفاطمه شعراوى ابراهيم احمد
5o8732طب الزقازيقمحمد عبد البصير عبدالقادر عبدالعزيز
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةندى حسام الدين نبيل حسين طلعت192553
تجاره انتساب موجه  عين شمسمصطفى محمد سكران مـــنصور139219
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد عبد الرحمـــن التابعى البربرى595386
3737o7اداب كفر الشيخمصطفى عصام الدين مصطفى ابراهيم الخطيب
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كليةاسمجلوس
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورهاله فرحات عبدالمالك مسعود على452195
تجاره االسكندريهاميره مرسى طه احمد مرزوق339862
تجاره طنطامحمد المعتز با بسيونى فهمى عبد الجواد طه357867
هندسة المـــنصورههانى محمد جمال وهبه محمد ابو عزيزه562618
طب بيطرى كفر الشيخاسراء شــاهين اسماعيل الزواوى364365
3o6174اداب انتساب موجه عين شمستقى اسماعيل عبدالتواب عبداللطيف
اداب القاهرهمحمود حسين عبدالحميد ديب محمد197224
تجاره عين شمساحمد سعد يونس غباشى133559
13o379كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىفيروز يسرى عبد المـــنعم محمود
اداب دمـــنهورمؤمـــن ممدوح عبدالمـــنعم اسماعيل الشرقاوى426714
تربية اسكندريةأمـــنية كمال محمد عطية سليمان422837
هندسة المـــنيامـــنة هللا عليان حسن السيد عليان414346
35135oصيدله االسكندريهمـــنال ذكريا السيد محمد
46o364هندسة االسكندريهمحمد محمود فتحى محمود محمد
تربية كفر الشيخآية محمد إبراهيم القاضى385268
58829oاداب المـــنصورهخالد جالل عبد السميع عبد اللطيف
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةبسمه امجد على موسى بالبل229926
اداب عين شمساميره سيد رمضان محمد296477
36o62اداب انتساب موجه القاهرهمياده خالد محمد محمود حنفي
تجاره بور سعيداميره عاطف محمد عوض محمد الشناوى663765
3o1532كلية البنات تربية عين شمساسماء اشرف حامد على
2838o2تجاره انتساب موجه  عين شمسساره حسن على حسن على
صيدله الزقازيقامـــنية احمد السيد احمد الطاهر515196
تجاره بنى سويفايه احمد حسن علي721654
تربية المـــنصورهياسمين طه طه على سعيد567875
284o16طب عين شمسضحى احمد عبدالرحمـــن عبدالقادر البحراوى
اداب قنا ج جنوب الوادىاسماء محمد حافظ خلف هللا734573
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةسلوان محمود عبدالغنى احمد الملكى524814
2o3926تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمى رمضان على عبدالعال
اداب القاهرهناهد مصطفى لبيب حسن22935
575o84هندسة طنطااحمد محمود عبد الغفار احمد
52o64تجاره القاهرهفاطمه محمود عبد الفتاح النجار
اداب طنطاعبد المـــنعم إبراهيم عبد المـــنعم مرسى357115
6o979اداب حلواناسماء جاب هللا عبد هللا جمعه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره عاطف محمد انيس271643
27916oتجاره بنهامحمد رمزى كمال علي
66o48oنوعية بور سعيدمحمد رضا حسن صادق احمد
طب بيطرى الزقازيقندى محمد سعد على محمد515468
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد هللا محمود كرم احمد23595
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمريم عبد القادر هاشم عبد القادر652395
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهبه هللا صابر حسن ابوفرو218724
تربية فرع الوادى الجديدمروة عاطف احمد محمود748983
هندسة عين شمسعلى احمد مختار محفوظ191621
42o734نوعية االسكندريهعبد الرحمـــن محسن محمود أمين السيد
اداب طنطامروة عبدالعزيز محمود السعودى363135
هندسة القاهرهاحمد كمال عبد الفتاح صديق153398
كلية البنات تربية عين شمساسراء جمعه محمود محمد143766
اداب المـــنصورهالسيد عرفه ابو زيد بركات عيد591286
اداب االسكندريهاميرة فرج عطية علي يونس422624
79o982هندسة اسيوطيوسف محمد احمد محمد يوسف
هندسة االسكندريهمحمد اسامة محمد صبرى مسعود459446
59o12طب القاهرهروضه عبد الغفار حسن علي
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كليةاسمجلوس
طب اسنان طنطاساره عمر سعد محمد االخرس444929
21445oتربية طفوله شبين الكومايه سعيد محمد محمد زكرى
38o263تربية طفوله كفر الشيخهدير إبراهيم مصطفى عيسى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمي ايهاب سعيد حسن36284
تجاره القاهرهدينا محمد عبد السالم محمد148665
نوعية بنهاياسمين جمال عبدالعاطى على الداد294434
اداب طنطاحوريه عابد السيد محمود سالم279278
كلية البنات تربية عين شمسايه محمود فتحى محمود فرغلى287757
64o34اثار الفيوممحمد جمعه احمد اسماعيل
كلية البنات تربية عين شمسسلمى شعبان فاضل احمد142296
821o13هندسة اسواناحمد سيد محمد عبد المجيد
74o273تربية ابتدائي قنا ج الواديتسنيم عبد الرازق عبد الرحيم محمود
هندسة اسيوطمحمود محمد عبد هللا عبد النبي74258
طب اسيوطنهال اسماعيل احمد محمد797766
24o329تربية شبين الكومعبدالرحمـــن عشرى مصطفى السيد محمد
3463o4فنون جميله فنون ج االسكندريهنوران باسم احمد ابراهيم العمروسى
737oo7اداب قنا ج جنوب الوادىجيهان رمضان محمد عبدالغنى
تجاره اسيوطاحمد ماهر مهران شحاته727459
اداب انتساب موجه القاهرهمحمد حسين عبد القادر عبيد59371
تربية اسيوطمروه محمد محمد عمر792171
تجاره الزقازيقمحمد عبد السالم فتحى محمد ابراهيم517299
523o7تربية عين شمسفاطمه حنفى محمود فرج
هندسة المـــنصورهاحمد على احمد جاد488469
6438o1هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن محمود فتحى السيد على
اداب المـــنيااحالم رياض نبوت موسى712832
فنون جميله فنون حلوانميرنا عماد الدين سيد عبد العال مرسى117199
نوعية المـــنيامحمود عالء جمال عبد القوى722341
574o55تربية ابتدائي المـــنصورهمـــنى احمد شوقى محمد عبد الرازق
هندسة شبرا بنهامحمود على احمد ابراهيم الفقى273879
823oo7تربية اسوانخلود محمد عبد الرحمـــن احمد
64555oنوعية موسيقيه الزقازيقياسمين سعيد محمد مهدى
13o254تجاره عين شمسعز الدين خالد عبده محمد
صيدله االسكندريهنغم عبد المـــنعم فهمى محمد السيد349811
اداب طنطامى جمال فهمى الشــاعر367978
38o564تربية طفوله كفر الشيخاسماء عادل لطفى عبد الحميد داود
4697o7كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد عبدالهادى ذكرى عيساوى مهيوب
5o6721تجاره جامعة دمياطاسراء حسن سعد يوسف عيسى
السن عين شمسجمال اسامه عبدهللا ابوالدهب279141
8o484اداب الفيوممارفينا فاضل حليم برسوم
تربية رياضيه بنين بني سويفمحمد سيد خضر محمد63852
إعالم ج جنوب الوادىمى محمد محمد المكاوى31765
تربية طنطااسراء السيد عبد الخالق يونس496114
تربية أساسي اسكندريةزينه احمد سعد على جابر415728
اداب عين شمسفاطمه عنتر شحات عيد على128336
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسماء خالد محمد دربك452273
35o775تربية أساسي اسكندريةتقي عماد حلمي عباس
هندسة الفيوماحمد مصطفي علي محمد محمد نعناعه373865
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةخالد رزق عبدالمقصود شريف233211
تربية الزقازيقايه السعيد ابوطالب حسين محمود587213
تجاره بنى سويفداليا مرقس جيد جرجس723398
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةايناس سعيد رياض رمضان229745
تربية طفوله كفر الشيخأسماء ذكي سعيد ذكي374817
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كليةاسمجلوس
اداب القاهرهحازم ابراهيم امام جاد23512
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسراء ايهاب شوقي على البسيوني229698
نوعية بنهاسميحه عادل كامل علي286254
صيدله المـــنصورهلبيب ميالد لبيب عبد السيد577938
علوم الزقازيقايمان عبد المحسن فهمى عبد هللا638636
هندسة بور سعيدمارك كارل جورج مـــنصور يوسف636898
3o2296اثار القاهرهاسراء عاطف عبدالحكيم على
تجاره عين شمسبشوى جورج وهيب مجلع121299
74815oعالج طبيعى قناندى عالء الدين احمد محمد
5o4o7oطب بيطرى المـــنصورهانغام محمد ابراهيم مـــنصور جوده
تربية شبين الكومهند ايمـــن صالح عبدالعزيز216174
اثار القاهرهفاطمه سعيد احمد محمد36539
2o23o2هندسة اسيوطمحمد مصطفى احمد مصطفى
اداب القاهرهندى ممدوح مـــندى ابو السعود42544
كلية هندسة بنهاحسام ابراهيم محمد امين عبدالكريم646219
تربية طنطاهبه نصر أحمد رسالن493127
2o2434اداب حلواناسماء جمال شوقى احمد
نوعية المـــنياايمـــن رضا يونان حنين712238
34819oتجاره االسكندريهمروه محمد عبد العزيز الغراوى
تجاره عين شمسعلى محمد على عبدالمقصود272423
5o7851تربية جامعة دمياطباسم شحاته الداودى محمد السنباطى
2o5436هندسة عين شمسمحمد سيد عبدالعاطى محمد العيسوى
44o832كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعبد هللا عصام الدين فوزي عبدالحميد برجل
94o79هندسة بني سويفعبد هللا نبيل عبد العال عبد الوهاب
2o6915طب عين شمساالء سعيد امين احمد
صيدله المـــنصورهامـــنه عبد المـــنعم احمد االمام583789
3o2461نوعية عباسيههدير عماد محمد عبدالقوي
5o68o8اداب جامعة دمياطهبه محمد سعد أحمد البجالتى
نوعية طنطانرمين نور عبد الحميد عباس485426
اداب االسكندريهباسم نصر جاب هللا عيسى مـــنصور343672
641o32نوعية الزقازيقامال محمود السيد محمد عبدالفتاح
طب االسماعيليه ج قناة السويساسراء سعد محمود غانم عفاش654932
هندسة الفيومعبد هللا محمود عبد الحميد عبد الجليل99399
7884o4تربية اسيوطهناء محمد ثابت ابوزيد
نوعية المـــنيانورا عماد توفيق بسخرون716852
732o4تربية ابتدائي الفيوماسراء حمدى محمد عيد
2648o6اداب حلواناسماء ياسر حسين محمد
تجاره االسكندريهعبد العزيز احمد محمد حسن عبد هللا345693
51o351تربية الزقازيقهبه عبدهللا عبدالعزيز عبدالعاطى عطوه
اداب المـــنياريهام محمد عبد المعز صالح724756
نوعية طنطايمـــنى على على الصفطى489331
تجاره انتساب موجه  عين شمسموريس ثروت موريس فرج119223
طب بيطرى القاهرهمروان محمد عبد الحميد عبد المحسن155748
تربية ابتدائي بنهاامـــنيه صابر عبدهللا محمد طعيمه278334
72542oصيدله بنى سويففضه محمود سليمان محمد
طب المـــنيااندرو جابر يوسف سمعان717356
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانسولين ذكريا حنا يني129872
64oo5كلية طب االسنان ج بنى سويفمحمود محمد قرنى محمد
72721oنوعية المـــنياكرلس كرم مكرم رزق
طب اسنان جنوب الوادىايمان محمد االمير الصادق عيسى762144
56o7o5اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاالء عماد الدين عباس يوسف موسي
3547ooاداب طنطاوفاء مجدى محمد عبد الوهاب

Page 2188 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
66o487حقوق المـــنصورهمحمد على محمود عمر
هندسة شبرا بنهااالء اشرف محمد الجميل محمود حماده132294
صيدله المـــنصورههاجر سليمان محمد السامولي492595
13o764تربية حلوانشيماء محمد جمعه امام
صيدله القاهرهحماد عبد الناصر حامد علي56613
3o4695كلية هندسة بنهاعمر هشــام رمضان عبدالجواد خاطر
3o29o4حقوق بنهافاطمه عيد عبدالخالق على عاشور
تربية عين شمساسراء جمال ابراهيم ابراهيم283735
تربية ابتدائي اسوانشربات محمد خريشي محمود819979
حقوق بنى سويفعبد هللا محمد جمال طه61314
5o48o1علوم جامعة دمياطاسماء محمود توفيق محمود عبده
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسمير محمد فاروق محمد شلبى234824
6618o8صيدلة بورسعيدايه طارق محمد السعيد ابراهيم
54o63تجاره انتساب موجه قاهرهشــادى السيد عبد الشــافى عمار
هندسة المـــنيامروه عيسى جالل عبد الحافظ715758
طب عين شمسياسمينا فتوح محمد محمد طة294479
3o783هندسة القاهرهمعتز شعبان محمد محمود
65863oتربية جامعة السويسساره نصر عبد هللا محمد حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا سعيد محمد حسن116197
56o298هندسة الزقازيقاحمد عماد الدين السيد محمد
تجاره طنطاشعبان سعيد السيد محمد ابوزيد365756
طب سوهاجمارينا سمير وصفى فؤاد785584
6424o7اداب الزقازيقاسراء شحتة الشحات الشحات
اداب المـــنصورهدنيا مجدى بدير عبدالرازق بريك486827
تجاره الزقازيقمحمد السيد امين محمد سليم517276
تجاره عين شمسحسن عربى محمد ابراهيم291891
22o744هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عيد عبداللطيف يسن
تجاره االسكندريهشروق محمد عوض يوسف محمد بسيونى346942
نوعية الزقازيقايه حسين عرفه بيومى643548
357o99تربية ابتدائي طنطاعاطف السيد ابراهيم ابراهيم محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهمروه محمد يعقوب محمد146356
هندسة القاهرهاميره السيد شحات جمعه55121
1646oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم طارق عبد الوهاب فهمي العطار
تجاره عين شمسسيدة عبد السالم عبد السيد خلف هللا132525
27o662تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماريان عبدالمسيح فايز تادرس
3616o3كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد غريب على محمد دره
تجاره بنى سويفوجيه وجدى وجيه صبحى728572
اثار القاهرهساره السيد فؤاد حسن محمد641398
155o23اداب القاهرهبسمة يوسف هارون عبد المجيد
35299oتجاره طنطايوسف اسامه محمد صالح محمود خضر
اداب بنهاميار محمد عبدهللا ابراهيم مـــنصور277824
هندسة اسيوطاحمد محمد صابر محمد52733
اداب القاهرهعمر محمد عبد هللا اسماعيل148361
طب بيطرى المـــنصورهمـــنة هللا عالء على جمال الدين نصير359365
23719oاداب اسوانميرنا عازر فؤاد قديس
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىعمرو احمد السيد طنطاوى154646
تربية ابتدائي طنطامها محمد حسين الشريف364312
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمود عصام الدين محمد محمد719529
اداب انتساب موجه االسكندريهسماح صبرى محمد الغنيمى417431
طب المـــنصورهاحمد السيد عبد الغفار الدمرداش571674
49866oهندسة طنطاخالد السعيد عبد المقتدر البطاوى
عالج طبيعى القاهرهسماح كرم راجى نصيف128613
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تربية ابتدائي شبين الكومسهيله عماد ابراهيم رجب218625
هندسة القاهرهحسن حسام الدين حسن محمد24283
639o27خدمه اجتماعيه حلوانفاطمه رضا ابراهيم عبدالرحمـــن السيد
12o916اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةيمـــنى ابراهيم السيد حامد
اداب االسكندريهعبدهللا محمد عباس عبدالهادى335366
1851oاداب عين شمسرضوى احمد يوسف مـــنيع
8o1574اداب اسيوطالشيماء حسن عبد الرحيم على
119o81كلية البنات آداب عين شمسنوران ايمـــن محمد محمد
طب االسكندريهروان أشرف ابراهيم على محمد351478
تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد على محمد الصديق صبح595269
تجاره انتساب موجه قاهرهرقيه عالء محمد عبده151776
صيدله االسكندريهمروان سامى خليل حنفى338472
هندسة المـــنيانور اشرف السيد محمد العطار413853
11418oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمارى امجد عبده حنا
58o386حقوق المـــنصورهاحمد خالد صدقى محمد العجمي
تربية حلوانايه اشرف محمد سليم268124
اداب انتساب موجه حلوانسونيا عادل محمد سعد133885
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد شوقى عبد الحميد عطوة السحماوى371144
72892oطب بيطري المـــنياحسين محمود حسين عبد المطلب
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندارين ايمـــن عزت عطيه الجوهرى146166
664o25تجاره بور سعيدزياد رشــاد محمد سادات محمد
7256o8تربية المـــنيافاطمه سيد عبد العليم قناوي
هندسة كفر الشيخمحمود فاروق حسن يوسف القصبي574915
تربية اسكندريةميار محمد سعد ابراهيم عبدالفتاح417515
59732oهندسة الزقازيقاسراء عالء محمد السيد عربان
28o936اداب بنهامصطفى ابوالقاسم عبدالمـــنعم مغربى
تربية االسماعيليهوالء عمر عبدالحفيظ على654139
تربية اسكندريةاميرة زكى محروس محمد عباس428223
تجاره اسيوطياسين عبد المعز مصطفى عمورى786345
4219o6تجاره كفر الشيخطارق عبدالمجيد عبدالحميد محمد عبدالكريم
هندسة اسيوطعبد الرحمـــن عبد الكريم صالح ابراهيم827477
8o5449هندسة قنامى محمود محمد احمد
طب بنهامـــنال محمد محمود جاد شهاب الدين221247
1936o4هندسة المطريه جامعة حلوانمهاب عصام طه محمد خليل
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسراء شــامل محمد السيد الشحات382942
748o28تربية ابتدائى فرع وادى جديدتهاني بهاء الدين محمد خليفة
اداب عين شمساسراء محمد احمد ابراهيم مغنم289772
دار العلوم ج القاهرهاحمد طاهر محمد الحفنى على عبد هللا425944
6614o4هندسة بور سعيدنانسي حسن طايع حسن احمد
تربية ابتدائي بنهامـــنى محمد سالمه على سالم278182
طب بيطرى المـــنصورهاالء محمد محمد محمد الخريبى594136
تربية اسيوطندى حسن محمد حسين793747
هندسة المطريه جامعة حلوانروان كارم فؤاد محمد صبيح191174
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عثمان سيد عثمان58635
56o549طب المـــنصورهمحمد اسالم محمود ابو النجا
تربية ابتدائي اسيوطعبير جمال عباس مرسى799734
هندسة كفر الشيخاحمد هشــام عبدالمؤمـــن عبدالقادر سالمه381187
56o377طب الزقازيقانجى على محمد على فالح
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرامى احمد هاشم حسن18933
193o24حاسبات ومعلومات القاهرهنهى مصطفى رمزى محمدوالى
تربية ابتدائي المـــنصورهريم حمدى عبد الرازق عبد الرازق576317
هندسة حلواناحمد هللا بخش سردار محمد17788
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28o2o2كلية هندسة بنهااحمد وائل احمد محمد عراقى
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد جالل عبدالرحيم عبدالمطلب518996
44o883كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد عبد المحسن اسماعيل محمد عاشور
تربية الزقازيقكيرلس ماهر فرج صليب523939
23o21تجاره انتساب موجه قاهرهاسماء عصام عبد الرؤوف محمد
اداب الزقازيقنورهان عباس عطا عباس644339
5o7856تربية جامعة دمياطخالد محمد محمد عبدالحى الشريف
تربية طنطاياسمين محمد حسين فايد495411
2o3464اداب القاهرهامـــنيه وجدى محمد بهاء محمد
5o1899اداب جامعة دمياطندى محمد محمد ياقوت حسونه
صيدله عين شمساسراء عبدالعزيز عبدالعزيز السيد288869
369o56هندسة االسكندريهسعيد فتح هللا محمد سعيد نافع
12o914اداب عين شمسناريمان ياسر ابراهيم السيد
144o22تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانانجى عبد المسيح نظير زاخر
هندسة المـــنيامصطفى محمود عبد العزيز محمود واصل343531
37353oكلية األلسن كفر الشيخعبد الفتاح جمعه سالمة عبد الفتاح داود
5634o3تجاره المـــنصورهعالءالدين عبد الحليم ابراهيم ابراهيم العواد
اداب االسكندريهيحيى السيد على أحمد338443
3oo894تجاره بنهامصطفى احمد ابوالمعاطى احمد
46oo71هندسة بترول وتعدين جامعة السويسأحمد عبد المـــنعم محمود محمد هالل
تربية ابتدائي المـــنيازهرة احمد سيد زكى721547
اداب حلوانحسام مسعد عبد الفتاح خليل حمدة58642
فنون تطبيقيه حلواناحمد سالمه جمعه ابوزيد127624
هندسة االسكندريهسارة عصمت محمد عطيه347536
2625o7فنون جميله عماره ج حلوانساره جمال سعدون احمد سالمة
5o28o4حقوق المـــنصورهيارا محمد امام المـــنياوى
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخشروق محمود عبد النبى رجب376879
صيدله االسكندريهايمان رزق رزق عبد الهادى القهوجى359424
اداب قنا ج جنوب الوادىدالل عبد العزيز ربيع عبدالرازق742216
هندسة حلواناحمد عزت فتحى محمد66117
37882oتربية ابتدائي كفر الشيخمحمد وائل محمد محمد ابراهيم
صيدلة الفيوماسماء سعيد عبد العظيم السيد79364
711o92طب المـــنياشيماء اسماعيل محمود سيد
6563oتجاره بنى سويفخالد عاطف محمود عبد الخالق
تربية ابتدائي قنا ج الواديشيماء محمد احمد حسن742218
كلية البنات آداب عين شمساميره محمد عيد عبدالحميد ابوالعزم298223
523o49طب بيطرى الزقازيقاسراء بيومي محمد علي السيد
تربية ابتدائي بور سعيداحمد محمود محمد محمد صادق663867
هندسة اسيوطمحمود رضا عبد هللا احمد643818
725o45تربية المـــنياحنان حجازى محمد عبدالنبى
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد سعد شــاهين231347
578o52تجاره المـــنصورهياسمين طلعت سليمان محمد سليمان
3o59oهندسة القاهرهضياء محمد محمد عبد الغنى
كلية أداب بورسعيدنفين محمود احمد ابراهيم اسماعيل661741
فنون جميله عماره ج االسكندريهاسراء اسماعيل سيد مكى149194
3oo794طب بنهاايه جوده فتحى جوده بركات
تربية ابتدائي شبين الكومعمرو رشــاد محمود خلف231299
26226oتجاره عين شمسعبدالرحمـــن محمدى عبدالمـــنعم معوض
12o771هندسة عين شمسعبد الرحمـــن احمد عبد العظيم حسين
طب بيطرى بنهامحمد طاهر عبده عبدالعاطى296879
صيدله المـــنصورهعمر خالد فؤاد احمد القنديلى565842
صيدله االسكندريهايمان احمد المتولى الباز المتولى445251
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صيدله الزقازيقسناء عبدالسالم عبدالحميد عبدالسالم512866
هندسة شبرا بنهاعبدهللا عصام سيد عبدالرحمـــن294555
تجاره اسيوطمحمد أحمد محمود ابراهيم727885
اداب انتساب موجه القاهرهشيماء عبد الرؤوف محمد القطورى42157
4648oاداب القاهرهبستان شريف عبد الفتاح السيد
فنون جميله فنون ج االسكندريهباسنت احمد محمود على عبدهللا411633
57o135تربية المـــنصورهياسمين شريف صالح عبد الحى
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسنفيسه محمد احمد احمد659133
58o4o3تربية رياضيه بنين المـــنصورهاحمد محمد سيد محمود السيد
7o685كلية األلسن بنى سويفرمضان مصطفى رمضان سعيد
طب الزقازيقاسراء عادل محمد ابراهيم583522
 تربية الساداتعبدالملك محمد عبدالمـــنعم قاقا428186
72o575تجاره بنى سويفصموئيل رفعت عيد مالك
2o4225كلية البنات آداب عين شمسانجى محمود فؤاد احمد
اعالم القاهرهمها محمود محمد على35165
15o15كلية البنات آداب عين شمسنوران محمد تاج الدين عبد المجيد
نوعية الزقازيقالسيد عادل محمد عباس668738
هندسة المـــنياصموئيل نبيل صبحي كامل711735
اداب االسكندريهابراهيم عبد هللا ابراهيم محمد335519
19257oحاسبات ومعلومات عين شمسسلمى ممدوح مختار محمد القاضى
حاسبات ومعلومات االقصر ج جنوب الوادىخلود ظافر حمزه عبد الموجود819425
تجاره القاهرهشروق حسين محمد محمد السيد189354
796oo5اداب اسيوطايه قوشتى احمد سيد
تربية ابتدائي الساداتامـــنيه جمال عبدالحميد البسيوني233734
كلية األلسن كفر الشيخمى محمد نور الدين محمد عامر339384
هندسة االسماعيليةمحمود احمد نشــات محمد651736
هندسة الزقازيقابراهيم محمد احمد البدوى محمد عثمان643784
57o672تجاره المـــنصورهمحمد احمد ابو خليل حامد
8129o6تربية ابتدائي سوهاجيوستينا مجدى لمعى رفله
تربية بنى سويفمى جابر عبد المعطى على62745
طب بيطرى الزقازيقاحمد عاطف حسن محمد645684
طب عين شمسعبدالرحمـــن مصطفى احمد محمود عبد الرحمـــن191415
3361o2صيدله االسكندريهمريم طارق فهمى محمد على
اداب انتساب موجه عين شمسسندس صالح عبدالشــافى حسن محمد262193
رياض اطفال المـــنيا طالباتهويدا أحمد جميل مـــنصور727267
اداب الزقازيقايمان عمر محمد محمد التلى638992
43o996تربية دمـــنهوررانيا رجب عبد الحميد عبد الغني غنا
تجاره القاهرهمصطفى حاتم محمد على المغربى135386
43o233تربية ابتدائي دمـــنهوربدور موسى مبروك عبد الهادى محمود
6o4o2كلية البنات تربية عين شمسشيماء احمد سالمه سيد
حقوق اسيوطالحسيني محمود يحيي احمد787683
43o527اداب دمـــنهورآيه امين حافظ امين السعدنى
12454oتجاره القاهرهميشيل عونى ميخائيل سليمان
تجاره المـــنصورهمحمد السيد الشحات عبد هللا فرج588319
72o242طب المـــنيافاطمه سيد على ابراهيم
تربية طفوله شبين الكومايه محمد احمد محمدالبهى قابيل236428
296o92اداب انتساب موجه عين شمسداليا على عيد عبدالرحمـــن
تربية اسوانحيات رمضان محمد محمود821756
تربية ابتدائي سوهاجدنيا عبد الشــافى عبد الراضى على815771
اداب الزقازيقمـــنال سمير وجية احمد على516218
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةكرم السيد احمد محمود223414
اداب طنطامريم محمد طه محمد حسن424318
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21367oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد احمد محمد امام سالمان
تربية بنهامحمد ناصر صالح عوض محمد281459
تجاره انتساب موجه قاهرهسيده مصطفي كمال مصطفي121264
454o64هندسة االسكندريهعبد هللا رضا حارس عبد الحميد احمد
7167o2التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه فؤاد مصطفى توفيق
تجاره انتساب موجه قاهرهنوران اشرف محمد نشــات عبد الحميد148585
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيوسف محمد محمد سعد الدين187364
صيدله حلواننورهان عبد الحميد محمد عبد الحميد89973
صيدلة اسيوطدينا عالء الدين محمود حسين788688
نوعية الزقازيقاسالم النادى محمد طه حبش643381
صيدله المـــنصورهعمار السيد عثمان السيد السيد565837
42o874كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىيوسف وليد حسين طه حسين
56584oصيدله الزقازيقعمر حامد حسن على الصعيدى شكور
64o934تجاره الزقازيقمحمود مجدى محمود السيد
تربية رياضية بنين بنهامحمد احمد محمد صالح احمد مرسى287138
2o4461تربية حلوانغريب بدوى غريب بدوى
42o158تجاره االسكندريهايمان جمال عبدالحميد محمد حسين
اداب انتساب موجه القاهرهخلود سعد اسماعيل امين46433
كلية أداب بورسعيدمريم السيد ابو هيف ابو بكر661594
اثار قنا جنوب الواديأحمد جمال السعيد محمود375652
225o51صيدله االسكندريهلمياء مشحوت مصطفى الشيخ
تربية اسيوطامينه ابو العيون محمد قاسم794834
49o132طب اسنان المـــنصورهيمـــنى عبد الغني رمضان حسن طمان
صيدله المـــنصورهساره سماحه عبد الرحمـــن السيد احمد566878
السن عين شمسساره طارق كمال على سيد احمد116531
هندسة الفيومجمال حميده فتحى اسماعيل71646
رياض اطفال المـــنصورهمـــنى ابراهيم محمد مـــنصور على489433
اداب عين شمسسمر سمير فتحى عبد العزيز الدهشورى127859
2781oتجاره انتساب موجه قاهرهايه السيد حسن الضوي
57o92oهندسة المـــنصورهمحمد ابراهيم صديق السيد النجار
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسلمى نبيل صالح الدين العطار447417
صيدله طنطازياد عالء مصطفى ابوزيد361851
4112o2تجاره االسكندريهنوال حمدي حسن ابراهيم البالط
طب اسيوطاسراء حسين على حسين786279
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةضحى كرم احمد محمود277744
14578oاداب القاهرهمصطفى فرج مصطفى فرج هداهد
طب اسنان طنطامحمد اشرف عبدالعظيم مليك217383
8o1915حقوق اسيوطعالء خالد عبد هللا ابراهيم
تربية عين شمسياسمين عبدالنبى عبدالعزيز محمود مصطفى293844
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسساره خالد خيرى عبدالرحمـــن مـــنصور287937
اداب القاهرهدينا هشــام فتوح رمضان13979
299o59كلية البنات آداب عين شمسياسمين عبدهللا فوزى عبدهللا
تربية بنى سويفايرينى رضا حبيب عياد66755
كلية هندسة بنهااياد محمد فوزى عبدالرحمـــن279512
هندسة المـــنياهشــام احمد ابراهيم على الشرقاوى456561
هندسة االسكندريهندى سالمه محمد على339736
اداب دمـــنهورجمعه محمد جمعه سليمان426359
تربية ابتدائي طنطابدور رضا ربيع عطيه محمد الرخ496522
طب كفر الشيخريم طارق محمد ابراهيم النجار376489
اداب كفر الشيخنهال احمد ابراهيم يوسف377667
تربية العريشسميحه فرج سالم على666646
طب الزقازيقطارق محمود محمد رفعت عبد المحسن511281
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التكنولوجي العالي 1o رمضان إدارة أعمالاالء محمد رضا محمد احمد حمزه635525
اداب طنطايارا ايمـــن عبد الهادى عبد الحميد الباز364532
42o65هندسة القاهرهمصطفى هانىء عبد الحميد هاشم دسوقي
اداب الزقازيقامـــنيه محمد محمد على رضوان585239
طب اسنان طنطابارثينا مدحت ادوارد سمعان364815
تجاره عين شمساحمد عمادالدين جاد محمد263321
2o61o7السن عين شمسالزهراء محمد محمود على
صيدله المـــنصورهنادر نشــات رفعت عيد محمد خوينس593982
8o4596هندسة اسيوطرائد فتحى محمد يسين
تجاره الزقازيقمحمد عماد عمر احمد محمد519667
هندسة القاهرهمحمود على حسنين ابراهيم58932
5884oاداب القاهرهبدر علي عبد الوهاب عبد هللا بدوي
هندسة االسكندريهمحمد السيد احمد عبد ا لعزيز زقيلح345468
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى عبدالعليم ابراهيم ندا227232
سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد عبدالحميد محمود احمد خطابى517296
5o4198حقوق المـــنصورهنبيله عصام عبد الحميد محمد رجب
نوعية قناساره محمد عبدالاله عبدالباقى739113
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسماء حلمي إبراهيم عصر419443
215o97تربية شبين الكومهاجر احمد عبدالسميع الدالى
2o4379اداب عين شمسياسمين عادل السيد حسن غزال
تربية ابتدائي الساداتمحمود حمدان محمد توفيق عيسوى231155
7168o3رياض اطفال الفيوم طالباتلوريس صموئيل حبيب غالى
اداب عين شمسشــاهنده هانى السيد محمد133815
4937oكلية البنات آداب عين شمسدينا محمد عبد المجيد ياسين الخرصه
2o7o67كلية البنات تربية عين شمساسراء اسامه زين العابدين خليفه
هندسة الزقازيقعبد الرحمـــن السيد جوده عبد الفتاح642349
66o656كلية أداب بورسعيداحمد خالد عبد القادر شمس الدين
49648oتربية ابتدائي طنطانادين مدحت عبد القادر محمد كشك
هندسة الزقازيقاسراء على عبد هللا على521577
هندسة المـــنصورهايه السعيد عبد الغفار قداح593696
هندسة كفر الشيخبسام عبد الفتاح سعد على صديق375935
كلية االثار ج اسوانايمـــن عبدالعظيم عبدالغفار تاج الدين221423
اداب الزقازيقندا احمد السيد احمد514592
79212oتربية اسيوطابراهيم فخري ابراهيم مهدي
تجاره المـــنصورهمحمد السيد ابراهيم رمضان العجمى562832
تجاره بنهااحمد محمد محمود غنيمى الصباحى227915
هندسة عين شمسمصطفى صبرى مصطفى محرم194714
تربية طفوله طنطاايمان اسامه احمد العزيز احمد محمد363318
8o5489تربية سوهاجدعاء جمال السيد عبد الغفار
اداب الفيومدعاء لطفى شويك محمد78918
هندسة االسكندريهفاروق سامح فاروق خله456152
43o834تربية دمـــنهوراية وليد احمد وصفي الكاشف
656o95تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد محمود سليمان محمود
3ooo5تجاره القاهرهيوسف محمود سامى حسن
طب اسنان االسكندريهميار محمد عبدالسالم ابراهيم خليل411973
تربية دمـــنهورشيماء عاطف السوري السكري429872
طب بيطرى بنى سويفنورهان سمير عبد الفتاح حسانين63421
حاسبات ومعلومات المـــنصورههاجر اشرف محمد محمد عبدربه567382
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد ايمـــن احمد الخولى217262
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانغاده رجب سيد عثمان56172
طب الفيومياسر مفتاح عبد الوهاب ابراهيم91243
اداب الزقازيقهند سعد عزام سعد بختية585848
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تجاره عين شمسمحمود احمد محمود احمد ابوالسعود114591
6379o4تربية ابتدائي الزقازيقساره صالح ابراهيم مصطفى العياط
4587o2هندسة االسكندريهسعيد احمد سعيد ابراهيم خليل
578o42تربية ابتدائي المـــنصورهناريمان السيد احمد مصطفى رزيق
736o71تجارة قنا ج جنوب الواديمكاريوس محسن عازر مجلع
هندسة حلوانمحمد رأفت عبد القادر عبد المقصود59811
السن المـــنياحلمي ناصر عبد الحليم مـــنتصر68914
37o685تربية ابتدائي كفر الشيخنورهان أحمد على على مرسال
اداب حلوانندى احمد حامد عيد118185
هندسة طنطاكريم امام فرحات فرحات عبدالرسول491274
23531oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عالء عبدالعزيز البرقى
كلية البنات تربية عين شمسريهام وائل احمد ابراهيم264952
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان محمد سمير سيد احمد سعد234127
فنون جميله فنون االقصرندى مصطفى بدرالدين مصطفى بشير188423
5o5138تجاره جامعة دمياطمحمد كمال محب ابو المعاطى
اداب حلوانسمية ايمـــن احمد محمد148691
رياض اطفال المـــنيا طالباتاميرة ربيع عبد العاطي مرسي721533
5131o7تجاره الزقازيقعمر ياسر مصطفى محمد مصطفى
هندسة الفيوممحمود مجدى محمود عبد هللا عبد العال654343
تجاره انتساب موجه االسكندريهعبد الرحمـــن عباس عبدالرحمـــن كمال الدين343163
تربية شبين الكومرانيا سعيد محمد عطيه عبدالعال235854
41oo75تجاره انتساب موجه االسكندريههاله محمد صدقى عبد الوهاب محمد ابوزهره
19454oالسن عين شمساحمد محمد صبرى توفيق بلبل
645o74صيدله الزقازيقامانى هشــام الشبراوي السيد سليمان
تربية ابتدائي بنى سويفخلود احمد قرني رمضان65999
نوعية المـــنيامحمد ابوبكر سيد حسن717323
تجاره الزقازيقاحمد محمد شعبان حسن الصوالحى667523
3o5322هندسة شبرا بنهااحمد محمد حامد رفاعى شحاته
تجاره طنطااسامه محمد السيد الغلبان426934
طب اسنان المـــنصورهاسراء ابراهيم الطنطاوى احمد الباز566919
تربية اسكندريةاسراء مجدي محمد ابراهيم حسن417294
تربية أساسي اسكندريةآالء خالد صبرى درويش مصطفى419645
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورافنان يوسف سالم محمود الرغاى446492
اداب طنطاحنين نبيه شعبان محمد ابوراضى492266
هندسة القاهرهايناس عماد يوسف يوسف38246
اداب االسكندريهميار مدحت عثمان السيد حسين411253
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةحياه سعد مسعدأحمد نصر235764
فنون جميله عماره ج حلوانسلمى حسام صالح الدين عبد الرحمـــن114464
كلية األلسن كفر الشيخاحمد جمال احمد طه الشرقاوى375753
كلية اآلثار سوهاجهايدى نجيب لطفى نجيب128438
تربية ابتدائي المـــنصورهايه محمد على سليمان579728
صيدله عين شمسحسين ايمـــن حسين ابراهيم العطار287617
6o378اداب القاهرهبدور حمدى محمد محمد
27815oنوعية بنهادينا محمد فتحى عبدالصادق
صيدلة بورسعيدندى محمد محمد رشــاد احمد ابو زيد594288
66531oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمود حمدى حسين على حسين
344o58حقوق االسكندريهمحمد ممدوح عبد الوهاب الجارحى
اداب انتساب موجه االسكندريهميساء احمد عبد العزيز محمد يونس423438
تجاره عين شمسهدير وحيد عبده محمد133973
3368o6اداب االسكندريهمحمد ممدوح محمد احمد محمود
تجاره الزقازيقاحمد عاطف صالح محمد649659
صيدلة المـــنيابيشوى رفعت وهيب باسيلى713176
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هندسة الفيومرمزى محمد محمود خليفه71651
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود يحيى عبدهللا شتله212671
5o17o6عالج طبيعى ج كفر الشيخإسالم محمود طاهر عبده بعيت
تربية أساسي اسكندريةاسراء عبد اللطيف شحاتة عبداللطيف حراز428356
اداب انتساب موجه االسكندريهفاطمة عالءالدين عبد العاطى سالم الشيخ423835
طب بيطرى الزقازيقمحمد عبدالرازق ابراهيم احمد صقر522555
هندسة الفيومعبد الرحمـــن خالد محمد فكيه السيد75357
تربية ابتدائي قنا ج الواديزينب احمد قناوى محمود746612
سياحه وفنادق االسكندريهجورج ثروت عطية هللا جيد342145
تربية ابتدائي شبين الكومنور عالء حلمى اسماعيل عيد236439
اداب االسكندريهمصطفي عبد الحليم ابو القاسم علي محمد421797
82o821تربية طفولة أسوانامـــنيه عامر ابراهيم احمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةانفال الوصال وهبه احمد الغزالى215962
2o6992هندسة عين شمسمحاسن عيد مرسى محمد
3o4119هندسة القاهرهعبدالرحمـــن عماد عبدالرحمـــن عبدالفتاح
طب بيطرى بنهاشيماء ايمـــن محمود عبدالرحمـــن292312
خدمه اجتماعيه اسيوطمحمد يسري العزب ابراهيم749769
تجاره بنى سويفعمرو خالد عبدالمعبود محمد717929
52o3o7نوعية الزقازيقمريم شعبان مصطفي محمد الفخرانى
35o52دار العلوم ج القاهرهحنان حاتم محمد فهمى
5o6821عالج طبيعى ج كفر الشيخأبرار عبد الجواد عبد الحميد الخواجه
صيدله المـــنصورهعمرو محمد مصطفى عبد التواب ابراهيم562147
تربية اسيوطعبد الرحمـــن جمال عبد الصبور حسن796538
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا شريف فهمى غالى193672
291o81كلية البنات تربية عين شمساسراء سالم توفيق محمد
هندسة المطريه جامعة حلوانعبدهللا عادل محمد محمد شلبى287345
نوعية المـــنيامحمود سيد ابو زيد حسن712273
العالي ترميم اآلثار بأبي قيرحسام مهدى السيد جمعه213858
صيدله االسكندريهعبد الرحمـــن رضا محمد ابوالنصر المغربى343386
8o2899تربية اسيوطامانى رمضان محمود احمد
29216oكلية البنات آداب عين شمسندى محمد وهبه محمد احمد
8179o6اداب سوهاججاكلين عبد السيد صليب عوض
طب القاهرهعال سعيد حامد هاشم24977
5ooo86صيدله المـــنصورهمحمد عماد حمدى شتا
637oo9اداب الزقازيقاحمد جودة عبد العزيز السباعي
تجاره انتساب موجه االسكندريهمؤمـــن مجدى حامد احمد ضيف418542
هندسة كفر الشيخاحمد محمود احمد ابراهيم الهنداوى381658
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمـــنه هللا احمد فراج احمد652397
6937oطب بيطرى بنى سويفهند محمد كامل سعيد
حقوق سوهاجفادى عبد النافع حشمت حافظ818583
تجاره بنهامحمد ابراهيم محمد الصغير محمد حسن227949
2o7647تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان محمد مصطفى موسى
21469oتربية طفوله شبين الكومبسمه سامى عبدالمقصود عبدهللا عاصى
صيدله االسكندريهابتهال حمدى رجب ابو المجد شعلة413246
تخطيط عمرانى القاهرهعمر عبد الناصر السيد عفيفي155544
كلية البنات تربية عين شمساالء محروس السيد ابراهيم بطنين291172
298o71كلية البنات تربية عين شمسفاطمه عبداللطيف على محمد محمد
هندسة الزقازيقمحمد مصطفى اسماعيل محمد اسماعيل513752
رياض اطفال المـــنيا طالباتايه حسن كامل محمد725164
79718oتجاره اسيوطايهاب حسين احمد حسين
74o192تربية ابتدائي قنا ج الواديممدوح غالب محمد معوض
هندسة اسيوطاسامه جميل حبيب مليك786957
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تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد مرزوق عبد النبى مرزوق55243
791o21اداب اسيوطفاطمه الزهراء على ثابت مصطفى
27o946تربية حلوانهدير السيد محمد عبدالقادر
اداب االسكندريهرنا أيمـــن حسن علي قاسم346871
266o82اداب عين شمسندى عادل جالل السيد
664o43تجاره بور سعيدكريم محسن احمد السيد فهمى
3578o8هندسة المـــنيامصطفى محمد خلف محمود فخرى
4o831تربية حلوانايمـــن رفعت راغب امام السيد
376o23تجاره كفر الشيخعلى ابراهيم سيداحمد خميس
5o3642هندسة اسيوطمحمد سمير يوسف الخضيرى
تجاره عين شمساحمد شريف مصطفى السرسى294285
66oo95تجاره بور سعيدباسل حسن محمد حسن يونس
هندسة الفيومنورهان عالءالدين عبد الباقي ابرهيم صالح72632
اداب الزقازيقهدير حسن عنانى محمود عمار587591
2o9493اداب انتساب موجه القاهرهمصطفى صبحى فتحى فهيم
اداب دمـــنهورياسمين وائل سعيد إبراهيم محمد423718
تربية بنهانوره ابراهيم عفيفى عبدالمجيد283861
صيدلة بورسعيدشروق السيد السعيد السيد احمد662858
هندسة االسكندريهبسمة سعيد محمود حامد محمد455468
تجاره بنى سويفمحمد عيد علي عويس69546
طب الزقازيقاميره مجدى محمود احمد ابراهيم الكاشف641537
تجاره المـــنصورهدنيا عصام السيد سيد احمد على584395
هندسة شبرا بنهاماركو رافت خليل مـــنصور115823
4146o9هندسة االسكندريهمحمود احمد سعيد عبدالجواد
هندسة قنامحمد السيد ابراهيم عبد الباري757534
تربية ابتدائي اسيوطمحمود محمد السعيد عبد العزيز791179
عالج طبيعى ج كفر الشيخامـــنيه احمد عبد الرحمـــن امام الشيخ353943
36oo86تربية ابتدائي طنطاامـــنيه سعد عطيه عبد المجيد عبد الفتاح
تجاره المـــنصورهمحمود يسرى محمد ابراهيم البرجيس577126
7852o1اداب اسيوطجوي رجائي رضا قسطندي
6633o7هندسة بور سعيدمصطفى السعيد محمد حسن مـــندور
ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسعماد هشــام جورجى اسكندر221438
37563oهندسة كفر الشيخمحمود عصام محمود محمد صالح
43o637تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتمريم سامى يوسف ميخائيل
تجاره انتساب موجه االسكندريهاسالم احمد محمد محمد المرشدى416554
تجاره بور سعيدزياد محمود احمد ابراهيم عبد العال662582
اداب حلوانياسمين عاطف رمضان عطيه199515
صيدله االسكندريهساره ناصر عبد الجواد محمد437225
524o5oطب بنهاهالل السيد توفيق عبدهللا
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسراء حامد عبد هللا ابو الليل715374
45o297طب االسكندريههدير شعبان عبدالسميع جبر
حقوق القاهرهندى احمد محمد على مفتاح معبد17942
اداب بنى سويفمريم نجاح صموئيل ابراهيم66891
هندسة المـــنصورهمحمد هشــام حسن ابراهيم562595
2o57o4السن عين شمسمحمد اشرف فتحى بكرى
734oo6تربية ابتدائي قنا ج الواديهبة المـــنفلوطى عبد الناجى احمد
659o16طب االسماعيليه ج قناة السويسكريستين ميالد فريد شحاته
6343oهندسة بني سويفاميره عبد السالم محمود ابراهيم
رياض اطفال االسكندريه طالباتايمان سعيد سعد حجازى384131
هندسة اسيوطمريم عماد ابو بكر الغمرى على653494
444o34كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمينا عصام اسعد سعد
2o6135فنون جميله فنون حلوانتقى محمد زكريا احمد
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تربية المـــنصورهاسماء النبوى محمد الهادي579187
تجاره بنى سويفطارق نادى صالح شــاكر724981
3424o6هندسة االسكندريهاحمد عبد القادر ياقوت عبد القادر احمد
197o94طب القاهرهندى احمد خليل حسن خليل
34o194اداب االسكندريهنادية ابراهيم ياقوت مرسى عبد هللا
9124oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفعبد المـــنعم جابر احمد جاب هللا
41476oهندسة االسكندريهعمر صالح الدين محمد السيد رضوان
تربية اسكندريةسارة محمد عثمان زويد عثمان419381
56o29oطب بيطرى المـــنصورهيمـــنى ابراهيم الدسوقى شحاته
5oo759تربية جامعة دمياطميار مجدى رزق سليم
8o353تجاره بنى سويفمحمود محمد رزق قطب
تجاره سوهاجعامر محمد محمود مرسى812522
58oo96اداب المـــنصورهشروق احمد سعد ابراهيم
411o84فنون جميله فنون ج االسكندريهسارة ياسر أحمد سعيد المصري
صيدله الزقازيقاالء سامى على اسماعيل سعد649591
5o591oصيدله المـــنصورهحامد عصام حسنين عبد التواب
197o61السن عين شمسمـــنه هللا هاشم زين الدين عبدالحميد
62o52اداب بنى سويفيوسف محمد مجدى محمد على
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد مسعد احمد ذو الفقار231265
هندسة القاهرهشهاب جمال عبد العظيم عامر51223
تجاره بنى سويفمحمد جمال حسين عبداللطيف721215
هندسة اسيوطجمال طلعت محمد جمال عبد الوهاب713214
تربية الزقازيقمحمود رضا محمد ابراهيم حيوان637176
تربية ابتدائي بنى سويفصفاء حميده مهدي عبد الحفيظ64967
تربية ابتدائي بنهاداليا عالء السيد مصلحى حسن البدوى496918
نوعية موسيقيه المـــنيامارتينا وهبة عبد المالك بولس728673
حقوق قنا جنوب الواديرمضان محمد رمضان محمد733865
تجاره بنى سويفاحمد ابو الخير عبد اللطيف عبد الوهاب68881
73o752تربية المـــنيادعاء رجب شوقى محمد
734o61تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد كمال محمود عمر
كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةمروه محمد رمضان احمد السيد نصر561591
2ooo56السن عين شمسرنا ايمـــن كمال الدين امين
15o914تجاره القاهرهادهم محمد يوسف مصطفى حسن الدالى
اداب انتساب موجه القاهرهدينا صبرى عوض الكريم محمد27252
5oo256هندسة المـــنصورهعمرو حمادة على احمد ناعوس
تربية ابتدائي شبين الكومخلود محمد السيد محمد عصر236295
اداب المـــنصورهكريم محمد بدير الغنيمى493494
صيدله طنطاأميره محمود السيد جننو493389
62o49تربية رياضيه بنين بني سويفيوسف حسن عويس حسن
حقوق القاهرههند عبد العزيز عبد الصادق عبد العزيز34531
64355oاداب الزقازيقايه محمد مصطفى محمد سته
إعالم ج جنوب الوادىسلمى حمدى حامد عبد ربه341249
651o23تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعلى عصام عبدالغني محمد عيسي
طب سوهاجريهام حسن على حسن812694
72691oصيدله بنى سويفايه عبد الرحمـــن زكي احمد
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىايمان محمود حسن عبدهللا الجمل512683
طب المـــنياغادة رشدى توفيق عبدالعليم727593
تربية شبين الكومنور عادل نصرهللا ميخائيل216154
صيدله عين شمسعمرو عبدالعليم فؤاد جاد191239
تربية ابتدائي بنى سويفعمرو محمد فوزي عبد المعطي65938
حقوق اسيوطمحمود ماهر محمود مهنى792951
411o39برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانرضوى حسن محمد على

Page 2198 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
تجاره بنهاشريف فتحى سالم الطوخى دويدار287576
235ooتجاره القاهرهاسالم محمد حمدى السعيد
هندسة المـــنياعبدالرحمـــن حسين عيد تونى722812
تربية ابتدائي دمـــنهورهدير حسن علي حسن ابوشديدة429936
حاسبات ومعلومات شبين الكوممحمد سامى محمود الحبشى217547
طب االسماعيليه ج قناة السويسشهد محمد جمعة عبدالقادر الشعرواى665651
642o89هندسة الزقازيقراجى رفيق ظريف بشــاره
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء حمدى عبدالعليم بيومي294979
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسفوزي بسيوني محمد عمر الضنين485971
66113oتجاره بور سعيدهبه محمد سالم مبروك حفناوى
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةيارا محمد سليمان محمد229553
2o7491اداب انتساب موجه عين شمسدينا محمد صالح مجاهد
5162o7نوعية الزقازيقاية احمد ابراهيم الدمرداش
56o756كلية األلسن كفر الشيخرضوى عمر السيد عبد اللطيف
72o52oهندسة المـــنياحسن السنوسي ابراهيم رمضان
5o1187تجاره بور سعيدمحمد أمين عبد الفتاح النجار
صيدلة اسيوطمينا عماد قبيل ذكرى731819
نوعية المـــنيامروه عاطف عبدالعليم محمد711164
اداب انتساب موجه القاهرهاحمد عزت كمال عبدهللا266853
57o7o6تجاره المـــنصورهمصطفى ابراهيم عبد الحافظ عبد الشــافى فرحات
هندسة المـــنياغادة على سيف النصر على756277
طب بيطرى جامعة الساداتمحمد نبيل بدر بدر442994
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا فريد عبدالمحسن االمبابى243858
طب المـــنصورهساره محمد شعبان محمد عرفه563692
6463o2تربية الزقازيقشيماء محمد ابراهيم احمد
كلية اآلثار سوهاجوليد ناصر السيد على عبد هللا516978
1328o7تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد عبد العزيز صادق محمد
اداب الزقازيقمونيكا ايهاب فهمى شنودة516528
تجاره االسكندريهمحمد نعمان محمد شعبان338322
صيدله الزقازيقماجده احمد كامل احمد الحسينى286742
638o16صيدله الزقازيقاسراء ابراهيم السيد اسماعيل خرخاش
هندسة عين شمسعبد الرحيم سمير عبد الرحيم احمد119678
38o694تربية كفر الشيخمها حسني مطاوع مطاوع
81634oطب اسيوطفادى عماد عطا هللا شنوده
اداب المـــنصورهإيمان فرج عبد المـــنعم نصار492243
29673oتجاره بنهامصطفى مسعد عباس عفيفي
125o7oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةكريم ايهاب مـــنير عبد العزيز
3o2366تجاره انتساب موجه  عين شمسامانى عطيه عبدالعزيز عطيه
صيدله االسكندريهمروة سعد مصطفى محمد حسن435457
51o96oاداب الزقازيقأمال أحمد عبد العظيم رفاعي
اداب االسكندريههاجر جابر محمود جابرعلى423541
تربية حلوانجميله سيد محمد رشــاد268414
صيدله المـــنصورهفاطمه مصطفى ابو اليزيد محمد سعيد486963
19o977صيدله حلواناالء اسر محمد يونس
64o729طب عين شمسابانوب جبره رزق مرقس
2647o5تربية موسيقيه حلواندينا اشرف محمد وجيه
4918o2هندسة المـــنصورهأحمد محمد عبد الملك مصطفى
هندسة طنطامصطفي حامد السيد عبدالجليل362558
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم شريف سمير عبدالحكيم رضوان287961
إعالم ج جنوب الوادىنهى محمد محمود حسن زعفان56133
هندسة المـــنصورهمحمود مجدى محمود محمد محمود588619
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمود مبارك شــاهين محمد744431
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طب المـــنياعلى أشرف صالح أحمد714765
هندسة الزقازيقاحمد عيد رمضان عوض البيلى591668
تجاره المـــنصورهاحمد عبد الحى الشبراوى محمد ابراهيم588271
تجاره المـــنصورههدى السيد احمد فوده االتربي578297
اداب حلوانندى سيد محمد السيد ابو سيف188328
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةبسمه عادل فتحى بهجات226715
طب بيطرى الزقازيقعمرو عادل يوسف محمد محمد516981
طب القاهرهمحمد مـــنير احمد عبد المقصود15647
429o6حقوق القاهرهامـــنة حمدى على حنفى عيد
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةعايده احمد عبد السالم عبد الغنى عبد السالم49385
اداب المـــنصورهإسراء عبدالباسط محمد بدوى قاسم493727
كلية حقوق المـــنيامحمد عمار عبد الهادى لصيق715198
74oo25حقوق قنا جنوب الواديمحمد عبد الناصر حسن احمد دنقل
حقوق بنى سويفمحمد حسام الدين مصطفى على بسيونى75525
5o4921تربية جامعة دمياطأسماء عبد الحليم عبد الحليم عبدالحليم  عطا
هندسة كفر الشيخمحمد رضا ابراهيم الدسوقى عبدالمـــنعم رزق381551
تجاره المـــنصورهمحمد وليد على محمد محمد حسن594747
تجاره دمـــنهورمحمد سعيد محمد حسن الخالع426511
7oo46اداب بنى سويفاحمد مختار صالح حافظ
صيدله القاهرهمريم محمد الراضى محرم16699
اداب بنى سويفاسراء محسن رياض عبد السند66717
74o865صيدلة اسيوطيوسف احمد يوسف على
49578oتربية طنطانورهان عادل صالح صالح رضوان
صيدله االسكندريهعبد الرحمـــن حمدي أحمد عبدالحليم عبد هللا434976
حقوق عين شمساحمد سعيد عبدالفتاح محمد محمود289612
طب عين شمسطه محمد عبد العظيم محمد717376
 تربية الساداتدعاء احمد عبداللطيف محمد جوده214242
8o8586طب سوهاجبيشوى قديس لمعى فرهود
صيدله بنى سويففاطمه سيد شعبان مرسى69325
تربية ابتدائي بنى سويفايه جابر عبد العظيم عبد اللطيف66763
طب اسنان المـــنصورهمحمد حسين طه محمد حسين487481
كلية األلسن كفر الشيخامـــنه احمد كامل ابراهيم محمد363313
تربية رياضية بنات المـــنصورةنورا قدرى رمضان عبده589697
صيدله المـــنصورهرحاب حمدى سليمان سالم566872
تجاره الزقازيقيوسف ياسر توفيق عزب ابراهيم525313
34167oهندسة االسكندريهاالء حمدى محمد احمد بدوى
هندسة كفر الشيخابرهيم عبد العظيم ابراهيم حسيب يونس371124
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمد احمد عبدالعاطى احمد656596
5oo32oهندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى ابراهيم كامل الغباشى
صيدله الزقازيقآية عمر الفاروق عبد المعطي زيتون511338
طب بيطرى كفر الشيخخالد بالل عبد العزيز البيومى عبد الرحمـــن358463
هندسة الزقازيقاحمد سعودى احمد محمد512536
1975o9اداب حلوانساره محمد حسنين حنفى
نوعية اشمونسلوى السيد عبدالفتاح احمد225553
صيدله حلواناحمد سيد احمد محمود حجاج294126
فنون جميله عماره ج االسكندريهبافلى حشمت عزيز لمعى124589
تربية اسوانايات محمد حامد محمد823451
2ooo38تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره محمد على ابوطالب
تجاره االسكندريهسارة ناجى عبدهللا محمد348739
19o957هندسة حلوانمحمد محمد عبدالعليم محمد
562o72اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاحمد عمرو فهيم حافظ طه
اداب دمـــنهورمحمد محمود محمد عبد الرحمـــن البطراوى425999
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8o3883طب سوهاجاسماء احمد عبد المجيد محمد
طب الزقازيقمى ابراهيم مصطفى ابراهيم ابو العلى524593
كلية اآلثار سوهاجايمان احمد مصطفى احمد شبانه665363
كلية األلسن ج أسواننيره محمد ياسر السيد سعد785696
تجاره االسكندريهمحمد خميس انور الدسوقى ابراهيم416891
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عبد الناصر حسن خميس41586
515o18اداب الزقازيقأميرة عزت ابراهيم محمد كيالنى
اداب االسكندريهغادة رجب ربيع عبدالحليم مصطفى423783
تربية ابتدائي قنا ج الواديشيرين عمادالدين محمد ابوزيد732416
82o222اداب اسوانفاطمه محمد احمد صالح
156o95هندسة حلواناميره عبد الحميد على اسماعيل
تربية طفوله شبين الكوممريم هشــام احمد خليل الدسوقى214561
اداب طنطامحمود الطنطاوى صابر عبد هللا السعداوى352971
طب عين شمسهادى احمد محمد فوزى عبدالحميد196675
هندسة االسماعيليةمحمد عيد عبدالرازق عطيه654469
تربية رياضيه بنين المـــنصورهعمر احمد ابراهيم عوض589635
83o364عالج طبيعى قناعمرو احمد احمد صقر
2659o5السن عين شمساسراء مصطفى فاضل على
صيدله القاهرهبيشوى مالك جرجس ميخائيل125314
تجاره طنطاعمر مصطفى حسين الخولى361494
صيدلة اسيوطكيرلس مـــندى كرلس سعيد756556
8o527oتربية ابتدائي سوهاجشيماء فريد عبد العال عكاشه
64oo53اداب عين شمسوعد محمد ابراهيم محمد ابراهيم االزهرى
1398ooحقوق القاهرهفوزى عصام الدين فتحى ابراهيم
هندسة بور سعيداسراء سيد العربى سيد عبدالرحمـــن655451
21966oتربية الساداتاميره عبدالغفار محمد حجازى 
567ooتجاره انتساب موجه قاهرهحسام حميدو فاروق محمدحسين
تربية المـــنصورهعبد هللا ماهر عبد هللا فؤاد محمد577644
هندسة اسيوطابراهيم محمد سيد احمد795276
تربية طنطارحاب ابراهيم عبد اللطيف الجندي363115
تجاره بنهامحمد اسامه سعيد الشــافعى227462
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد هللا يحى مهنى ابرهيم سليم58653
3o3745هندسة الفيوماحمد رافت سراج سعدالديب
تجاره عين شمسحسين محمد امين عبده الهوارى292485
5245o9صيدله الزقازيقرفيده بالل عبد هللا محمد مقبل
هندسة الزقازيقعمر محمد حسن حسن هالل شعيب587792
طب اسنان طنطارنا سامى مراد مصطفى عمر215643
هندسة اسيوطياسين سيد على محمد825137
تربية جامعة السويسندا محمد عبد السميع احمد657412
طب القاهرهمحمد عاطف احمد محمد41125
382o5oاداب كفر الشيخنجالء حسن الباز محمد الباز
كلية األلسن سوهاجمحمود محمد شــاكر احمد الغزاوي586754
السن عين شمسفاطمه الزهراء اشرف حسنين دسوقى291553
63797oتربية الزقازيقندى محمد محمود عشرى محمود المـــنسى
صيدله عين شمسمحمود عبدالنبى عاشور الدسوقى639652
667o74تجاره االسماعيليه ج قناة السويسهبه ابراهيم تقى درويش تقى
هندسة القاهرهمحمود جمال ابوالفتوح سند269128
تجاره المـــنصورهنورا السيد متولى محمد السيد581693
تجاره عين شمسيمـــنى محمد ايمـــن توفيق سيد احمد صقر271168
6541o6تربية االسماعيليهداليا محمد محمود عراقى
اداب عين شمسايمان اسماعيل محمد غنيم274736
اداب دمـــنهورنيرة محمد احمد محمد بدادة428493
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اعالم القاهرهمريم احمد فوزى حجازى34187
335o51هندسة االسكندريهريتا هانى يوسف ابراهيم حلمى
6357o1طب الزقازيقاحمد محمد محيى السيد محمد
نوعية بنهاايمان يحيى عبدالرحمـــن عيد فرو285369
حقوق قنا جنوب الوادياحمد جالل محمد محمود735245
هندسة عين شمسرحاب فرج ابراهيم سيد محمد النجار57293
تربية ابتدائي بنهامحمد ابوالخير امين محمد أبو الخير227951
8o63o4تربية ابتدائي سوهاجمارينا نشــات شكرى شــاكر
36812oنوعية طنطااسيل ظريف عبدالفتاح عبدالجليل فرج
علوم بورسعيدهند باسم على محمد على محمود661891
215o61تربية شبين الكوماالء مجدى عبدالجواد الباجورى
65o298طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسندى احمد عبد السالم احمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخلبنى ابراهيم عبد العزيز ابراهيم573778
6o151تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفريده هاشم احمد ابراهيم
58377oتربية المـــنصورهايمان عبد اللطيف عثمان محمد
8117o7عالج طبيعى قناعبد اللطيف يسرى عبد اللطيف على
تربية المـــنيااالء عادل محمد اسماعيل714813
تجاره انتساب موجه  عين شمسيوسف محمود عبد المـــنعم يوسف131125
نوعية المـــنيااالء ناصر حامد عبد المطلب726647
صيدله الزقازيقعماد صالح السيد على644168
3815o1هندسة كفر الشيخحسام نجاح محمد المعداوى محمد
اداب عين شمسمياده محمد محمود احمد151293
58oo8oتربية ابتدائي المـــنصورهمحمد ابراهيم احمد مسعد الشترى
46o259هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود عبد الهادي محمد عبد الهادي سلمان
5o4739نوعية جامعة دمياطأسماء أبو بكر محمد عطية محمد
71815oهندسة المـــنيامحمد شعبان حسن محمد
طب طنطاياسمين فتوح عبد الحليم متولى571345
تربية العريشفداء صالح سالم عبد المالك666648
7212o3تجاره بنى سويفعمرو عبدالجواد احمد محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننبيل ناجى وديع اقالديوس191228
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالحميد صبحى عبدالحميد227728
نوعية طنطامحمد رمضان فكرى البيومى493344
3118o8هندسة شبرا بنهامعاذ صبحى محمود اسماعيل
نوعية طنطاياسمين كمال مصطفى عبد الجواد المـــنشــاوى485458
هندسة طنطانور الدين احمد عبيد حزين562614
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفهيمة ابراهيم عبدالحكيم عبدالرحيم728954
تربية ابتدائي دمـــنهوربيشوى وديع السعيد ندا خليل426358
67oo62هندسة بور سعيديوسف موسى السيد فرغلى محمد
اداب القاهرهشهاب مشهور السيد احمد272523
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمهند حماد عبد الغفور حماد محجوب571941
تجاره بنهامـــنة هللا مصطفى اسماعيل اسماعيل142376
اداب حلوانهاجر عادل عبد اللطيف علي الديب37413
تربية حلوانساره اشرف احمد احمد على البحيرى49276
تربية طفوله طنطااميرة حلمى رجب ابواليزيد مدين354883
815o45طب سوهاجمها ادهم محمد ابراهيم
6418o9تجاره الزقازيقاحمد مجدى جوده مجاهد محمد السيسى
5816o5اداب المـــنصورهحنان محمد السعيد ابراهيم الطحان
816o4oتربية طفوله سوهاج طالباتايه الحسين محمد السيد
هندسة عين شمسوليد احمد عبد الستار مرسى122341
فنون تطبيقيه حلوانمارك عادل لويس ضيف125997
هندسة بور سعيدنادر ناصر محمود محمد656223
اداب عين شمسميار ممدوح متولى حسنى117778
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395o3اداب القاهرهابتهال صابر محمد عمر
تربية ابتدائي دمـــنهورأسماء فكري سليمان أحمد علي موسي428669
13535oتجاره القاهرهمحمد ابراهيم االدراعى امام الليثى سيد محمد
صيدله عين شمسمـــنة هللا محمد السيد محمد126335
السن المـــنيااحمد صالح عبدالمالك محمد727458
حقوق عين شمسمحمد زهير عبد الجليل عبد الفتاح129638
كلية أداب بورسعيدياسمين العربى فواز ابراهيم عارف662788
تجاره القاهرهفاطمه طلعت ابراهيم عبد الحميد127875
هندسة القاهرهاريج سيد كمال على18365
نوعية فنيه الزقازيقميار محمود عبد الغنى محمد عبد الغنى637954
رياض اطفال الفيوم طالباتنورا احمد عبد التواب عبد التواب98789
السن عين شمسصفيه حسن صبحى الباز299137
278o71صيدله الزقازيقنوران مدحت محمد عبدالمقصود
64427oنوعية الزقازيقاميره محمد محمد حسين على
هندسة المـــنيامحمد عبد الفتاح على عبد الرحيم753365
تجاره بنهاندى مجدى احمد محمد حسين البحيرى34192
هندسة االسماعيليةاحمد محمود احمد الصغير658121
اداب الفيومفاطمه مصطفى السيد على77576
5oo611كلية هندسة الطاقة بأسوانايه على محمد اللبان
اداب اسيوطاسماء محمد عبد العزيز محمد786258
تجاره انتساب موجه قاهرهسحر محمد نبيل عبده44523
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورهان محمد محمد السيد298147
65oo64طب الزقازيقمروه ابراهيم السيد محمد على حنفي
فنون جميله فنون حلواننورهان عاهل عبد الباسط حافظ116814
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعماد حمدى عبدالنبى قنديل223897
تجاره عين شمساالء محمد احمد عماره282152
صيدلة اسيوطوفاء حسن على حسن742778
375o26كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخطارق االميرعادل سعد محمدحسن
تجاره القاهرهاحمد نبيل عبد الفتاح عبد العزيز57537
تجاره الزقازيقمـــنه هللا حماده محمد فهيم محمود637943
815oo6تربية سوهاجايات محمد السيد محمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخخلود المتولى جمعه عبد الباقى591639
حقوق جامعة الساداتاحمد محمد حاتم محمد الصعيدى232982
صيدله المـــنصورهاسراء نصر نصر احمد الحواوشى594123
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد ايمـــن عواد كامل664743
تربية المـــنصورهاسماء عبد المطلب حامد على متولى573952
تربية اسكندريةوفاء مرسي السيد مرسي احمد415922
5o6759سياحه وفنادق المـــنصورةداليا ابراهيم محمد ربيع السعيد قنديل
تجاره عين شمساحمد حسن عبدالمـــنعم اسماعيل محمد639574
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء فرج عبد ربه عبد هللا62956
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد خالد جمعه مرسى حفني189861
2o6924صيدله القاهرهايه عماد محمد عبدالخالق
اداب اسيوطعبد هللا ابراهيم ابوزيد ابراهيم799483
اثار القاهرهنرمين سامح خليل ابوزيد226572
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد بيومى القشــاش212756
581o24نوعية المـــنصورهحسناء السيد حامد محمد مصطفي
تربية الفيومشروق عبد العليم ياسين احمد76359
طب حلوانندا اسامه يحى عبد الواحد73623
تربية المـــنياآيه صالح خالد صالح719969
375o23طب كفر الشيخبوال سليمان مسيحه جورجى
تجارة قنا ج جنوب الواديخالد محمد ابو الوفا محمد733664
هندسة الزقازيقمصطفى مجدى عبد العظيم عبدالمقصود حجاب496378
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رياض اطفال المـــنيا طالباتأمـــنيه محمد عبدالصالحين محمد711144
طب بيطرى كفر الشيخمصطفى خالد مصطفى احمد شدو375467
هندسة القاهرهبسنت السيد فهمى السيد36855
68oooكلية طب االسنان ج بنى سويفساره شوقى جرجس غالى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةلميس رفعت احمد عبد الرازق48773
52o351هندسة الزقازيقعمرو احمد محمود عبدالواحد الزيات
صيدله المـــنصورهروان محمد عبدالجواد عرفة محمد487957
صيدلة اسيوطشيماء صابر فرغلى عشرى795861
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره سليمان عبدالحفيظ الصياد219693
هندسة الفيوممحمد عاطف سعيد احمد148183
35551oتجاره طنطاأحمد السيد الدسوقى محمود الزهار
هندسة االسكندريهاحمد اسامة محمد رمضان السيد455888
725o28هندسة المـــنيامينا ابراهيم عبدالمالك ينى
35o748اداب االسكندريهآالء محمد احمد مهني
كلية أداب بورسعيدتسنيم احمد عماد زغلول الحلفاوي662684
اداب الزقازيقاحمد دسوقى احمد دسوقى محمد517183
762o4تربية الفيومهبة على فكرى محمد
صيدله القاهرهمى هيثم رزق عبد ربه غازي192312
5o3o14هندسة اسيوطايه محمد محمد عبد الصمد سالم
تجاره االسكندريهخالد مصطفى عبد العزيز مصطفى إبراهيم416217
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاالء احمد ابو العنين احمد عبد الرحمـــن354464
422o99حقوق االسكندريهمحمود سعد محمود موسى رجب
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان يحيى عبد الفتاح محمد فرج578755
هندسة المـــنصورهمحمد ابراهيم على رجب شريف487654
تربية كفر الشيخهدى أحمد محمد حسن السبيعى385152
طب المـــنصورهمحمد محمود حسن محمود الكمونى488722
728o49طب القاهرهكيرلس يونان وسيلي سوس
28669oاداب بنهامـــنى صبحى احمد دسوقى قاسم
8o7549تربية طفوله سوهاج طالباتنعمه احمد محمدلطيفى حسين
تجاره بنى سويفاحمد طارق احمد سيد63665
34o812تجاره االسكندريهمحمد على عبد المـــنعم محمد سوكة
2222o8تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى حسان محمد البدوى
2o9487كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمحمود سعد ناصر ناصر
تربية بنى سويفلمياء حسن شهاب الدين مرسي65662
37o232هندسة االسكندريهسمير السيد محمد االلفى
حاسبات ومعلومات عين شمسكريم فتحى فؤاد يوسف119685
1419o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عزت محمد على
طب اسنان طنطاعبدهللا محمد حسن عبدالعال233481
5o2145تجاره جامعة دمياطاحمد ياسر زغلول الجالد
فنون جميله فنون حلوانعلياء حسام الدين عوض هللا محمد15589
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء جالل سيد حسانين293469
5o2432تربية جامعة دمياطمحمد احمد على بالش
صيدله حلواننورهان اسامه عبدالعزيز شلبى229359
3o45ooصيدله عين شمسحبيبه محمد على عبدالمجيد
طب الفيومدعاء احمد محمود علي78686
66479oطب االسماعيليه ج قناة السويسحسين ناصر حسين قرنى
صيدله االسكندريهاحمد محمد جالل سيد عبد الخالق441577
كلية البنات آداب عين شمسهدير محمد جوده يوسف268543
82oo73كلية طب أسوانعمر ابراهيم عمر محمد
صيدله االسكندريهمحمد مصطفى محمد عبد العزيز حسن436344
تربية ابتدائي كفر الشيخاالء بيومى عبد العزيز بيومى377962
تربية الغردقة جنوب الواديهدى احمد محمد سالمه238116
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8o8877اداب سوهاجنهال خالد محمد محمد
79o689التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر محمد محمود محمد
36o776هندسة طنطاندا طارق الشناوى السودانى
صيدلة المـــنيامحمد هانئ محمد عطفت عبد المـــنعم713294
طب بنهاساره محمد فتحى السيد احمد277923
تربية أساسي اسكندريةرنا محمد احمد محمد ابراهيم348623
صيدله القاهرهجون رافت عجيب زخارى116569
5742o1كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخخلود محمد المعداوى عبد المجيد الشربينى
كلية اآلثار سوهاجمجدى زكى عبدالرحيم محمد عيد227461
8o1823اداب اسيوطليلى محمد ابراهيم زيدان
رياض اطفال المـــنصورهوسام عبدالمعبود محمد امين خضر523118
نوعية الزقازيقانجى محمود محمد محمد الغندور667724
515o38نوعية الزقازيقاية عبد الناصر محمد حسن
56o479هندسة المـــنصورهمهند محسن محمد البنداري
طب الزقازيقثناء السيد السعيد احمد583432
592o81هندسة الزقازيقمحمود ايمـــن محمد السعيد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهبة سامى عبد المـــنعم عبيد411622
تربية ابتدائي بنهااسراء السعيد عبداللطيف علي القيم496383
تربية ابتدائي عين شمسجيسيكا مالك وهبه حنا297973
تربية دمـــنهورمى محسن انور ابراهيم429222
صيدلة المـــنياهاجر محمد عبد الجيد علي719294
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه غانم محمد السيد279561
تربية طفوله ج دمـــنهورمى محمود فتحى محمد مخيمر429887
2o8859اداب القاهرههاجر محمود عبدالهادى عبدالفتاح
3oo496التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساميه اشرف عبدالفتاح شحاتة
تجاره عين شمساحمد حسين رافت محمود عيد139241
تربية شبين الكومايه صبحى عبدالعظيم سالم228689
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد سعد عبدالغنى بدر233367
طب عين شمسمرام صبرى محمد احمد288253
طب بيطرى بنى سويفخالد عبد الناصر عبد الغنى اسماعيل65735
تربية ابتدائي شبين الكومفريده مجدى سعد العزباوى225563
تجاره المـــنصورهمحمود عبد الرحمـــن السيد عبد الرحمـــن قرمد561826
تجاره القاهرهاحمد روبى مختار محمد25985
هندسة حلوانسعد اشرف سعد البرلسى493678
هندسة قنانرمين هشــام محمد جمال الدين732687
تجاره عين شمسياسمين عاطف عبدالغفار عبدالحميد271166
5618o8السن المـــنيامحمد سعد محمد عبد الحليم الصباغ
تجاره عين شمسشيماء يونس محمد حسن152226
263oooحقوق عين شمسجمال نصر محمود العوضى حجازى
حقوق عين شمسبهاءالدين ظريف كامل يوسف272496
424o45اداب االسكندريههاجر حسنى عبده غنيم مصطفى
طب اسنان المـــنصورهوالء محمد عبد الحافظ على احمد571342
تربية طنطانورا حنفى حنفى محمد رضوان363849
صيدله طنطااسراء طاهر عبدالغنى النويهى485661
طب اسيوطعلى حسن جودة فرج796676
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناريج عبد المطلب عبده الحطاب151733
تربية أساسي اسكندريةياسمين السيد عبد الفتاح محمود349442
7o753تربية بنى سويفسيد رمضان فتحى سيد
طب المـــنصورهاسالم اشرف مصطفى ابراهيم عبد هللا568749
178o8طب القاهرهاالء حسن محمد احمد
13o778تجاره عين شمسمروه حافظ عبد العاطى احمد
هندسة المـــنصورهعبد هللا احمد المـــندوه حاتم493421
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رياضيه بنات الزقازيقهاله عماد محمد عسكر643434
هندسة االسكندريهياسين عبد الرازق محمد أمين رشدى414822
162o7كلية العالج الطبيعى ج بنى سويففرح احمد يوسف عبد هللا
تربية ابتدائي بنهامريم مغاورى حسن مغاورى محمد نجم277823
6679o3اداب الزقازيقغرام رمضان محمد احمد عثمان
تربية ابتدائي الساداتايناس اسامه عبدالمطلب بهاءالدين226712
49o58oتربية ابتدائي طنطاابانوب ايمـــن عبد هللا عبد الملك جرجس
261o4تجاره القاهرهمازن مجدى محمد محمد
2o143تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا مجدى بدوى عبد القوى
641o1oهندسة اسيوطمدحت محمد عبد القادر محمد بدر
تربية كفر الشيخمـــنار وحيد عبد الخالق الشيخ385294
38475oتجاره كفر الشيخعماد حميدة عبد هللا حسن
3o8o85نوعية بنهاسلمى محمد ناجى عبدالعزيز عبدالحميد
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاحمد محمد معوض توفيق63465
اداب القاهرهميرنا زكريا سيفين عبادى265117
26893oتجاره عين شمسمياده عبدالمقصود محمد السباعى غنيم
كلية السياحة والفنادق بنى سويفعزت خالد محمد عبد المـــنعم محمد ايوب61687
تجاره عين شمسشيماء فرج على مصطفى145324
تجاره المـــنصورهمحمد رضا السيد احمد سليمان583578
تجاره طنطاكيرلس رزق هللا جرجس رزق هللا جرجس361518
هندسة الزقازيقمحمد ايمـــن حافظ مـــنصور517521
اداب كفر الشيخاحمد عبد الاله محمد محمد342856
266o23الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفسندس محمود عبدهللا فرج
حقوق طنطاكريم احمد فاروق عبد السالم ابو حمر371627
اداب حلوانشيماء عبد الحميد جمعه عبد الحميد55414
22oo8اداب القاهرهسلمى احمد عبد الواحد مصيلحى
هندسة االسكندريهاحمد عاطف السيد حسن سالم414711
فنون جميله فنون المـــنيااشرقت حسام السيد زكى العيسوى411219
72o638كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفنجالء ناصر ابراهيم توفيق
57383oتجاره كفر الشيخاحمد اسامه عبد البارى محمد محمد
5o3385تجاره جامعة دمياطأيمـــن الشربينى محمد النجار
716o28تجاره بنى سويفتيسير على احمد صالح
اداب حلوانمها سيد محمود عبد الجواد151286
كلية البنات آداب عين شمسامـــنيه نبيل محمود محمد199594
28o27oاداب بنهاياسمين ممدوح السيد عبدالجواد
اداب القاهرهكاميليا اسماعيل كرم اسماعيل51699
747oo7تربية قنا ج جنوب الوادىمصطفى إبراهيم عزاز إبراهيم
8o3665تربية ابتدائي سوهاجحمزة احمد عبد الغنى شبيب
41o649تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن هيثم سمير محمود عبد الناصر
4194o1اداب االسكندريههند ياقوت عبد الجواد أبو العال
348o57هندسة االسكندريهاالء محمود محمد محمد السنباطى
5o5979طب بيطرى المـــنصورهبتول رزق ابراهيم مصطفى عيسى
تربية ابتدائي دمـــنهورنوال عبد اللـه ناجى عبدهللا السنوسى429897
 تربية الساداتدعاء محمد امين ابراهيم سويد228556
تجاره انتساب موجه قاهرهايمان ايمـــن سعيد عبد المـــنعم22219
3o2935تربية بنهاايه محمد عبدالسميع ابراهيم مصطفى
6371o4تجاره الزقازيقعمرو ياسر فاروق عبد الحى عطيه
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىرمضان قاعود صابر عثمان728233
طب القاهرهفاطمه الزهراء على حامد محمد732583
74o388تربية قنا ج جنوب الوادىياسمين عبدالسالم محمدخير عباس
اداب اسيوطاالء محمد عبد الصبور عبد النبي787735
تربية كفر الشيخيسرا خالد السيد عبد الفتاح384395
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64321oنوعية الزقازيقهدير محمود عطيه محمد عيسى
تجاره عين شمساحمد محمد على محمود294694
طب المـــنصورهخلود عطيه عطيه مصطفى احمد578362
تربية المـــنصورهزوزو ادريس احمد عبد العظيم احمد582373
79o1o2رياض اطفال الفيوم طالباتايه عادل على مصطفى
41o616تجاره االسكندريهاسراء ممدوح احمد محمد عجمى
2795o9تخطيط عمرانى القاهرهاحمد نبيل غنيم محمد
رياض اطفال االسكندريه طالباتنرمين طارق السيد محمد حسين424121
تربية ابتدائي عين شمسشروق احمد عبد الموجود حسن22287
هندسة القاهرهعبد هللا هاشم رشــاد حسن133498
57ooo2تربية المـــنصورهامانى اشرف محمد بدير اليماني
حقوق المـــنصورهمحمود عبد الرحمـــن محمد حسن الهواري586187
تربية قنا ج جنوب الوادىياسمين حسن التهامي احمد747723
تجاره عين شمساحمد جمال محمد محمد النجعاوى294667
كلية هندسة بنهاعلياء شحته جالل عبد القادر السيد641561
هندسة طنطامحمود عبد هللا رجب ابوزيد366518
تربية العريششيماء هانى عبدالفتاح الشريف665447
تخطيط عمرانى القاهرهاحمد عبد الباسط محمد حمدون817259
رياض اطفال المـــنصورهناديه محمد محمد السيد الهوارى586219
طب بيطرى القاهرههدير هالل محمد محمد بيومى الفقى56297
طب اسنان المـــنصورهوسام محمود صابر على عبد الكريم591476
اداب انتساب موجه عين شمسايه طاهر فتحى عبد المـــنعم25451
هندسة عين شمسحنان سالم سيد عبدة293275
تجاره القاهرهندى حسن احمد عبد الحليم24628
هندسة االسكندريهعمر نصر محمد عبدهللا يونس458548
2148o7كلية هندسة بنهافاطمه خالد رشدى محمد
اداب المـــنيامادونا مجدي ظريف ذكري723837
235oo6هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد ايمـــن عبدالمقصود شــاهين
طب بيطرى المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد عز الدين ابراهيم493586
صيدله االسكندريهمحمد اسماعيل فخري اسماعيل مصطفي441411
573oo1تجاره المـــنصورهمحمد عوض عبد الحليم عوض عبد الحليم
3359o9اداب االسكندريهمـــنال احمد عبدالشــافي محمد
65oo13طب الزقازيقدينا محمد عبدالمعبود ابراهيم
72oo93فنون جميله فنون المـــنيامارلين عاطف شفيق حنين
طب بيطرى جامعة الساداتاحمد عاشور عبدالفتاح الدينارى217652
تجاره المـــنصورهكامل يسرى يسرى ابراهيم عبد الجواد591299
كلية أداب بورسعيداالء رضا السيد عبد الرازق ميدان663325
طب القاهرهسعاد فوزى محمد على37866
72746oالسن المـــنياخلف عالء على ياسين
43o299تربية دمـــنهورهالة رضا محمد عبد الغنى عبد الدايم
اداب القاهرهاسماء محمد عبد الحميد محمدحسانين42423
تربية كفر الشيخرانيا ربيع زيدان السيد عفيفى378142
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةخلود ايمـــن صالح عبد الستار عبد القادر214539
طب عين شمساميره احمد عبد المـــنعم طه عمارة377362
733o77تربية ابتدائي قنا ج الواديمصطفى محمد محمود محمد على
563o89تربية ابتدائي المـــنصورهعبير محمود متولى طلبه
3o4292طب القاهرهماريا مجدى فارس فرج
حاسبات ومعلومات القاهرهمروان محمود احمد محمود24447
سياحه وفنادق االسكندريهميار احمد محمود حميدو فرحات 423433
2977o3تربية ابتدائي بنهامؤمـــن رمضان محمد عبدالعزيز
طب طنطاعبدالرحمـــن احمد السيد السيد عمر376214
اثار القاهرهاسالم عالءالدين فرحات حسن197989
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هندسة االسكندريهمحمد مـــنعم ابراهيم حسن ابوالعال413838
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسشيماء محمد فوزى فرغلى282648
496o2تجاره القاهرهاحمد على حسن على مدين
17o21تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى احمد خليل ابراهيم عرفه
48668oاداب طنطاهايدي عصام محمد ابو موسى
8o36o4طب سوهاجمحمد عزت امين عبد الاله
طب اسنان طنطامحمد عادل محمود محمد حسن عبد هللا442918
19334oتجاره القاهرهمحمد طارق ابراهيم عبداللطيف
3878o5هندسة الفيومطارق محمد السيد مرسى نصر
اداب القاهرهمراد محمد صالح الدين مدكور19965
38o674تربية كفر الشيخأماني هالل محمود اسماعيل خطاب
طب الزقازيقالسيد محمد ابراهيم محمد513319
4o97oاداب حلوانماركو يونان شحاته بهنام
تجاره كفر الشيخاسراء محمد مـــنصور بيومى376558
حقوق القاهرهعلى غريب على ذكى147473
23o511هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد سمير على محمد عامر
58o595صيدلة بورسعيدكريم خالد فتحى لطفى حافظ
43o845تربية ابتدائي دمـــنهورريهام جمال محمد شومان
3671o4طب طنطانورهان مجدى صبحى بختيه
73oo45صيدلة اسيوطاسراء عيد مسعد حسين
تجاره اسيوطمحمد فوزى خلف عبدالرحمـــن237699
5o4128كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىأشرف جمال هانى كامل
حقوق اسيوطعاصم يحيى عبد العال عبد المحسن796811
اداب انتساب موجه القاهرهعواطف احمد محمود السيد52364
اداب القاهرهاستر بخيت عيد جرجس44354
56o758تجاره المـــنصورهرنا ايمـــن محمود عبد النبي
7139o9فنون جميله فنون المـــنياشروق احمد يحيى محمود
تربية حلوانساره وليد صبحى عبد الفتاح31123
حقوق بنهااحمد عماد على محمد الطورى227913
صيدله الزقازيقساره احمد ابوالمعاطي عبدالفتاح ابوالعال647757
414o29هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الرحمـــن أحمد عبد القادر محمد رجب
حقوق جامعة الساداتمحمود محمد عبد الفتاح الفيشــاوي427168
تجاره الزقازيقهدير صالح عبدالعزيز السيد عبد الجليل644342
51231oتربية ابتدائي الزقازيقاحمد صالح بهجت عبدهللا
اداب انتساب موجه عين شمساسراء راشد توفيق دسوقى146152
1176o3صيدله عين شمسايمان عماد شوقى زكى
تجاره المـــنصورهراندا حسام الدين فهمى السيد المرسى572779
67o15oتربية بور سعيدهاجر محمد ابراهيم خليل السرته
1431o9هندسة عين شمساحمد رضا محمد مصطفي
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةجميل طه عطيه خولة221855
صيدله الزقازيقاالء رضا صالح طنطاوى514624
حقوق قنا جنوب الواديعماد على جادالرب على738648
64o983هندسة الزقازيقخالد احمد نجيب على ابو النور
رياض اطفال الفيوم طالباتهاجر محمود معتمد خليفه724949
141o75اداب انتساب موجه القاهرههبة هللا صالح عباس محمد
28o388تربية ابتدائي بنهاايمان السيد عبدالحميد محمود
5o3635هندسة المـــنصورهفؤاد حمدى عبد هللا عبد هللا
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةميرفت صبرى رجب على28846
455oo1هندسة االسكندريهنور الدين صالح عباس سعد شبير
تربية المـــنصورهاسماء محمود ابوسمره ابوسمره ابوالفرح566612
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره محمد محمود عبد الحميد وهيب27366
8o4994طب اسنان جنوب الوادىفيلوثاؤس طلعت تامر حنا
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52549oنوعية الزقازيقنورهان السيد محمد الديدامونى
اداب المـــنصورهخلود محمد عبد الجواد محمد حامد572131
طب المـــنصورهايه ابراهيم عبد العظيم شلبي579246
74o262تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتآيه اشرف عبدالعزيز محمد
5o2731تربية جامعة دمياطاسراء موسى عبد الرحمـــن الغرباوى
هندسة حلوانهناء عبد الرحيم عبد العظيم رشوان142737
تربية ابتدائي طنطااية شحاتة على محمد عموش354312
هندسة الزقازيقطارق احمد عبدالجليل شحاته الجيزاوى637461
6539o7هندسة االسماعيليةفاطمه السيد ابراهيم عوض
رياض اطفال المـــنيا طالباتدميانه مالك حنا جرجس714673
تجاره عين شمسندى نشــات السيد ابراهيم144834
فنون جميله عماره ج االسكندريهيمـــنى نبيل عبد العزيز عبد الوهاب376536
9391oاداب بنى سويفسماح هليل سالمه محسن
564o42تربية ابتدائي المـــنصورهالسيد ممدوح بدير السيد امام
كلية حقوق المـــنياحمادة محمد عبد اللطيف طلب714361
تربية ابتدائي بنى سويفاسماء محمد على عبد ربه66144
طب بيطرى الزقازيقابراهيم اشرف ابراهيم عبد العال خلف497138
81o852تربية سوهاجساره جمال حسن محمد
صيدلة بورسعيدهبه على المحجوب البهنسى المحجوب572726
طب اسنان كفر الشيخسوزى وديع كمال جبران الطوخى376869
47o465طب االسكندريهسمر السيد محفوظ محمد قرموط
كلية رياض االطفال اسيوطاميره جمال عبد الغنى عبد الحليم795621
2689o4تجاره عين شمسايه جاب هللا السيد جاب هللا
77o91اداب الفيوممى محمد دسوقى سنوسى
44497oصيدله االسكندريهنهاد محمد خليل السيد الجماسى
رياض اطفال بنى سويفايه جمال كامل عبد الوهاب68498
صيدله االسكندريهنادين عبد الكريم شــامخ زقيم مسعود438926
5872ooرياض اطفال المـــنصورهاالء محمد عثمان عبد المولى محمد
تربية طفوله ج دمـــنهوراية احمد عبد هللا محمد خضير428543
تجاره عين شمساحمد شعبان محمد سالم محمد296385
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد فؤاد احمد محمد النجار227415
3578o9هندسة كفر الشيخمصطفى ناجح عبد السالم على جوده
صيدلة بورسعيدميرنا وليد محمد تومة499621
41o689تجاره االسكندريهحسام محمد حسن محمد حسن
حاسبات ومعلومات الزقازيقسعيد محمد محمود السيد523195
اداب دمـــنهوراسراء عبدالمجيد محمد محفوظ431453
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقاسالم على محمد على صالح646121
369o89سياحه وفنادق االسكندريهايهاب احمد احمد الباتع
2o3468اداب عين شمسايه محمد جمعه محمد
هندسة اسوانمحمد اشرف عباس محمد عبد الرحمـــن823761
طب طنطاعلى رجب على عبد الفتاح الزعطى485482
تربية ابتدائي كفر الشيخايه السيد متولي سحالي372792
14932oتجاره القاهرهندى شعيب بشندى محمد شعيب
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد ضياءالدين كمال هاشم267154
اداب بنهابالل احمد حسن هاشم عبدة294715
7o369اثار الفيومايمان عبد هللا محمد احمد
نوعية المـــنيامادونا شحا تة حبيب حنا725619
2o6o58اداب حلوانشــاهندا عزت عبداللطيف ابراهيم
طب االسكندريهمصطفى محمد عبد العزيز الرامى442964
تجاره الزقازيقمحمود احمد حسين غنيم519429
تجاره كفر الشيخاسالم عادل حامد جابر الشربينى384718
754o3طب الفيومساره عالء السيد محمود
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2262o4صيدله طنطاايه عبدالحليم ابراهيم رفاعى
طب بيطرى بنهانسمه سامى محمد احمد محمود294471
794o2صيدله حلوانايه احمد حسن يسن
3462o5اداب االسكندريهياسمين يحيى علي عبد العال
35o816اداب انتساب موجه االسكندريهعائشه محمود على محمد
5oo878صيدله المـــنصورهبسمه طاهر محمد شهيب
71o936تربية المـــنيااسماء عاشور عبدالعزيز فتح الباب
5o4979طب اسنان المـــنصورهسمية رياض عبد الهادى شروش
6oo41تربية رياضيه بنين حلوانحازم وجيه زعفان توفيق
تجاره طنطامحمد شعبان محمد متولى الطباخ485263
تجاره عين شمسمريم ياسر بدر محمد282298
42137oتجاره انتساب موجه االسكندريهمحمود على على محمد ابو الجود
2o7938طب بيطرى القاهرهميار سالمه وطنى محمد حسين
فنون جميله فنون ج االسكندريههند مصطفى فتحى عبدهللا ناشى446723
طب المـــنصورهصباح السعيد محمد عامر شنب584627
هندسة حلواندينا حمزة حافظ الزاهد122373
هندسة طنطامحمود عماد الدين السيد العريان352795
تجاره القاهرهاميره محمود محمد يونس197394
طب بيطرى كفر الشيخمصطفى عبده المصيلحى احمد مصطفى362713
51o917هندسة اسوانمحمد عماد محمد أحمد عليوه
72856oنوعية المـــنياتادرس راضي زرعي غبلایر
تربية طنطاسميره احمد محمود محمود طه363371
285o13اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهاجر ناصر السيد عبدالغنى سليمان
71884oاداب المـــنيامحمد رمضان ذكى دردير
حاسبات ومعلومات القاهرهعبد الرحمـــن على على محمد154766
تجاره بنهامحمد فايز على محمد شبانه227342
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره مختار حسين محمد حسن27217
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسهيله محمد محمد ابو العال18946
58o1o5تربية المـــنصورههدير احمد السعيد محمد حميده
هندسة عين شمسمصطفى حسام الدين السيد سليم احمد الشريف187189
تجاره عين شمسيارا امين عبد العزيز محمود121425
هندسة عين شمسحسين جمال يحيى ابوالسعود187822
646o57اداب الزقازيقشروق اشرف مكاوى السيد
هندسة عين شمسوحيد رزق عبد العزيز اسماعيل54832
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلواننور الهدى اشرف سيد حافظ محمد261461
حقوق القاهرهاحمد خالد بنداري عبد العاطي57525
453o35كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنداء محمدى فتحى محمدى
3o4514صيدله عين شمسشيماء فرج حسن حسن هوارى
56o454طب بيطرى المـــنصورهميرنا محمد عبد السميع الشهابى
71o681طب اسيوطجهاد محمد حسن كامل
5o18o6اداب جامعة دمياطايه محمد هالل العزبى
تربية الزقازيقشيماء محمد عبد الحميد رمضان الدسوقى587237
5771o5تربية المـــنصورهمريم ايهاب محمد شمس الدين على الحلو
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعبير عمر عبد الرحمـــن بيومى93815
74551oتربية قنا ج جنوب الوادىفاطمة محمد فهمى محمد
صيدله طنطااحمد مجدى عبد الرحمـــن محمد مطاوع213439
8o6o87هندسة سوهاجاحمد سيد عرفه حسنين
5oo939طب المـــنصورهساره مسعد هاشم عسيلى
طب القاهرهرباب محمد عوض محمد خليفه448213
7589o8كلية الطب بقناابانوب ظريف رمزى فرح غطاس
كلية الطب بقنااحمد سيد جابر عبد الوهاب747383
75933oهندسة اسواناندرو صبرى حبيب جريس
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تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتساره مجدى عطيه خليفه224877
تربية دمـــنهورعبد العزيز جمال عبد العزيز مرسي425686
طب الزقازيقانجى خالد ابراهيم غريب642896
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبد المـــنعم محمد السيد عبد المـــنعم136444
29o884تربية بنهامحمد اسامه محمد حسن صوان
تربية رياضيه بنين المـــنيامصطفي محمود حباس محمود712281
49o423صيدله المـــنصورهرمضان فتحي عبدالمعطي بدر حجازي
41o672تجاره االسكندريهإبراهيم محمد رفقى محمد كمال
اداب الفيوممـــنار احمد اسماعيل احمد99671
6o557تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود سعيد محمد سيد
7o142تربية ابتدائي بنى سويفمصطفى محمود عبد اللطيف محمود
هندسة طنطامحمد سمير محمود محمد الهجرسي566393
صيدله المـــنصورهفاطمه مدحت سعد زغلول بدوى581968
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء سعد ابوالمجد على الطنبشــاوى215476
صيدله عين شمسمحمود محمد عدلى عبد المعطى139421
نوعية بنهاسهيله انور امين عبد الحميد سعد231725
صيدلة المـــنياياسمين عبدالناصر احمد محمد752685
تربية ابتدائي شبين الكوماسالم خالد غريب احمد211949
تجاره طنطامحمد احمد محمد ربيع495973
كلية األلسن كفر الشيخهاجر عصام عبدالسالم بدر عطية435124
272o54تربية عين شمسمـــنه هللا ناجى حمدى شربيني
صيدله الزقازيقاالء عبد الشــافى عبد المغنى احمد صباح642883
تربية ابتدائي بنى سويفعهد شريف مصطفى عبد الوهاب66868
2o2933حقوق حلوانحبيبه ياسر عبدالحكم عبدالخالق
هندسة القاهرهاحمد هانى محى الدين على189981
اداب الفيومسندس محمد علي محمود76668
هندسة طنطاهاجر ناصر محمد ابوالنصر الحلوانى367955
3o413oهندسة عين شمسعمر عالء صالح الدين معوض
788o57حقوق اسيوطمصطفى النقراشي حسنى عبد العليم
تربية طفوله طنطاالشيماء احمد سعد ابراهيم359128
صيدله طنطاصالح جالل محمد السيد ابوزيد365826
حاسبات ومعلومات القاهرهاحمد سمير فكرى سليم يوسف15753
اداب الزقازيقريهام اشرف محمود السيد محمد638318
57oo25تربية المـــنصورهايه السعيد ابراهيم المتولى القطب
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةياسمين عادل متولى عبد اللطيف65389
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمان صبري عبد المـــنعم محمد118978
تجاره المـــنصورهعادل عبد الفتاح محمد عبد الفتاح على565448
6649o7طب االسماعيليه ج قناة السويسمعاذ عبد الناصر محمد عبد هللا العيادى
تجاره عين شمسندى ناصر محمد جاد محمد282326
59o269اداب المـــنصورهعبد الرحمـــن سعد على احمد محمد الباز
اداب دمـــنهورحازم مصطفى عبدالكريم محمود428161
رياض اطفال الفيوم طالباتهدى خلف خلف عبد الجواد76678
تجاره عين شمسمادونا مجدى نصيف جرجس116866
486o26هندسة طنطاهدير محمد محمود السيد حسين
57o8o3طب المـــنصورهمصطفى محمود محمد خطاب
هندسة المـــنصورهمحمد محى الدين سعد ابراهيم491495
132o75تجاره عين شمسفاطمه اشرف البيومى عبد العظيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان احمد اسماعيل دغيش15371
تربية اسيوطصبرين على كامل على791263
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى اشرف محمد هالل31752
هندسة اسيوطاحمد ابو السعود احمد عبد الرازق السيد احمد572398
8o943oتربية سوهاجحسن على عبد الرحيم عبد المجيد
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51o722اداب الزقازيقأميرة أسامة محمود هاشم
661o43كلية أداب بورسعيدتسنيم جمال الدين محمد محمد عبد النبى الغزولى
تجاره بنهامحمد وليد محمد مـــنجى احمد275972
6577o9تربية جامعة السويسعبير خالد محمد السيد
2172o5اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد حسن فؤاد عامرصقر
28488oتربية بنهاايه ابراهيم الحسينى ابراهيم عبدالعال
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد عبدالسالم عباس محمد237341
اداب اسيوطمريانا عاطف ميخائيل عبد الشهيد791269
35o742تربية اسكندريةاسراء شريف حسن احمد محمد
تربية ابتدائي بنى سويفمحمود خالد محمود السيد66354
3684o2طب طنطااميره السعيد حلمي حسين مشعل
تربية اسيوطوليد فولى يحى عبد الحافظ792967
فنون جميله عماره ج حلوانهبه سليم محمد محمد ابراهيم عيد118238
كلية هندسة بنهامحمد جمال محمد احمد276226
72796oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاحمد عالء الدين احمد عبد العزيز
3oo453هندسة شبرا بنهامحمد محمود صالح محمد
796o18تربية اسيوطشيرين جابر ابراهيم حنا
طب الزقازيقاحمد محمد عبد هللا عبدالنبى646852
تجاره بنهاعمرو مجدى محمد حسن الطنانى287131
فنون جميله عماره ج االسكندريههشــام ابو العال على ابراهيم17158
649o13اداب الزقازيقضحى هانى محمد عزازى ابراهيم
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىعبدالرحمـــن صبرى احمد بهاءالدين العاقل287124
تربية طنطاروان حسام الدين حامد المراسى359183
4o539اداب حلوانمريم حسنين عبد الرحمـــن حسنين
اداب المـــنصورهايمان ابراهيم كامل ابراهيم على568369
حاسبات ومعلومات عين شمساحمد ناصر ابراهيم محمد143212
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةامـــنيه عادل بدوى عبد الوهاب151746
اعالم القاهرهياسمين حماده السيد احمد35221
223oo4تربية طفوله شبين الكومايه محمد عبدالعزيز الشرشــابي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسين محمود محمد عبد الرؤف19719
1157o3هندسة عين شمساحمد محمد السعيد محمد الجندى
هندسة القاهرهمينا روبرت كمال فريد114741
5686o3هندسة بور سعيدعبد العزيز عادل عبد العزيز القاضى
هندسة االسكندريهعمر محمد عبد الحميد محمود غباشى457335
اداب اسيوطعمر بدر علوان على799195
585o27اداب الزقازيقساره عاطف محمد عبد الحميد عبد العزيز
تربية بنهاشيماء عيد عبداللطيف محمد286258
2931o5السن عين شمسناديه احمد الحسين محمد رمضان
تربية الزقازيقيارا عبد العزيز عبد الباسط ابراهيم584545
41o818كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةعبد الرحمـــن ممدوح محمد على عبد الحق
تربية فرع الوادى الجديدصابرين رشــاد محمد أحمد749459
82226oتربية اسواناسماء رمضان محمددين محمد
812o46طب سوهاجفاطمه جمال توفيق محمد
56o343هندسة المـــنصورهمعتز طارق وفيق خفاجى
8o744حاسبات ومعلومات الفيوماحمد محمود صابر خميس
هندسة االسكندريهمحمد احمد السيد عبد الموجود الدكر413746
طب اسيوطمايكل مريت جرجس مرقس817847
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد محمود عبدهللا المتولى احمد443825
نوعية موسيقيه كفر الشيخنوران نجاح سميح عبد هللا سعد هللا376661
تربية حلوانيوسف خليفة ابراهيم عفيفى59211
28o717تجاره بنهااسالم سعد صباح سعد
2o4546تجاره عين شمسيوسف حاتم عبدهللا الدكرورى حسن
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اداب القاهرهضحى ذكى احمد ذكى196518
6o243تجاره القاهرهايمـــن ربيع محمدالسنوسى عبد الباقى
هندسة المـــنيااحمد سعيد ابراهيم السيد753982
صيدله طنطااالء طارق السيد قطب السيسى222863
28o559طب بيطرى بنهاعبدالكريم سعيد محمد عابد
تجارة قنا ج جنوب الوادينور خالد حسن صالح819152
هندسة الزقازيقعبدالرحمـــن عاطف احمد محمد سالم522646
38o293علوم كفر الشيخأسماء عبد المـــنعم احمد الدسوقى رخا
اداب االسكندريهحسام محمد حسن غريب على343956
73oo85طب اسيوطاية طارق دياب عبد هللا
تربية رياضيه بنين المـــنيابوال مقبل توفيق هندى727836
تربية ابتدائي الزقازيقامل فتحى صبحى عبد الملك هيبة585236
496o31كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهساره صالح فوزى عبدالفتاح صيام
2o7488تجاره وإدارة أعمال ج حلواندينا حليم فارس حليم
تربية طنطاآيه عبد المـــنعم محمد محمد حسن495645
358o83تجاره طنطاعمر طارق عبد المـــنعم غازى
583o16تربية المـــنصورهخالد مراد صبيح اسماعيل
هندسة اسيوطاحمد عبد العزيز محمد عبدالرحمـــن عطيه373727
265o2oالسن عين شمسغاده اسامه عبدالحميد حمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محسن عبد الكريم محمد147686
72o318طب المـــنياياسمينا حسن سلطان على
تربية المـــنياابراهيم داود يونان جاد711978
تربية ابتدائي الفيومفاطمه ربيع محمد على77294
341o76صيدله االسكندريهعمر السيد رجب شعبان رجب
56o315هندسة المـــنصورهعلى طارق على على مـــنصور
السن عين شمسمريم ميالد بولس حنا داود191136
صيدله الزقازيقامانى عبد المـــنعم اسماعيل متولى524411
تربية المـــنيااية حمدى ناصر سليم729947
823o66تربية اسواننجالء حجاجى حسين محمود
667o47تجاره جامعة السويسمريم كمال كامل تاوضروس
اداب بنهااسماء ممدوح محمد احمد محمد شحاتة277194
صيدله المـــنصورهساره فايز عبد العظيم عيد محمود589233
اداب طنطامريم حمدى عبد الجليل الخولى367427
3767o4كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسماء محمد عبدالعزيز فتح هللا محمد نعيم
12254oحقوق عين شمسهيام ابراهيم عبد الظاهر سالمان
8o7677هندسة سوهاجهانى نشــات عزمى رزق هللا
تجاره بنهامحمد يسرى السيد عبدالعال عيد299563
82291oصيدلة اسيوطتقى طارق بكرى حسن
3848o8طب االسكندريهاحمد سامى محمد احمد الدسوقى
السن المـــنيااحمد حسين خلف عبد الرؤوف752134
3o3757إعالم ج جنوب الوادىاميره مجدى محمد محمود
تجاره بنى سويفامير بولس حنا جرجس721171
تجاره الزقازيقمحمد خالد محمد يحى احمد المصرى584154
41576oتجاره االسكندريهشيماء جمال حسين محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسماح عوض محمود عوض148866
1966o6كلية البنات تربية عين شمسنورهان يوسف عبدالسالم محمد شلبى
تجاره الزقازيقيوسف مصطفى احمد احمد639616
7174o5طب المـــنيامحمود ماهر ابراهيم اسماعيل
23o91oطب بنهايوسف جمال عبدالفتاح عبد السميع ناصف
هندسة عين شمسامل ناجى عزت احمد مـــنصور635612
هندسة شبرا بنهاساره احمد عبد الباسط عبد هللا121573
ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسنورالدين هشــام محمد عبد الحميد لبنه191581
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2o3781تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسماء احمد عبده مدبولى
تجاره االسكندريهامـــنية ابراهيم عبدالعزيز مرسى احمد الشعراوى349975
تربية جامعة السويسمـــنه هللا نبيل رمضان عبد الرازق657725
تربية طنطاسالي خاطر عبدالعظيم قنديل498526
122o87تجاره عين شمسميار هاني محمد مصطفي النويهي
حقوق بنى سويفمحمد سيد نوح محمد68944
تجاره بنى سويفدينا فايز عدلى عبد المالك726697
15o657تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود محمد كمال محمد محمود
هندسة حلواننوران مجدى احمد احمد البنا193536
تجاره عين شمسحازم يحى صالح الدين سعيد بالل26636
6o131اداب القاهرهرانيا بدوى يونس بدوى
اداب حلواننبيله حربى محمد المهدى24768
8o5457تربية ابتدائي سوهاجاسراء صابر احمد عثمان
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم محمد بهجت طه شتيه191135
اداب االسكندريهمحمد صابر حسن حسن مصطفى421277
عالج طبيعى القاهرهشيماء رضا عبد الجليل السيد اسماعيل648838
233o12كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفيوسف طارق محمود مقلد
صيدله الزقازيقاسماعيل امين اسماعيل بيومى سالم512744
6425ooنوعية الزقازيقمـــنار جمال محمد جمال
214o64اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةكريم صابر سعد عرفه
8oo132هندسة اسيوطشيماء فرج عقيلى حامد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه عمرو اسماعيل الذهبى217127
تجاره االسكندريهكريم عادل صابر محمد احمد416298
4889o6كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةاحمد ممدوح جمعه زهران
حقوق القاهرهكريم احمد محمد رجب16951
57921oاداب المـــنصورهمروه السعيد عز الرجال السعيد العفيفى
8oo95oاداب اسيوطاالميره سيد محمد خليفة
هندسة عين شمسماريو عماد صابر فرح125732
6275oاداب بنى سويفنبيله اشرف سمير عياد
3651o2هندسة طنطاسماء ممدوح محمد محمد الشوره
تربية شبين الكومامال جمال عبدالغفار عبدالعاطى224864
485o46هندسة حلوانبسنت السيد السيد سيداحمد ابوفراج
هندسة المـــنصورهعمرو نبيل حامد اسماعيل شبانه588799
تربية ابتدائي طنطاسارة محمد على متولي جرامون496119
23o299هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن صالح محمود ابوالسعود
5o5425تربية جامعة دمياطهدير احمد محمد عبد العزيز عامر
اداب المـــنصورهامير السيد السيد كامل591596
تربية اسكندريةاحمد محمد احمد محمد عبد الغنى416533
تربية عين شمسساره عماد فرج شوربجي271644
هندسة عين شمسمحسن احمد مصطفى احمد امين188667
591o51هندسة المـــنصورهمحمد ثروت احمد السيد سيف
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد ناصر فؤاد سيد مصطفى135362
51883oصيدله الزقازيقاحمد عبدالباسط على عبدالمقصود
4215o6تجاره االسكندريهاسالم محمد سعد عبدالفضيل ابوطالب
287o35صيدله الزقازيقندا طارق رجب محمد طه
تجاره المـــنصورهفتحى محمد عزت السعيد573376
كلية طب االسنان ج بنى سويفياسمين سامى عبد العظيم حسن65617
8o1592اداب اسيوطمـــنى عبد هللا محمود جامع
تجاره بنهاسلمى عبدالفتاح محمود عبدالفتاح282257
صيدله الزقازيقياسمين احمد محمد عبد هللا حسن الدحار645212
تجاره القاهرههاجر عادل عبد القوى عبد القادر128431
صيدله القاهرهنهال محمد عمر عبده16599
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اداب المـــنياابتسام عبدالقوى امين محمد727525
5o8839صيدله الزقازيقهبه هللا يوسف عبدهللا السيد بدر
28oo16تربية بنهاوسام مجدى السيد عبدالغنى
تربية ابتدائي شبين الكومدينا سعيد محمد ابو سعديه234365
تربية طفوله سوهاج طالباتاميره محمود محمد ابو الغيط811934
382o65إعالم بنى سويفهبة عبدالحليم ابوالمعاطى السيد عبدالنبي
صيدلة اسيوطناديه صابر محمد عبد الكريم788959
8117o5صيدلة اسيوطعبد الرحمـــن خيرى ديب عبد الرحيم
نوعية الزقازيقمحمود عالء عبدالوهاب عبدالهادى518785
28o787تجاره عين شمسعبدالرحمـــن على سعد محمد
79oo62هندسة اسيوطسماء وائل جمال جالل
6436o2صيدله الزقازيقضحى وجيه صالح محمد مرعى
36314oتربية طفوله طنطامها سعيد فخرالدين نصرالدين
اداب انتساب موجه القاهرهجنه هللا محمد حسن السيد محمد17952
عالج طبيعى القاهرهخلود السعيد ذكى احمد524479
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةاسماء ايمـــن عمران بخيت عبد هللا424127
هندسة عين شمسمروان محمد محمد زيدان187743
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةهاجر الرفاعى عبدالغفار البدرى232413
تجاره عين شمسحبيبه محسن رمضان حسن144843
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلواناسراء سعيد محمد سيد34215
اداب عين شمسمصطفى جمال عباس فرغلى19972
صيدله االسكندريهحبيبة محمد عبد الوهاب محمد محمود437562
اثار الفيومشروق السيد علي اسماعيل حسن363373
تربية حلوانايه جمال الدين مصطفى محمود156184
5o522oهندسة بور سعيداحمد عزيز بالل عاصى
علوم القاهرهفتحى محمد ربيع على88798
49o489طب المـــنصورهأسماء عادل عبدالستار البيومى
2945o1تجاره عين شمسمحمد ابرهيم محمد سيد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانضياء عبدالرحمـــن عبدالمجيد احمد286117
3oo945اداب بنهاانجى صبرى عبدالرحمـــن محمد
تربية االسماعيليهمريم مـــنصور سعد حسانين654125
اثار القاهرهرنا عماد حمدي محمد149371
صيدله الزقازيقاحمد يحيى محمد السيد احمد518862
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالواحد راشد عبدالواحد خالف221436
74894oتجاره اسيوطمحمد فريد محمد احمد
تربية ابتدائي جامعة السويسزينب محمد دياب عبد الرحمـــن657687
56o617طب بورسعيدمـــنه وليد محمود حسن الصياد
طب عين شمسكرستينا سعيد صدقى مهنى299418
نوعية بنهانرمين بيومى عبدالرسول بيومى السيد286472
صيدلة اسيوطيوستينا رأفت عفت عباس786728
58477oطب الزقازيقمحمد القرشى محمد محمد
فنون جميله عماره ج حلوانشروق شريف محمد سامى فهمى35942
حقوق طنطاإيهاب مصطفى سعد عبد المقصود426647
216o67تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةايه حسين محمد عبد الغني الشرشــابي
علوم القاهرهساره عبدالناصر كمال محمد زهران188446
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه محمد جابر سيد احمد الحريفة216946
4o864اداب القاهرهمحمد عبد الواحد جابر احمد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمريم احمد عبدالرحيم درويش محمود659498
23o37oكلية الطب البيطرى المـــنوفيةعبدالرحمـــن رفيق على احمد
3o2785تجاره بنهاحسام محسن حنفى محمد احمد
تربية بنهاحسناء ايمـــن صالح احمد محمد279565
اداب الزقازيقرقيه حمدى حسين عبدالحميد667952
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كليةاسمجلوس
73361oتربية قنا ج جنوب الوادىمروه محمد عبد الحميد يس
هندسة القاهرهمحمد رفعت حامد احمد41338
59o768عالج طبيعى ج كفر الشيخخيريه حسين السيد على السيد الحيالنى
حقوق اسوانعمر محمد ايمـــن ابراهيم اليمـــنى819486
2257o4اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهبه مجدى على مصطفى
هندسة االسكندريهبيشوى جرجس سامى عبدالمسيح اندراوس453417
كلية األلسن ج أسوانايه عبدالقادر فاروق عبدالقادر229252
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتريهام حسان عبدالغنى واصل232577
تجاره بنى سويفميشيل جمال كامل عوض725978
662o47كلية أداب بورسعيدجهاد محمد رضا عبد الرازق محمد
هندسة االسكندريهعمرو محمد سعد محمد سعد457387
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد فايز محمد عبدالهادى427739
نوعية بنهامحمد مجدى حسينى امام محمد سابق278964
8oo258تربية ابتدائي اسيوطمحمد حسين حسن سرحان
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عبدالعزيز حمدى سلطان231289
تجاره عين شمسنهال عادل عبد العزيز كامل118749
اداب االسكندريهاسراء طارق مصطفى بكرى محمد419511
تربية اسواناحمد ابراهيم جامع حسين821342
تجاره المـــنصورهمحمد سامى عبد الفتاح رجب583646
اداب القاهرهمارلين ابراهيم جوارجيوس بباوي126253
131o22تجاره وإدارة أعمال ج حلواناندريا رزق يوسف رزق
198o75تجاره القاهرهيحى زكريا فتحى عبدالحافظ
823oo5تربية ابتدائي اسوانحسناء سيد محمد على
34o2o3اداب االسكندريهاحسان السيد مصطفى ابراهيم خليل
199o17هندسة حلوانعبدالرحمـــن خالد عبدالحميد احمد راشد
2681o1اداب عين شمسنورهان اسامه كامل بشير
5oo79هندسة القاهرهاحمد ايهاب محروس علي
طب االسكندريهنور الدين محمود عماد احمد عبدالنبى436733
1333o4طب بيطرى القاهرهمحمد وليد عبد المـــنعم محمد
3o2882تربية ابتدائي بنهاامل محمد عبدالمـــنصف سليمان الشرقاوى
تجاره انتساب موجه  عين شمساسامه محمد حسان عبدالوهاب294293
اداب المـــنصورههنا هشــام كمال ابراهيم الرفاعى489478
صيدلة المـــنيافاطمه الزهراء محمد حلمى سالم712994
3757o2اداب كفر الشيخمحمد رضا محمد محمد فايد
22712oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد خالد عبدالعظيم عبدربه
تربية الزقازيقسلوى جمعه احمد عبدالحليم514342
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةبسنت ايمـــن على ابراهيم34922
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد عبدهللا على ابراهيم الصباغ233188
5164o1تربية الزقازيقايه طلعت السيد على
هندسة الفيومحازم حسين عزت احمد75348
8179o1تجاره سوهاجاكرام معروف محمد ادم
طب بنى سويفاسماء جمال محمد حسين64545
5o9o2oكلية هندسة الطاقة بأسوانمحمد السيد على مسلم سالم
تربية بنهاندا ضيف هللا عبدالعزيز بصيالن279997
هندسة المـــنصورهمحمود احمد عثمان عبد الواحد عبد هللا569379
4268o6تربية دمـــنهورسرور خالد االنصارى خطاب
هندسة حلوانمحمد عاطف محمد موسى65653
رياض اطفال بنى سويفايمان مصطفى عبد المحسن احمد68274
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى محمد السيد الصعيدي221722
تجاره عين شمسشروق محمد فوده سيد282268
45o162طب االسكندريهاميرة محمد عبد العزيزعبدالعزيز مصطفى
8o53o3عالج طبيعى قناايمان صبري خالد عثمان
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كليةاسمجلوس
14o385تربية عين شمسوالء احمد شعبان عبد الفتاح
2o9659صيدله حلواننادى ماهر عبدالواحد محمد محمد هيبه
تجاره بنى سويفاحمد ممدوح محمد محمد752359
52o575حقوق الزقازيقعمرو ايهاب عبدالعاطى سرحان
6497o8تجاره الزقازيقمحمد عبدالرحمـــن عبدالحميد محمد
صيدله االسكندريهنسمه محمد ايمـــن عبد القادر العصار447524
2o9446تجاره القاهرهاحمد محمد سالم محمود
هندسة المـــنيامحمد سامى عبد الهادى حسن عريضه584932
اداب دمـــنهورامـــنيه محمود عبد المقصود حسن مرعى422679
21o271اداب حلواندعاء فكرى عمر حافظ سيف
64514oصيدله الزقازيقزينب احمد ابوبكر محمود
السن عين شمساسماء احمد محفوظ صياح28276
14o395السن عين شمساسماء عادل فولى كامل
129o42تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروه ممدوح زينهم احمد
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفيوسف رأفت فتحى ثابت827625
5o4747تربية جامعة دمياطرانيا عاطف علي حسن علي
277o48تجاره بنهامحمد احمد عبدالعزيز عبدالصادق حجاج
تربية طفوله االسماعيليهامـــنيه حفناوي عبد المطلب حنفي655643
فنون جميله فنون ج االسكندريهنورهان هشــام محروس محمد على419717
82974oكلية الطب بقناخلود محمد احمد محمد الشمـــندي
6o1o2هندسة القاهرهمحمد عادل حميده عبد اللطيف
81572oهندسة سوهاجشيماء حماده حامد امين
هندسة المـــنصورهمحمد امين امين على الزين586124
تجاره المـــنصورهمحمد جعفر محمد موسى الزهيرى588322
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسالم صبحى مغاورى المدبوح213921
656o92تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد كرم انور ابراهيم
اداب القاهرهرنا محمد حلمى عزيزالدين27264
12o885تجاره عين شمسمصطفى محمد مصطفى هدية
تجاره القاهرهنورهان يوسف محمد يوسف الغزالى188511
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن نبيل فتحى عبد الجواد الدالى51226
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد عادل عبد الرحمـــن مصطفى عمار518774
71o574نوعية موسيقيه المـــنيامـــنار كرم احمد عبد الغنى
اداب عين شمسزينب عبدالجيد محمد شعيب195258
39o72حقوق القاهرهمهاب احمد سعيد احمد محمد
اداب القاهرهداليا تيمور حلمى عبد الحميد الفقى39332
79568oتربية اسيوطصفاء محمد عبد الحميد احمد
تربية ابتدائي المـــنيامحمد عمر عبد الغنى عبد الباقى712266
صيدله طنطاميرنا احمد شوقى عبدهللا قابيل367595
كلية األلسن ج أسوانمـــني ايمـــن محمد كمال السنطاوي364675
صيدله عين شمسفاطمة الزهراء عادل محمد عبد هللا ربيع119832
حقوق االسكندريهكريم خالد ابو شليته طاهر416826
8o5137صيدله االسكندريهايه عاطف هاشم عبد المطلب
تربية بور سعيدايه محمد عبد الرحمـــن محمد عبد الكريم661755
تربية المـــنصورهايه شوقى حلمى عبد الرحمـــن566638
تجاره االسكندريهمها محمد جابر محمد احمد347761
تجاره جامعة السويسشيماء كمال محمد راوى657383
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةهبه هاشم الفاضلى عيسى364726
64489oهندسة الزقازيقشهاب خليل محمد خليل
هندسة عين شمسمروان امير سراج الدين عبداللطيف187187
تجاره بنى سويفمحمود عبدالمـــنعم محمد السعيد718858
صيدله الزقازيقدينا خضر احمد ابراهيم523247
تجاره بنى سويفتقوى طه سالم محمد718635
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كليةاسمجلوس
51o717اداب الزقازيقأمال محمد صابر محمد إبراهيم حماد
732o93تربية قنا ج جنوب الوادىشيماء محمد عبيد محمد
صيدله الزقازيقدعاء اشرف مبروك محمود591165
كلية الطب البيطرى جامعة أسواناحمد محمد نصرالدين عبد هللا747276
2o8863اداب عين شمسيارا حاتم محمود صالح محمود
7132o1طب المـــنيامصطفى مجدى أحمد على
33662oحقوق انتساب موجه االسكندريهمريم عبدالجواد قاسم مغيب
14o888هندسة عين شمسرحاب محمود ضاحى محمد
اداب المـــنياحنان نورالدين عليش عمار754982
تربية ابتدائي اسيوطريهام محمد محمد رجب792157
تربية اسوانامل حمدى موسى احمد822264
السن عين شمسساره محمد ابراهيم محمد124847
637o26اداب الزقازيقاحمد محمد حامد محمد على الجرف
اقتصاد مـــنزلى حلواناميره سامى محمد رمضان231698
اداب طنطامحمد حسين ابوالعز حسين عبدالرحيم421972
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورشرين رجب على سليمان السقا449587
1459o4حاسبات ومعلومات عين شمسعبد الرحمـــن عماد احمد عوض
571o76هندسة طنطااحمد عونى ابو خليل الذكى شقير
5o9743حاسبات ومعلومات الزقازيقماهر على محمد عزام
56o899اداب المـــنصورهبشرى وجدى السيد النقيطى
41963oاداب االسكندريههدى مصطفى عبد الوهاب عباس
هندسة حلوانعادل محمود محمد ابو الحسن149736
تجاره كفر الشيخعمرو خالد محمد على المليجى379768
565o65رياض اطفال المـــنصورهمى فراج عثمان محمود محمد
287o73اداب عين شمسعبدالمـــنعم ماجد فاروق سليمان سليمان
8o9158صيدلة اسيوطفاطمه حمام محمد زيدان
2o1998تجاره القاهرهمؤمـــن محمد سمير حسين
6789oرياض اطفال بنى سويفيارا ايمـــن احمد طلب
تجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد عاطف احمد عبدالعال194182
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانابوزيد تامر محروس الهم58629
تربية ابتدائي عين شمسداليا ضاحى احمد عثمان289327
هندسة المـــنصورهمحمد السعيد عطيه السيد عبد المجيد585727
صيدلة المـــنياعاصم احمد عبد الحكيم عبد اللطيف717594
صيدله الزقازيقرحاب احمد السيد محمود سالم279351
اداب طنطاشيماء عبدالفتاح مرسي محمد البشبيشى368148
اداب بنهافاطمه جمال محمد حافظ ابراهيم277751
677o9هندسة بني سويفعمار محمد عاشور بكري
اداب الزقازيقمـــنة هللا محمد موسى عبدهللا514588
521o4oتخطيط عمرانى القاهرهعاصم طلعت سالمة محمد
كلية الطب بقنااالء بهاء الدين زهير احمد خلف هللا737724
تربية ابتدائي دمـــنهورايه عبدالنبي اسماعيل السيد رشدان428698
41894oتجاره االسكندريهخليل على خليل على حافظ سالم
تجاره القاهرهاسماعيل احمد طه فرج خاطر116548
اثار قنا جنوب الوادينهال خميس ابراهيم عبدالحفيظ716849
صيدله طنطاأمانى عبد الفتاح عمر األذهرى496574
122o79حاسبات ومعلومات عين شمسيوسف ياسر محمد نبية فوده
اداب انتساب موجه القاهرههاجر رأفت سيد محمد28862
43o942تربية دمـــنهوروالء محمد عبد الرؤف عبد العزيز
تربية ابتدائي الفيومالخنساء حنفي ابوزيد محمد77924
دار العلوم ج القاهرهسعيد اشرف سعيد عبدالواحد511793
هندسة المطريه جامعة حلوانبوال فهيم ابراهيم نصر117473
13o221تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسالم جمال زين الدين خليفة
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كليةاسمجلوس
5644o3طب الزقازيقاحمد الباز ابو الخير الباز
اداب دمـــنهورسارة السيد سليمان حافظ سليمان348629
طب بيطرى دمـــنهوراالء خالد ابراهيم عوض عبد العزيز447946
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىفوزيه سامى حسن احمد مصطفى221289
1216o6هندسة القاهرهمازن ابراهيم محمود امين بيومي
اداب المـــنصورهإسراء شكري محمد ناصف495369
صيدله الزقازيقايناس جمال السيد شرف491916
طب بيطرى المـــنصورهشيماء ابراهيم عبد الرحيم محمد عيد492836
73o338رياض اطفال المـــنيا طالباتزيناهم احمد محمد ادريس
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخايمان فهيم السيد الدمراوى زيان376747
اداب عين شمسجورج ممدوح فهيم مترى296775
تربية الفيومرضا ناصر معروف حسين72323
تجاره طنطاشــاهر السعيد السعيد السيد النحاس592225
73511oاداب قنا ج جنوب الوادىحكمت السيد احمد محمد
هندسة شبرا بنهامحمد على فراج على294559
595o18طب اسنان المـــنصورهايمان اسماعيل اسماعيل السعيد عبيد
4428o4طب االسكندريهأنور عبد الحفيظ أنور أبو موسى
تربية اسكندريةالسيد رأفت السيد عبد الاله حسن338569
صيدلة الفيوممارينا ابراهيم موريس كيرلس19351
1438o4حقوق عين شمسنور هللا عبد العزيز رجائى محمد
56o6ooهندسة المـــنصورهزياد اسامه احمد نجيب ابو زيد
هندسة القاهرهاحمد جمال محمدى مصطفى13365
تجاره المـــنصورهنسمه طارق عبد الحميد سعفان579389
41oo53اداب االسكندريهريم مجدى عبد الحكيم عبد الاله محمد
اداب االسكندريهبالل احمد اسماعيل احمد يوسف343145
13o592صيدله عين شمسايه سعيد محمد على المراكبى
كلية طب االسنان جامعة أسيوطاالء مصطفى على عثمان786835
اداب دمـــنهورهاجر على عبد الرحيم عبد العزيز الجمال419399
فنون جميله فنون ج االسكندريهعال سيد محمد مصطفي337738
3oo185نوعية بنهامـــنار لطفى هاشم متولى مصطفى
صيدلة المـــنياانجيل خلف مالك بر723441
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمـــنه هللا فادى محمد الجندى215779
تجاره بور سعيدباسل ياسر عمر كيوان499848
نوعية اسيوطوالء ابراهيم عبد الحميد سليم792272
495o21صيدله المـــنصورهمحمود عبد الحميد مصطفى مصطفى أبو الجمل
حقوق طنطامحسن محمد محسن غباره362967
طب اسنان عين شمسرانيا صالح سيد خالد127993
تربية ابتدائي بنى سويفشروق محمد محمود ابو زيد62544
3oo37oتجاره بنهااحمد محمد السيد محمد عطية
تجاره بنى سويفندا محمد سمير فريز727786
تربية ابتدائي بنهامحمد ناجح عبدالفتاح البني495977
588o2oتربية ابتدائي الزقازيقمها عبد الحميد حافظ محمد خطاب
طب االسكندريهاميره سعيد رزق عطيه444375
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمارينا فتحى عدلى تعلب127883
5214ooنوعية الزقازيقاسماء محمد عطيه على محمد
3813o4حقوق المـــنصورهمصطفى محمود السيد عبد اللطيف متولى رخا
تربية ابتدائي شبين الكوممروه سامى السيد تعلب222559
115o61اداب عين شمسهاجر يحى السيد عبد الرحيم
اداب دمـــنهوراحمد على محمد على النكالوى426795
1673oهندسة القاهرهساره محمد سعد سليمان ميتكيس
كلية الصيدلة ج الساداتكريم محمد عبدالسالم عبيد212886
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسايه حسين امين سامى658873
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كليةاسمجلوس
السن عين شمساحمد محمد على عليوه644757
صيدلة بورسعيدايه محمد احمد محمود فضالي661165
تربية بنى سويفاسماعيل عبد الحميد اسماعيل احمد66276
طب االسكندريهجهاد محمد احمد متولي ابراهيم438299
تربية ابتدائي الزقازيقشروق اشرف محمدى مسلم643565
3662o5اداب طنطامحمود سمير خليفه متولي دعدر
كلية البنات تربية عين شمسهدى نافد ابوالمجد علي282962
29o569كلية الفنون التطبيقية ببنهاشروق ناصر مصطفى الجمل
اداب دمـــنهورمـــنى السيد عبد الرؤوف احمد عماره422971
تربية طفوله اإلسكندريةميار على محمد تغيان محمد346416
اداب المـــنصورهمحمد رضا مصباح زكى حامد572989
3oo375تجاره بنهاسالم محمد سالم عبدالغني
صيدله االسكندريهايهاب شحته السيد عبد الجليل368986
14399oهندسة عين شمسسلمى سعيد فوزي حسن
5787o1هندسة المـــنصورهعبد الحميد خالد عبد العظيم محمد مـــنصور
تجاره بور سعيدمحمد احمد حسن حسن ابو سالمة594516
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهنورهان محمد حمدى المسدى494783
تربية اسوانندا محمود ابوالوفا احمد819143
27473oهندسة القاهرههبه على عبدالبارى على
طب بنهامحمد محمود عبدالخالق عبدالعزيز عمر بدر285849
7219o7كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمروة عالء الدين مـــنير محمد
56o428صيدله المـــنصورهاسراء سالم سامى سالم درغام
هندسة االسكندريهمحمد محمد عبد الحميد سليم368832
تربية المـــنصورهريم محمد نصر عبد العزيز563338
24o33صيدله القاهرهمصطفى احمد محمد امين
12o895هندسة عين شمسحسني عصام مصطفي حسين
12772oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانتقى محمد عبد هللا محمد عبد المعطي
6528o8هندسة المطريه جامعة حلوانهدير حسام فكرى عبد العزيز
طب القاهرهاميره ماهر سيداحمد حماده374293
تربية ابتدائي سوهاجصابرين شحاته السيد اسماعيل817162
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنورهان محمد محمد المـــنياوى191958
نوعية الزقازيقمحمد عبد هللا محمد على حسانين643756
تربية طفولة أسوانفاطمه درويش ابراهيم درويش822276
43147oتربية ابتدائي دمـــنهورسميرة محمد عبدالواحد عيسى
22639oطب اسنان طنطامـــنار محمد عبدالمـــنعم النمرسي
هندسة شبرا بنهاميرنا كمال شحاته رزق192393
هندسة اسيوطحسن فولى عبدالرسول حسن753996
طب المـــنصورهايه احمد احمد محمد السيد يوسف592894
66o356حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسمحمد احمد السيد حسين حسين
صيدله القاهرهداليا احمد فوزى محمد225928
14o77هندسة القاهرهعبد هللا احمد عبد الحافظ احمد
6425o7اداب الزقازيقميرنا خالد سالم سليمان
489o47هندسة كفر الشيخعبد الرحمـــن عزت عبد القادر سعد السيد
4261o1كلية اآلثار سوهاجاحمد سمير كمال على الغرباوى
228o5oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد محمد على على المليجى
تربية طفوله شبين الكومشرين محمود زكى موسي خلف هللا219226
اداب سوهاجنورهان حاتم حسانين عباس813517
طب بيطرى القاهرهمحمد توبه مصطفى جابر معوض55978
صيدله حلوانمى عماد محمد سالم75422
تجاره القاهرهفريده نبيل عباس خليل17953
419o88سياحه وفنادق االسكندريهحسن محمد محمد محمود اسماعيل
اداب االسكندريهاسماء خالد عبد العظيم محمد خضير419644
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كليةاسمجلوس
اقتصاد مـــنزلى حلوانالشيماء فتحى السيد ابو المجد638975
طب عين شمسأمل فايز حسن حماد446972
تجاره القاهرهطه جمال عبد الحميد السيد59218
3o3569تجاره بنهاكريم عماد خليل قطب حسن
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء يسرى ابوالمعاطى السيدقنديل236659
38ooooتربية كفر الشيخاسراء صالح ابراهيم احمد ابراهيم
تربية العريشمحمد رافت عبد هللا احمد666613
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد حجاجى غريب بغدادى731583
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةابراهيم عوض محمد ابراهيم سالم587737
تربية ابتدائي االسماعيليهمحمد نبيل محمد ذكى654411
57o4o4هندسة كفر الشيخيارا ماهر عبد الحميد حامد حسانين
2o3568تجاره وإدارة أعمال ج حلواننوران حسين محمد صديق
اداب القاهرهمـــنار نصار عبدالرؤف عزيز الدين199565
تربية اسيوطمحمد بدران محمد عبد العليم799136
تجاره بنى سويفاحمد سعيد صالح مشــاضى718532
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورهان زكريا سليمان درويش218645
5o5836تجاره جامعة دمياطاسالم السيد احمد بدوى
طب بنهااضواء راتب انور زغلول233833
هندسة طنطاحازم احمد علي عبد الوهاب محمد362213
448o59صيدله االسكندريهتقى سمير عبد الفتاح حلمي  ادريس
64o55oنوعية الزقازيقعفاف احمد سليمان عيسوى
اداب االسكندريهايمان جابر فتحى السيد سويد423891
اداب االسكندريهمريم محمد سالمة حسن عبد السالم424317
 تربية الساداتياسمين صالح لبيب عبدالعال243766
3o1887هندسة عين شمسيارا احمد رافت ذكى
صيدله المـــنصورهعمر جمال عطيه حسانين الجويلى588416
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهند كامل حسنين سليم197783
1553oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمروه عبد الباسط اسماعيل مرزوق
صيدله االسكندريهسلمى ابو العال احمد ابو العال435437
تجاره عين شمسلينا ابراهيم محمد عشماوى122538
8o29o4اداب اسيوطايناس مصطفى ذكى فريد
اداب انتساب موجه عين شمسامجد عبد الرحمـــن محمد عبد العزيز محمد133566
صيدله االسكندريهأحمد صالح عبد الحفيظ حسانين335624
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسهايدى شريف محمد ابراهيم659945
65o461نوعية الزقازيقدينا عبد هللا على محمد زعرب
كلية طب أسوانمحمد حامد احمد محمد823414
58o976نوعية المـــنصورهزهراء مجدى الباز رمضان حسانين
تربية ابتدائي الساداترحاب السيد عبدالستار حماد233758
384o7oعالج طبيعى ج كفر الشيخهاجر عالء محمد محمد محمد
هندسة بني سويفباسم محمد عبد الفضيل محمد61859
8132o3تجاره سوهاجعبد الرحمـــن محمد عبد هللا ابراهيم
اثار القاهرهمحمد مجدى عبد الحى مصطفى الشناوى497482
اداب بنهااسامه عماد رضوان عبد ربه278822
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسماء سيد صالح حسن64915
76o2oطب الفيوممصطفى شعبان على حسن
76o927تربية قنا ج جنوب الوادىراندا احمد حمدان خليل
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانيوسف محمد عبدالرحمـــن علي296841
صيدلة اسيوطاسحق غالى توفيق جرجس796634
دار العلوم ج القاهرهفاطمه الزهراء هاني احمد خليل عبدالغني647313
4117o1السن عين شمسمـــنة هللا ايهاب سعد محمد على
طب القاهرهعمرو عبدالرحمـــن متولى تايب194622
56o396هندسة طنطاعبد هللا محمد رفعت محمد الحسينى نصار
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كليةاسمجلوس
هندسة طنطاابراهيم ناجي فهيم ابراهيم خضر353539
تربية ابتدائي اسيوطمـــنى محمد احمد عبد العليم797713
13o3o8اداب الفيومياسر حسنى عيد حسين رزقا
56o625هندسة الزقازيقخالد احمد فتحى محمد احمد الشــافعى
تربية الزقازيقايمان حسن جمعة حسن خليفة645776
تربية دمـــنهوراسالم عبد العاطي ابراهيم الصياد426442
طب بنهافيروز محمد الطوخى محمد سرج261848
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفحسام خالد سيد محمد66415
8o815اداب الفيومزينب على عبد التواب عبد العزيز
سياحه وفنادق المـــنصورةالهام عثمان احمد محمد المتولى565284
تمريض شبين الكوم المـــنوفيةالشيماء مصلحى عبدالسميع مصلحى شريف216915
هندسة عين شمسمريم يوسف جرجس ابراهيم114139
تربية اسيوطايه سيد عبد الرحيم على796447
هندسة عين شمسعمر رافت عبد المطلب ابراهيم145226
5678ooتجاره المـــنصورهرحمه محمد رفاعى على شلبى
3772o8تربية ابتدائي كفر الشيخساميه احمد عبدهللا عثمان الفقي
143o3oصيدله عين شمسعبد الرحمـــن سعيد على عثمان
هندسة بور سعيدمحمد الغريب فهمى الغريب مصطفى588586
21399oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عمادالدين ابراهيم شلبى
715o7oتربية المـــنيافاطمة عمر مرزوق ابواليزيد
38481oكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد صالح محمد محمود سالم
تجاره المـــنصورهمحمد عادل عبد هللا محمد يوسف588686
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمد احمد الصغير نصرالدين733669
صيدلة الفيوممحمد حسن سيف النصر عبد التواب79117
تربية اسيوطهبه حامد احمد حسن797723
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر عادل السيد قطب267641
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةفاتن محمود عبدالتواب زيدان226742
هندسة كفر الشيخأحمد عبدالفتاح عبدالفتاح عبد الفتاح الخطيب371513
2425oهندسة القاهرهاحمد محمد محمد عبد الفتاح
هندسة كفر الشيخمحسن جمال محسن ابوزيد سعيد381667
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحمود احمد صبحى جودة651659
كلية طب أسوانزينب يوسف عبد الصبور عبد هللا823961
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود احمد عبدالهادى نورالدين224779
1885o9إعالم ج جنوب الوادىنوران محمد صالح الدين مرام على
58o992تجاره المـــنصورهمحمد السيد محمود صابر فضة
42116oاداب انتساب موجه االسكندريهيحيى مصطفى السيد ابراهيم محمد
طب المـــنياايه محمد اسماعيل خليفه725326
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمود سعيد راتب احمد العشماوى235463
69o7oهندسة حلوانعبد الرحمـــن محمد عرفه احمد
414o9تجاره القاهرهمحمود محمد احمد محمد اسماعيل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين جمال مطراوى الريس261464
342o4oطب اسنان االسكندريهحسن محمد حسن السيد على
كلية البنات آداب عين شمساسراء اشرف بخيت حسين264671
29o688تجاره عين شمسنورهان رجب عبدالونيس محمد سليمان
28o215هندسة شبرا بنهايوسف صالح على سليمان
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان ناصر احمد عبدالوهاب192177
تجاره االسكندريهندى نصر جمعة على احمد348788
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسنهال محمد مصطفى محمد655426
تربية ابتدائي طنطايمـــنى سامى محمد فوزي محمد حسن359335
737o4oاداب قنا ج جنوب الوادىدعاء على احمد على
294o54طب بيطرى بنهافاطمه عبدالعليم صالح عبدالعليم
تجاره بنى سويفعالء مكين محمد عبد العظيم717487
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تربية حلوانمـــنار محمد عاشور عبد المطلب58536
طب بيطرى دمـــنهورنور محمود محمد جمعة441219
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفكريمان عصام محمود احمد718424
طب االسنان المـــنياخالد مصطفى حسين عبد الغنى752741
تجاره بنى سويفمحمد مصرى مهدى محمد95112
8o3722تربية طفوله سوهاج طالباتهاله مرتضى محمد عبد الاله
6525o1تربية ابتدائي االسماعيليهفاطمه سعد حسن محمد
تجاره بنى سويفزينب مجدى رمضان محمد752223
صيدله االسكندريهمحمد عادل عامر اسماعيل عامر235199
294o87تجاره بنهاحسن سليمان حسن السيد
تربية اسكندريةرحاب السيد عمر محمود عمر419968
تربية ابتدائي طنطاايمان محمد فرج ابو الفتح354593
22oo34طب بنهااحمد رمضان عبدالرحيم سليم
طب بيطرى بنى سويفعلى محمد على حسن91399
تجاره عين شمسمحمد احمد محفوظ احمد طنطاوى114658
56o6o6كلية األلسن ج أسوانمـــنى حازم محمود ابو العنين
تربية ابتدائي كفر الشيخايمان سمير احمد مصطفي محمد379128
اداب طنطاحسام عبد المحسن ابراهيم السيد488239
طب االسماعيليه ج قناة السويسرقيه محمد على احمد655768
81o392تجاره سوهاجياسمين محمد محمود محمد
تربية ابتدائي طنطااسراء عاطف عبد الحميد العدوى367226
41o922كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةاينور محمد حسن محمود بدار
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنادين محمد نجيب فهمي عبد الغنى188326
هندسة االسكندريهمحمد اسامة محمد جمعه عبده458453
صيدله الزقازيقفاطمه السيد يوسف ابوزيد288895
هندسة كفر الشيخمحمد جمال المصلحى عبد المقصود383476
583ooتجاره انتساب موجه قاهرهعادل محمد محمد بيومى
تجاره القاهرهاحمد عاطف احمد ابوالليل211285
تربية ابتدائي عين شمسنورهان محمد احمد ابراهيم282336
8o6o7oصيدلة سوهاجمحمود احمد كامل محمد
تجاره دمـــنهورمحمد سامى محمد عبد اللطيف416659
768o9طب الفيومياسمين بكرى احمد محمد
صيدله عين شمسساره عبدالرحمـــن جمعه امين زهران295814
تجاره بنى سويفراضي احمد راضي راسخ721471
اداب اسيوطناديه عبد هللا كيالنى على793587
اعالم القاهرهيارا مصطفى محمد السيد خليل299179
هندسة المـــنصورهاسالم احمد السعيد مصلحى مصطفى582818
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانلمياء احمد الصادق عبد المجيد151253
اداب المـــنصورهايمان احمد على المتبولى قاعود592332
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسن عادل علي شعبان58843
هندسة طنطامحمد البسيونى ابراهيم النجار495336
عالج طبيعى ج كفر الشيخطارق ايمـــن حامد احمد الوصيف591891
هندسة االسكندريهمحمود عادل عثمان محمد احمد342838
28o823تربية ابتدائي عين شمسعمرو عبدالعليم احمد محمود
طب بيطرى القاهرهمهاب ايمـــن محمد زكريا يوسف صدقى118554
414o12هندسة االسكندريهاندرو عبده لويس عبده التالوي
صيدله القاهرهمريم محمد ياسر محمد زكريا ابراهيم15854
طب اسنان طنطاروان سيد عبدالرحيم عبدالرحمـــن موسى261975
662o65تربية ابتدائي بور سعيدشروق محمد احمد محمود الجبالى
اداب القاهرهاسراء حماده حسن ابراهيم56852
81oo36تجاره سوهاجفهد عثمان محمد عثمان
تربية حلواننهى محمود كمال زكى195114
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كليةاسمجلوس
طب االسماعيليه ج قناة السويسمحمود عصام سالمه همام794679
كلية البنات آداب عين شمسمـــنى ابراهيم قناوى ابراهيم197549
6399ooتجاره عين شمسايمان محمد الزناتى محمد على
تربية ابتدائي بور سعيدمريم وليم فهمي ابراهيم662724
هندسة االسكندريهابراهيم اشرف الشحات ابو طويلة459111
7442ooعلوم قنا جامعة جنوب الوادىمها احمد حسن على
تربية ابتدائي الزقازيقاميره محمود السيد محمد الطيب641633
تربية ابتدائي دمـــنهورساره شعبان رمضان عبد الرحمـــن المـــنشــاوي429594
صيدله االسكندريهاسامة محمد رزق خالش442366
تربية رياضيه بنات االسكندريهندى نصر عبد اللطيف السيد411614
تجارة قنا ج جنوب الواديمصطفى محمود عبدالوهاب احمد238569
طب اسنان عين شمسياسمين محمد سعد محمد117978
نوعية طنطاأميرة السيد السيد العدوى494121
8o1273تربية اسيوطكرم دهشور سيد دهشور
29oo72تجاره عين شمساسالم عصام محمد محمد
اداب القاهرهشيماء احمد صالح عبد الرحمـــن44544
5o6999تجاره جامعة دمياطحسام محمد معوض المرسى على
تجاره طنطامارينا راضي خلف عطا هللا جاب هللا363821
تجاره عين شمسشروق احمد ايهاب ابراهيم على128315
14838oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد طارق على مصطفى
تجاره اسيوطاحمد سالم صالح موسى721466
سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد شعبان احمد حسن مـــناع588684
8o8oo4هندسة اسيوطمينا رضائي جيد موسي
اداب االسكندريهرضوى على احمد ابراهيم عبد العال419971
هندسة االسماعيليةمحمد احمد عطيه محمود سالمه671319
3854o2تربية كفر الشيخساندى ايهاب محمود سعد ابراهيم الدعدر
هندسة الزقازيقمحمد ياسر سعد عبد هللا641799
اداب قنا ج جنوب الوادىفاديه ناصر محمد كامل732422
7494ooتربية ابتدائى فرع وادى جديدمصطفى كامل سيد مـــنصور
29o326اداب عين شمسايه محمد محمود صابر محمود الجمل
59o427هندسة اسيوطايمان عادل المتولى رمضان
اداب انتساب موجه االسكندريهغاده عبد الرؤف قطب ابراهيم عبيد422957
36o926اداب طنطاحسام حمدى سعيد بيومى ابوطالب
تجاره القاهرهتسنيم سمير فتحى عبد الجواد الدالى51515
اعالم القاهرهسلمى عاطف محمد حسين137988
28899oهندسة شبرا بنهااحمد مصلح سعد بدر محمد
441o19كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد زكريا عبد الحميد القاضى
اداب طنطاداليا حسام محمد عبدالهادى486822
صيدلة اسيوطاميره سليمان احمد مصطفى797737
تجاره الزقازيقمؤمـــن عبد الحكيم عبد العال سيد احمد641821
هندسة عين شمساحمد محمد السيد نصر24244
587o45تجاره المـــنصورهمحمود احمد محمد حسين رضوان
صيدله طنطاعبدالوهاب حامد عبدالوهاب الفقى357342
1968o9صيدله القاهرهمحمد رمزى القطب عبدالحميد
كلية طب أسواننانسى نصحى توفيق جندى824262
اداب المـــنصورهايه احمد عبده غريب احمد رزق581571
هندسة الفيوماحمد اسامه جابر فضل المولى محمد75342
اثار القاهرهسلمى محمد عبد المـــنعم محمود رمضان489387
هندسة طنطااحمد حسانين حامد غالب366622
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن حامد محمد محمد ابراهيم213546
5588oاداب القاهرهاحمد خالد محمد محمد سالم
هندسة االسماعيليةعمر كامل عبد القادر الشربيني659684
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كليةاسمجلوس
تجاره بنهاعبد الرحمـــن عبدهللا خليل احمد اسماعيل512617
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفسارة عيد دياب عيسى429214
75658oاداب المـــنياالذهبى محمود امين الذهبى محمد
49983oتربية جامعة دمياطاحمد محمد محمد زيدان
تربية طنطامحمد حمدى شعبان نصر355541
تربية ابتدائي قنا ج الواديعبد هللا فتحي جاد علي736191
اداب حلوانعلى حامد محمد عبد الحميد23366
5o8684صيدله الزقازيقيارا هشــام محمد جمال الدين ابراهيم
4552ooهندسة االسكندريهعمرو اسامه حسن احمد مرسى
22722oاثار القاهرهمحمد احمد وفاء عبدالحليم
441o84طب بيطرى دمـــنهوراحمد مصطفي رزق محمد بركات
صيدله المـــنصورهمها هشــام شعبان عبدالحليم الزند488213
اداب طنطاانجى حسين محمد السيد أبو العال359137
اداب حلوانوصال هانى محمد سيد48754
كلية أداب بورسعيدمصطفى نادر محمد جالل الحسينى663994
8o7811تجاره سوهاجاحمد عبد الحكيم ابو الفضل خاطر
تربية اسيوطمارينا صالح ابراهيم حنا786784
اداب الزقازيقبسمة محمد حسن محمد512372
هندسة المـــنصورهعبد المـــنعم احمد عبد المـــنعم المهدي588559
612o4تجاره بنى سويفمحمد خالد عبد العظيم عبد السالم
كلية البنات تربية عين شمسبسمه محمد عبدالحميد محمد298236
138o13اداب حلوانايمان احمد عبد هللا ابراهيم
3oo671صيدله الزقازيقمحمد عبدالمطلب هدايه عبدالمطلب كحيلة
هندسة طنطامحمد عادل التهامى الشيخ357828
72o8o7تجاره بنى سويفمارجريت مكرم فام شفيق
هندسة شبرا بنهاياسين سعيد سالم حمد عوده284788
صيدله الزقازيقمحمد جمال هالل عبد الحى هالل518934
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد محمود نبوى شندى محمد227573
3474o6طب بيطرى االسكندريهتقى صبحي حسونه حسونه حسن
كلية فنون جميلة فنون اسيوطمينا ناجح نعيم عبد الكريم794648
9o658صيدلة الفيومعبير عيد مصطفى على
5o6994سياحه وفنادق المـــنصورةايمـــن السيد السعيد عبد الكريم المحجوب
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةنهى مصطفى كمال محمد يونس235874
هندسة بور سعيدايمان يحى سيد محمد659513
تربية طفوله شبين الكومبسمه سعيد محمد خضر214831
2742o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيارا رمضان مهنى عبدالغفار
كلية اآلثار سوهاجمها سيف عبد الكريم السيد749549
تجاره بنى سويفمينا عصام عدلى جرجس722544
565o6oاداب المـــنصورهمريم رضا ابراهيم يوسف
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد وائل شمس الدين ابو زيد التهامى217217
هندسة االسكندريهمعاذ محمد هالل محمد مصطفى454853
صيدلة المـــنيامحمد مجدي محمد أحمد713197
دار العلوم ج القاهرهعبدهللا اسامة محمود الحطاب379436
اداب االسكندريهأحمد زكريا عبد هللا إبراهيم غنيم415595
4164o6اداب االسكندريهمصطفى يسري محمد محمود
السن عين شمسصفاء محمد ممدوح عثمان121646
تربية الفيوماسماء علي عيد حنفي79251
طب اسنان االسكندريهرحمه عاطف محمد خميس413479
235o86إعالم ج جنوب الوادىعبدهللا حسين السيد محمد خليل
طب المـــنصورهنسمه صالح الشبراوى السيد583452
49o768اداب المـــنصورهمحمد العزب محب الشرقاوى
فنون جميله فنون المـــنيااميره سمير محمد ادريس21513
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كليةاسمجلوس
تربية نوعية فنية اسواندعاء احمد يسن على824299
صيدله حلوانمـــنه هللا اشرف زكى عبدالفتاح293677
هندسة قنامحمد حسين عدلى حسين758943
3535o4صيدله طنطاعبد هللا محمد عبد ربه عبد السالم عبد العال
3175oنوعية عباسيهرنا رأفت شعبان محمد
تربية رياضيه بنين بني سويفمحمد جابر ابراهيم محمود73353
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن مجدى عبد الحميد حايس575812
22o154صيدله طنطابسنت طارق محمد عنبر
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةجرجس سامى جرجس عطية ابراهيم213999
تجاره بنى سويفحسين محمود عبد الظاهر حسين66287
37o13oحقوق االسكندريهمحمد يسرى محمد محمد خليل سالم
اداب عين شمسمعتز حمدى خلف ابراهيم139961
تربية رياضيه بنين شبين الكوممحمد عبدالعظيم عبدالخالق نجم217628
اداب المـــنصورهمـــنار محمود اسماعيل عبد اللطيف588883
335o11اداب االسكندريهسلمى طارق مصطفى السيد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةدعاء احمد عبدالوهاب نصار235767
35986oاداب طنطاصباح ابراهيم السيد الجندى
صيدله القاهرهاحمد عادل مرسى محمود187492
413o27صيدله االسكندريههيكل لطفى ابراهيم لطفي السيد
3543o8هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةياسمين محمد سيد احمد شماخ
2798o5اعالم القاهرهمحمد رياض محمد محمود متولى
7346o4تربية ابتدائي قنا ج الواديريهام اشرف محمود نور الدين
132o25اداب عين شمسخلود محمد عمار فريد ابوسيف
تربية طفولة أسوانناريمان محمد محمود عباس819142
8o9o28تربية ابتدائي سوهاجنورهان حسن احمد على
431o57تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء عماد الدين عبد المـــنعم الشوادفي امام
اداب دمـــنهورمحمود سعيد على على ابو زينه338678
تجاره كفر الشيخطه محمود محمد طه384732
8o8o44حقوق سوهاججمال عبد الناصر حمدى السيد
هندسة المطريه جامعة حلوانشيماء صبيح زينهم مرسى قنديل291797
72o928اداب المـــنيااحمد محمد احمدربيع دردير
2o7427اثار القاهرهاسراء محمود حسين احمد محمد
6434o8هندسة الزقازيقاحمد ناصر عيد حبيب عيد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهاجر خيرى محمد محمود الغندور زاهر563672
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلياء محمد صالح احمد عبد العال22299
السن عين شمسرانيا مسعد عبدالسالم عبدالحميد277711
تربية ابتدائي دمـــنهورسعد سعيد قطب سيد احمد426655
اداب المـــنصورهاسالم اسامه فتحى السيد احمد572925
تجاره بنهاعبدالعزيز غريب عبدالعزيز عبدالحليم276373
السن عين شمسعهد عمرو محمد عبد العزيز عثمان114364
19o577هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعلى محمد على العكل
4856o3صيدله طنطامصطفى ناصر كمال الهمشرى
هندسة اسيوطاحمد خالد محمد احمد337544
اداب المـــنصورهاحمد محمد السعيد عبدهللا493465
3497o5صيدله االسكندريهثيؤدورة عماد مالك غبلایر سالمة
59117oتمريض المـــنصورة رغده ابراهيم السيد عبد الفتاح
154o17كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسراء محمد السيد محمد
139o88اداب القاهرهحسن عطيه حسن سليمان
34o169اثار القاهرهدميانه صفوت لمعى سمعان
45o387كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورروضة عبد الهادى محمد فتح هللا اسماعيل
تجاره القاهرهفاطمه يسرى محمد شعبان127876
193o31السن المـــنياهاجر اسماعيل رياض ابراهيم
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49o864اداب المـــنصورهمينا عاطف جرجس ميخائيل
هندسة شبرا بنهاابراهيم عماد انور حسن قراقيش294346
62o53تجاره بنى سويفيوسف محمود عبد العظيم ابراهيم
حقوق عين شمسمى محمد سيد عبد الجواد128387
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن خالد صبحى عبد الفتاح29724
71323oهندسة المـــنيامحمد ايهاب عباس امام
3o918اداب القاهرهنورالدين ايمـــن محمد محمد النمر
تربية حلوانحنان قطب عبد الاله محمد51628
تجاره الزقازيقجمال عبدالحسيب حلمى عثمان523929
42524oاداب االسكندريهمحمد صبري أنورقطب أبيش
5o6978اداب جامعة دمياطأحمد الشحات الشحات عبد الجليل
تربية المـــنصورهفايزه احمد السيد عبد الوهاب581448
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد المـــنعم محسن عبد المـــنعم السيد59221
تجاره عين شمسنادين هانى شفيق امين114167
اداب عين شمسامـــنيه احمد عبدالفتاح محمد بدوي194758
تجاره اسيوطعبد الرحمـــن مرزوق عطيه مرزوق792919
اداب القاهرههاجر جمال فاروق احمد24786
4447o7طب القاهرهآيه احمد محمد جابر على المـــناديلى
66o336هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن محمد على حسن المليجى
26897oتربية عين شمسفاطمه رمضان عباس ابراهيم
هندسة الزقازيقمصطفى محمد عمر يوسف عمر511444
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحمارينا فرج سعد فرج367771
8o3935كلية األلسن سوهاجمحمد رشــاد ثابت عبد المجيد
تربية فرع الوادى الجديداسماء محمد احمد مقبول748966
نوعية فنيه جيزةاالء سيد ابراهيم اسماعيل55754
66o714ع.دولى اعالم مدينةالشروقمحمد حسن سعد رجب العشري
حقوق طنطاجمال شلبى عبد العزيز شلبى رضوان373753
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفايه محمد عبده أحمد مصطفى347583
طب المـــنصورهفاطمه فاروق السيد احمد حسن589791
تربية شبين الكومتقى امجد كمال الغليظ232377
81o624صيدله االسكندريهعبير حسن محمد عبد الحليم
صيدله الزقازيقمحمد سعيد حامد محمد الزغاوى642274
2891o6كلية هندسة بنهاعزه محمد ابراهيم عبدالباقي
هندسة اسيوطاحمد عادل جمعه بخيت825963
تجاره القاهرهدنيا محمود جاد السيد142254
1933oهندسة الفيومروان احمد قدرى ابراهيم لطفى عبد اللطيف
تجاره عين شمسنور الهدى اسامه حمدى محمود282335
كلية البنات تربية عين شمسمريم محروس سامى ابراهيم47513
هندسة الفيومميرا عادل جيد عبد المالك موسى37724
2o7148تجاره القاهرهتقى هشــام حسين حسن
طب بنى سويفاحمد شعبان عبد العال قرني64732
تربية ابتدائي المـــنيامحمد محمد عبادى محمدين726376
هندسة المـــنصورهعبد الحليم حمادة عبد الحليم عمارة493643
5o7545تجاره جامعة دمياطأسامه إبراهيم عرفات عرفات عماشه
تربية طنطاسهام محمود عبد المـــنعم داود485383
اداب االسكندريههدير حسين محمود على336896
تربية ابتدائي بنى سويفحسام حسن حمدان حسين61356
نوعية بور سعيدجومانا طارق محمد محمود عثمان663347
اداب اسيوطايه طلعت عبد الساتر مهنى786139
اداب انتساب موجه االسكندريهفاطمة أحمد مختار محمدالعسال423977
65o687حقوق الزقازيقمحمد عبده امين ابراهيم
2137o3اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنادر عبدالنبى الدسوقى السيد
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هندسة عين شمسسيف احمد سيد فتحى احمد123575
5oo37تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسين اسامه ابراهيم مصطفي االحمدى
تجاره المـــنصورهابراهيم يسرى ابراهيم عبد الخالق النجار579681
724o5oاداب المـــنياسامى عيسى شفيق عبد الملك
تربية شبين الكومهدير اشرف محمد نجم226582
طب الزقازيقدينا اشرف محمد عبد العزيز561111
اداب المـــنصورهروان ناجى الدين شعبان السيد العفيفى563627
تجاره القاهرهابراهيم كمال جابر عبد الخالق32249
فنون جميله عماره ج االسكندريهروان ابراهيم حامد عبد المجيد تعلب457571
26417oتجاره عين شمسمصطفى محمد فتحى سالم
2154o9اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنرمين احمد عبدالعزيز السيد الطورى
19852oاداب حلوانانجى ماهر عبدالعظيم يونس
147o78اداب حلوانعبد هللا ابراهيم حلمي عبد هللا
14973oهندسة القاهرهيوسف عبد المـــنعم عبد الحميد البكل
44889oطب االسكندريهنرمين الشرنوبى إبراهيم على العربى
71627oرياض اطفال المـــنيا طالباتعبير محمد ابراهيم محمد
5863o8صيدله المـــنصورهريم اشرف حسين عطا رزق
2o2673اداب حلواندينا مجدى محمد عبد العزيز سيد
4293o1اثار القاهرهميادة على عطيه شمه
كلية طب االسنان جامعة أسيوطاالء اشرف عبد الغنى عتريس788778
189o36اعالم القاهرهمـــنه هللا عادل محمد ابراهيم عبد الفتاح
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد فصيح محمود قرنى59193
654o91هندسة االسماعيليةمحمد ابوالفضل محمد على
تجاره دمـــنهورعمر مصطفي محمد محمد عثمان425581
58748oصيدله الزقازيقمحمود موسى محمود حسن خليفة
تربية ابتدائي المـــنصورهاسماء حسن رمضان حايس576241
5o4o31تربية جامعة دمياطايمان عبده احمد احمد عقيل
تجاره بور سعيدمحمد سامح محمد السعيد محمد الجمل636613
هندسة الزقازيقالشيماء يحيى جوده غنيم643119
حاسبات ومعلومات شبين الكومطارق نادى مـــنصور مطاوع222162
اداب اسيوطاحمد عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن828356
52738oصيدله المـــنصورهسميره محمد سيد احمد ابو الفتوح
3o3495إعالم ج جنوب الوادىارزاق عبدالخالق عبدالعزيز محمد
231oo4هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد اسامه ابوالفتوح محمد
2o2186هندسة القاهرهابراهيم حمزه ابراهيم عبدالوهاب
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةابرار جمال عبدالعزيز السيد خضر235879
8o931طب حلوانفاطمه سليمان عبد الستار عبد هللا
السن عين شمسمـــنه هللا عبدالحكيم حلمى السيد198323
طب كفر الشيخاسامة محمد عبدالعزيز احمد شحاتة373575
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفيارا مصطفى محمد عزت مصطفى191961
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد نبيل عياد مـــنصور سويطي427742
تربية طفوله شبين الكومسلمى محمد احمد شيحة218624
758o9سياحه وفنادق الفيوماحمد مـــنصور ربيع على
65o446هندسة الزقازيقفادى عادل عوض عبدالمالك
اداب طنطادعاء محمد محمد حموده363111
طب اسنان طنطاأسماء عثمان على عثمان حسين 437977
تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد ابوالمجد ابوالقاسم وزيري237651
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره عادل توفيق عبده شنب239984
اداب الزقازيقدينا خالد ابراهيم محمود محمد587568
36o575اداب طنطااميره ايهاب السيد عبد الرحمـــن العيسوى
19o743هندسة المـــنياعبدالرحمـــن محسن عبدالرحمـــن فهمى محمود
57o624تجاره المـــنصورهاحمد محمد على رزق عبيد
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كليةاسمجلوس
طب اسنان االسكندريهملك حازم عز الدين زغلول346894
صيدلة اسيوطهاشم محمود احمد مرسي834591
تربية طفوله طنطاهبه على طلخان حسين498552
تربية الفيومزينب مصطفى عباس مرسى72335
3462o8فنون جميله فنون ج االسكندريهداليا ياسر حسين محمد عبد السالم
تربية شبين الكومهاجر حامد احمد عاشور الوراقى214238
هندسة المـــنيامحمد عارف محمد احمد712142
اداب عين شمسعمر اشرف على عبدالتواب287581
8o3542طب القاهرهاريج محمود محمد احمد
729o75نوعية المـــنياصابرين اسماعيل محمد مهني
1145o7تجاره القاهرهندى موفق محمد ابراهيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهاب احمد توفيق احمد عيد189186
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنادين اشرف محمد فهيم787759
هندسة عين شمسعبدالرحمـــن خالد محروس محمود قدرى192737
13o697اداب عين شمساسراء فهيم العزب الجابرى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن ناصر شعبان احمد75213
448o21كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورندي أشرف علي الحداد
42o732فنون جميله فنون ج االسكندريهعبد الرحمـــن عادل مهدى السيد حموده
45863oهندسة االسكندريهاحمد احمد عبدالعزيز محمد هيبه
اداب الزقازيقبثينه السيد محمد السيد نجم522117
8o2641تجاره اسيوطمريم صدقى اندراوس عطيه
64o472هندسة الزقازيقاحمد ماهر رمضان سويلم
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةجرمين محمد يسري عبد العليم الموافي636862
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد سامح محمد نجيب فراج663689
سياحه وفنادق االسكندريهمحمود الشناوى طه الخامى375831
4918o9هندسة طنطاسمير صبرى عبد هللا صالح
تربية بنهااسراء محمود محمد عبدالعزيز286922
2o3914اداب حلوانشيرين سامى سميح عبدالعزيز
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةجورجينا مجدى فرج عبيد656654
2819o2حقوق عين شمسمحمد صالح محمد محمد حسن
كلية هندسة بنهارمزى حسن محمد حسن279517
كلية البنات آداب عين شمسهدى محمد صالح احمد حسب هللا266136
تربية ابتدائي الساداتسمر سعيد فتحى حفنى التهامى236436
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى سعيد محمد شعيب224141
هندسة عين شمسبسنت محمد محمد السيد عبدالرحمـــن261485
هندسة الفيومابراهيم محمود ابراهيم المغربى114684
3719ooطب كفر الشيخمحمد عبد الصادق محمد حمزه نصار
رياض اطفال المـــنيا طالباتاميرة سراج الدين فكرى واصف716679
هندسة الزقازيقمريم حسن رمضان احمد الديبه641485
فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم مدحت سيد وفا محمد411743
تجاره عين شمساميره احمد عبد الوهاب على639894
تمريض شبين الكوم المـــنوفيةايه عاطف محمود المصرى234289
اداب الزقازيقرحمه عبدالمـــنعم لبيب محمد البس639327
تربية المـــنيامحمود ممدوح محمد العباس ابراهيم719346
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى ناصر محمد حسن654636
188o45تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجمانه عصام الدين عاطف محمود حسين
كلية أداب بورسعيدايمان محمد الخضري البدوي عامر662668
2822o2اداب انتساب موجه عين شمسايه يوسف جمال محمد
تربية بنهاشيماء محمد السيد محمد عفيفي277574
تربية طفولة فرع الوادى جديدمها مهدى حافظ مهدى749466
21251oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عصام الدين محمد عبد الحميد عبد الدايم
تجاره عين شمساسالم عبد الرحيم صدقى عثمان127311
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7543o4هندسة المـــنياضياء الدين محمد سعداوى محمد
8o9612تجاره سوهاجمحمود محمد احمد الحفنى
طب المـــنياهيثم احمد السيد عبد العظيم719669
طب االسنان المـــنياياسر أحمد محمد ربيع محمد752189
5o7761تربية جامعة دمياطشيماء ابراهيم وهبه ابراهيم مراد
686o7اداب بنى سويفمحمود اشرف عبد التواب رمضان
تربية طفوله اإلسكندريةمدرونا جمال قيصر روفائيل423231
اداب االسكندريهنجوى طارق السيد ياقوت السيد423799
12o839طب اسنان القاهرهمريم ممدوح محمد كمال ابراهيم
تربية بنهاشروق يوسف يوسف محمد286947
نوعية طنطاعمر البسيونى عبدالجواد مخلص486375
36498oطب اسنان طنطامريم مرقص نصر مرقص حنا
تربية ابتدائي بنهااسراء رجب حسن احمد286663
رياض اطفال المـــنيا طالباترحاب طاهر محمدفريد عبدهللا727255
37o168طب االسكندريهشريف محمد السيد غازى
3o2992صيدله طنطاساره السيد ابراهيم محمد ابوخضر
222o45هندسة المـــنيااحمد رشدى عبدالبارى عماره
هندسة حلوانعمر محمد عبدالمـــنعم عفيفى حسب هللا189545
7525o8طب المـــنياغادة عمر ابراهيم عمار
هندسة القاهرهيمـــنى عمرو سيد عبد الرؤوف18769
81256oعالج طبيعى قناحسين على ابوالمجد نورالدين
فنون جميله فنون المـــنيامريم سعيد جابر عبد القا در348192
حقوق قنا جنوب الواديمحمود ماهر عبد الاله مصطفى737886
رياض اطفال المـــنصورهامل ثروت عبد الغفار على العشماوى581553
269o58طب القاهرهبهاء بشير لبيب عياد
تجاره عين شمسنورهان اسماعيل عبد الفتاح الديب142419
تربية ابتدائى فرع وادى جديدسعيد محمد حامد عبدالمحسن748192
8o8o63اداب سوهاجعلى يسرى ابراهيم على
796o15كلية السياحة والفنادق بنى سويفساندى يوسف عياد مسعد
هندسة المطريه جامعة حلوانفارس محمد احمد فؤاد االنصارى محمد187181
8o3558طب سوهاجضحى حامد الهرسانى عبد الجليل احمد
هندسة طنطاعصام شوقى عبدالراضى الطحان495157
71745oهندسة المـــنيامحمد سيد عيد على
34o224تربية أساسي اسكندريةايمان محمد عبد المـــنعم بشير
5o9o27هندسة المطريه جامعة حلوانمينا ميشيل عبد المالك مرقص
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم محمود انور صالح144211
6177oكلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفعبد الرحمـــن على محمد عبد السالم
اداب االسكندريهمريم عبد المحسن حسن عبد العظيم417485
5o7746كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةجهاد محمد عبدالحميد عبده الزغبى
34o3o6طب بيطرى االسكندريهشيماء احمد ابراهيم احمد
صيدلة سوهاجحسام حازم حشمت مجلى814582
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرردينه السيد حسين ابراهيم خطاب115437
5o3665هندسة بور سعيدمـــنة هللا الصديق الصديق ابراهيم عبد الواحد
طب بيطرى كفر الشيخاالء جمال شعبان بسيونى فرج353922
هندسة المطريه جامعة حلوانمروه عادل حسن محمد574926
هندسة طنطامحمد عبدهللا احمد عبد العزيز البغدادى358788
نوعية بور سعيدشروق عبده حسن حسن سيد احمد663394
4299o7اداب دمـــنهورهنا عبد الحميد عبد الجوادعبد العزيز البربرى
هندسة حلواننهال احمد الصاوى فتحى طه71221
اداب حلوانهدير محمد محمد محمد برعى57971
26574oدار العلوم ج القاهرهاسما ء احمد عبدالنعيم شــاكر
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمود ابراهيم محمد ابو احمد218177
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58919oصيدلة بورسعيدايه حمدى ابو الفتوح عبد العال محمد
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةايه جمال عبدالرازق البنبى216942
8171ooطب بيطرى سوهاجماجد جمال خيرى حليم
2995o9تجاره بنهاابراهيم عبدالناصر الصادق محمد عوض
عالج طبيعى قناحسين حمدى محمد ابراهيم741142
تجاره عين شمسانطون مدحت وديع بولس273228
حقوق االسكندريهمحمد ابراهيم عبدالسالم محمد متولى379442
دار العلوم ج القاهرهصالح رفعت صالح على337446
اثار الفيوممى محمد عوض هللا عبد اللطيف عوض هللا236142
تربية ابتدائي شبين الكومدينا عوض عبدالمـــنعم ابوعامر231884
فنون جميله فنون حلوانريم محسن محمود حسن121641
تربية بنى سويفسليمان سعيد سليمان عبد هللا66293
تربية جامعة السويساميره محمد احمد عزب659451
564o35تجاره انتساب موجه المـــنصورهاسامه مصطفى مجاهد على الصياد
تربية المـــنصورههدى رزق عبد الخالق ابراهيم عبد الهادى576397
8oo4oتجاره بنى سويفعبد الكريم حمدى عمار ابوبكرعبد الباقى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروان خالد امين عبد الواحد125192
طب اسنان المـــنصورهاميره محمد رزق عبد العزيز نوفل577149
هندسة االسكندريهطارق صالح عبدالطيف احمد342727
اداب المـــنصورهنيره عبد الناصر حسين عبد المقصود566818
51538oطب الزقازيقساره محمد عبد الغفار مصطفى
7274o3تربية ابتدائي المـــنيافاطمه حسانين فؤاد عبد المالك
8o657كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفابراهيم فرج شحات عبد المجيد
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمروة محمد احمد عبد الرحمـــن رامة428744
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمينا مجدى حلمى يوسف269367
تجاره اسيوطابراهيم احمد ابراهيم عبد الموجود793645
صيدله عين شمسندى احمد مصطفى مصطفى191915
489o28حاسبات ومعلومات المـــنصورهحسام محمد عبد الحى النمسى
اعالم القاهرهنورهان طارق محمود على الحصري18632
1793oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانان رأفت رمزى جرجس يوسف
3o1488اداب عين شمسرنا اشرف عبدالفتاح السيد عبد ربه
57886oحقوق المـــنصورهياسمين ابو الوفا محمود الصباحى
5o97ooهندسة المـــنيااشرف صالح فتحى محمد صقر
هندسة القاهرهاحمد هنداوي ماهر علي54771
اداب عين شمسفرح هانى فاروق الجوهرى117766
نوعية الزقازيقريم محمد فاروق محمود645964
هندسة اسيوطاشرف جمال دسوقى عبد الجليل792724
اداب اسيوطهاجر محمود عمر احمد795353
صيدله حلوانآالء محمد حسين عبد المولى748492
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا خالد صابر خليل242324
صيدله القاهرههبة مجدى نصيف ابر اهيم48897
تجاره سوهاججابر عبد الحكيم احمد محمد812515
تربية الزقازيقاميره شفيق محمد السيد الطويل643169
2193o2كلية الصيدلة ج المـــنوفيةساره محمد عبدالعزيز السيد حسين
5o6271تجاره جامعة دمياطوسام ياسر عبدالفتاح شبل
تربية ابتدائي دمـــنهورمصطفى إبراهيم مصطفى المغربى426554
تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء حمدى محمد أبو عجيله431158
صيدله طنطاخلود خالد عطا هللا علي الجمسى356261
12184oتجاره عين شمسيارا ايهاب عبد التواب السعد
علوم جامعة السويسامل سمير رأفت السيد العابد659253
8o9o69صيدلة سوهاجامانى احمد محمد عمر سالم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةطه نبيل سعيد محمد الغندور227932
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هندسة شبرا بنهامحمد طارق محمد احمد على287468
5o1261تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباترنا ثروت محمد فهمى غانم
343o61هندسة االسكندريهمحمد امين محمد ابراهيم عزام
هندسة شبرا بنهاروان خلف فكرى محمداسماعيل188335
357o68السن عين شمساحمد احمد محمد االخناوى
اداب كفر الشيخهاجر محسن سعد الدين محمد عبده االمام372156
طب طنطاساميه محمد كمال الدين الشــافعي مرزوق363511
اثار الفيومثريا اشرف محمد حامد489128
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمرو محمود ابواليزيد ابو العنين مصطفي231134
كلية اآلثار سوهاجأسماء محمد محمود محمد أبوالخير496385
رياض اطفال االسكندريه طالباتكرستينا جمال حزقيال فوزي799742
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه محمود حلمى موسى على الروبى49358
عالج طبيعى قناايه احمد حسن طه823118
5o8793هندسة الزقازيقمصطفى بكر عبدهللا حسن سليم
58o787هندسة الزقازيقمصطفى عبد الباسط محمد هالل البسيوني
اداب انتساب موجه القاهرهنادر جمال عبد العال احمد 92362
تجاره الزقازيقاسراء امام على محمد مصطفى649853
5o6o95هندسة المـــنصورهخالد ياسر عرفات الخليفه
6654o1تربية العريشدعاء محمد عبد المجيد اسماعيل عبدالهادي
كلية طب أسنان الفيوممعتصم محمد عبد هللا اسماعيل75338
سياحة وفنادق جامعة الساداتمحمود ربيع مولد عبدالوهاب231156
546o9اداب القاهرهصالح محمد صالح احمد
اداب القاهرهندى خالد محمد ابراهيم جمعه194825
صيدله االسكندريهدينا عبد الرازق فهمى محمود أحمد346813
اعالم القاهرهكمال حمدى مصطفى كمال32172
تربية عين شمسساره اشرف عبد الباقى خالد148683
348o63هندسة االسكندريهاية طارق عوض محمد محمد النجار
تجارة قنا ج جنوب الواديخلود جمال محمد محمد238675
5o8o41تربية جامعة دمياطهاجر محمد محمد اسعد على سلطان
اداب عين شمساسراء صابر مصطفى عبدالفتاح273982
58o621طب المـــنصورهمحمد صبحى شعبان احمد عثمان
تربية أساسي اسكندريةمـــنه هللا رمضان ابراهيم محمد محمود347759
تجاره القاهرههاجر هانئ عبد الرحمـــن عبد هللا51746
طب المـــنصورهايمان عبد الفتاح عبد الحليم االمام الحسينى589183
52o18oطب الزقازيقابوبكر محمد احمد سالم الديب
طب اسنان طنطامى على عبد السميع علي المرسي مـــنتصر236245
5o6172تجاره بور سعيدعمر احمد فتحى عبد الفتاح
صيدلة اسيوطامانى مجدى موريس بباوى789125
تجاره عين شمسمحمد عبدالنبى محمد محمد جيره هللا288943
تربية رياضيه بنين المـــنياعالء عبدالرحمـــن احمد عبدالرحمـــن725898
424o98تجاره االسكندريهساره ايمـــن سامح محمود فتح هللا
5oo411اداب جامعة دمياطشيرين محمد زكريا المريح
6634o2تربية بور سعيدمارينا نبيل حنا غطاس رزيق
44o828كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهعبد الرحمـــن مدحت عبد الرحيم عبد هللا السقا
تربية ابتدائي المـــنصورههانم احمد السعيد الدسوقي571657
57798oهندسة المـــنصورهمحمد حلمى السيد محمد كامل
646o54اداب الزقازيقساره ربيع محمود مهدي
سياحه وفنادق االقصرمحمد شحات عسر احمد733672
صيدله طنطاشيماء طاهر فتحى علي نافع232471
22o338طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةريم جالل محمد محمد خيره
صيدله الزقازيقاسراء مصطفى حسن السيد519477
5o3239طب اسنان المـــنصورهمريم أشرف حسين حسين شتا
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585o2oتربية الزقازيقدعاء الهادى محمود محمد الشوبكي
إعالم ج جنوب الوادىنعمه ابو العال عبادى اسماعيل738323
13o652هندسة المطريه جامعة حلواناسراء سيد ابراهيم سيد
 تربية الساداتفاطمه جمال الدين شعبان عبدالمجيد226564
هندسة عين شمسرحاب احمد طلعت عبدالحليم271499
2191o8هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةساره ايمـــن انور شــاهين
715o69تربية المـــنياعلياء قطب عبده خير
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى محمد فوزى عبدالغنى227695
تربية ابتدائي دمـــنهورياسمين محمود عبدهللا  عبدالمجيدالزقم428654
تجاره االسكندريهمريم عالء عبدهللا يوسف أحمد411185
تربية الفيومعالء احمد عاشور رزق76485
اداب سوهاجمروه على حسين على815247
5986oتجاره القاهرهبياضه محمد محمود امين
نوعية قنادينا احمد الصادق محمد743941
5o3237طب المـــنصورهفاطمة الزهراء محمد عبدالمجيد الشربينى الغريب
35922oتربية طنطاضحى اشرف محمد خليل
تربية شبين الكوماسماء جمال عبدالفتاح الفرماوى225475
صيدله عين شمسحسام حسن على الخولى297768
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبير حسنى محمد المرتضى عبدالحميد غنيمه221286
5797o7السن عين شمسمحمود حامد محمود عبده عمارة
طب بيطرى كفر الشيخمحمد احمد محمد عبد العزيز عبد العال376238
492oo2هندسة المـــنصورهريحاب السعيد محمد كسبر
2o78o1صيدله القاهرهاالء محمد سعيد محمد الصباغ
اداب طنطاسلمى يسرى حسين محمد السبع346277
5ooo17طب بورسعيدعبادة مجدى محمد أبو عمر
5616o9هندسة المـــنصورهياسمين محمد عمر عبد العزيز عثمان المال
226o73التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةريهام هالل عبدالخالق جاد
8o7o11طب بيطرى سوهاجماريا نبيل كامل يسى
كلية الخدمة االجتماعية التنموية بنى سويفنعمة عصمت عبد الوهاب محمد71436
226o65التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدعاء وحيد محمد عبدهللا حسنين
هندسة بني سويفعبد هللا حسن محمد احمد89927
66o1oرياض اطفال بنى سويفشيماء محمد عبد المقصود مخلوف
714o62طب االسنان المـــنيارضوى جمال عبدالرؤف عبد العزيز
6o255السن عين شمسعبد الرحمـــن طه حداد حنفي
2768o4كلية هندسة بنهااحمد محمود ابراهيم محمود
43o331تربية دمـــنهورايمان صبحي احمد محمد أحمد غانم
تجاره طنطامحمد عبدالعزيز عبد السالم محمود الحفناوى426999
5o1885اداب جامعة دمياطميرنا محسن مصطفى مـــنسى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الاله احمد عبد الاله على عبد الاله29756
تربية اسوانايه حسن احمد حسن821743
طب كفر الشيخمحمد عبدالحكيم السيد محمود اليمانى381424
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحبيبه هشــام عبدالهادى محمد274311
هندسة الزقازيقاسراء اسماعيل السيد احمد حجازى643114
فنون جميله عماره ج حلوانسميه سامي محمد محمد سيد118529
23114oتجاره بنهامحمد احمد ماهر محمود
261o94تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبده عبدهللا عبده
51o228تجاره الزقازيقهاجر سامى عبده الفى
44o296صيدله االسكندريهحازم محمود فهمى محمد غانم
هندسة القاهرهمحمد ياسر احمد عبد النبى الشهاوى13576
1324ooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانرضوى جمال عباس ابراهيم
5o7447تربية جامعة دمياطشيماء نشــات ذكى ابراهيم حسب هللا
6o324صيدله القاهرهمصطفى احمد رياض جاد

Page 2233 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
طب القاهرهايمان احمد عبد هللا عبد اللطيف28965
هندسة شبرا بنهامحمد حسين محمد حسين الصافوري261984
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا احمد احمد خليل151273
صيدله الزقازيقنداء سمير السيد محمد نجيده512889
81o896تجارة قنا ج جنوب الواديشريف طلعت ضيف هللا محمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةوالء محمد سرور جاد سرور228379
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعبدالرحمـــن محمد سعد عبدالمقصود654765
تربية حلواندنيا طارق السيد محمد274323
هندسة االسكندريهشهاب الدين سليمان عبدالجواد ابراهيم سليمان456445
14164oاداب حلوانفرح كامل كامل امين
19o16تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا محمد ابوزكري حسن
72923oهندسة المـــنيابيمـــن داود فهيم شحاتة
تربية جامعة السويسسهيله مصطفى السيد محمد السيد658914
كلية اآلثار سوهاجمحمد اشرف احمد ابراهيم129199
تربية ابتدائي قنا ج الواديحسين محمود صديق محمد746997
رياض اطفال المـــنصورهسوزان حماده ابراهيم عوض573448
تجاره اسيوطمحمد احمد صالح محمد826498
صيدله عين شمسمى محمود عبدالهادى محمد274127
4156o5تجاره االسكندريهمصطفي شوقي على البشوتي
تجاره االسكندريهاميرة نصر محمود محمد335842
تجاره القاهرهكريم عماد سليمان حجازى273329
هندسة المـــنصورهعمر محمد محمد حسن محمد عمر587992
تجاره انتساب موجه قاهرهعمر ناصر مبروك عبد الغفار الشــافعى17456
طب القاهرهغاده خيرى الغريب العزب46547
هندسة كفر الشيخعبد هللا عباس محمد زكى محمد على454881
تربية شبين الكوماسماء رمضان محمد العيسوى222259
تربية ابتدائي قنا ج الواديندا عبدالراضي توفيق خليل745152
تجاره الزقازيقمحمد عبد هللا احمد السعيد سليمان584158
صيدله بنى سويفمحمد ممدوح علي عبد الباقي79651
طب اسيوطنورهان محمد ايهاب احمد حادي788818
72639oتجاره بنى سويفمـــنصور سعد مسامح محمود
تربية سوهاجياسمين جمال عبد الرؤوف محمد812271
طب المـــنصورهاسراء سالمه محمود ابراهيم حسب هللا585858
كلية تجارة ج أسوانمينا يوسف وهبه عبد السيد823258
تربية المـــنصورهابتسام عالء الدين موسى على وزه573868
صيدله حلوانمحمود أمين محمود حجازى الخولى496272
79o317تجاره اسيوطمارينا عصام فرح عزيز
28792oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانرانيا هشــام احمد عبد ربه احمد
فنون تطبيقيه حلواننوران احمد عز الدين احمد117985
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدهللا مجدى محمد خضر199271
تربية أساسي اسكندريةميار مجدى احمد مدنى424191
52o2ooصيدله الزقازيقانسام مصطفى محمد مصطفى على عيسى
431oo4تربية رياضيه بنات االسكندريهنوال اشرف عبد الرازق األلفي
2836o5اداب عين شمسنيللى كمال لبيب تكال
كلية الصيدلة ج الساداتمحمود مصطفى عبدالفتاح محمد حمزة443149
1335ooهندسة عين شمسعمر احمد عبد هللا يوسف
81175oهندسة قنااسامه ناصر رشــاد محمود
اداب االسكندريهكنزى محمد حسن مدبولى على415256
تربية اسوانابانوب ميشيل توفيق سيحة819499
تربية طفوله اإلسكندريةمى اسامه فتحى محمد العطار428486
هندسة عين شمسمحمد عصام محمود ابراهيم121728
تربية كفر الشيخعبدالرحمـــن السيد مصطفي السيد صالح379763
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3o748هندسة القاهرهمحمد يحيي على الشــافعى
195o32تجاره عين شمسعلياء سيد حسن جمعه
35866oطب طنطااحمد محمود ياسين احمد
7o354تربية بنى سويفاسراء عبد السالم محفوظ عبد اللطيف
تربية ابتدائي المـــنصورهحنان الحسينى الحسينى الشحات569694
74o728طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىاحسان محمود محمد محمد
تربية عين شمساندرو فايز لبيب حناوى269148
اداب دمـــنهورمى على السيد بيومى429299
443o26عالج طبيعى القاهرهسيد احمد طلبه سيداحمد سالم
261o26هندسة شبرا بنهااكرم ابراهيم محمد امين
تربية طفوله ج دمـــنهورايه خالد مصطفي عبدالقادر عالم428697
صيدله القاهرهايه ممدوح لبيب احمد46279
2286o4طب بيطرى بنهامروه محمد عفيفى على بكر
طب القاهرههاشم محمد كمال النجار442945
124o44تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت ايهاب السيد مرسى
41996oتجاره االسكندريهجوزفين فوزى عبدالمسيح جاد عيسى
اداب االسكندريهمصطفى عبدالرازق حنفى محمود صالح338328
3617o8صيدله طنطااحمد فايز احمد محمد شرف الدين
اداب دمـــنهورعبد هللا شحاته احمد حسن الفقى427426
صيدله االسكندريهريهام مجدى عادل محمود موسى347789
5o254oصيدلة بورسعيدزهراء صادق احمد درويش
5785o4تربية ابتدائي المـــنصورهفوزى مجدى فوزى خالف
57o669تربية المـــنصورهكريم ناجى السيد سعد على
تجاره طنطامحمد رجب فهمى مرسى النحراوي486262
42121oتجاره االسكندريهالسيد هانى رمضان عبدالغنى محمد
749o47كلية اآلثار سوهاجغاده مبارز محمد مصطفى
هندسة عين شمسفاطمه صالح الدين عبد الصمد عبد العاطى121865
8o5197تربية ابتدائي سوهاجاحمد نبيل حنفى درويش
صيدلة بورسعيدايمان السيد عبد الفتاح احمد شــادوفه662388
تربية طفوله الزقازيقنورهان وليد سمير عبد الجواد عبد الهادى سالمه585325
صيدله حلوانمصطفى فتحى عبدالمـــنعم يوسف ابراهيم276519
إعالم ج جنوب الوادىايمان طارق مصلح ابراهيم293489
1327o9اداب حلوانجانيت رسمى حناوى سعيد
اداب دمـــنهوروالء إبراهيم عيد رمان429521
716ooصيدله بنى سويفمحمد يوسف احمد محمد
719oo5طب بيطري المـــنيامحمود مدحت محمد علي
تجاره طنطااسماء عبد هللا سيداحمد شريود364352
2o9336هندسة حلوانحسين محمود حسين محمود
1925oكلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمارك عادل لطفي زكي
5o3181تجاره جامعة دمياطمحمد رمزى مصطفى غانم
59o796صيدلة بورسعيدمروه احمد ابراهيم على ابو طالب
اداب عين شمسفرح محمد السيد نيازى ابراهيم خليل192482
هندسة القاهرهرحاب عمرو على رمضان13727
اداب القاهرهنورا صالح محمد عبد السميع142415
573oo7حقوق المـــنصورهمحمد وائل سعد احمد عبده
صيدله المـــنصورهآيه فارس المتولى سمره489176
هندسة بني سويفاحمد محمد مصطفي احمد63536
تجاره بنى سويفمصطفى احمد محمد متولى719347
اداب عين شمساالء اشرف محمد احمد عارف283445
56575oاداب المـــنصورهمحمد محمود مـــنصور علي
تربية بنى سويفايمان احمد شعبان السيد71693
تجاره المـــنصورهنهال محمد عبد الحميد المتولى عرفه566582
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اداب القاهرهمحمود يحيى احمد عيد ابراهيم148399
2o7911صيدله حلوانمارينا نعيم لمعى اندراوس
تربية ابتدائي طنطاآيه طلعت عبدالجيد يونس366994
نوعية االسكندريهأحمد سعيد عبد الخالق مصطفى دبا427187
23oo1اداب عين شمسشروق سيد سيف النصر مكي
نوعية طنطاابراهيم محمد عثمان محمد المراكبى357831
3o2688هندسة شبرا بنهاخلود جمال حسين احمد
رياض اطفال المـــنصورهدينا محمد السيد عبد الفتاح571176
تربية رياضيه بنين المـــنيامحمد علي محمد عبد الرازق715549
تجاره عين شمساسراء يسرى محمد توفيق127794
فنون جميله فنون المـــنياامـــنيه اسماعيل سيد محمد احمد196572
تجاره الزقازيقنبيله صالح حسين محمد645812
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان رمضان محمد سالم226779
227o75كلية هندسة بنهااحمد ايمـــن موسى ابراهيم حسين
37494oتربية كفر الشيخاميره محمد عيسى على شومان
35o121اثار الفيوماسراء ايمـــن ابراهيم العيسوى
كلية البنات آداب عين شمساسماء السيد مصطفى السيد142174
كلية األلسن ج أسوانمحمد احمد عبد الجواد طليبة69535
 تربية الساداتياسمين ابوالحديد السيد احمد خليل221222
22o944تربية ابتدائي الساداتدينا عبدهللا انور الخولى
رياض اطفال المـــنيا طالباتجيهان رضا عبد النعيم سليمان727391
هندسة القاهرهمارينا ماهر فكرى حمور124395
السن عين شمسايه خالد السيد يوسف الصعيدى52276
تربية ابتدائي المـــنصورهزينب السيد دياب سيداحمد الشوربجى578166
13o788تربية ابتدائي عين شمسميار شريف سيد ابوزيد
طب كفر الشيخاحمد حلمى التهامى فضل371551
كلية األلسن كفر الشيخشهاب حسن احمد حسينى عبيد425448
56o3o2هندسة المـــنصورهاحمد مدحت خيرى عبد اللطيف محمد
طب عين شمسنسمه ادم عبدالجواد عبداللطيف262713
إعالم ج جنوب الوادىعالء عبد العزيز محمد حسن الزهار357857
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد الرحمـــن طالل حمدي المشد357714
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد يسرى محمود عويس عبدالعال651592
83o643طب بيطرى سوهاجمحمد عمر قاعود احمد
كلية هندسة بنهامحمد بهاء عطا هللا الجمل228237
هندسة اسيوطسيف الدين احمد ابراهيم احمد محمد261119
449o49كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورايه محمد عبد الغنى عبدالعزيز نوار
5oo438رياض اطفال المـــنصورهمـــنه هللا وائل اسماعيل ابراهيم البواب
3811o8تجاره كفر الشيخسامي سمير سعد مجاهد مجاهد
إعالم بنى سويفعمر خلف حسن على724711
تجارة قنا ج جنوب الواديابراهيم احمد ابراهيم احمد814471
2947oتجاره انتساب موجه قاهرهمحمود محسن محمود توفيق
8o1748تربية اسيوطمصطفى كامل احمد فرج
اداب المـــنصورهشيماء ربيع السيد محمد الخولي487755
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ياسر عدلى محمد32937
تربية ابتدائي بنهاياسمين طلعت سعيد عودة289398
صيدله االسكندريههند رفعت نبيه عبد الرحمـــن عيسى369427
تجاره المـــنصورهمريم نعمان ابراهيم الزر566573
52o971تجاره الزقازيقمحمد مجدى حسين عبدالرحيم
هندسة اسيوطمحمد رضا محمد عبد الخالق ربيع641349
4963o9هندسة طنطامحمد العزب عبدالرحمـــن محمد العزب
هندسة كفر الشيخعمر عبد الفتاح السيد بكير375564
حقوق المـــنصورهعبير عزت مصطفى الهاللى566724
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تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعمرو مصطفى محمد عبدالحميد فرج234732
2o2811اداب حلواننهله طارق حسين احمد
تربية المـــنصورهمروه عبد هللا محمد حسن قطب582534
2o5272هندسة شبرا بنهااسالم سيد احمد محمد الريس
 تربية الساداتحياه عادل دسوقى طاحون225368
44o561عالج طبيعى ج كفر الشيخحسام محسن عبدالحميد عوض قناوى
اعالم القاهرهذكى محمود ذكى عبدالرازق هنداوي292991
8o5289طب بيطرى سوهاجاماني جمال احمد مزيد
هندسة االسكندريهمصطفى محمد مصطفى محمد أحمد345521
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعلياء محمد على عبدالمقصود225517
نوعية جيزهايمان حسام حسن على39568
اداب كفر الشيخفاطمه محمد جمعه محمد417473
4961o6اداب طنطاعبدالحافظ سليمان عبدالحافظ زنتوت
رياض اطفال المـــنصورهيمـــنى محمد مختار عبد اللطيف محمد العبادى585337
3468o3تجاره االسكندريهحنان محمد على صالح عبده
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصراشرف ممدوح محمود محمد272484
هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن عمر السيد فرحات297146
تجاره المـــنصورهلمياء عابد فتحى محمود القصبي564588
هندسة القاهرهمحمد سعد الدين محمد على41339
1972o6حقوق القاهرهعمر عبدالعزيز عبدالمـــنعم عبدالعزيز
تجاره انتساب موجه االسكندريهمؤمـــن سالم عبد المعطي سالم342322
21415oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةهانى مصطفى محمد ابوالسعود
52o757كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقعمر عليوه عبدالعزيز عليوه
65426oتربية االسماعيليهايمان نجاح احمد محمود
هندسة الزقازيقابراهيم مصطفى ابراهيم السيد الجمل564639
تربية كفر الشيخإسراء رأفت بدير أبو الغيط الخولى376552
طب االسنان المـــنياياسمين أحمد مصطفى كمال723169
23oo41اداب بنهاهبه مجدى السيد قادوس
تجاره بنى سويفرفيق مجدى فايز بشرى713251
اداب الزقازيقساره جوده محمد امام519936
هندسة اسيوطابراهيم عنتر ابراهيم عبداللطيف زيان497762
تجاره انتساب موجه قاهرهعادل عطيه عادل عطيه155617
اداب عين شمساحمد صالح حسن محمد خليل294678
تجاره عين شمسمـــنةهللا عمرو محمود محمد سالم262625
هندسة القاهرههاني صالح محمد محمد ابراهيم13366
796oo2اداب اسيوطايمان صابر عبد الحميد سيد
2o6o47تجاره عين شمسامـــنيه حسنى حسنى عبداللطيف
3537oاداب القاهرههدى عماد باهى مـــنصور
57382oهندسة المـــنصورهمحمد حمدى فتحى محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهدير محمد شعبان محمد العشماوى216675
علوم اسيوطخالد مصطفى على عبد الحافظ785827
رياض اطفال المـــنيا طالباتاالء جمال عبدالمحسن عبدالمجيد722138
423o73تربية أساسي اسكندريةندى بدر احمد امير محمد
3o1845هندسة عين شمسهاجر محمد رضا احمد محمد حسن
5o8685هندسة المـــنياسارة محمد محمود محمد حسين
تربية طفوله طنطامروه محمد ابراهيم البلتاجي363823
صيدله عين شمسخلود خالد محمد مرسى266237
كلية البنات آداب عين شمسشيماء داود احمد داود153599
تجاره عين شمسسيندى فايز اسحق بطرس119973
كلية هندسة بنهاخلود حسين محمد مصطفى649416
هندسة الفيوممينا ادوار اميل اسكندر457184
تجاره بنى سويفمحمد محمود توفيق عبد هللا751818
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تربية ابتدائي طنطارحاب عبد المـــنعم محمد سليمان سالمه359169
هندسة شبرا بنهااحمد عالء خليل ابراهيم136952
تربية ابتدائي المـــنيامحمود السيد محمد السيد719527
هندسة اسيوطاحمد محي الدين عبد الكريم تسن787268
131o84تجاره عين شمسمحمد السيد عبد الرحمـــن عبد الحميد
2o5193هندسة عين شمسمحمد مجاهد عبدالفتاح محمد سليم
هندسة المـــنياارميا ابراهيم مـــنصور وهبه714657
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةحسن فرغل كامل احمد817872
43o275تربية طفوله ج دمـــنهوراسماء ابراهيم احمد محمد خضر
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويساحمد جمال احمد محمدين654217
14665oهندسة المـــنيامحمد احمد على ابراهيم
8o98o2علوم سوهاجنجالء حجازى ابراهيم حجازى
حاسبات ومعلومات اسيوطاحمد محمد احمد عبد الحافظ794819
صيدله المـــنصورهعمر حمدى ذكى اسماعيل المهدى488689
تجاره الزقازيقمحمود مصطفى محمد مسلم احمد513163
8o1899اداب اسيوطتمام عواض محمد تمام
74o254نوعية قنااميره محمد عبده احمد
3569o1اداب طنطاعبد الرحمـــن محمد علي الدماطى
8oo664صيدلة اسيوطمريم طاهر صبرى اخنوخ
نوعية طنطامحمد احمد ابو عوف عبد الرحمـــن357134
تجاره الزقازيقمحمد ناصر فتحى ابراهيم محمود583853
3oo928هندسة بترول وتعدين جامعة السويسماهر محمدابوالفتوح عبدالفتاح محمود
تجاره عين شمسمحمد محمود محمد محمود145133
صيدلة بورسعيدداليا ابراهيم جاد الرب عواض578978
81o323صيدلة سوهاجمحمد السيد محمد السيد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسدينا شوقى محمود رمزى635941
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسهايدى سامى زكى سليمان657562
اداب القاهرهابراهيم عبد الرؤف البيومي رزق شلبي147936
اداب طنطااحمد محمد متولى محمد الحبال426925
تجاره الزقازيقايه ياسر محمد سمير عبد العزيز عوض514544
653o4oتربية ابتدائي االسماعيليهاسراء على يوسف محمد شهوان
2191o9هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةساره حامد نوح حسن مراد
فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم رءوف محمد ذكى محمد مبروك411217
56oo74هندسة طنطايوسف احمد يحى عوض
هندسة طنطااحمد عصام عاشور كمال اسماعيل357661
تربية بور سعيدشروق احمد حسين محمد حسين663392
سياحة وفنادق جامعة الساداتحسن يحى حسن عبدالعزيز294494
هندسة االسكندريهمريم مجدى محمود بيومى سليم414276
49o974طب المـــنصورهمحمود سامى عامر سعيد
66o986كلية أداب بورسعيدندى هشــام مشحوت عبد العزيز السيد
218o95هندسة طنطامحمود صبحى عبدالحميد سعيد
طب بورسعيدساره طه صالح متولى جمعة662152
اداب انتساب موجه القاهرهندى ربيع غريب محمود22118
583o49رياض اطفال المـــنصورهمـــنى رضا على ابراهيم
2752o6تجاره عين شمسهدير كمال محمود طه
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمود عبد هللا عبد العزيز محمد29924
71318oصيدلة المـــنياشريف هشــام عباس إمام
8o4o12طب سوهاجمصطفى حفظى فراج متولى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى عماد عبد المـــنعم محمود21452
اداب حلوانسلمى اسامه ابراهيم احمد264976
2228o8صيدله طنطاشيماء ماهر محمد الكومى
اداب دمـــنهورندى فؤاد حسنى الرومى411814
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تجاره االسماعيليه ج قناة السويسسلمى احمد حسن حسين657693
71o6o5نوعية موسيقيه المـــنياهبه صالح محمد محمد
علوم الزقازيقرنا محمد هالل محمدهالل شعيب585912
335oo9كلية األلسن بنى سويفسلفيا فؤاد جرجس عبدالسيد
عالج طبيعى ج كفر الشيخابراهيم احمد ابراهيم عماره352992
طب اسيوطمحمد يوسف عبد الرحمـــن عبد المحسن749592
اداب دمـــنهوريوستينا ماهر بشــاى عبد هللا419637
تجاره عين شمسعبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد سالم262261
السن عين شمسعنان احمد عبد الحليم محمد43359
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورهاجر رمضان عبدالفتاح علي حجاج368198
هندسة القاهرهمهند احمد فهمى عبد الوهاب43452
هندسة القاهرهمحمد زكريا محى الدين حسن24397
طب بنهاعبدهللا مجدى عبدالرحمـــن احمد غيث284554
هندسة شبرا بنهااحمد عادل متولى محمد294885
اداب عين شمسياسمين محمد حسن على رمضان  كابوه288858
هندسة طنطاعبد الرحمـــن احمد على عشرى فاضل356928
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهنا الوليد محمد عزت عبد العزيز196242
طب بيطرى المـــنصورهخلود بدر محمد بدر عبد المـــنعم581863
72213oكلية اآلثار سوهاجاروى فهمى احمد مراد
اداب االسكندريهمادونا نعيم حليم ناروز يوسف415784
حقوق قنا جنوب الوادياسماعيل يوسف حسن توفيق818114
تربية ابتدائي سوهاجاحمد السيد بسيونى السيد811223
فنون جميله عماره ج االسكندريهمحمد سيد محمود احمد ابو الريد14448
4o1o6طب القاهرهيمـــنى احمد ابراهيم احمد
41o394هندسة االسكندريهيوسف هانى السيد على محمد حسام الدين
نوعية المـــنيامحمد احمد فتحى همام725931
64o618السن عين شمسمريم عالء عبد هللا احمد
2322o3اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةساره حسن عبدالحميد دسوقى
هندسة االسكندريهمهيمـــن وفدى عبدالمـــنعم محمد موسى338477
تجاره انتساب موجه  عين شمسرحمه محمد عبد الرحمـــن احمد142271
6677oتربية بنى سويفايه سيد عبد الوهاب حسن
41o132سياحه وفنادق االسكندريهمريم طارق فاروق ابراهيم
تربية حلواننوران محمد يحيى شعبان العزب261396
579o35طب طنطامى عبد الحميد عبد الحميد البليهى
755o8طب بيطرى بنى سويفيوستينا يوسف عزت صموئيل
تربية حلوانياسمين عبد هللا شوقى امين59481
كلية األلسن سوهاجمحمود ثابت عبد اللطيف عبد الظاهر749219
45o784طب االسكندريهأميرة أبو حجيل عبد الفتاح محمد أبوعلى
73o513اداب المـــنيامحمد على عبد السالم عبد الحى
715o43التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء مصطفى عبدالغنى عبدالعزيز
35o113تربية رياضيه بنات االسكندريههدير صالح فتحى سعيد فرحات
417o91اداب االسكندريهاسراء فتحى مبروك زكى مرعى
تربية ابتدائي اسواناميره جابر عبد الرحيم صغير821727
هندسة االسكندريهرقية عادل العدوى محمد محمود البلبيسى455396
هندسة االسكندريهمحمد رضا كامل حافظ472893
تربية ابتدائي المـــنيايسرا شعبان حجازي خلف714686
27o27oتجاره عين شمسمحمد مصطفى عبدالرحيم عبدالعزيز
193o29تجاره وإدارة أعمال ج حلواننداء نيازى عبدالدايم محمد النجار
كلية اآلثار باالقصردعاء حميده محمد عبدربه268133
2267o9نوعية اشمونايمان صالح راشد مخلوف
هندسة شبرا بنهااحمد سليمان حسن المدولب297549
كلية األلسن ج أسوانبسنت حسن محمد السيد359152
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كليةاسمجلوس
تجاره انتساب موجه قاهرهكريمان نبيل سيد على دسوقى31168
طب المـــنصورهريم محمد احمد شفيق سليمان576544
تجاره االسكندريهتركى رمضان حفنى على شريف342868
49o268اداب المـــنصورههند عبدالنبى شحتو ابراهيم عمر
191o5oالسن عين شمسيوستينا صفوت فوزى خله سعد هللا
13572oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانباسل بهاء الدين سيد حلمى ابراهيم
49o832اداب طنطامحمود صبحى عباس زكى احمد
2o5733اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود اشرف طارق عبدالرحيم العريان
5o1462تربية جامعة دمياطرحمه اشرف عبده شلتوت
5o28o1اداب جامعة دمياطوفاء حامد على الجنتيرى
اداب انتساب موجه عين شمسياسمين خالد عاشور حمزة266145
هندسة المـــنيامـــنة هللا عبدالرزاق على عبدالرزاق455377
تربية اسيوطجانيت جمال فهيم اندراوس799698
طب عين شمسشيماء مسلم محمود احمد289475
تربية دمـــنهوراية محمد حلمي عبدالكريم431271
تربية بنى سويفساره سيف النصر عبد العزيز يسن68297
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد وفىء عبدالحميد ابراهيم224794
8o1271خدمه اجتماعيه اسيوطعلى عادل على احمد
كلية البنات آداب عين شمسهاجر سيد سليمان عزب293622
38o533عالج طبيعى ج كفر الشيخأسماء ابراهيم عبد الحميد صالح
اداب االسكندريهروان فرج حسن هالل خليل346275
4372oتجاره القاهرهاشرف عزت عبد المؤمـــن خليل هندى
نوعية طنطامحمد على أحمد على المحص355546
تجارة قنا ج جنوب الوادينجالء سيد حامد محمد739571
تربية أساسي اسكندريةريهام محمد خليل ابراهيم عوض417416
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود محمد عبدالشــافى طايل221956
43o325تربية طفوله ج دمـــنهوراية جميل اسماعيل الزلوعة
هندسة عين شمسمـــنه هللا جميل محمد عبدالرحمـــن194991
رياض اطفال المـــنيا طالباتارزاق رجب محمد عبد الحميد716226
42o679تربية أساسي اسكندريةأسامة حمدي السيد محمد حماد
طب طنطااحمد يسري عبدالسالم محمدابراهيم الدقله442363
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد خالد عطوه لطيف69396
574o86تربية ابتدائي المـــنصورهوسام رضا زكريا على يحى
هندسة اسيوطعبد هللا خالد حفظي على143425
طب االسكندريهمريم زكريا زكريا محمد المقدم346491
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين اسماعيل السيد محمد143813
اداب االسكندريهادهم ايهاب ابراهيم على فؤاد418651
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىامل طلعت رزق حسن738371
نوعية الزقازيقاحمد راضى ابراهيم عبد الكريم649655
تجاره عين شمسشهاب ابراهيم دسوقى احمد دسوقى296779
تربية ابتدائي دمـــنهورآية محمد على القمحاوى429265
149o37اعالم القاهرهساره عبد هللا حسين حامد
141o32تجاره وإدارة أعمال ج حلواناية هللا احمد محمد احمد
طب الفيوممحمود محمد على رياض77217
طب بيطرى بنى سويفساره ربيع مصطفي صالح91275
تجاره القاهرهمصطفى حافظ فهمى محمد19973
اثار القاهرهاروى شريف امين السيد الجندى228546
صيدلة بورسعيدايه على فتحى الفقى218764
هندسة القاهرهنوران حسين الصالح مصطفى حسن درويش153982
8o526oاداب سوهاجلوريان عزت فؤاد أبو ضيف
هندسة حلوانعلى طارق محمد السيد272928
5o9892تربية طفوله الزقازيقنرمين مصطفى يحى نعاس على
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كليةاسمجلوس
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىاسماء ايسر عيد عطا732475
تربية طفوله كفر الشيخرحاب عادل محمد ابوالمجد السقا374638
8243o3تربية ابتدائي اسوانصفاء محمود محمد هساى
8o2183تربية اسيوطنسمه جمال شحاته عبد الغنى
71o214حقوق بنى سويفمحمد عبدالرازق محمد عبدالجواد
2222o6تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود مصطفى كامل غباشى النحاس
528o11اداب الزقازيقمحمد صالح الدين على المهدى عطيه
تجاره القاهرهمحمود محمد عبد العظيم محمد58351
تربية ابتدائي شبين الكوممحمد احمد محمد ابراهيم217886
نوعية طنطادنيا سعد التائب حسن486282
12777oتربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوانشروق محمد عبد العال سيد
5542oاداب انتساب موجه القاهرهغزوة عبد الكريم ربيع حسن
42961oتربية ابتدائي دمـــنهورشيماء وليد ابوالحمد العزازي
6o6o9هندسة القاهرهبسام محمود حسين محمد
5866oاثار قنا جنوب الواديكريم سعيد نفاد السيد
 تربية الساداتحسناء عبيد احمد ابو زينه219374
هندسة اسوانأسامه كمال عبد الاله أحمد759147
طب طنطاامال عبدهللا عبدالعزيز عوض222864
2oo14تجاره القاهرهيحيى طه احمد محمد سيد
تجاره اسيوطاسماء محمد فرغلى محمد791243
صيدله الزقازيقهاجر رضوان الهادى حسن518619
24o513نوعية بنهامينا حنا جرجس اسحق حنا
814o94تجاره سوهاجعمر عبد الاله سالمة عبد الغنى
تجاره االسكندريهبسنت صبحى زغلول زكى حبيش411283
صيدله الزقازيقاميره السيد محمد بالسى521488
419o5هندسة القاهرهمحمود مصطفي عبد السالم عبد البر
41855oتجاره كفر الشيخابو المجد شريف ابو المجد محمد بخيت
طب بورسعيدبسنت احمد محمد محمود وهبه591156
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتمـــنة هللا احمد رمضان ابراهيم132879
تربية ابتدائي المـــنصورهسحر صالح محمد احمد591334
56oo59هندسة المـــنصورهاحمد محمد عبد هللا احمد النحاس
طب بيطرى دمـــنهورشعبان سعيد شعبان الحفناوى443944
صيدله الزقازيقسميه محمد رزق المغازى567663
هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن ايمـــن ابراهيم هيكل499654
56o295هندسة الزقازيقاحمد اسامه ظريف نصر ابوسمره
274o14تجاره عين شمسنورا ابراهيم احمد محمد قطب
اداب سوهاجمحمد عاطف عبده حماد814515
591o77اداب المـــنصورهمحمد احمد مصطفى عبد المعطى
3o3554صيدله الزقازيقنيره ايهاب السيد محمد
1924o2اداب عين شمسشذى عادل لطفى صالح
تربية عين شمسمروه مدحت حجاج معوض59135
742o34تربية ابتدائي قنا ج الواديغادة كمال محمد حسن
اداب طنطاوفاء محمد السيد محمدالزمك485451
حقوق المـــنصورهاميره وليد انور المغازى489348
طب كفر الشيخاستشهاد عذب عبدالحليم عذب379144
طب االسكندريهزينب ابراهيم حسن محمد مكي444641
طب اسنان طنطارانيا عاطف احمد الدخاخنى364863
هندسة المـــنياعالء جمال محمد محسن232957
تجاره االسكندريهمحمد عادل حسن شعبان درباله343982
هندسة اسيوطاحمد عبدالقادر عبدالقوى عميره362728
تربية ابتدائي جامعة السويسنرمين اشرف احمد ماهر حافظ659793
تربية شبين الكومهاجر حمدى عبدالعزيز عبد الغني هالل229677
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كليةاسمجلوس
تربية رياضيه بنين المـــنيااحمد وجيه عبد العظيم عيسي714635
اداب المـــنيارندا على عبد الحسيب عبد الظاهر752466
هندسة الزقازيقمريم جالل سرور جرجس516863
5885o7هندسة المطريه جامعة حلواناسامه حسن محمود حسن على عماره
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورشيماء عتمان عبد الرحمـــن نايل448431
3468o6كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةميالنى ممدوح محمود محمد عبد المطلب
تجاره القاهرهامانى جمال طه عبد الحفيظ22829
5oo973اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةماريا ماجد نعيم اسكندر سعد
هندسة اسيوطتسنيم محمد احمد طه787113
فنون جميله فنون المـــنياامـــنيه حمدى ادريس صالح42241
21o349حقوق القاهرهاسماء محمد عبدالعزيز عرفه طه
تربية ابتدائي الزقازيقاسالم محمد شــاكر ابراهيم641715
449o86طب االسكندريهريهام رأفت محمد عطية زويط
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد عصمت عبدالحميد محمود735531
2o153تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر احمد على فريد محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود هشــام محمود حسن153158
1946o7طب عين شمسعبدالرحمـــن السيد محمد عبدالرؤف
27833oنوعية بنهاامانى جالل محمد عبدالحميد
اداب اسيوطخلود عادل عيد احمد موسى793119
773o7تربية ابتدائي الفيومنهاد يحي رجب ابو العيد
36o123تربية ابتدائي طنطارنا محمد سعد محمود زاهر
تربية ابتدائي الساداتكريمه حسن عبد العظيم حسن حسين229123
2325o5كلية الصيدلة ج المـــنوفيةتسنيم عاطف عبدالسميع الحنفى
117o72اداب عين شمسغدير محمود محمد ابراهيم
تجاره االسكندريهمحمد عبد الباسط السعيد هنداوى عيسى337297
رياض اطفال المـــنصورهرنا عبد الحليم عوض جميل عثمان353756
تربية طنطاأميره أشرف عبد الغفار الطنطاوى الحريتى496512
نوعية بنهااميره حسان عبدالغنى واصل232548
اداب كفر الشيخاية صالح عبدالحميد حسن عبدالرحمـــن378134
نوعية بنهانورا سليمان فتحى سليمان286276
437o6تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد وجدى معروف ابو العال
5oo678تجاره جامعة دمياطتسنيم سمير محمد صابر قابيل
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمحمود سامى شعبان بركات عفيفي286415
اداب بنهاندى محمد عبدالعليم حسين خليفه279998
65o713هندسة الزقازيقاحمد التهامى محمداالنور التهامى
صيدلة سوهاجبخيته صالح شلقامى حسن829862
هندسة شبرا بنهامحمد جمال عبد المجيب على صالح115684
صيدلة اسيوطرحاب ابراهيم عبد الاله عبد الرحيم831452
49o669تربية ابتدائي طنطابوال شريف فهمى بسطوروس
طب اسنان المـــنصورهمى محفوظ صقر السيد642774
طب المـــنصورهشيماء احمد السيد حسين عبد العزيز579467
اداب عين شمساليس اسعد فايز عازر وهبه296274
صيدله االسكندريهرانيا صالح عابدين محمد413347
صيدله الزقازيقاسماء مصطفى عبدالمعطى محمد278917
طب الفيوموجدان اسامه على مخلوف16268
82o1o4هندسة اسوانمحمود ادريس محمد العربى عمران
1548o3هندسة حلوانمصطفى احمد بكري عبد الجواد
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسالشيماء مختار شــافعى محمد شــافعى287855
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد محمد كمال عبد الحميد خضر577473
تجاره عين شمساحمد على ابراهيم على الصعيدي296586
تجاره المـــنصورهخالد عمر محمد عمر احمد565596
طب بنهاكيرلس ابراهيم عبدالمسيح شرموخ223625
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نوعية بنهاساره السيد محمد عبدالحميد284931
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه احمد عبدالمرضى عطيه219132
82o99oصيدلة سوهاجعبد هللا شــاذلى على محمود
هندسة حلوانعالء فوزى محمد عبدالحافظ267576
2947o6تجاره بنهااسالم سعيد محمد عبدالحميد
23o332تربية الساداتاحمد صفوت معوض سليمان 
فنون جميله فنون حلوانرانيا حمدى مختار خالف218675
تجاره المـــنصورهابراهيم سامى السعيد محمد الحفناوي579159
اثار القاهرهأمل محمد محمد مرشدى دسوقى372871
37485oطب بيطرى كفر الشيخايمان ياسر عبد الواحد محمد العطار
8o92o5طب بيطرى سوهاجميرنا مراد حسنى مريد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناشرقت مدحت محمد موسى محمد115587
298o48اثار قنا جنوب الواديشروق احمد صالح الدمرداش
طب اسنان القاهرهفاطمه ابراهيم يوسف ابراهيم129134
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنسمه ربيع محمد حسنين216548
هندسة حلوانمحمد خالد محمد عبدالغنى عثمان344976
177o8تجاره القاهرهنور محمد هشــام مـــنصور محمد لبيب
تربية عين شمسايمان عبد الستار احمد خضرعبد الصمد42115
نوعية بنهاندا ابراهيم على على صابر312432
تجاره دمـــنهورعمر حماده حامد عارف عطيه342781
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد جابر عبد الواحد محمد48963
طب القاهرهمصطفى اسماعيل ابوالنجاة محمد اسماعيل371231
علوم القاهرهسهير علي سالمه السيد24972
44289oصيدله االسكندريهمحمد حسن محمد السقا
نوعية المـــنيانبيله وجيه وليم شحاته725652
حقوق المـــنصورهاحمد رمضان مـــنير احمد شواف381212
5o7165هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد ياسر احمد ابو النجا النجار
تربية طفوله كفر الشيخمريم هشــام فوزي شعيب376634
5o12o6تربية جامعة دمياطناصر محمد حسن محمد
59o145عالج طبيعى ج كفر الشيخامال ابراهيم السيد ابراهيم
56o945تربية ابتدائي المـــنصورهشروق اشرف ابوالمعاطى عبده الموافي
هندسة المـــنصورهمحمد اشرف ابراهيم عزمى الدهشــان579849
تربية طنطاسمر رضا صالح احمد الخطيب496537
83oo31تجاره سوهاجمحمد عبد الفتاح سيد عبد الحليم
22o92oتجارة جامعة الساداتمونيكا وهيب مرقص برسوم
تربية طنطامها محمد أحمد على363142
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد عبد الفتاح محمد القناوى السواح564365
2o514oتخطيط عمرانى القاهرهخالد مصطفى امام ابراهيم
طب طنطانجالء عبدالحفيظ نبيه عبدالحفيظ الجيزاوى354849
هندسة االسماعيليةميرنا جمال حسن عبد السالم653314
5o3632هندسة المـــنصورهسمير عبده محمد االزاز
6964oتربية بنى سويفايمان جمال عبد المعتمد طه
12o752صيدله عين شمساحمد وائل محمد عبد المجيد زيدان
19o729تجاره اسيوطمهند وسام حماد محمد شطا
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمريم صالح فريد حسن652392
تربية اسيوطريهام راتب عبد الاله شحاته799273
2o1996تجاره القاهرهكريم جرمى عرابى عبده
3o4521صيدله عين شمسمريم عادل لطفى اسماعيل محمد
8o9o33تربية طفوله سوهاج طالباتهيالنه ايمـــن رزق جندي
تجاره المـــنصورهاسالم ناصر محمد رمضان عثمان593928
طب بيطرى الزقازيقحسن عبدالسالم حسن احمد محمد646888
تربية اسيوطاخالص نادى سمعان روفائيل798713
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هندسة حلوانياسمين احمد محمد بيومى العبساوى189432
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشروق حمدى عبدالرحمـــن عشماوى بكر229287
تربية االسماعيليهسمر محمد محمد حامد654887
صيدله المـــنصورهاحمد مصباح شفيق السيد الجربان593361
السن المـــنياشروق محمد حسن احمد787491
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسلمى سعيد حلمى النعمانى215683
7494o2تربية ابتدائى فرع وادى جديدهشــام عبدالخالق محمد سيد
صيدله عين شمسحسناء محمد عبدالحميد محمد حالوة261337
تجاره اسيوطمصطفى جاد احمد عبد العزيز795167
تجاره سوهاجمعتز سليم احمد محمد813231
2756o1التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى احمد محمد احمد
تجاره بنهافتحى يحيى احمد الرشيدى297655
81o354تربية ابتدائي سوهاجاحسان احمد محمد جبالى
طب الزقازيقاحمد جمال فرج عياد516986
صيدله المـــنصورهدنيا ابراهيم امين فوده489858
64241oاداب الزقازيقاسراء على محمد على غنيمى
437o57صيدله االسكندريهمصطفى حسنى مصطفى محمد زين
تربية اسكندريةسارة خميس محمد اسماعيل سيد احمد422634
4875o9طب بيطرى المـــنصورهمحمود خيرى محمود عبد المطلب عبد الحليم
اعالم القاهرهنادين هشــام ابراهيم المغربي17493
تربية المـــنصورهبهاء ابو بكر على حسين احمد565581
تجاره انتساب موجه المـــنصورهساره صالح ابراهيم الدسوقى المتولى592355
1326o4تربية ابتدائي عين شمسهدير عزت مبروك السيد
تربية شبين الكومسماح ماهر محمد احمد تايب236139
هندسة طنطاشــاهر زكريا عبد الواحد محمد الربعه497613
تربية دمـــنهورمارينا وسام وليم حبيب429458
2144oتربية عين شمسميار ايهاب عبد المـــنعم محمد
647o91هندسة الزقازيقالسيد هشــام السيد الشحات
8o7733صيدلة اسيوطشرين سيد على قناوى
طب المـــنيانادر عالء الدين محمد محمد711668
طب اسيوطعمر مـــنير عمر عطيت هللا748951
تجاره طنطايوسف شعبان عبد الغنى محمد358141
21o2o9كلية البنات آداب عين شمساميره فارس شكرى محمود
تربية طفوله شبين الكوماميره ربيع محمد حسن231697
64o868هندسة عين شمساسالم محمد توفيق الرفاعى السيد
السن عين شمسرميثاء مجدى سعد ابراهيم133929
7114o8حقوق بنى سويفزياد محمد فتحى محمد
15371oاداب حلوانتيسير على ابو دنيا سليمان
حقوق جامعة الساداتمحمد زغلول على متولى زغلول213391
هندسة حلوانمحمد امجد فتحى محمد احمد188992
طب طنطااسماء الشربينى حامد الشربينى احمد571249
52o157تجاره الزقازيقادهم محمد عطيه ابراهيم عطية
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسايه محمد عبد العزيز محمد656349
662o93تربية بور سعيدنورهان محمد مسعد محمود القط
تربية ابتدائي الزقازيقاحمد على رأفت محمد محمد523915
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء عبدربه السيد عبدربه219657
تجاره عين شمسهبه ناصر رمضان عبدالسالم196529
صيدلة بورسعيدمـــنال محمد العدل عوض583446
نوعية طنطاهبه ابو اليزيد علي ابو اليزيد البنبى363424
27526oتجاره القاهرهمـــنةهللا صالح احمد سيد
طب اسنان طنطاشيماء جمال عبدالعليم والى215719
تربية ابتدائي بنهااسماء احمد عبدالهادى حسب هللا232534
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81916oكلية تجارة ج أسوانهمسه محمد حسام الدين محمد
تربية المـــنصورهكريم عبد العزيز فؤاد احمد مـــنسى571139
8o42o9حقوق سوهاجعمر ثابت عبد الباسط فراج
تربية الزقازيقمروه طارق محمد ابراهيم668829
265o7oاداب انتساب موجه عين شمسمريم جمال شعبان سيدوافى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةندى على سليمان سيد136153
طب بيطرى كفر الشيخاسماء ابراهيم رمضان مصطفى378969
اثار قنا جنوب الواديروان احمد عبدالهادى احمد ابراهيم492292
إعالم بنى سويفرودينا احمد على عبده محمد419276
3oo575صيدله الزقازيقشروق فوزى حسن محمد
71o9o9طب المـــنياايه هشــام اسماعيل حامد
كلية األلسن سوهاجعبد الحميد يسرى حلمى على828241
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقدينا ابو مسلم محمود سالم مدين642458
تربية ابتدائي دمـــنهوراسامه ناصر حلمى هيبة425877
هندسة المـــنصورهعلى محمد على السيد الحلو488929
1297ooطب بيطرى القاهرهكيرلس رافت رمزى موسى
طب بيطرى الزقازيقأثار سمير محمد حجازى497981
اداب القاهرهعمر جمال علي عمر137124
37476oتربية كفر الشيخمـــنى محمد طه بقوش
426o53تربية ابتدائي دمـــنهورعالء احمد عبدالقادر احمد البخشوان
اداب بنهاساره عادل محمد فتحى مرزوق279288
5o24o2هندسة المـــنصورهمصطفى كمال محمد داود غزاو
تربية ابتدائي الساداتداليا السيد عبدالعظيم نصر232381
8o7741طب اسيوطمـــنار عبد المـــنعم فؤاد احمد
2945o6تجاره عين شمسمحمد سالمه محمود السيد
74o891تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتدينا عبد هللا احمد على
تجاره دمـــنهورياسمين يوسف محمد عبدهللا خطاب429527
365o91كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةجينا بشري وليم رياض
اداب المـــنصورهساره على الشربينى على يوسف574711
496o11طب طنطامحمد ايمـــن محمد شوقى عبدالفتاح
تجاره الزقازيقمصطفى محمد محمد محمد ابراهيم حسين522415
تربية العريشمحمد احمد كامل حسين محمد664696
2o7117كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسهدير رأفت عبدالحميد احمد سراج الدين
12378oهندسة حلوانخالد محمود محمد محمود الخولي
صيدله االسكندريهكيرلس رأفت الفى عطا هللا786644
584o36هندسة المـــنصورهمحمد صالح الدين مدحت عثمان زغلول
41o842تجاره االسكندريهيوسف محمود محمد درويش  مصطفي
تجاره بنى سويفنورهان محمد السوبى حسن شلقامى724683
8o1487حقوق اسيوطمحمد صالح محمد محمود
65oo23طب بيطرى الزقازيقرهف حمدى على عبدالرحمـــن القادري
145o11تجاره وإدارة أعمال ج حلوانصالح محمد عبد الرؤف الصاوي بشير
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةعالء عبدالظاهر توفيق احمد سالم227247
2783oتجاره انتساب موجه قاهرهدنيا عبد النبى ابراهيم ابراهيم
51o686اداب الزقازيقمحمد ابو العال السيد محمد
23o262كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمود محمد محمد رزق
3o341oتجاره بنهامحمود خلف عبدالرازق خلف
441o31كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمؤمـــن فرج عبد العظيم عبد الوهاب
117o79فنون جميله فنون حلوانلميس وائل على فكرى
66386oتجاره بور سعيداحمد عالء الدين حسام االسالم مصطفى الجراحى
تربية المـــنيافاتن احمد عبد الصبور جمعه726754
تجاره االسكندريهعلي عيسى ابراهيم عيسى411412
نوعية المـــنصورهشروق ناصر هاشم عبد المجيد594937
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3672o8طب طنطاندى وحيد محمد السيد اسماعيل
هندسة حلوانمحمود اسماعيل عبدالمـــنعم يوسف شلبي187588
طب المـــنصورهاحمد فاضل مـــنصور الشنهاب493567
طب الفيومايمـــن عبد الناصر دسوقى عبد الرسول78135
595o47طب بيطرى المـــنصورهدنيا اسماعيل محمد فتحى محمود الحريرى
27o25oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد رضا كامل محمد محمد
تربية طفوله طنطاسلوى فوزى عبدالحكيم السرنجاوى363125
تجاره دمـــنهوراحمد مجدى عبد العزيز مـــنيسى426155
السن عين شمسنورهان محمد عبد العليم عزب21464
3761ooكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمود سامي عبدالجيد محمد يوسف
28151oطب عين شمسساهر عاطف صالح الدين المـــنشــاوى
487o67صيدله المـــنصورهريم محمود محمود محمد الشــافعى
81oo43تجاره سوهاجمحمد رشوان ابراهيم رشوان
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد محسن صابر على ياسين145827
8o6836عالج طبيعى قنااالء على عبد الرحيم عبد المـــنعم
نوعية المـــنيامينا جمال سرور بشرى728571
تربية ابتدائي الساداترحاب مصطفى توفيق مصطفى قناوى221346
13o97oتجاره عين شمسمحمود عبد الحميد محمود وجيه عبد الحميد
تجاره الزقازيقسعيد محمد سعيد احمد517237
نوعية بنهاسميره محمود محمد محمود بان286481
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ممدوح عبد الفتاح حسن26564
41729oاداب االسكندريهاسراء حسن طلحة محمد احمد
كلية البنات تربية عين شمسسمر حمدى رجب عامر59461
132o4تجاره بنهامحمد حسام الدين حمدى محمد شبند
2o5148هندسة عين شمسعبدالرحمـــن عاطف محمد على سعدهللا
42oo55اداب االسكندريهأميرة محمد أحمد حسن عثمان
هندسة المـــنياحازم محمد ابراهيم سيد711719
8o8649صيدلة سوهاجمحمد كمال جابر محمد
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتاسراء محمود محمد على742448
23384oطب اسنان طنطااالء راغب بكر خالف
صيدله الزقازيقعبير طلعت فهمى ابوزيد229512
نوعية طنطانعمة ابراهيم عبد الغنى ابو علي363147
هندسة الفيوماحمد رمضان محمد على75669
2267o3تربية طفوله شبين الكومامل رجب امين مـــنتصر
فنون جميله فنون المـــنياسلمى سعد زكريا سالم489288
تجاره طنطامحمد طلعت محمود عكر362791
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد ياسر عبد الحكم توفيق26617
كلية طب االسنان ج بنى سويفاحمد سمير سيد على69559
23562oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد حسام فتحى البسيونى
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمصطفي خالد محمود بزينة441535
تجاره بنى سويفمحمود الورداني احمد خليل76143
اداب انتساب موجه عين شمسامـــنيه ممدوح عبدالحميد محمد283569
صيدله الزقازيقمحمد ابراهيم لطفى ابراهيم جادو511296
هندسة االسكندريهعمر هشــام السيد رزق معارك414666
7174o6كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمصطفى عبدالحميد محمد يوسف
131o97تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ضياء الدين فهمى حسن
27o1o2تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد عصام احمد عواد سيد
نوعية المـــنياايه رأفت عبد الرحيم أحمد716631
اداب اسيوطعبد الرحمـــن محمد ثابت امين791374
السن عين شمسهاله محمد اسماعيل عبدالقادر197589
81454oاداب سوهاجويصا بنيامين ويصا جورجى
عالج طبيعى القاهرهريهام يحيى محمد السيد قوايد645884
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8o95o3تربية ابتدائي سوهاججهاد قبيصى محمد قبيصى
8o8781هندسة اسيوطمصطفى جمال محمد عبد الفتاح
تجاره الزقازيقاميره فتحى فتوح محمد محمد643841
كلية طب االسنان جامعة أسيوطمصطفى نادي شوقي عباس792718
صيدله االسكندريهمحمد محمد لطفى ابراهيم  شلبى436339
تجاره بنهامحمد السيد عبدالفتاح عبداللطيف276944
صيدلة اسيوطعبد هللا صابر عساف حسين815892
2o171تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانفهد محمد حسين احمد
تربية أساسي اسكندريةسهيال شعبان محمد السيد415854
فنون جميله عماره ج حلوانسمر حمدى عبد الحميد عبد هللا117821
37o84oصيدله االسكندريهوالء عبدالونيس عبدالمحسن العساوى
األكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبةنورهان احمد حامد السيد البهنسى196118
652o86تجاره االسماعيليه ج قناة السويسرحمه محمد حامد على
هندسة الزقازيقجوده متولى جوده اسماعيل الصعيدى583978
43o332نوعية االسكندريهإيمان عبد العزيز محمد حجازى
4491o9كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسماء محمد عبدهللا احمد رجب
21o7ooاداب حلوانمصطفى صالح اسماعيل رمضان سيد عمرو
اداب الزقازيقرانيا احمد محمد احمد عوض586714
تمريض  بني سويفاميره شعبان دياب محمد71442
35572oتربية طنطااحمد ابراهيم عبدالعزيز باظة
14o225تجاره عين شمسايه ابراهيم حسين سالم
اداب دمـــنهوردنيا محمود محمد الصوت428385
223o57اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهبه سعيد محمود السيد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعلياء محمد طاهر شوقى موسى447942
السن عين شمسفاطمه السيد شعبان فاضل39411
تجاره الزقازيقاسالم حسنى عبد العزيز فراديس517596
تجاره القاهرهمحمود عمر عبد الحميد ابراهيم54328
عالج طبيعى ج كفر الشيخرانيا حسن حسن ابراهيم581313
24o945تجاره انتساب موجه شبين كوم ج  المـــنوفيةحسناء رمضان محمد فرحات
66o899تربية ابتدائي بور سعيدرنا ابراهيم شحاتة معيط
هندسة اسيوطنور فكرى سمعان قلدس797681
تجاره اسيوطامـــنيه ناصر انور ثابت789324
718o63صيدلة المـــنيامروان حمدى سيد عبد الجواد
285o2oاثار القاهرههبه محمود على محمود زكي
طب المـــنصورهمحمد حارس عبد الرازق ابراهيم575488
21o175اداب حلوانفاطمه حسين عبدالجيد حسين
هندسة االسكندريهرضوى صالح محمود عبد الجواد على457497
71856oتجاره بنى سويفمحمود ابراهيم تايب على
تربية المـــنصورهندا السيد بدير السيد عبد الجواد563122
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةابراهيم عادل ابراهيم عفيفى223684
صيدله االسكندريهندى حمدى ابراهيم مصطفى سنهورى444616
22739oكلية هندسة بنهااحمد سيد زكى السيد العفيفى
13o23كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمريم محمد صالح شبل
722o21اداب المـــنياساره عاطف محمد مـــنيس
اداب الفيوماميره عصام الدين سعد محمود72293
طب المـــنصورهمحمد محمود احمد محمود الزهيري562365
17o48اعالم القاهرهماريان مجدى فهمى هارون
58848oهندسة بور سعيداحمد خالد عطيه خالد
تربية ابتدائي اسيوطديانا اشرف فرج وهبه795383
3692o6تربية ابتدائي كفر الشيخهاله على على أبو عالم
66o794هندسة بور سعيدعبد الرحمـــن سلطان محمد الرفاعي احمد
تربية ابتدائي طنطااسراء السيد عبدالرحيم الحديدى359983
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تمريض المـــنصورة ريهام صبحى محمود على محمد582582
تجاره االسكندريهمريم محمد عبد الستار ماضي424319
طب طنطاغادة مدحت عبد الرحمـــن مرسى زايد364942
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن احمد عبد العظيم ابراهيم94589
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميسون مـــنير رمضان طه37913
727oo9طب بيطري المـــنياسلمى جمال توفيق عبد العال
هندسة المـــنصورهخالد احمد عبد الحي عثمان488915
صيدله الزقازيقاسراء شحته محمد القاضى643438
718oo8صيدلة المـــنيابيتر نشــات نادر بطرس
تجاره بنى سويفديفيد رأفت عوض هللا عبدهللا722435
تربية ابتدائي الفيوماسماء محروس محمد رياض77261
كلية األلسن بنى سويفامـــنيه باسم محمد على عبد اللطيف63156
تجاره كفر الشيخاحمد كمال كمال حمادة371393
223o95كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاالء سامى محمود شــاهين
2562oهندسة القاهرهفاطمه محمد عبد الحليم محمد
2o45o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالرحمـــن ناصر سيد احمد
طب القاهرهمحمد هشــام محمد عبد المعطى14379
نوعية المـــنياايمان كمال حسين محمد715628
58o377كلية األلسن ج أسوانعبد هللا ثروت الويشى احمد
هندسة كفر الشيخاياد عادل حامد جابر الشربينى384896
تربية ابتدائي قنا ج الواديفيفيان بشري نظير تادرس743983
71335oرياض اطفال المـــنيا طالباتاحالم شعبان فاروق طرفاوى
35763oهندسة المطريه جامعة حلوانعبد الوهاب محمد عبد السالم عبد الصادق مسعد
45o224كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسالي محمد عبد الرحمـــن الجريسي
تجاره عين شمسياسر احمد عبد المـــنعم محمد116146
8o441تربية الفيوماميره محمد احمد محمد
666o42تربية العريشايه دسوقى محمود السيد
137o42هندسة حلوانهشــام احمد محمود مـــنصور
279ooاثار قنا جنوب الواديمونيكا طارق معوض خليل
64615oتربية الزقازيقمحمود فوزى محمد عبدالفتاح
فنون جميله فنون حلوانيمـــنى عبد العليم عيسوى عبد القوى الخولى144268
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد احمد مبروك عبد المجيد غنيم436671
طب المـــنصورهساره حسن مصطفى عبد هللا582419
5713o3طب طنطاسحر جمال عبد الجليل حسين عبده
طب االسكندريهعمرو علي عبد التواب مكي441394
74445oصيدلة اسيوطمحمد عبدالعاطى محمد محمود
222o46هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد رمضان احمد صديق
584o23هندسة المـــنصورهمحمد اسامه عبد الفتاح عبد الحميد شريف
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد عالء عثمان عبد الرؤوف14819
رياض اطفال المـــنصورهفاطمه الزهراء ابراهيم معروف عثمان شــاهين563342
44113oطب القاهرهعبد الرحمـــن طلحه ابو بكر صالح حميده
اداب االسكندريهمـــنه هللا سعيد راشد محمد احمد348774
سياحة وفنادق المـــنياابراهيم عبد الحميد محمد يونس711891
هندسة االسكندريهمحمد إبراهيم عبد العظيم إبراهيم345616
اثار الفيوميارا سمير عبدالفتاح عبدالونيس295156
تربية عين شمسمصطفى احمد عبد العظيم السيد125194
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد حلمى عبدالحميد محمد شلتوت235499
تربية الزقازيقهدير صابر السيد محمد عطيه514352
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاالء خالد دسوقى ابوحشيش225717
تجاره القاهرهمحمد محمود محمد محمود137141
81o918تجاره سوهاجمحمد عبد الناصر ابوشــامه السيد
هندسة بور سعيدمريم محمد عبد الحميد على652325
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صيدله حلوانيارا احمد سليم عبد الجليل75798
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةامـــنيه امين اسماعيل سليمان الخولى216236
5o9715هندسة الزقازيقطارق جاب هللا محمد الحسينى جاب هللا
اداب حلواننوران ايمـــن ابو السعود ابو السعود121261
تجاره عين شمسهبه احمد رضا احمد عبد العزيز القطان188513
36338oكلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىفاطمه سمير عباس على رضا
تربية حلوانمحمد سعيد عبدالمـــنعم احمد السيد266998
تربية ابتدائي عين شمسندا محمد عبده محمد درويش293148
تجاره القاهرهمارينا عادل كامل بباوي124128
7395o7تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتآالء عبيد سيد احمد
19o91oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد على محمد على سالم
تربية ابتدائي الفيوماسماء كمال محمود عبد الصمد75876
اداب اسيوطخلود ربيع احمد محمد786462
23oo13تربية الساداتاميره على محمد علي إبراهيم 
هندسة عين شمسفتيانى جمال فتيانى احمد سيد127669
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد ابراهيم محمد على237691
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسدينا محمد يس محمود658613
اداب حلوانايه هللا عصام عبد الحفيظ احمد14487
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةدينا محمد ابراهيم عبد السالم652463
5o6231هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد احمد احمد عبد الغفار مرزوق
6687o3تجاره الزقازيقمحمد السيد عبد المقصود محمد على
427o51تربية ابتدائي دمـــنهوراحمد أمين محمد حماد ابراهيم
294o33كلية البنات تربية عين شمسهبه عيد محمد سالم
5o76o2صيدلة بورسعيدمحمد نادر الشهاوى عبد المحسن السنباطى
5777ooطب الزقازيقاحمد شعبان السيد الرفاعى على
721o21تربية المـــنياامانى رمضان حسين محمد
تجاره عين شمسبسمة محمد ثروت حسين محمد114611
5o6118هندسة المـــنصورهمحمد طارق عبد الوهاب محمد على
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمارينا ميخائيل حسب هللا جرجس347642
هندسة المـــنصورهخلود ابراهيم محمد الحسينى الشرباصي577615
اداب المـــنصورهاسالم محمد مجدى عبد القوى محمود مجاهد579692
231o42هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود زينهم محمد كامل عبد الحميد
هندسة االسكندريهادهم احمد السيد عبد السميع455848
اداب حلوانمريم فتوح زهرى زاهر34448
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانصفيه جمال سيد على شعراوى199991
طب بيطرى القاهرهعلياء حازم حسن السيد حسن13673
23158oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةصفا خالد عزت عفيفى على عبد هللا
حقوق القاهرهعمرو جالل سعد حسن كامل17457
اداب انتساب موجه االسكندريهسارة عماد السيد الشحات السيد422863
تجاره بنهانادر سامى محمد عبدالسالم284491
هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد ابو طالب محمد ابو طالب459533
46o223هندسة االسكندريهعمر محمد علي عبدالسالم خيمر
58o657هندسة اسيوطابراهيم احمد محمد السيد عطيه
اداب المـــنياصباح محمد حسن عبدالجيد729334
طب اسيوطفادى كيرلس لويس شمروخ785179
75546oطب المـــنياهشــام احمد عبد العظيم حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرضا عامر محمد حافظ28719
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىندى محمد مـــنصور قاسم732294
13o967اداب حلوانمحمد فوزي امين محروس
2151oكلية البنات تربية عين شمسامـــنيه محمد محمد عبد العزيز
طب طنطااحمد محمد ابوالفضل عبدالحميد عبدهللا496346
14o381اداب عين شمسهدى على عبد الفتاح على حسن
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تجاره وإدارة أعمال ج حلواناشرقت محمد زكريا حسن144821
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةفاطمه اشرف عبدالرحمـــن البرمشتى219115
7257ooصيدلة اسيوطالشيماء عبد المـــنعم شحاتة عبد العظيم
تجاره بنهاسلمى احمد عبدالباسط عبدالفتاح284939
64915oتجاره الزقازيقفارس محمد عبد العزيز حسن
74846oتجاره اسيوطنرمين حسين على محمد
فنون جميله فنون ج االسكندريهرضوى مصطفى عبد الرازق عبد السالم348281
8o7678تربية طفوله سوهاج طالباتاسراء محمد عثمان رضوان
اداب اسيوطمروه احمد نشــات محمد دواد مرسى791736
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر حسن حسن حنفي حسين188169
641o21رياض اطفال المـــنصورهاسراء ايمـــن كامل عيسي سيداحمد
طب بيطري المـــنياعبير عبد المطلب سعداوى على724167
كلية البنات آداب عين شمساالء ابوالقاسم سعد محمود عاشور51594
595o11طب بيطرى المـــنصورهاميره محمد محمود رزق النجدى
تجاره انتساب موجه  عين شمسصالح الدين محمود صالح ابوسريع296633
اداب المـــنيابهيه محمد عبد الحكم عبد اللطيف717648
تربية رياضيه بنات شبين الكومامـــنيه عبدالوهاب ابراهيم عبدالرازق284849
كلية البنات آداب عين شمسندى سيد محمد ابراهيم144252
طب المـــنياعمر عبدالمـــنعم كمال محمد718958
4487oفنون جميله فنون حلوانهاجر احمد حسنى احمد مرسى
2o5o27هندسة المطريه جامعة حلواناحمد مجدى احمد عبده
حقوق عين شمسشهد عاصم جمعه عبد العال عاشور116641
هندسة االسكندريهبسنت اسالم عبد الحميد السيد مغاربه457488
اداب انتساب موجه االسكندريهمؤمـــن هشــام جابر خلف حسن416418
طب بيطرى كفر الشيخإسراء السعيد حمودة حافظ عقيلة367256
264o48حقوق عين شمسعبدالرحمـــن فتحى احمد عبدالرحمـــن
27o666كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنه اشرف محمد جمعه
7o482طب بنى سويفاسراء عيد عبد الفتاح حسن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمـــن احمد عبد المعبود محمد154829
74o256نوعية قناامينه عوض محمد بدرى
49o418رياض اطفال المـــنصورهضحى ابراهيم السيد صالح
43o361تربية دمـــنهورسوزان نبيل محمد السيد مشهور
3o7496دار العلوم ج القاهرهسلمى سيد بيومى محمد
نوعية الزقازيقشيماء مجدى محمدى احمد عبد الغنى518337
421o62اداب االسكندريهحسن عاشور ابو الحسن على
تربية ابتدائي الفيومشروق محمد سيد على72345
35799oهندسة طنطامحمد سالم المرسى المرسى سالم
8o6271تربية سوهاجاميمه محمود ابراهيم ياسين
2143o8تربية شبين الكومايه صبحى احمد محمود سعد
8o26o6تربية اسيوطايمان يحى عباس احمد
56469oصيدله المـــنصورهابراهيم اشرف احمد عبد العال العدل
72o966السن المـــنياميالد طوبيه عزيز إاسكندر
تربية ابتدائي المـــنصورههند البيلى عبد الرحمـــن الباز574745
كلية اآلثار سوهاجنفين صالح ابراهيم حسين654134
3882ooهندسة االسكندريهخالد عبدالمـــنعم عبدالمـــنعم ماضى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه هللا عادل محمد ابو الحديد محمد موسى188266
19o561طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد اشرف عباس عبد الرحمـــن احمد
تربية رياضيه بنين اسيوطاندرو صالح حبيب يعقوب 789744
هندسة اسيوطمحمد خالد السيد متولي عطيه664333
8o4344هندسة سوهاجعبد الرحمـــن محمد احمد محمد
7134o3تربية ابتدائي المـــنياسحر فوزى كامل صالح
22393oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم ابراهيم سيد احمد ابوزيد
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كليةاسمجلوس
كلية هندسة بنهامحمد نبيل عصمت السنجرى519126
هندسة شبرا بنهاشيرين محمد رافت محمد زريق292431
رياض اطفال المـــنصورهايه هللا نشــات مصطفى متولى581575
224o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه عادل فهمى ابراهيم
5861o8هندسة المـــنصورهعبد هللا رضا على محمد درويش
اداب القاهرهدينا طارق سيد فرماوى265977
2o357oطب القاهرهاسراء محمد عباس الحسينى
9o794تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهشــام معوض محمد مرزوق
هندسة كفر الشيخمحمد اشرف كامل قطب زعلوك371377
السن عين شمسمحمد سعيد محمود محمد55645
تجاره بنهاسعيد سمير ابراهيم سيد295998
676o2طب بنى سويفبهاء زكى رووف فوزى
هندسة المـــنصورهمريم عيد عوض السيد561553
3624o4هندسة طنطامصطفى امين محمد خاطر
السن عين شمسصفاء صبحى نور عجمى57928
13o478تربية عين شمسعال راغب فؤاد راغب
578o49تربية المـــنصورههند محمد احمد محمد الشــافعى
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهدى محمد فتحى على283553
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى جمال عبدالعليم محمد235338
3514ooتجاره االسكندريهسارة عادل عبد الرحمـــن عبد الفتاح جاب هللا
دار العلوم ج القاهرهنهله حسين محمد حسين147215
تجاره انتساب موجه قاهرهياسر احمد ثابت عبد الفتاح13478
8o8833اداب سوهاجايه صابر محروس تغيان
اداب حلوانجينا وحيد عطيه يوسف31626
صيدله عين شمسنادين سامى فهمى سابا114397
36o498نوعية طنطافايزه احمد عبدالغفار جويلى
5o382التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشــاهنده عالء محمد المحمدى
هندسة عين شمساحمد باسم عبدالعزيز نصر الكيالنى262556
اداب القاهرهدنيا ايهاب محمود محمد27714
طب بنهاحامد عبدالفتاح حامد مـــناع224327
13o747كلية االثار ج اسوانزينب جمال عبد الستار محمد
344o54اداب االسكندريهمحمد عبد الرحمـــن ابراهيم محمد اسماعيل
تربية ابتدائي شبين الكومحميده اشرف عبدالعزيز عسيلى215299
كلية األلسن بنى سويفاسماء احمد السيد يس649346
2789o4تربية بنهامـــنى يوسف احمد محمد سليم
8oo4o5تربية اسيوطاسماء جمال عبد الرحيم عبد المحسن
35o794كلية األلسن كفر الشيخروان خالد السيد عبدالحليم
اداب القاهرهبسمه احمد محمد علي فرج149356
صيدلة اسيوطاسراء جمال عبد الفتاح عبد الناصر794277
52o235هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةايهاب سمير الهادى ابو العال
طب الزقازيقفداء محمد احمد دسوقى528974
653o7هندسة بني سويفعبد الرحمـــن صالح بخيت معوض
455o85هندسة بترول وتعدين جامعة السويسإياد أيمـــن خضير مصطفى
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسسلمى صالح هاشم السيد657376
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةسمر سمير محمد عبدالحق218539
2o36o9صيدله القاهرهندى مصطفى محيى الدين محمود
8o1734تربية اسيوطعمرو سامي حربي امين
كلية طب االسنان جامعة أسيوطفاطمة صابر عبد السيد محمد749498
هندسة عين شمسمحمود محمد فرج هللا عبد السيد139642
تجاره طنطاكيرلس هانى باسيلى صليب باسيلى361523
سياحه وفنادق االسكندريهحبيبة رضا عبدالعزيز محمود محمد349278
رياض اطفال المـــنصورههاجر عالء ابراهيم السيد البدراوى589122
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كليةاسمجلوس
41181oكلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورآالء حمدي ابوالمكارم محمد علوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانامال سيد سعد كامل47422
5o8844هندسة الزقازيقدارين حسام محمد السيد الزهوى
22o937تربية ابتدائي الساداتهبه عبدالستار عبدالحميد خير هللا
اداب حلوانعال محمد محمد محمد حسن118176
تجاره القاهرهمـــنة هللا مصطفى كامل عبد الحميد24757
7158o2حقوق بنى سويفعبد هللا احمد ذكى احمد
تجاره كفر الشيخمحمد حمدى محمد عبد المعطى الشبلى381279
تجاره اسيوطعبدالرحمـــن محمد ابو النجا احمد722454
حقوق المـــنصورهمصطفى اشرف على عبد البارى595532
طب كفر الشيخيمـــنى احمد عبدالبارى ابوخليفه373132
السن عين شمسنورهان اسامه محمد رشــاد ابراهيم188148
حقوق بنى سويفمصطفى عبد المـــنعم على عبد الجواد715825
57694oهندسة كفر الشيخمحسن ممدوح محمد عبد السالم شعالن
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةكمال عبدالمـــنعم عبداللطيف داود224138
اداب طنطاندا السيد علي ابراهيم محمد368155
66o348هندسة اسيوطعمرو احمد محمد عبد الوهاب محمد
51o779تجاره الزقازيقيارا ابراهيم عبدالرازق ابراهيم عبدهللا
تربية طنطامروه سعيد شبل عطيه486674
رياض اطفال بنى سويفمـــنار ماهر محمد عبدهللا727566
134o8oصيدله القاهرهيوستينا نصرى فرج مسعد
2o2944حقوق القاهرهرانيا اشرف صابر عيد عامر
تربية بنهارنا اسامه حسن محمد امام277816
1181ooتجاره القاهرهمحمود عبد هللا نصرالدين عبد هللا
صيدله الزقازيقرانيا ريمون عيسى زكى528481
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماعيل نوح عبدالعليم الشوربجي224829
12o161هندسة عين شمساحمد مـــنتصر حسين سالم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عبدالحليم حسن عبدالسالم213691
571o77هندسة المـــنصورهاحمد محمد عبد الواحد عبد الرازق
تجاره جامعة دمياطاحمد سالمة توكل جعفر499814
اداب انتساب موجه القاهرهامـــنيه جمال اسماعيل سيد نجم27935
3o3469تربية ابتدائي بنهااسماء ابراهيم سيد على ابراهيم انوم
اثار قنا جنوب الواديايه محمد خل خليل هيكل577259
تربية ابتدائي بنى سويفاسراء عبد الجواد جابر عبد الجواد71876
تربية ابتدائي الزقازيقاالء احمد السيد احمد القيشــاوى637826
3oo484نوعية بنهاايه محمد محمد ابوزيد محمد
صيدله بنى سويفنسمه وفاء الدين محمد حسن63361
حقوق الزقازيقدينا اشرف ابراهيم عمر صالح669558
265o95حقوق القاهرهمـــنه هللا ناصر كمال محمد
السن عين شمسفاطمه السيد محمد مرسى عياد638328
655o74تربية طفوله االسماعيليهنهله عماد محمد عبد هللا
66o619هندسة بور سعيدمحمد برهام حسن مسعد عبد الحليم
28o516طب بنهادينا محمد عبدالخالق عبدالفتاح
3o2374كلية البنات تربية عين شمساميره وحيد على حسن
اداب القاهرهبسنت عبد العزيز عبد الرحيم محمد34284
تربية قنا ج جنوب الوادىاسراء محمد حجاج عبدربه746254
تربية ابتدائي الزقازيقدينا صالح ابراهيم ابراهيم صالح638314
اداب القاهرهفاطمه طارق عنانى يونس31759
56o728تربية ابتدائي المـــنصورهايه محمد عبد الحليم محمد موسى
تجاره انتساب موجه قاهرهسلمى محمد حنفى بيومى درويش148863
عالج طبيعى ج كفر الشيخياسمين كمال فتح الباب حسن الرمالوى214792
هندسة اسيوطمـــنه هللا احمد عبد اللطيف احمد826464
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تجاره المـــنصورهاحمد عالءالدين محمود اسماعيل مـــنصور577626
151o52تخطيط عمرانى القاهرهعبد الرحمـــن محمود عبد الونيس رزق
اداب اسيوطاسماء عطيه جاد خلف هللا791814
تجاره بنهاعادل حسين محمد زكى محمد523934
اداب المـــنصورهمعتز زكريا محمد حسن يوسف573396
صيدلة اسيوطمريم محمد انور محمد193872
تربية قنا ج جنوب الوادىكريمة ابوالوفا مرتضى عبدالقادر744814
299o45كلية بنات شعبه طفوله عين شمسهبه هللا اشرف السيد ابراهيم
2o6218تجاره انتساب موجه  عين شمسفاطمه السيد حافظ ادم مرعى
تربية ابتدائي بنى سويفمحمود شعبان حسين محمد67552
اداب القاهرهزينب عنتر اسماعيل حسين52297
7124o8رياض اطفال المـــنيا طالباتاميمة جمال موسى عبدالجواد
286o16صيدله الزقازيقامانى مهدى محمد يوسف محمد
57322oهندسة المـــنصورهحسام محمود محمود خالد
تربية طفوله كفر الشيخاسراء محمد عبدالجيد عبداللطيف384366
818o75اداب سوهاجهبه احمد ابو النجا عبد اللطيف
تربية طنطااسراء محمود مصطفى الكفورى364351
نوعية المـــنيافادى اسحق وليم عبدالنور712254
رياض اطفال بنى سويففاطمه سيد جمال عبد الرحيم713924
752o43هندسة المـــنيااحمد صالح محمد عثمان
تربية شبين الكومذكى فتحى ذكى حمودة محمد213618
36o582تربية ابتدائي طنطاتهانى شعبان عالم عبد المجيد
7o368اثار الفيومايمان صالح احمد محروس
2159o3كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاالء محمد متولى حسين الجزيرى
اداب المـــنصورهاحمد شعبان عبدالهادى اسماعيل فايد493888
هندسة حلوانجمانه اشرف محمود عبد المعطي17539
هندسة االسكندريهاحمد عادل كامل الخويسكى472727
3o3576تجاره بنهامحمد قريش سليمان قريش سليمان
5o4oo3اثار الفيومأحمد سادات سادات حسن شريف
اثار قنا جنوب الواديعبد الرحمـــن اشرف احمد عبد العزيز23564
حاسبات ومعلومات عين شمسايمان محمد محمد امين حشــاد293737
العالي لالعالم وفنون االتصال 6 اكتوبرفاضل ابوزيد فضل احمد58659
إعالم ج جنوب الوادىسيلفيا يسرى حلمى اسعد117833
59147oصيدلة بورسعيدهدير محمد صالح محمد سيد احمد
7146o7نوعية المـــنياهدى محمد عبد الغني أحمد
تخطيط عمرانى القاهرهمصطفى صابر راتب حسانين54365
طب االسماعيليه ج قناة السويساحمد عادل ابوزيد احمد محمد651173
تجاره عين شمساحمد عوض احمد عبدالرؤوف272459
7392oطب الفيوماسالم سيد عبد الجواد محمود
طب عين شمساسماء مصطفى غمرى الهوارى265377
8o4379تجاره سوهاجاحمد خالد احمد سليمان
34o8o3اداب االسكندريهكريم صالح احمد عجمى محمد
تجاره االسكندريهمـــنه هللا محمد النوبى حسن محمد411311
صيدله المـــنصورهمحمد عادل ابو زيد عبد السالم عتلم577344
تربية أساسي اسكندريةشذا رضا فؤاد شعبان417441
426oo5تربية دمـــنهورمحمود حماده محمد حماده عبد الرحيم
57oo69دار العلوم ج القاهرهساره يحيى عبد الستار السيد طه
5o9799اداب الزقازيقآالء سيد محمد عبدهللا البسيونى
56o522صيدله المـــنصورهحسام محمد الشبراوى عبد العزيز
حقوق القاهرهسلمى جالل الدين حسين حسن25752
117o82صيدله عين شمسايمان هانى مصطفى محمد مراد
هندسة عين شمساسالم احمد عبد الحميد توفيق131591
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4245oاداب حلوانبسمه حسن فهمي عيسي
تربية العريشرنيم محمد فوزى جبر666344
2245o5تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد سعيد موسى حلوة
5o7745تجاره جامعة دمياطتقا محمد جاد بشتو
تجاره انتساب موجه  عين شمسعمر مجدى محمود قبيسى263424
اداب عين شمسفاطمه حسين ابراهيم عبدالعال292245
1557o5اداب حلوانعمرو محمود كامل عبد الغني
اداب حلوانفاطمه شكرى محجوب يوسف57937
6561o8اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةعبد الرحمـــن محمد سليمان سالم
14o332تجاره عين شمسشيماء هشــام محمد سيد على
1925o8إعالم ج جنوب الوادىساره محمد نجيب عبد السالم الجمال
نوعية المـــنيامروه احمد شحاته خلف715654
43o976تربية ابتدائي دمـــنهورشيماء سعيد محمود ابراهيم محمد
27177oفنون جميله فنون حلوانايه مهاب عبدالفتاح احمد
اداب سوهاجدعاء خالد فؤاد احمد813483
3o8o7هندسة القاهرهيوسف محمد ابراهيم على المليجى
 تربية الساداتايه محمد السيد محمد225683
711o74كلية حقوق المـــنيايارا محمد طه محمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمريم مصطفى سعيد احمد عامر215764
صيدلة اسيوطسلمى اسامه محمد جمال756188
423o63اداب االسكندريهروضة أحمد محمود محمد احمد
اداب االسكندريهاسماء فتحى عبده سعيد سليمان346691
تربية االسماعيليهاشرف رمضان محمد حافظ654391
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةاياد مصطفى عبد الفتاح محمد656797
2912o6السن عين شمسميراى متى فؤاد غبلایر
تجاره اسيوطعلى حمدى احمد على797868
تجاره االسكندريهعمر طاهر شوال زكري335567
تجاره القاهرهنورهان احمد بيومى عبدالواحد189738
تربية عين شمسهدير احمد عبد الرؤف عيسى36452
3o4276عالج طبيعى القاهرهريم محمد سعيد ابراهيم الليثى
اداب اسيوطميرنا محمد مصطفى محمد798186
طب بنى سويفمارينا هشــام حليم حبيب19269
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمود حمدي محمد حسن734125
تربية بنى سويفخلود عاطف مرعى محمد69459
حقوق الزقازيقبسنت محمد السيد عطيه محمد638743
تجاره انتساب موجه االسكندريهروان أحمد جالل زكى محمود347719
8o7648اداب سوهاجيوسف محمد عبد الرحمـــن نصار
صيدله المـــنصورهندى عبد الهادى عمر عبد العزيز يوسف569976
السن عين شمسفاطمه عاطف وجدى عطيه احمد189619
كلية رياض االطفال اسيوطمارينا سرور حكيم سليمان827111
819o64اداب اسوانامـــنيه احمد امين يسن
اداب القاهرهمحمد محمود احمد محمد148386
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه احمد دياب احمد دياب27697
صيدله الزقازيقمصطفى عبد السالم عبد السالم مصطفى هويدى577353
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد نبيل ثابت حسن198143
اداب اسيوطاسماء مكرم عليان عبد الحافظ799675
65411oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسرضوى صالح محمد عاشور
كلية البنات تربية عين شمسايمان جمال ابراهيم ابراهيم موسي291523
656o5oمعهد المستقبل العالى للتكنولوجيا المتخصصة نظم معلومات ك32 مصر احمد حسن زكى محمد
5o3271هندسة بور سعيدمحمد سعد شطا التابعى البيلى
اداب حلوانامل محمود محمد على21899
56o568طب الزقازيقنهال محمد احمد توفيق حسانين
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22613oتربية طفوله شبين الكوماسراء احمد عبدالمـــنعم الباجورى
طب اسيوطفاتن حمدي محمد عبدالرحيم762467
36o9o8اداب طنطااحمد محمد محمد عيسى
هندسة الزقازيقاسالم طارق عبد المـــنعم عبد الحميد642299
تربية عين شمسبسمه سيد عبد الجواد احمد34281
طب بنهاايه ناصر عبدالعاطى حسان229598
تربية اسكندريةاحمد عصمت يوسف خيرهللا344378
36o199تربية ابتدائي طنطاهالة عبد الناصر محمود الرفاعى
نوعية اشمونامانى عفيفى عبدالعاطى عفيفى232541
تجاره عين شمسنور احمد طعيمه محمد محمد ابراهيم191466
3715o2طب كفر الشيخمحمد خالد رزق مسعود
تجاره القاهرهياسمين عزت محمد محمود36473
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساالء السيد محمد فاوى653933
5835o3تربية المـــنصورهنهال صالح ابراهيم محمد الشريف
اداب اسيوطنسمه سيد عبد هللا خالد791128
72o718تجاره بنى سويفيونان بشرى حنا بشرى
تجاره القاهرهاحمد ايمـــن عبدالحميد حسن198443
صيدلة اسيوطإسراء عمر موسي اسماعيل739599
416o88تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن صابر عبد العزيز حواش الجزيرى
13o435السن عين شمسخلود خالد عبد اللطيف احمد
تربية طفوله طنطاسلمي نبيل محمد سويدان364528
5o3213تربية جامعة دمياطندى أحمد عبدالوهاب علي البرشلى
طب االسكندريهورده سمير محمد محمد على351232
41o248صيدله االسكندريهفاطمة حازم عزت محمود محروس
3o3274نوعية بنهامياده احمد السيد احمد
هندسة القاهرهعمر حسام الدين مصطفى عبد الحميدالمشطاوى187531
حقوق عين شمسمحمود سمير محمد احمد292631
7932o3طب اسيوطايات سيد عبد الحميد عبد الوهاب
صيدله عين شمسهاجر حسام الدين صالح الدين محمد فتحى195326
طب بيطري المـــنياعماد ناجح فهمى جندى754535
هندسة القاهرهتسنيم محمد محمود حسنين المعصراوى146267
دار العلوم ج القاهرهمحمود اشرف عبد الفتاح ابراهيم14324
59142oطب بيطرى المـــنصورهسلوى محمد عبد المجيد عبد المجيد مغربيه
اداب الزقازيقهند محمد السيد حسين السيد587268
هندسة اسوانمصطفى الهم حداد مغازى734175
35o365فنون جميله عماره ج االسكندريهندى على محمد على ابو احمد
5oo346تربية جامعة دمياطأالهللا محمد التابعى ابوخليفه
73o749اداب المـــنياايه مصطفى مهنى محمد
2762o7كلية هندسة بنهاحسن محمد حسن عبدالفتاح جبريل
تربية الزقازيقتسنيم يوسف سليمان محمد514547
هندسة كفر الشيخمحمد حماده محمود الديداموني583234
36o1o2تربية ابتدائي طنطاإيمان حسن السيد رمضان إبراهيم
السن عين شمسندى اسماعيل السيد السيد عزام46323
4539ooهندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمود فايز رشوان احمد رشوان
طب بيطرى القاهرهاحمد محمد قرني عبد العزيز54447
8o4712اداب سوهاجايه مؤمـــن احمد محمد
نوعية المـــنياسهيله خالد عادل عبد العظيم716763
تربية ابتدائي سوهاجريهام عاطف السيد همام814345
8o7977كلية اآلثار سوهاجعمران جابر عمران عالم
3oo623هندسة شبرا بنهاسماح حسنى احمد خيري
2763o7اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد رأفت محمد عبدالفتاح حسنين اباظه
36o532تمريض طنطا ساره محمد رجب الجناينى
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27819oاقتصاد مـــنزلى حلواننورهان احمد رفاعى ابراهيم السيد
تربية ابتدائي الزقازيقعايده ياسر حماد متولى517785
هندسة شبرا بنهاعمرو محمد سيد مدكور129788
اداب القاهرهندى محمد احمد السيد حسين189678
اثار القاهرهريهام صبرى عبدالصمد عبدالمقصود265837
حقوق عين شمسحسن سيد على احمد على121226
5788o5حقوق المـــنصورهعبد الوهاب محمد عبد الوهاب ابو النجا
تجاره طنطااحمد فتحى انور عطا لبد583822
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشروق ابراهيم جابر يوسف216652
8o4o54اداب سوهاجساره فوزى عبد الحميد محمد
35859oهندسة كفر الشيخمحمد نبيل احمد حسن البتانونى
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنرمين كمال عثمان الحبشي367979
5o92ooهندسة المطريه جامعة حلوانكريم اشرف محمد رشــاد مصطفى
3o2473كلية بنات شعبه طفوله عين شمسيوستينا عونى جميل عازر
67o885هندسة الزقازيقعمر سليمان السيد سليمان
6357oتجاره بنى سويفاسراء على عثمان متولى
36o592تربية طنطاسلمى عبد المقصود احمد عبد المقصود
عالج طبيعى ج كفر الشيخشيماء حمزه محمد محمد حمزة572592
تجاره القاهرهاحمد عارف عبد الهادي محمد29547
تجاره اسيوطمحمود عبد الفتاح حمدى عبد الودود793674
8o5545كلية األلسن سوهاجوالء عيد احمد على
رياض اطفال الفيوم طالباتسمر حامد صوفى عبد السالم81364
تربية ابتدائي قنا ج الوادياميمة احمد حماد عبدالمجيد734877
34o49هندسة القاهرهاحمد سامى عبد الملك احمد
اداب عين شمسكريم محمد زكى محمد عبدالخالق297342
1942o6صيدله عين شمسمحمد حسام سيد ابراهيم
5721o2تربية المـــنصورهامـــنيه طارق محمد احمد
19o3o7هندسة عين شمسمـــنه صالح عبده حسين
5233ooبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد سامي حسني عطية
23o54كلية البنات آداب عين شمسهبة محمد عبد الفتاح عمر
8o6294تربية ابتدائي سوهاجشيماء عاطف جالل محمد
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمحمد احمد عبد الرحمـــن محمد حماد645257
هندسة الزقازيقمصطفى احمد احمد السيد على516333
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةحسناء حمدى محمد غريب على221273
هندسة قناحماده محمد حماده ريان734854
تجاره طنطاعبد هللا محمد عبد الغفار عبد الرحمـــن عباس497475
42186oحقوق االسكندريهاحمد فايز عبدربه عبدالبارى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد انور حسن محمد653593
729o15تجاره بنى سويفاحمد ياسر صدقي حسن
اداب حلوانساره جمال على ابوالحسن42144
تربية طفوله اإلسكندريةسمية سعيد محمد محمد مرسى417151
تربية بنى سويفاحمد امين عبد العال امين69845
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىمحمود عبدالعظيم عباس حداد741799
6587o8صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسماء غريب حسن الجرايحى
4119o1طب اسنان كفر الشيخروان فهد عبد العزيز البدوى قطامش
صيدله االسكندريهفاتن شريف محمد ابراهيم يوسف446657
3616o7تجاره طنطامحمد كامل فرج سليم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمـــنار سعيد عبدالعليم الزرقانى218349
6o483صيدله القاهرهمحمد جمال عبد الجواد عطوه
اثار الفيومحمدى رأفت عوض العايق493235
سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد بهاء عبد الهادى يونس محمد588321
اداب طنطااسالم محمد على الجداوى493473
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حقوق القاهرهاالء حمدى محمود متولى سمك239341
هندسة المـــنصورهحسام احمد محمد عبد المقصود566118
5863o2طب بيطرى الزقازيقرانيا صالح احمد سيد احمد عبد النبي
تربية قنا ج جنوب الوادىايه كمال محمد محمود732377
373o93صيدله االسكندريهرواء مصطفى عبدهللا محمد عيسى
تربية ابتدائي طنطاايمان البيلى عبد الرحمـــن عبد الوهاب البيلى497663
طب اسنان المـــنصورهمروه محمد احمد محمد سيد احمد521545
تجاره االسكندريهميار علي حسن علي محمد346417
اداب الزقازيقعمرو محمد احمد فؤاد مرغنى641875
34738oاداب دمـــنهورنيهال احمد سيد سالمه محمد
8o631oتربية طفوله سوهاج طالباتميرنا ممدوح حلمى لوندى
57o98oهندسة طنطاوجيه احمد وجيه السعيد احمد
اداب كفر الشيخدعاء عالء شوقى خليل سليمان377185
663o68نوعية موسيقيه بور سعيدمحمود ناصر على مصطفى ابو العينين
8o9952تربية سوهاجنهال ايمـــن محمد عبد الجواد
طب القاهرهحسناء هشــام حلمى محمد57477
4564o5هندسة االسكندريهأحمد محمد عبدالجليل على الفقى
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد على محمد كمال743366
اداب المـــنصورهاحمد خالد عبد الرحمـــن السيد الطنطاوى561871
هندسة اسيوطعبدهللا محمد عبدالسالم عرابى522654
صيدله المـــنصورهرحيمه سامى السيد احمد موافى591954
اداب قنا ج جنوب الوادىاحمد حسن محمد احمد747471
تربية ابتدائي بنى سويفمحمود علي سيد يوسف89966
3171oتجاره القاهرهنهى خالد محمد محمود
نوعية المـــنيافاطمه صالح محمد فتحى714599
صيدله المـــنصورهمحمود طارق لطفى محمود دويم567587
تجاره القاهرهابراهيم اسامه محمد احمد23432
حقوق سوهاجمحمود احمد تمام إدريس815996
832o17كلية األلسن ج أسوانشيماء حسن محمود عبد اللطيف
صيدله االسكندريهاحمد مصطفى عبد الفتاح الصعيدى487319
طب سوهاجلمياء حسين محمد احمد811488
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء صالح ابراهيم غالب216622
تجاره الزقازيقعبد الرحمـــن متولى متولى متولى عماشه584122
215o57تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء صالح شــاكر بدر
5735o1طب اسنان المـــنصورهمحب اسماعيل ابراهيم عبد اللطيف
تجاره طنطامحمد محمود محمد طلخان357162
هندسة المـــنصورهمحمود السيد احمد صيام الشناوى589816
اداب عين شمسسلمى مصطفى احمد طلبه36992
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمود يونس محمد261593
طب الزقازيقاحمد سعيد ابراهيم موسي ابراهيم645445
647o29طب الزقازيقطارق السيد ابراهيم الشــافعى
اداب حلوانرضوى ايهاب فارس احمد موسى36232
كلية اآلثار سوهاجهبه رمضان عبدالعزيز على السبيلى294427
اداب كفر الشيخدعاء المرسى محمود محمد الجمال381991
3o4556هندسة عين شمسمريم صابر فايز بدروس
819oo4تربية اسوانامـــنيه محسن مصطفى محمود
تربية االسماعيليهايه محمد معاطي محمد الشرقاوي653662
هندسة اسيوطيوسف عالء عابدين عبد الحافظ795313
صيدله بنى سويفشروق عادل عبد الظاهر محمد62415
42o677تجاره االسكندريهاحمد يسرى عبد الفتاح جبريل عمر
هندسة طنطاعلى محمد على شلبى496185
51o976تربية الزقازيقساره مصطفي عبد الحميد خليل
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تجاره القاهرهاياد ايمـــن ابراهيم عبد الخالق127382
هندسة عين شمسياسمين سيد يوسف نور الدين132474
صيدلة سوهاجابتسام عبد المـــنعم عبد الرحيم احمد814387
662o71نوعية بور سعيدمـــنه هللا احمد احمد على الوشــاحى
46o997هندسة االسكندريهريهام راغب امين خضر
تربية ابتدائي االسماعيليهاسماء محمد على عبدالحميد654478
5118o6اداب الزقازيقتغريد عيد السيد احمد على شطا
صيدله المـــنصورهروان خالد عبد الغفار المتولى عبد العال563488
اداب حلواننجالء فتحى ربيع ابراهيم57446
كلية أداب بورسعيدحازم محمد ابو خضير عبد الرحمـــن663885
458o45هندسة االسكندريهاحمد عزت محمد محفوظ القصاص
طب االسكندريهرضوى اسامه شحاته عبد الحميد محمد445385
642o14هندسة الزقازيقجوزيف سمير شفيق ايوب
اداب االسكندريهميريهان أسامة عز عبد الحميد حجازي411115
تجاره عين شمساحمد ضياءالدين عبداللطيف عواد289121
تجاره بنهامحمد حامد محمود حامد محمد295652
31o35اداب حلواناسماء صالح رجب محمد بكر
تربية طفوله الزقازيقميادة اشرف عبد الرحمـــن ابراهيم احمد521749
تربية اسواناحمد اشرف احمد بهيج823374
تربية جامعة السويسبسنت حمادة محمد حمادة658876
21o128اداب حلوانغاده عاطف عبدالباسط احمد
2o2581تجاره انتساب موجه قاهرهاسراء مطيع رجب محمد عيد
3622o6هندسة طنطابالل مسعد محمد المليجى
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفكريم محمد رمضان محفوظ754541
67o3o5حقوق الزقازيقاسامه توفيق مسعود النجار
5647oتربية حلوانعبد هللا احمد عبد هللا على عبد هللا
السن عين شمسيارا صالح محمد كامل الجرف347335
21879oصيدله االسكندريهساره سمير عبدالمعز زيدان
2o7584كلية البنات آداب عين شمسمروه ابراهيم محمد عسران
51o975نوعية الزقازيقسارة باسم امين توفيق
هندسة القاهرهساره عادل عبد الوهاب عبد الوهاب156117
تربية طنطاوالء عبد المـــنعم مصطفى الشيخ363158
طب اسيوطكيرلس طارق فتحي اسكاروس797443
5o7171هندسة المـــنصورهمصطفى محمود طه عبد العال النجار
تربية اسوانميار اشرف محمد جمعه819987
تمريض كفر الشيخهاجر احمد محمد عوض الشناوى  المسيري374482
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسامـــنيه كمال جابر نصرالدين271728
طب االسكندريهمحمود احمد عبد الخالق محمد نصار442223
79o685تربية اسيوطندى عبد الناصر محفوظ حسن
دار العلوم ج القاهرهشروق اسماعيل عبد النظير على126234
هندسة المـــنيامحمد معتمد شــافعى كامل753984
تربية الفيومعال محمد كمال محمد77292
3o271oهندسة اسيوطايرينى مـــنير سمير سمعان
46o172أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر يوسف حمدى يوسف محمد عبد الرحمـــن
تربية اسوانكيرلس فارس غطاس عجايبي819784
طب االسكندريهعمر عثمان مرعى زايد شرارة443437
السن عين شمسنورهان سيد محمد خليل132128
تربية ابتدائي المـــنصورهسميره سعد السعيد السيد جعفر571439
تربية المـــنيامحمد معاذ صادق معاذ752643
1222o5ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسساندرا سميح سامى شنوده
14174oتجاره انتساب موجه  عين شمسمحمد عبد العزيز محمد غندور
السن عين شمسنورهان سمير عباس سالم34195
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اداب سوهاجحنان محمد بركات محمد812626
اداب االسكندريهاحمد خالد علي عثمان421673
23o344اثار الفيومبدر جمال عبدالغفار الشــاذلى
74618oكلية الطب بقنانادين حسين محمود على
طب الزقازيقصالح محمد صالح السيد586973
64958oنوعية الزقازيقهبه عبد الحميد محمد احمد
هندسة كفر الشيخعبدهللا عبدالوهاب عبدهللا الشرنوبى457216
52o3oالسن عين شمسرضوى مجدى عبد الستار الزمر
هندسة شبرا بنهامحمد حسنى عبدالفتاح ابوطالب281671
تجاره عين شمسندى اشرف فؤاد احمد حسن العزبى188362
639o8رياض اطفال بنى سويفاالء محمد عبد الوهاب مبروك
1176o1تجاره عين شمسياسمين هشــام عبد الرؤف العقاد
58o379تجاره المـــنصورهاحمد ابراهيم السيد على سليمان
تجاره بنى سويفلمياء عبدالرحيم عبدالعزيز محمد712435
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمود عوض عبدالحميد عوض عامر441194
تجاره عين شمساالء سيد محمد على117189
5o7623تخطيط عمرانى القاهرهعبد المـــنعم على عبد المـــنعم سيد أحمد شــامه
طب اسنان جنوب الوادىآالء حسن طنطاوى محمود737725
7355o1تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىذكريا محمد ابوالمجد خلف هللا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا عزت جرجس ابراهيم132727
عالج طبيعى ج كفر الشيخمـــنه هللا امام حسن عرفه219638
اداب القاهرهندى ناجى محمد مهاود43551
5865o4رياض اطفال المـــنصورهمريم جمال محمد احمد موسى
تجاره الزقازيقمحمد ياسر عيد عوض محمد646145
5oo145تخطيط عمرانى القاهرهاحمد ايمـــن مختار الموجى
58638oهندسة المـــنصورهجمال نجيب فريدعوض هللا الجندى
5o7458تربية جامعة دمياطمى محمد يسرى عبده الموافى
49o755تجاره طنطامحمد احمد ابراهيم السيد ابوصالحه
تجاره القاهرهعمرو عبد الحميد كامل احمد32698
74453oكلية األلسن ج أسوانابوبكر عبدالاله ابوالوفا محمد
هندسة القاهرههدي مصطفي عبد السيد عباس25115
صيدله االسكندريهمريم محمد احمد محمد عبد هللا349773
تربية كفر الشيخكريم اسعد محمد فريشح368734
هندسة المـــنصورهعلى محمود محمد عبد العال مصطفى573241
5oo619فنون تطبيقية جامعة دمياطسحر مصطفى سعد فايد
42897oتربية دمـــنهورايه اسماعيل صالح اسماعيل فضل هللا
414o93هندسة حلوانيوسف طارق جمال الدين محمد محمد
هندسة حلواناحمد صابر ابراهيم ابو زيد87161
35o656صيدله االسكندريهفاطمة جابر رشدى عطيه محمد
تربية اسيوطهاجر احمد عبد الوكيل عبد هللا793167
71496oتجاره بنى سويفمحمد الصبحى رمضان كامل على
تجاره القاهرهساره مجدى عبد الغفار حسين151791
طب حلوانانهار حسن محمود عبد المطلب65576
تجاره بنى سويفداليا خالد عبد الخالق احمد81259
هندسة الفيوماحمد محمد محمد جمعه16237
اثار الفيوماحمد فؤاد مصطفى الشوره357293
8o9643طب سوهاجمحمد جمال امين احمد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمـــنه هللا معتز محمود محمد346545
4o897تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عبد الكريم محمد صبره
تجاره دمـــنهورنورهان محسن المرسى النجار424758
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشريف مجدى على عبد الفتاح41681
34o879تجاره االسكندريهيوسف العربى عبد الفتاح يوسف رمضان
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كليةاسمجلوس
السن عين شمسمى وجيه محمد سيد احمد سالمة119488
طب طنطاميرنا ايهاب على عباس حنتيره359611
1465o5تجاره عين شمسامـــنيه محمد نجيب عبد المـــنعم
كلية أداب بورسعيدندى على محمود حسن السيد طرابيه663425
تربية رياضية بنين بنهااحمد عماد عبدالجبير محمد276256
41667oاداب كفر الشيخمحمد طارق نبيل احمد محمد حسن
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةتسبيح جمال محمد احمد28285
اداب حلواناسالم محمد ابراهيم محمد58638
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد ماهر اسماعيل محمد البلتاجى234941
صيدلة سوهاجايه طارق محمد محمود785462
81525oاداب سوهاجمـــنيرة شوقى عبد الفتاح عبد المبدى
اداب عين شمسيارا عصام بهاءالدين امين268651
هندسة بور سعيداحمد محمد عبد اللطيف اسماعيل نور566244
طب اسنان المـــنصورهاحمد عادل محمد مهدى513193
57o919كلية هندسة الطاقة بأسوانمحسن احمد عبد الغفار برهام على نزها
تجاره القاهرهمحمد رمضان توفيق عبد الحليم148377
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوروفاء محمد الصغير حسن عارف نصير446726
طب بيطرى كفر الشيخأسماء اسماعيل الدسوقي عوض379147
كلية البنات تربية عين شمساالء صالح ابراهيم محمد262296
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةوالء خالد ابراهيم الزرقانى218368
هندسة المـــنصورهفاطمه شعبان محمد احمد ابراهيم568131
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد رمضان عبدالمـــنعم جازيه217284
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد فاوى دردير فاوى739159
رياض اطفال بنى سويفايه محمد احمد عبد الغفار721659
صيدله االسكندريهمحمد ايهاب احمد السيد متولى342514
هندسة القاهرهساره اهدى فكرى ابو اليمين126444
طب بيطرى االسكندريهشروق السيد احمد حسين عبد هللا437891
تربية ابتدائي اسيوطمحمد جمال سعد عثمان792934
تربية ابتدائي المـــنصورههناء سعد عبد النبى سيد احمد582387
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمروه يوسف حافظ يوسف مـــنصور236599
صيدلة اسيوطسلمى طلعت صدقى كامل733335
17o82هندسة القاهرهمحمود احمد السيد السيد على النمر
2o46o8تجاره عين شمساسالم حسن محمد عبدالرحمـــن
تربية طنطااميره اسماعيل على الهلبى364336
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن هشــام زكى محمد25661
اداب القاهرهسعاد احمد بدوي حسين39381
51o689تجاره الزقازيقمحمد رضا عبدهللا احمد خطاب
6o376اداب حلوانايه محمد توفيق محمد
هندسة االسكندريهعبدهللا محمود يوسف ابوعسل459617
794o66تربية اسيوطاسماء رضا عبد العظيم نايل
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساسراء احمد محمد عبد هللا657752
65239oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسفاطمه السيد احمد السيد
2o4711اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمايكل رفعت صليب مقار
هندسة عين شمسمازن طلعت محمد عبد المـــنعم حجاج145231
37723oاداب كفر الشيخفاطمة محمود لطفي سعداوي عبدالعال
193o6طب الفيوممحمود مصطفى احمد امين
746o5طب الفيومساره ثابت محمد محمد
تربية ابتدائي الزقازيقسليمان عاطف سليمان على الكمار586158
268o66اداب عين شمسايمان عطيتو صابر احمد
تربية ابتدائي طنطانجالء فتحى محمد غريب مـــنصور353832
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفروينا عبدالمـــنصف ابراهيم عبدالمطلب293795
هندسة االسكندريهاحمد ياسر احمد محمد بيومى459567
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اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود اسامه محمد على بدوي212659
تجاره المـــنصورهمحمد امجد محمد احمد الشرنوبى572985
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةياسمين السيد محمد رمضان عوض346271
تربية ابتدائي طنطامـــنى محمد السيد  محمد دومه489434
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورسعيد ابراهيم سعيد صادق دياب شريف439949
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد مصطفي محمد محمود51274
تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد رجب البيومى محمد البيومى589644
تجاره انتساب موجه المـــنصورهسحر حسين محمد مختار يوسف573443
495o83تربية طنطاساره عثمان محمد على الدين
73o287تربية المـــنياصفوت محمد عبد الرازق سيد
38258oطب االسكندريهإيمان حسام عبدالحميد الصاوي
72o217طب بيطري المـــنيارنا احمد عبد الفتاح محمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسكيفين مدحت لطيف عزيز اسكندر658273
2o1975تجاره عين شمسعبدالرحيم اسامه احمد محمد الشــافعى
كلية الطب بقناآيه علي جبر عباس يحيا732512
297oo2تخطيط عمرانى القاهرهحسين اسامه حسين غريب
5o1269تربية جامعة دمياطمريم رضا محمد السيد
572o9oتجاره المـــنصورهيوسف ابراهيم يوسف محمد يوسف
43395oصيدله االسكندريهاية عيسى احمد عمران موسى
79194oتربية ابتدائي اسيوطمحمد مصطفى عبد البديع حسين
هندسة اسيوطعماد انور مقصد هللا باشــا787415
صيدلة المـــنيانورهان جمال احمد لملوم718742
6793oصيدله بنى سويفامـــنيه دياب رجب محمد
4161o2اداب االسكندريهابراهيم عبد العزيز ابراهيم عرفة مبروك
اداب المـــنيامحمد سيد عزات مهنى712262
فنون جميله عماره المـــنيامحمد محمود مصلحي خليل احمد135596
تربية ابتدائي قنا ج الوادياحمد عبود احمد حسن733546
29o518طب عين شمسافنان فارس ابراهيم احمد مهدى خضر
79o494طب بيطرى اسيوطيارا محمد فاروق خليل
هندسة شبرا بنهامحمد اكرم حنفى محمود294925
تجاره عين شمسابراهيم نبيل برهان الدين ابراهيم295986
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاية هللا صالح فتحى محمود127971
تربية ابتدائي طنطامحمد احمد عبد الغني محمد الشوره353444
تجاره عين شمسنور سمير عباس حسن128941
تجاره عين شمسعمر محمد حسن على احمد عاشور198766
كلية األلسن كفر الشيخدعاء محمد رزق مصطفى422853
38489oهندسة كفر الشيخاحمد صالح الكرزونى عطيه حطيبة
اداب حلوانايمان حسن عبدالغنى زارع264838
7341o6اداب قنا ج جنوب الوادىفادي اسماعيل يسن اسماعيل
649oo3تربية الزقازيقريهام عيداروس محمد نوفل
نوعية فنيه عباسيهبسنت ايمـــن عبد السالم عبد السالم147442
215o7كلية البنات تربية عين شمساماني محمد عبد العظيم عبد هللا محمود
كلية الطب بقناامل محمد محمد راضى السيد735164
8o3568هندسة سوهاجشيماء اسامه عبد الغنى عبد هللا
357o96اداب طنطاشــادى محمود محمد محمد ابو عازر
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد حسنين سعد حسب النبي261591
حقوق المـــنصورهمصطفى محمد مـــنير العدوى السرجاني565476
66o4ooهندسة بور سعيدعبد الرحمـــن شريف محمد السيد حوالة
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمسعد مجدى عبده حبيب217573
تربية حلوانندى هانم سمير رأفت محمد115836
36o192اداب طنطانورهان عبد الخالق رمضان عبد الخالق البهوتى
هندسة الزقازيقاحمد ضياء الدين محمد محمد سليم بكر513485
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تربية جامعة السويسمريم مجدى عطيه عبد العاطي659121
تربية طنطاشرين حلمى عبد الباقى درويش367363
8166o8طب سوهاجاحمد محمد عويس عبد الوهاب
تربية ابتدائي بنهاعبدهللا عبدالناصر محمود مـــنصور ابراهيم279148
81o134تربية ابتدائي سوهاجناديه محمد السيد ابو ضيف
58682oصيدله المـــنصورهايه عادل يحيى مصطفى عطيه ابو لبده
57389oطب بيطرى المـــنصورهايمـــن عبد هللا عبد الرحمـــن وهدان
نوعية عباسيهمحمد مصطفى عبدالرحمـــن سليمان مـــنصور287596
23oo24نوعية بنهاسمر رأفت عبدالحكيم عبد ربه الشحرب
271o22اداب انتساب موجه عين شمسرانا ناصر ابراهيم مصطفى
اداب حلوانخلود سيد عبدالهادى عبدالعال274814
تربية الفيوممـــنار والء على احمد72721
طب بنهاتوفيق شــافعى توفيق عبدالرحمـــن عطايا637263
اداب طنطاهانم امين سعد درويش365143
فنون جميله فنون ج االسكندريهسماء ماجد محمد محمد على شعلة348746
36456oاداب طنطاامـــنيه هاشم احمد ابراهيم محجوب
اداب كفر الشيخاية السيد خلف هللا فرغلى سيد417337
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره محمد حسين ثابت57911
اداب االسكندريهايه احمد محمود حسن محمد الشيخ348261
تربية االسماعيليهرغده عاطف فاروق احمد655963
تجاره القاهرهندى ناجى محمد على15834
8oo489كلية رياض االطفال اسيوطاسراء محمد اسماعيل محمد
41946oاداب انتساب موجه االسكندريهنورا مسعود هيبه ابراهيم مـــنصور
هندسة االسكندريهمحمد احمد اسامه محمد مصطفى محمد455117
حقوق عين شمسنور عادل عبد العزيز على119623
تجاره القاهرهمحمد مصطفى ابراهيم محمد خليل29462
تربية ابتدائي المـــنصورهاسراء اشرف احمد ابو الفتوح رمضان576988
تربية بنى سويفياسمين سلطان محمد عبد الحفيظ69693
78874oتربية اسيوطايمان احمد توفيق محمود
اداب القاهرهرضوى سامى سليمان احمد محمد16572
664o63كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةمحمود عبده محمد حافظ محمد
34o16oاداب االسكندريهميار زكريا اسماعيل محمد على
5o67o7هندسة المـــنصورهيوسف حسين يوسف خليل
عالج طبيعى ج كفر الشيخاريج صبحى محروس عاشوره446461
27o295تجاره عين شمسمصطفى شريف شفيق امام
هندسة كفر الشيخأحمد السيد فهمى أحمد381656
اداب بنهانجاه حمدى محمد عبدالرازق خليل311262
اداب بنهامى حسام مصطفى ابراهيم277335
2962o1خدمه اجتماعيه حلوانمحمد جمال احمد امام فرج الشلقانى
هندسة المـــنياعلى حسن حسن عبد الجليل754155
تربية ابتدائي الساداتايه سعيد عبدالعزيز خليل234245
4945o3رياض اطفال المـــنصورهاالء مصطفى زكى قشالنة
798o4oاداب اسيوطمحمد ممدوح محمد سلطان
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد مأمون طاهر سليمان البهنسى212134
تجاره بنى سويفعبد هللا جمال عبد العليم عبد الباقى65632
57347oتربية المـــنصورهندى نبيل طاهر ابراهيم محمد
إعالم ج جنوب الوادىاحمد هانى السيد السيد الخولى121581
34o262اداب االسكندريهفاطمه محمد أحمد عوض
نوعية المـــنيامحمود اشرف همام محمد715553
تجاره كفر الشيخشيماء صالح المعداوي بلبل385281
3o229oكلية بنات شعبه طفوله عين شمسهبه عبدالعظيم كامل محمد
هندسة االسكندريهمروان محمود على محمد سليمان453913
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دار العلوم ج القاهرهداليا محمد االمين عبدالقادر265968
335oo3كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةدعاء سامى صبحى محمد نافع
طب عين شمسرفيده رمضان داخلى رستم725356
صيدله حلواننهله محمد احمد الطاهر744218
3o3482تربية بنهاريهام حسين عبدالحميد احمد البرديني
19o184تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهايدى عبدالوهاب محمد عبدالوهاب
57o851هندسة اسيوطادهم طارق نبيه ابراهيم عبد النبى
هندسة المـــنيامحمد جمال عبد هللا عبد العظيم66548
صيدله االسكندريههانى حمدى محمد  عبد الحميد توتو439517
هندسة شبرا بنهاصبحى مصطفى صبحى عبدالرحمـــن288992
صيدله طنطامحمد على مصطفى صبرة362698
64o963طب بنهامحمد كارم محمد على جبريل
هندسة االسكندريهمحمد هشــام محمد عبد الحافظ محمد456791
5914o8صيدله المـــنصورهجهاد محمد الشحات عبده احمد
2o2o32تجاره القاهرهمحمود محمد ياسين محمود
413o69صيدله االسكندريهعبدهللا عصام حمزة محمد ابو زيد
426o64تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد عبد السالم محمد طلبة فايد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن اشرف صالح حسن213545
السن عين شمساسماء محمد السيد السيد موسى587197
27oo49اداب حلوانمحمود مهدى عبدالهادى موسى
تربية رياضيه / بنات كفر الشيخاميمه ابراهيم السيد ابراهيم كعبار374141
تجاره عين شمسلبنى مدحت حنفى محمد133889
طب القاهرهعمرو عالء الدين عبد الرحمـــن عباس14386
7888ooطب االسماعيليه ج قناة السويسسلوى احمد محمد على
رياض اطفال بورسعيداميره سلمان محمود احمد هاللى662243
81289oاداب سوهاجنغم اشرف عبد الحميد احمد
5o4o55صيدلة بورسعيداحمد فهمى فهمى عطيه سعيد
35o588طب بيطرى االسكندريهمـــنة هللا محمود فوزى احمد هالل
هندسة المـــنياموسى ناجح موريد امين728644
3oo229طب بيطرى بنهااسماء السيد على سالم
23o922صيدله حلوانمحمد كامل محمد صبحى رجب
اداب االسكندريهندى محمد السيد محمد برمو428268
تجاره كفر الشيخمحمود سامى طلب المغازى خضر381856
تجاره المـــنصورهاحمد سعد محمد عبد هللا الديب578494
طب بيطرى بنى سويفاميره سيد عبد هللا توفيق69252
هندسة المـــنصورهاحمد عاصم على الدسوقى الفره562424
تربية الزقازيقايه صالح محمد حفنى على السيد637867
29o385التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاناسيمون بشــاره ميالد بشــاره
تجاره اسيوطاحمد محمد مصطفى مهني792649
281o71هندسة شبرا بنهااحمد حسام يونس عواد
نوعية الزقازيقساره جابر عطا احمد الشــاعر643334
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحسين سامى يوسف سيف النصر243689
صيدله المـــنصورهمحمد خالد حسن عباس562348
تربية اسكندريةدينا مصطفى السيد محمد العدلى419475
2o7o56تجاره عين شمسمريم ماجد فريد حلقه
5742o7طب المـــنصورهدنيا ايمـــن محمد ابراهيم رضوان
8o2442هندسة اسيوطعماد محمود عبد العليم عبد العال
2o3548اعالم القاهرههاجر رجب صالح محمد
تربية ابتدائي قنا ج الواديإسراء احمد عبد القادر احمد744958
431o37تجاره دمـــنهورإسراء رجب محمود محمد الشيخ
2943o2اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحشريف محمد طارق رفاعى ابراهيم
اداب انتساب موجه االسكندريهتغريد ناصر رضوان عبد الدايم424679
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56o36هندسة القاهرهمصطفى حسن سعيد حسن
هندسة كفر الشيخمحمد عبد العال محمد محمود الجرن373741
السن المـــنيامها محمد السيد ابراهيم الشــافعى525479
كلية طب أسواننوران حامد حسين محمود819213
تربية قنا ج جنوب الوادىرحاب محمد عبدالقادر احمد744981
1217ooصيدله القاهرهباسم ابراهيم اسماعيل عيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه عبد السالم محمد حسن نعناع148642
السن المـــنيامحمود نور الدين احمد محمد717964
7881o7السن المـــنياامل محمد جابر على
72o477تربية المـــنياهاجر محمد اسماعيل جبريل
تجاره عين شمسملك محمود نورالدين محمود عطيه196233
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد طارق السيد عبدهللا النبراوى235632
521o32هندسة الزقازيقاحمد محمد السيد حسن عمر
3719o7طب كفر الشيخمحمود حسنى عبد القادر مـــنصور
اداب الزقازيقميار محمد عبدالحميد سليمان641535
هندسة المـــنصورهمحمد عصام محمود ابراهيم عبد القادر562736
طب بورسعيدنبيل محمود محمد حسن591128
صيدله االسكندريهمونيكا عادل بباوي مترى جرجس438916
5o1468تربية جامعة دمياطزهراء أحمد حسن الصياد
3o749هندسة الفيوممحمود حسن محمود عبد العزيز الجارحي
6414o3تربية طفوله الزقازيقسلمى عبد الغفار صبحي عبد الغفار على
5o5151اداب جامعة دمياطاموره فؤاد عبد الراضى طلبه البساطى
14o39oكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسيمـــنى عبد العزيز عبد النبى النبراوى
5469oتجاره القاهرهمـــنصور سعيد مـــنصور احمد
4311o8تربية ابتدائي دمـــنهورعزه محمد أحمد السيد زايد
حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسهشــام محمد على نجا  العمالوى664393
569o84طب اسنان المـــنصورهمحمد رفيق ابراهيم الشحات ابونار
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمحمد سيد بركات مسعود742562
فنون جميله فنون االقصرمي نشــات مصطفى محمود المصري647331
السن المـــنياورده خلف بسطا بولس729322
4386o5طب اسنان االسكندريهفيروز محمد أحمد عبده صالح
حقوق بنى سويفاحمد عزمي غانم سويلم68889
36oo93تربية طنطاأمينه عصام عبد الفتاح محمد إمام
6o12oاداب انتساب موجه القاهرهايه حماده سعيد عطيه
نوعية المـــنياحسام محمد صالح خلف714948
4o522التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةبسنت اشرف جمال محمد دعبس
طب اسيوطروز ناجى نصيف نصر هللا786686
تربية أساسي اسكندريةهدى صالح الدين أحمد أدم حسين423812
تجاره القاهرهعال عادل محمد محمد عرفه14882
23o4o7تجاره بنهااحمد فوزى محمد على
267o4تجاره القاهرهكريم ياسر عبد الحكيم محمود
14o336السن عين شمسفاطمه على حمدى محمد
2o2526كلية البنات آداب عين شمسمى يسرى عبدالهادى عبدالجواد
5212o7تربية طفوله الزقازيقنورا اشرف عبدالغفار مـــناوى
اداب الفيوممى احمد محمد على عباس72757
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايهاب زكى على البحيرى269151
كلية رياض االطفال اسيوطعال علم عبد العليم عبد العزيز794185
2o6792تربية عين شمسايه جابر محمد على خليل
هندسة المـــنياكيرلس ميالد عادل نجيب717443
اداب حلوانهدير عبدالمـــنعم عبدالعال ابوزيد275425
تربية المـــنصورهعلياء شحاته عبد القادر الشوربجى566729
هندسة عين شمسمـــنه هللا احمد بدوى محمد266516
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79921oاداب اسيوطمصطفى عبد الرحيم احمد عبد الرحيم
6853oتربية ابتدائي بنى سويفنعمة جابر محمد شــافعي
طب بيطرى القاهرهمحمود عبد اللطيف سعيد خليفة154726
56532oعالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد شكرى مصطفى عبد المقصود
تجاره كفر الشيخمحمد سعيد محمد احمد اسماعيل342966
36459oسياحه وفنادق المـــنصورةجيالن هشــام احمد محمد شعبان
اداب قنا ج جنوب الوادىهيام عصام حسين عثمان734914
335o6oهندسة االسكندريهمونيكا ثروت مختار ميخائيل
تجاره المـــنصورهمحمد اشرف محمد عبد هللا غنيم572982
طب المـــنيامـــنه هللا محمد فاروق حسن717132
8o4947تربية ابتدائي سوهاجعبد الواحد ناجح محمود اسماعيل
حقوق عين شمسحبيبه ياسر محمد الجوهرى121178
تجاره بور سعيدعلى محمد شحاته الخميسى محمد593476
هندسة الزقازيقايمـــن سعيد عبد النبى محمد515898
718o41صيدلة المـــنيامحمد احمد صدقى احمد
12381oهندسة حلوانيحيى محمد عبد الحميد عبد العال
4979o2تربية طفوله طنطافاطمة سامى سليمان عوض هللا حمامة
هندسة الزقازيقمحمد ابراهيم عبد الحميد الشحات644659
376o16تربية كفر الشيخاسماعيل ابراهيم عبدربه السيد علي
هندسة شبرا بنهامحمد حسين مسعد محمد غنيم272988
نوعية الزقازيقاالء عبدالرؤف عبدالسالم على648141
تربية الفيوماحمد محمد احمد بيومي71946
هندسة اسيوطمحمد عادل عبدهللا خالد748891
74o289تربية ابتدائي قنا ج الواديرحاب حماده عبد الحميد عبد هللا
طب بيطرى القاهرهناردين طلعت رمزى شند153866
57355oصيدله المـــنصورهدعاء السيد على عبد العظيم السيد على
هندسة االسكندريهمحمد ابراهيم عبد الجواد القرنشــاوى459349
547o4طب القاهرهاحمد عمار عجمى ابراهيم
349o37صيدله االسكندريهفاطمة محمد محمد السيد مصطفى
تجاره القاهرهكيرلس كمال كامل طوس38592
اداب الزقازيقايه محمد غريب عبدالمـــنعم523315
816o96صيدلة سوهاجاحمد جابر خلف حسين
هندسة المطريه جامعة حلوانريم عزت حسين عبد الحافظ محمد116737
8o6oo5تربية ابتدائي سوهاجمحمد جمال ابو الوفا عبد العال
662o49كلية أداب بورسعيدداليا احمد ابراهيم محمد حجازى
82347oاداب قنا ج جنوب الوادىعطيفة يوسف محمد حسب هللا
8o1794اداب اسيوطرحاب عصام السيد عبد الرحمـــن
اداب طنطامحمد شمس الدين عبد الفتاح النشرتى362789
تربية عين شمسورده سعيد ابراهيم سعيد44693
6484o2هندسة المـــنيامهاب محمد السيد حسن ابراهيم
3o2251هندسة اسيوطمحمد مصطفى محمد فهيم احمد
15343oهندسة القاهرهطارق محمد حنفى اسماعيل
57637oاداب المـــنصورهمها جابر يوسف محمد ابوالغيط
هندسة الفيوممصطفى عيد امين محمد79236
تربية طنطادينا عبد الخالق ابو اليزيد شهاب367751
732o56تربية قنا ج جنوب الوادىايه رمضان حسين على
43137oتربية طفوله ج دمـــنهوربدور محمد احمد عبدالرحيم
 تربية الساداتمحمود كمال خليفه بكر224691
تجاره اسيوطسكينه ممدوح شوقي حسين796454
71525oطب االسنان المـــنياهبة حمادة الحامدى زيدان
طب طنطاسعد الدين عبد الفتاح محمد عبد الحميد حميسه355588
651o3طب بنى سويفصفاء درويش مصطفى سيد
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41152oالسن عين شمسمحمد احمد حسين محمد على شريف
اداب بنهانشوى عبدالمعطى محمد شريف294424
نوعية المـــنياهدى لملوم حسن محمد724566
نوعية طنطاامـــنيه محمد المغاورى الششتاوى حسن زيادة489265
نوعية طنطاأسماء محمد حامد عبد هللا493347
563oooرياض اطفال المـــنصورهاسراء جمال اسماعيل ابراهيم
تربية ابتدائي اسوانمروه جامع على محمد824432
اداب طنطاروان اسامة ابراهيم عبد الرحمـــن عطية485371
طب بورسعيدايمان محمد ابراهيم محمد ابراهيم االمام592888
اداب اسيوطشهيره محمد جالل ابو العال795499
هندسة االسكندريهعلي عبد الرحمـــن ابو الحمد عبد العال342119
تجاره المـــنصورهصبرى عصام محمد عبادى قاسم575796
كلية بنات شعبه طفوله عين شمساسراء سمير حسن محمود131986
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفعبد الرحمـــن ضياء الدين عبد الهادي السيد سنجر73959
65o354رياض اطفال المـــنصورهداليا ابوزيد شحاته سليم
637o57تجاره الزقازيقباسم احمد الشحات محمد عوض
كلية هندسة بنهااحمد عماد احمد حسانين276536
19278oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهند فؤاد عبدالظاهر محمود
34o163اداب االسكندريهاية عبد المقصود حسنين عبد المطلب
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء هشــام عبد هللا عز الرجال المغازى596711
تربية ابتدائي سوهاجريهام ممدوح السيد سليمان815774
تجاره عين شمسمونيكا جرجس محروس عوض هللا293539
طب اسنان طنطامحمد انور السيد الخولى219932
اداب طنطاآيه محمد محمد العزب عاجه366996
565o98صيدلة بورسعيدامانى خالد ابراهيم الدسوقى عبد الرحمـــن
5733o4هندسة المـــنصورهمحمود جالل مصباح عبد الرحمـــن رمضان
4286o8تربية ابتدائي دمـــنهورمريم عالء الدين على محمد عموش
صيدله المـــنصورهعزيزه رفعت بدير البربرى494451
تربية ابتدائي طنطااسراء مـــنصور السيد إبراهيم الحصاوى354876
69o47هندسة بني سويفحسام خالد شلقامي مجوده
هندسة عين شمسميار خالد محمد سمير حسن192252
799o58اداب اسيوطمؤمـــنه محمود يوسف تمام
تربية االسماعيليهاميره ناصر عبد التواب عبد الحليم652132
هندسة الزقازيقمحمد أحمد وصفي محمد إبراهيم521632
هندسة اسيوطعمر رضا فؤاد محمد145227
صيدله طنطاامـــنيه احمد عبد الحميد محمد عيسى492452
3o4262طب اسنان عين شمسبسنت احمد محمد محمد متولى
تربية ابتدائي االسماعيليهمحمد عبده احمد عبده656241
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانامانى سالم محمد عبد الغفار55375
79114oطب اسيوطمـــنه هللا سيد محمد سيد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ايمـــن محمد شوقى فتح الباب213874
382o24نوعية كفر الشيخصباح عبد الرحمـــن السيد احمد الحديدى
3614o5تجاره طنطااندرو ايمـــن صبحى توفيق سعد
السن المـــنياسعيد خلف عرفة عبد الوهاب63679
تجاره بور سعيداحمد عالء محمود مهدى على663177
حقوق االسكندريهبسنت حمدى زكى ابراهيم الشــاذلى423898
43o474السن عين شمسمروة عالء عبد النبى الهريدى
اثار القاهرهايه سالم نزيه سالم293595
هندسة الزقازيقعبد هللا محمود حلمى عبد هللا عنتر564646
13oo1اداب عين شمساحمد محمد فاروق النجار
هندسة طنطامحمد سامح عبدالحميد ابراهيم الموجى358578
تربية اسيوطهبه هللا ممدوح محمود مصطفى786987
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اداب انتساب موجه االسكندريهمريم يسرى السيد ابراهيم قنديل347756
3o3113تجاره بنهامحمد فوزى اسماعيل محمد عبدالنبي
صيدله القاهرهمحمد حماده محمد احمد14362
4127o6صيدله االسكندريهضحي احمد فهمي محمد عبدهللا
تجاره بنى سويفمحمد احمد عبد الفتاح عبد الغفار717491
هندسة شبرا بنهاسليم السيد محمد فتحى السيد ابراهيم311672
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود مختار مختار حسن119785
تجاره بنى سويفاحمد سامى احمد محمد717876
4o662تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتقى اسامه عامر سنوسى
597o34اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاحمد هشــام هالل عبد اللطيف
46o119هندسة االسكندريهعمر ناصر مبروك عبد الغني
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد اشرف ابراهيم مصطفى الغايش378728
تربية نوعية اسوانفاطمه سيد ابراهيم عبد السيد821174
578o47تربية المـــنصورههند ابراهيم عبد الحاكم سالمه العجوز
تجاره اسيوطساره عبد الرحيم عبد العليم عبد الرحيم786977
81285oتجاره سوهاجزينب اشرف جابر احمد
طب المـــنصورهاسماء ابراهيم محمد عبد الفتاح حالوه591385
49o124طب بنهاياسمين على محمد الشــافعى على
السن عين شمسجهاد جمال ميرغنى ابراهيم132392
3437o8تربية أساسي اسكندريةمحمد اشرف ابراهيم حسن السعدنى
اداب القاهرهنورالدين طارق حسن حنفى197297
14959oصيدله القاهرهاحمد ياسر احمد محمد هدهود
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمرو اسالم فهمى محمد حجازى658269
8o8535حقوق سوهاجيوسف محمد محمد محمد ابراهيم
 تربية الساداتاميره سعيد عبدالعاطى محمد228967
تربية طفوله ج دمـــنهورأسماء عمر خليل الغول429246
نوعية اشمونايناس عبدالحكيم ابراهيم األشمونى225363
188o53اثار القاهرهلبنى ابراهيم محمد عبدالعليم
22o1o6تربية ابتدائي الساداتمـــنار السيد محمد مصطفى
1147o1هندسة عين شمسحسام الدين خالد محمد على الشــاعر
اداب عين شمساسراء سيد محمود ابراهيم283437
كلية األلسن كفر الشيخمحمد محمود حجاج البندارى حجاج421581
58o776هندسة الزقازيقمحمد ياسر يحيى المخزنجى
تربية كفر الشيخمحمد إبراهيم محمد الصادق368947
اداب المـــنصورهمها محمود احمد العشرى الوكيل563428
7229o1تجاره بنى سويفمحمد ابراهيم سعد ذكي
تربية طفوله اإلسكندريةداليا محمد السيد عبداللطيف339886
33514oفنون جميله عماره ج االسكندريهنور أحمد شوقى شــاهين
65o13طب حلواناسراء بريك عبد الحميد احمد
هندسة عين شمساياد احمد محمد مدحت الفلكى114696
3o541هندسة حلوانامير اسامه محمد حجاج
تربية رياضيه / بنات المـــنياابتسام كمال على احمد715621
تجاره عين شمسريم محمد محمد صبرى حافظ114215
طب عين شمسعمر خالد محمود على عميرة187121
تجاره عين شمسزينب محمد سعيد محمد145979
صيدله المـــنصورهاحمد صبحى عبد المعطى حجازى حسانين587744
تجاره عين شمسمروه محمود عطا عامر187932
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق محمد على عبد الحافظ خليل129874
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد صالح محمد اإلمام234856
8111o4طب سوهاجاميره اسامه احمد عباس
اداب المـــنصورهأسماء محمد أحمد بيومى493967
ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسكارولين بشير نعيم بشير جميل114432

Page 2267 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
نوعية اشمونرقيه رفعت فاروق عبدالفتاح225967
8o1495حقوق اسيوطمصطفى سيد حلمي صالح
6586oكلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفدعاء عبد المجيد امام عبد المجيد
646o64تجاره الزقازيقنشوى احمد حسن محمد السيد
8o9164كلية الطب بقناكرستينا وجيه جرجس شكرى
اداب االسكندريهمحمد على عبد المـــنعم شعبان محمد416361
66o2o9تربية ابتدائي بور سعيدالباشــا عادل رمضان عبد الفتاح
طب عين شمسايات ناصر محمد احمد293644
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره يسرى ابراهيم السيد44898
هندسة المـــنصورهايه احمد محمد احمد على صبح589319
19o218تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه هللا محمد ابراهيم عبدالعزيز على
تجاره بنهامحمد عبدالباسط نعمان مهدى عمارة279162
5o4666علوم جامعة دمياطعطاء خضر أبو المعاطى محمد نصر
عالج طبيعى القاهرهفاطمه السيد السيد على291277
66o78تجاره بنى سويفمحمد صالح محمد محمود
5o7733تجاره جامعة دمياطامـــنيه محمد محمد توفيق جبر مراد
صيدله طنطااحمد السيد توفيق خضير366219
42949oاداب دمـــنهورنورا سامى محسن عبد العاطى خير هللا
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسنورهان سباعى ذكى رمضان عبد الكريم661884
2239o3تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد فتحى عبدالفتاح شهده
اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه محمد عباس طه على42334
هندسة عين شمسحسام ابو الفتوح احمد عبد الحميد العميرى119245
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانزينب رجائي محمد ابراهيم135923
اداب القاهرههبة حسن احمد علي ابو العز37269
نوعية بنهااسماء مجدى عفيفى عبدالبر231595
اداب الزقازيقسماح محمد العنانى عبد الشــافى حسون588142
اداب الفيوممحمد رمضان امين خالد72952
السن عين شمسمـــنة هللا محمد فريد عبد المـــنعم134243
صيدله المـــنصورهامانى عاطف عبد المجيد محمد غنيم577382
صيدله الزقازيقمحمود محمد عثمان السيد حسن525148
2285o5علوم بنهاياسمين حلمى محمد محمود
2o196oحقوق القاهرهخالد عياد مصطفى احمد
511o16طب الزقازيقمحمود عبد الحميد عبد المقصود على
623o8تجاره بنى سويفمريم ناصر محمد على
تربية الفيومعال حامد محمد حسن76662
اداب االسكندريهاحمد محمد خميس عبد السالم محمد343134
2763o8تجاره بنهامحمد رمضان عبدالسميع دياب
طب بيطرى المـــنصورهناديه محمد بشير محمد574864
54o67تجاره القاهرهعبد الرحمـــن محمدعفت عطيه محمد
طب بيطرى المـــنصورهمـــنار محمد عبدالسالم البيومى درويش493837
هندسة الزقازيقاحمد محمد رضا جودة على حسانين641331
هندسة الفيومندا محمود جمعه عبد اللطيف75955
567o94صيدله طنطاساره احمد محمود يوسف سالم
اداب القاهرهاميره محمد رمضان عشماوى128155
65327oكلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةمرام محمود خالد ابراهيم
8o145تربية ابتدائي الفيوماسماء صبرى عشرى محمد ميزار
طب اسنان طنطاندا مسعود عبداللطيف ضيف هللا452175
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد عبد المجيد محمد عبد العزيز155568
تربية جامعة السويسشيماء احمد عبدالجليل سلطان658643
تربية ابتدائي بور سعيدميرنا كامل خليل ميخائيل662732
السن عين شمسياسمينا عبد الرؤف ابا زيد عبد الجليل37282
تجاره عين شمسمحمد امين عبده محمد جزر289713
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اداب طنطارقيه عبدالمولى محمد توفيق حسونه356513
اداب طنطاياسمين حلمى على نصر497533
5746o7طب اسنان المـــنصورهساره حسن فريد عبد الونيس على
هندسة االسكندريهزكى هيثم زكى السيد فراج344533
تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمود رضا محمد سراج494987
3o3694اداب عين شمسعمرو نبيل عبدالحليم محمود
هندسة كفر الشيخمحمد فاروق السعيد محمد يوسف381796
نوعية اسيوطانوار رفعت على سيد798141
حقوق بنى سويفشــاهى احمد عبد الفتاح حسن64531
497o67تجاره طنطااحمد مصطفى محمد حلمى ابو الشدايد
تجاره االسكندريهنهى سعيد محمد محمد حبلص346431
8o8576صيدلة اسيوطاندور مـــنير شفيق جلوعه
صيدلة اسيوطعبدالرحمـــن احمد محمد التايه744626
طب المـــنصورهفارس محمد جمعه على محمد النجار591367
طب بيطرى اسيوطهشــام السيد محمود عالم798877
تربية نوعية اسوانسحر محمد بسطاوى عيدسليمان833951
56o475هندسة المـــنصورهمحمد عمرو السيد عبد الرحمـــن السيسي
44o77oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد محمد احمد عبد الحليم البابلي
37188oطب بيطرى كفر الشيخخالد هشــام صابر فتوح رامون
نوعية جيزهيسرا عيسى عبده ابراهيم24651
رياض اطفال بنى سويفكارولين رضا شحاته وهبه718423
466o1صيدله القاهرهغصون محمد عبد الرحمـــن زايد
تجاره اسيوطمحمد عبد السالم عبد االمام حسين792685
56o517هندسة كفر الشيخيوسف مصطفى محمد متولى عبده
حقوق االسكندريهمـــنة هللا اكرم احمد السيد احمد417843
تجاره بنى سويفشيرين رمضان محروس عبد الرازق71716
اعالم القاهرهيوسف عالءالدين محمد قطب15162
رياض اطفال بورسعيدرباب السيد حسن السيد الشرقاوى661525
52829oهندسة الزقازيقمحمد عابد السيد عبد الحليم
489o24هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةايمـــن احمد مسعد طلبه خضر
819o76اداب اسوانايه حربى عبد العال متولى
792o8هندسة الفيومطارق زيدان عثمان زيدان
4355o2صيدله االسكندريهجانا نعيم شكرى يوسف
تربية سوهاجنورهان عصام جالل عبد العال812355
اداب الزقازيقاسراء صابر السيد صابر642552
تجاره انتساب موجه االسكندريهخالد على ابراهيم محب على زعلوك418826
59o151صيدله المـــنصورهامـــنيه عالء على السيد ابو الوفا
381o32تربية رياضيه بنين كفر الشيخمحمد مـــنصور سعد محمد عوض
تجاره دمـــنهوراسالم السيد على عبد العليم بدوى غراب426863
83261oصيدلة سوهاجارميا عصام وديد شنوده
522o99فنون جميله فنون المـــنياآالء عادل محمد محمد جمعه
4353o9طب اسنان االسكندريهداليا احمد زين العابدين أحمد
تجاره االسكندريهميار مصطفى زكى طه عبد المطلب347322
اداب الفيومهند عبد التواب مرسى محمد73249
تجاره عين شمسشريف محمد عثمان ابراهيم47826
طب اسنان المـــنصورهفريد سمير عبد الفتاح عبد الهادى564213
اداب حلوانسلمي رأفت عبد الفتاح عبد الغني15588
14ooo1طب بيطرى القاهرهمحمد سيد عبد الرؤوف عوض
تجاره كفر الشيخاحمد رضا السيد شحاته418747
4854o2تربية ابتدائي طنطافاطمه على عبدالغفار حبيب
65o848تجاره الزقازيقمؤمـــن خالد محمد عواد محمد
7433o4تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد عمر عليو عمر
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اداب القاهرهلبنى احمد محمد كمال البستاوى121526
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسهاجر احمد حسن سيد محمد283866
فنون جميله فنون االقصرمـــنة هللا مسعد عبدالرزاق عبدالحليم الفحام351555
طب بيطرى المـــنصورهعمر كمال ابراهيم  عبدالرحمـــن سعد487457
صيدله االسكندريهخالد إبراهيم سعيد مبروك العرند369974
31o96تربية عين شمسرباب احمد غريب احمد
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفعبد الرحمـــن عصام عبد الوهاب تونى711574
تربية طفوله طنطازينب سعيد عثمان الفرارجي367324
هندسة عين شمسربا مصطفى محمد حلمي عباس119839
تربية رياضيه / بنات المـــنياسلمى سالمه رسمى رمضان722197
تربية ابتدائي عين شمسسحر طارق ابراهيم محمود22884
14299oصيدله حلوانرامز ماهر شحاته وهبه
8o9oo2تربية سوهاجساره محمد محمد عبد الرحيم
تجاره الزقازيقمحمود محمد عبد هللا نعمه هللا643283
اداب االسكندريهوسام مـــنصور السيد عبدالسالم يونس428296
كلية أداب بورسعيدمحمد عالء محمد عيد حامد663966
1492o6هندسة حلوانايات عاطف محمد عبد العزيز عبده
طب اسنان عين شمسهنا وائل صالح عبد الحميد العباسى144574
32o1oهندسة القاهرهمحمود احمد السيد احمد كساب
374o32هندسة كفر الشيخحسن عالء الدين محمد محمود فودة
طب بيطرى جامعة الساداتتقا سعيد احمد زهران226219
829o59صيدلة سوهاجمحمد محمود احمد محمدين
فنون جميله فنون ج االسكندريهمحمد فرج محمد بركات371649
تربية قنا ج جنوب الوادىندى يوسف فرح غالي745358
هندسة الزقازيقاحمد عبدالرحمـــن محمود السيد522581
تربية نوعية اسواناميره خالد محمد محمود821138
2718o5اداب عين شمسرحمه خالد سيد احمد عبدالفتاح
35o9o9تربية طفوله اإلسكندريةدينا فتحى امين هندى
67314oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاحمد خالد محمد فتحى عبدالعزيز
صيدله طنطاريهام طه دسوقى محمد285164
تربية المـــنصورهمديحه محمد على السيد على بدر578173
عالج طبيعى القاهرهمروه حسن احمد محمد الشبشيرى644426
هندسة عين شمساحمد مصطفى عبد الفتاح مصطفى145467
5243o5نوعية الزقازيقرضا مسعد مجاهد السيد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد سامى احمد جاد235123
تربية ابتدائي اسوانايمان محمد صالح الدين محمود822355
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةشروق محمد صالح محمد على صالح347629
8344o7كلية الطب البيطرى جامعة أسوانضحى صالح سيد حسن
صيدله حلوانشذى رضا عبد الخالق رجب493381
278o53طب بنهافاطمه رضا محمد عبدالحميد
صيدله طنطاعبد الفتاح أحمد عبد الفتاح العيسوى عالم358742
56o337هندسة المـــنصورهمحمد فريد شوقى عبد الحى
هندسة المـــنصورهمحمد خيرى عبد الملك ابوعلى591533
تربية كفر الشيخسارة جالل عبدالحميد مكاوى شلبى382523
كلية الطب بقنافاطمه محمد حسن محمد744267
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود عبد العزيز عبد الحفيظ عطيه23711
19311oحقوق القاهرهساره شريف سعد محمود
نوعية المـــنياهدير صابر محمد علي727555
اداب عين شمسهاجر محمد احمد مرسى292168
تجاره اسيوطاحمد مصطفى محمد محمد799451
2649o6تربية عين شمسدعاء صالح الدين ابوالفتوح محمد
تجاره االسكندريهمحمد عبدالدايم السيد عبدالدايم337461

Page 2270 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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197o65السن عين شمسنورهللا رمضان بكرى محمد عمران
هندسة االسكندريهمارك هانى ميالد بشــاى413822
تربية رياضية بنين بنهامصطفى حامد على على عبدالمعطى276424
9oo35طب بنى سويفالزهراء عبد المـــنجى ابو الخير حسين
صيدلة اسيوطاميره حنفى محمود سيد794314
75565oصيدلة اسيوطاميمه على عبد المجيد عثمان
اداب االسكندريهنسمه عادل محمود عبد العاطى وهب هللا417535
2o6258تربية عين شمسمريم محسن محمد عبدالباقى شريف
35o682هندسة االسكندريهشروق سالمه محمد محمد سالمه
19218oالسن عين شمسايه عاطف عثمان محمد
657o95سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسمحمد خليل محجوب عثمان
11837oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةجيالن احمد رؤوف حامد محمد
حقوق طنطاأسماء عبد اللطيف محمود أبو ريا485325
2o1826تجاره القاهرهحسام حسن سيد عبدالقادر
741o54برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد خالد احمد موسى
طب الزقازيقعبد هللا عادل عبد الفتاح عباس564155
هندسة اسيوطمحمد احمد حسين محمد745917
تربية طفوله شبين الكومانتصار عبدالسالم محمد عبدالسالم224867
3oo366تجاره بنهااحمد طارق عبدهللا عبدالرحمـــن
تربية ابتدائي طنطاجهاد مدحت عاطف ابراهيم الشنشوري354788
تربية ابتدائي سوهاجاحمد عادل فوزى هاشم815798
هندسة المـــنصورهاحمد عبد هللا عبد الستار شمه491798
تجاره انتساب موجه  عين شمسامانى صبرى السيد احمد السيد144222
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورعمرو أحمد محمد الطيب أحمد بديوى443782
هندسة المـــنصورهاحمد ماهر مصطفى محمد583633
صيدله القاهرهفاطمة الزهراء محمد سيد حسن124348
اداب بنى سويفاسماء شعبان سيد فرج هللا69865
السن عين شمسمادونا ادهم عبد هللا يعقوب133824
هندسة االسكندريهأنس أيمـــن أحمد على مسعود338493
8298o8هندسة سوهاجياسمين محمد السيد امين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا ناصر محمد شــاكر79325
طب المـــنياساره عماد يوسف عزب726994
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايمان محمدى السيد محمد المكاوى236663
اداب عين شمسمينا كمال عبدهللا اسحاق281376
تجاره انتساب موجه قاهرهدنيا بدرالدين حسنين السيد47494
اداب الزقازيقمحمد اسامة حجازى عبد العزيز516949
4113o3اداب االسكندريهمريم ايمـــن رضوان علي رضوان
تربية ابتدائي طنطامصطفى محمود محمد السيد سالم357182
تربية ابتدائي طنطامحمد محمد محروس مصطفى المدبوح488631
هندسة اسيوطريم سمير عبد الغنى مجاهد347182
طب اسنان المـــنصورهسلمى محمد صالح محمد النحاس561155
64526oنوعية الزقازيقمحمود محمد جمعه محمد مصطفى
اداب طنطااحمد محمد عبدالفتاح مصطفي الجندي426922
هندسة اسيوطنادر السيد فوزى عبدالرازق284453
هندسة المـــنصورهعمرو اسعد مصطفى احمد صالح577843
هندسة طنطامحمد سمير محمد الخولى362371
علوم االسكندريهاسراء محمد عبد القادر عبد هللا433899
52o568تجاره الزقازيقطارق عبدالمـــنعم ابراهيم احمد حسانين
هندسة االسكندريهكريستين ناصر اسحق ارمانيوس349878
تربية سوهاجمياده عبد هللا رضوان حسنين812259
هندسة المطريه جامعة حلوانخالد حسن سيد محمود24286
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسعمر محمود محمد على الروينى635833
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كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخآية عبد الناصر محمد عاشور385318
تجاره المـــنصورهمحمود السيد السيد عبد العظيم588693
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسالم طه محمود ابراهيم الخرزاتى371689
تجاره القاهرهرضوى محمد فتحي عبد الرحمـــن27845
هندسة المـــنصورهمحمد على المعداوى عبد العزيز573638
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد تامر حافظ السيد جمعه227711
51337oصيدله االسماعيليه ج قناة السويسعبد الرحمـــن محمد نبوى محمد محمود
طب بيطرى جامعة الساداتريم حاتم عبدالعزيز عماره233972
29o426التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره بدوى فوزى مختار احمد
794o1oهندسة اسيوطعبد المجيد محمد صابر محمد
3565o1نوعية طنطاايمان خالد طه ابوطالب
طب طنطااالء مسعد احمد احمد عدس496573
اداب اسيوطتيسير محمد هشــام حسنى789326
66o736نوعية بور سعيدمحمود محمد احمد تمام سالمة
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةسندس محمد انور محمد656313
اداب بنى سويفاحمد صالح احمد عبد الجيد68128
تجاره عين شمسمرام محمود محمد حامد196231
تربية المـــنيابسمه عادل جميل مهدى723397
كلية البنات آداب عين شمسمـــنة هللا جمال عبد المـــنعم دسوقى14566
3oo959نوعية بنهاسالى محمد السيد سالم
51o747تجاره الزقازيقشــاهندة عصام عبد الفتاح محمد عبد العال
اداب الزقازيقايه احمد حسين عبدالقادر642582
تربية نوعية اسوانتقي خالد احمدالسيد تاج الدين821145
طب االسنان المـــنياضحى محمد عباس عبد القادر712991
تربية دمـــنهوراالء اشرف محمد مـــنصور428518
صيدله بنى سويفجمال محمد محمود يونس66657
36o1o8تجاره طنطاايه خالد مصطفى على حسن
8o3921تجاره سوهاجخالد احمد السيد على
تربية ابتدائي قنا ج الواديآالء محروص ابوالوفا برعي734574
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمها خليل عيد سليمان64984
كلية األلسن سوهاجتقى حسن على ابراهيم188899
43o98oتربية طفوله ج دمـــنهوررحمة شعبان على نجم
56o161طب المـــنصورهعمار ياسر محى الدين على الخطيب
هندسة المـــنيااسالم محمد سيد درويش754583
57338oتجاره المـــنصورهمحمد ابسام عبد السميع محمود
573oo2تجاره كفر الشيخمحمد فوزى عبد هللا عبد العزيز عالم
65o546تجاره الزقازيقاحمد على محمد حسانين محمد كرسوع
214o66اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد حموده ابراهيم زايد
حقوق الزقازيقمحمد يحى محمد عبدة651446
هندسة المـــنصورهوفيق محمد وفيق الشعراوى499684
كلية البنات آداب عين شمسمارينا نشــات زكرى ميخائيل274395
3487o8تجاره االسكندريهايه اشرف صابر محمد محمود الخولي
795o96اداب اسيوطاسالم صالح احمد حسانين
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعماد ابراهيم مـــنصور محمد141846
اداب بنى سويفنادر عبد العظيم عبد العظيم ابراهيم68175
3o5314هندسة اسيوطعبدهللا محى الدين محمد محمود عبدالجواد
57o68oتجاره المـــنصورهمحمد شكرى رضوان عبد ربه الشهاوى
كلية هندسة بنهامصطفى حامد محمد ابراهيم الدويك228287
51o74oتربية ابتدائي الزقازيقدنيا الطاهر محمد ذكى عطيه عبيد
اداب اسيوطمريم عادل سمير جيد795414
تجاره القاهرهشهيره العربى مروان رزق34377
7234o1نوعية موسيقيه المـــنيارفيدة عالء الدين على حسن
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صيدله حلوانمحمد يحيى سيد ذكي291457
كلية البنات آداب عين شمساسماء شعبان محمد عبد الموجود55373
562o24تجاره المـــنصورهمحمود محمد رشــاد متولى
هندسة المـــنصورهمريم فرحات على احمد اسماعيل564563
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد فتحى الشــافعى شلبى226962
65o617اداب الزقازيقريم حسين احمد على عبد العال
5o5634هندسة المـــنصورهمـــنه هللا مصطفى فتحى مصطفى وهبه
335o23اداب االسكندريهميرنا اشرف خميس عبده امين
تربية اسيوطايه محمد محمود بخيت798898
2o61o6تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء هشــام فتحى محمد عبد الهادى
نوعية اشمونايمان عادل محمد حلمى البوهى226449
267o9تجاره عين شمسمحمد احمد كمال الدين زكى
57o8o5طب بيطرى المـــنصورهمهند عبد العزيز السيد الجراحى
2o3828اداب انتساب موجه حلوانشيرين احمد طه محمد مصطفى
تجاره المـــنصورهمهاب ابراهيم عبد الرحمـــن الدسوقى565477
66o9o2كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةرنيم طارق رفعت محمود مرعى
تجاره عين شمسرائد محمد مصطفى زيد293911
15o763هندسة حلوانيوسف ايهاب عطا يوسف
64o361تجاره عين شمسرومانى فيلبس يونان مينا
تربية االسماعيليهدينا حلمى عيسى على653759
اداب طنطااسماء عبدالمحسن حسن شكر491574
تربية أساسي اسكندريةآيه يسرى سعد زغلول محمد شرف الدين419739
5858o8اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةامـــنيه سيد احمد سيد احمد محمد البصيلى
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن احمد موسى احمد54612
 تربية الساداتدينا حسن عبدهللا نافع عبدالحكم219671
1552o8تربية حلوانايه محمد عبد هللا ابو العال
121o25تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعلى خيري احمد حسين
اداب المـــنيااميره على سيد على727531
هندسة االسكندريهروان عصام حامد عبد القوى عمار346521
تربية العريشمحمد محمود صابر محمود666719
189o21تجاره القاهرهنورا هانى محمد محمد فتحي بسيوني
51876oتجاره الزقازيقعبدالرحمـــن عبدالهادى عبده محمد محرم
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود نصر محمد ابو جندى223533
189o64تجاره القاهرهرناد على ابراهيم احمد
644oo1هندسة الزقازيقكريم سامى ابراهيم محمدابراهيم
5664o9هندسة المـــنصورهمحمد كمال فوزى محمد محمد
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمد زغلول محمود خلف485577
اداب القاهرهاالء خالد احمد عبد القادر المـــنوفي37317
هندسة حلواناسامه ابو الحمد محمد ابو رحاب87875
71623oنوعية المـــنيااسماء رضا احمد حافظ
طب بنى سويفمريم يحيى محمد ياسين62445
اداب انتساب موجه االسكندريهساره محمد رمضان عباس422943
562o59طب المـــنصورهاحمد المـــنصور على زين العابدين جمعة
حقوق بنى سويفاحمد عالء حسن رشدى عبد الغنى711369
اثار الفيوماحمد مجدى يسرى البرعى235439
563o13تجاره المـــنصورهمـــنة هللا عاطف مختار احمد
تجاره المـــنصورهمحمد عبد الرحيم كمال محمد السيد شــاهين573694
اداب عين شمسنورهان طه محمد الخبيرى197581
122o9oتجاره القاهرهنسرين عبد الحليم متولي محمود المحضي
تربية شبين الكومعال امام عبدالوهاب عبدالغنى219532
هندسة كفر الشيخكريم مكرم عبد السالم عبد السالم المرسى384989
تجاره االسكندريهآية محمد احمد محمد احمد نعمة هللا348614
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تجاره االسكندريهكريم هشــام محمود محمد محمود418981
طب اسنان المـــنصورهيارا اشرف عبد الحليم الزقزوق499635
تجاره عين شمسنادر ياسين فهمى احمد االصفر296426
21256oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةخالد محمد هانىء لبيب عالم
تربية ابتدائي عين شمسياسمين كامل محمد عبدة295164
7221ooصيدلة المـــنيامى فخرى الدين اسماعيل محمد
هندسة اسيوطسيف الرحمـــن سيد عفيفى السيد119861
65o918عالج طبيعى القاهرهياسمين عالء اسماعيل احمد
746o42كلية الطب بقنااعتماد سعدالدين احمد عبدالجليل
722oo9التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه شباب يحى ابراهيم
13o491تجاره عين شمسلبنى عبد العزيز القطب قطب
2762o4كلية هندسة بنهاامير محمد سليمان فهمى
2o8o58فنون تطبيقيه حلوانسيلفيا قطرى وديع خليل
524oo9صيدله الزقازيقعماد عاطف محمد سباعى ابوزيد
صيدله االسكندريهمريم سمير حامد خليل349474
تجاره عين شمسبسنت هشــام صابر عواد188341
طب بيطرى دمـــنهورأمـــنية أحمد محمد درويش448184
5oo4o8السن عين شمسسماء وسيم يسري المخزنجي
هندسة شبرا بنهاعمرو خالد محمد عبدالمجيد حسين287448
كلية االثار ج اسواننورهان عاطف احمد حافظ24781
51o26oحقوق الزقازيقرنيم اسامه ابوالفتوح محمد على
اداب طنطامريم محمد محمد فوزى الشــاذلى363827
169o6تجاره وإدارة أعمال ج حلواناالء احمد محمد جمال عبد الواحد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر حسام عبد المـــنعم موسى116555
اداب انتساب موجه عين شمسسلمى محمد توفيق احمد خلف هللا194793
كلية األلسن سوهاجناريمان مصطفى علي خلف715391
3oo724هندسة المـــنيامحمود حموده عبدالبديع يوسف سعد
5oo822تربية جامعة دمياطياسمين نبيل محسن خشبه
دار العلوم ج القاهرهايه عيد شحاته سالم24685
43o417اداب دمـــنهورخلود أحمد فكرى عبد العزيز سمك
السن عين شمسسهيله ممدوح ابراهيم محمد اسماعيل147445
5o6583تجاره جامعة دمياطمحمد محمود المغربى محمد شعيب
52o241هندسة الزقازيقمحمود سعيد محمود محمد عبدهللا الجزار
422o33اداب االسكندريهاحمد الصغير حسين الصغير
5o9876اداب الزقازيقمريم جالء عزت عبدالحميد
حقوق جامعة الساداتفتحى عماد فتحى محمد223391
تربية بنهاسميه احمد فؤاد البكرى229286
تجاره االسكندريهسميرة محمود عالم احمد417435
صيدله الزقازيقتريز ماجد مـــنير كامل516598
اداب القاهرهسمر الشريف صالح صليحة153594
صيدلة بورسعيدايمان محمد سعد رزق رضوان575643
اداب حلوانمحمود عدلى بدوى سليمان59227
تجاره االسكندريهمحمد جمال عبد الفتاح محمود عثمان418686
558o8اداب حلواناحمد خالد عبد الهادى اسماعيل درويش
اداب طنطاابتهال جمال امين عوض ابويوسف364533
عالج طبيعى ج كفر الشيخماجد احمد فرحات فرج شبكه579588
52o6o6صيدله الزقازيقاحمد محمد حافظ السيد سيداحمد
23743oتجارة قنا ج جنوب الواديسيده ابوالحسن سعد هللا محمد
اداب المـــنيانجوى شجرانى سيد محمد724681
تجاره عين شمسمحمد مراد السيد مراد133111
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسافنان على حسين على657312
75151oالسن المـــنيانهال ياسر فاروق جابر
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اثار القاهرهاالء رجب محمد محمود512357
49o862اداب طنطامـــنتصر محمد مـــنجد ابوالعطا بدر الدين
تربية فرع الوادى الجديدامل عادل عبدالنبى عمر749536
2247o1طب بنهاعبدالرحمـــن سعد محمد الشرقاوى
صيدلة سوهاجاحمد رجب محمد احمد813675
صيدله القاهرهسلمى محمد توفيق سيد احمد58596
اثار الفيومعمر سمير عبد الحميد محمد بدرة418946
طب بيطرى بنهانورهان احمد عبدالمـــنعم عبداللطيف231547
65979oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسنجالء محمد محمود دسوقي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو محمد يسرى يحى123879
تربية كفر الشيخغاده رجب مصطفى احمد ابو خشبه385414
34251oطب االسكندريهعبد الرحمـــن أحمد محمد أحمد عوض
طب المـــنصورهزياد ابراهيم شعبان عبد العزيز الزرقاوى575982
3751o1تجاره كفر الشيخاحمد محمود محمد محمود عبد العاطي
2895o3صيدله عين شمسندى يسرى محمد وهيب عفيفى سالمة
تربية ابتدائي المـــنصورهعاصم محمد محمد ابراهيم الفيومى564663
2949o4هندسة شبرا بنهاحسام عبدالعزيز سعد عبدالعزيز
2112o7صيدله القاهرهعلى بدوى محمد على
3854o8تربية كفر الشيخشيماء عبد السند عبد الموجود الشرنوبى
نوعية المـــنيااسماء احمد ابو بكر جمل715625
3747o1تربية ابتدائي كفر الشيخغادة محمود متولى محمود خليفة
8o9764طب سوهاجالزهراء كمال احمد محمد
تجارة قنا ج جنوب الواديوالء جمعه عبدالوهاب عبد الالهى237542
السن عين شمسساره عبد التواب عبد هللا نايل46299
5oo686تربية جامعة دمياطدنيا يحيى زكريا سالم
43o398نوعية االسكندريهيمـــنى محمد عبد الوهاب النشــابي
3oo418طب بنهامحمود محمد رضا مـــنصور شريف
فنون تطبيقيه حلوانعلياء حسام ابراهيم محمد على188199
السن عين شمسرشــا مجدى عبدالفتاح خليل294597
تجاره االسكندريهمحمد على جاب هللا على حسنين418918
22669oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهاله محمود حداد الفخرانى
صيدله القاهرهايمان صبري محمد علي27987
8178o1اداب سوهاجعلى شحات محمد صالح
1536ooاداب القاهرهشيماء صالح عبد الوسيع عبد القادر
789o57طب اسيوطمونيكا اشرف الفى بساده
تجاره المـــنصورهاحمد ابراهيم الدسوقى خليل495169
اداب القاهرهصفاء زينهم زينهم جاد البرغوتى57926
اداب انتساب موجه عين شمساالء مجدى عطا محمد يوسف289776
حقوق االسكندريهميران ماهر محمد شكري مرسي شويل411113
تربية عين شمسعبد هللا محمد عبد الرازق عفيفي43797
7168ooاداب المـــنياكريمان ربيع عبد العظيم احمد
فنون جميله عماره ج حلواناميره محمد محمود عبده138558
تربية طفوله طنطاسارة موسى فايق موسي عبدون495655
633o6صيدله بنى سويفغاده محمد محمود محمد
تربية طفوله الزقازيقنورهان محمد عبدالعال احمد519358
تربية االسماعيليهامـــنيه محمد بخيت احمد653741
73569oاداب قنا ج جنوب الوادىفاطمه محمد عبدالظاهر ابراهيم
هندسة عين شمساسالم سعد ابراهيم سعيد125655
1562o7التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاالء محمد السيد عبد الكريم
حقوق اسيوطهند اشرف احمد سيد788474
666o49تربية العريشعبير مصطفى عوض هللا ابو العطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننهى خالد خاطر رضا على119258
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28o6o3تربية بنهامروه السيد محمد محمد عبدالرحمـــن
تربية فرع الوادى الجديدرحمه حامد احمد محمود748419
اداب الزقازيقهناء عبد الناصر السيد عبد العزيز علي521793
هندسة طنطامحمد اشرف فاروق عبدالحميد المغربي459963
هندسة بور سعيدمـــنه هللا محمود صالح امين لبلب661997
تربية ابتدائي شبين الكومدينا رضا وهبه احمد الغزالى215313
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان درويش محمد سالمان222869
تجاره بنى سويفنيفين نشــات سليمان داود72739
تجاره القاهرهاسماء بكار محمد عوض هللا211675
22658oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهدى عاطف فهيم عابد
422o76تجاره االسكندريهمازن محمد عبدالعزيز ابواليزيد
56o767تجاره المـــنصورهساره محمد مصطفى الشربينى
79868oتجاره اسيوطكيرلس ميمو سنادة جريس
هندسة المـــنصورههادى شوقى عبد العزيز عبد هللا اسماعيل587148
12661oطب اسنان عين شمسمريم رمضان سيد ابراهيم
تربية ابتدائي بنهامحمود محمد الشحات شعبان279651
429o24اداب دمـــنهورداليا ابراهيم بهنسي سالم حنفى
طب المـــنياياسمين صالح احمد فرج725523
37o61oطب بيطرى االسكندريهآيه خالد محمد سعيد الشرقاوى
تجاره بنهااسالم ابراهيم عيسى عبد الغنى142941
هندسة القاهرهريهام على محمد على الحشودى57295
تربية ابتدائي الزقازيقياسمين على محمد على السيد523443
23294oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد جمعه اسماعيل القازقلى
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد هشــام مـــنير سليمان133321
صيدله المـــنصورهمريم يسرى فاروق صابر575525
طب المـــنيامينا عماد عياد فهيم717415
41o216طب االسكندريهمريم أحمد السيد ابراهيم
كلية هندسة بنهايارا احمد محمد خليل223363
حقوق القاهرهعمر طلعت عبد الرازق شقير57576
تربية طنطااسالم عبد المجيد محمد أبوالعال495371
35415oكلية الطب البيطرى المـــنوفيةمروه عارف شيبه محمد عيسوى
اداب سوهاجمحمود مهران مجاهد محمد818322
تربية ابتدائي كفر الشيخعبدالحليم رسمي فريد مـــنصور الجارحى375783
5618o1تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد جالل محمد عبد الجواد
العالي للغات بمصر جديدهمحمود محمد احمد محمود147259
272oo6كلية البنات تربية عين شمسايه سيد على سيد حسن
5oo842طب المـــنصورهاالء محمود السيد الصياد
42o793اداب انتساب موجه االسكندريهمحمد السيد محمد السيد نصير
اداب حلوانابراهيم محمد ابراهيم على  احمد192948
213o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانانجى حسين على عبد المقصود
523o6اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه السيد محمد السيد
15468oتجاره انتساب موجه حلوانمصطفى كمال احمد ابو زيد
هندسة المطريه جامعة حلوانصفيه حسين محمد احمد ابراهيم128121
اداب االسكندريهرويدا عامر دسوقى عبدالحليم348731
72o82oاداب المـــنياوالء جمال محمود عبد الجواد
نوعية موسيقيه المـــنيااسراء محمد محمود حسن712397
طب الزقازيقهدى عاطف محمد حسين احمد524655
65o555تجاره الزقازيقسعيد عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز أسماعيل
حقوق الزقازيقمحى الدين طارق هالل محمود الصقار583857
صيدله القاهرهمياده توفيق موسى سيد احمد كامل221389
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةهند محمد احمد الشربيني452351
586o63طب اسنان المـــنصورهمروان احمد احمد مصطفى سويدان
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اداب المـــنصورهعلياء عادل حامد عيد576339
716oooتربية المـــنيامــؤمـــن عبد النبي عمار عرابي
71843oنوعية المـــنيانورهان عصام محمد امين
138o22اداب القاهرهرضوى عالء الدين سعيد عبد المعبود
هندسة اسيوطبيشوى صالح اسعد زكى795289
هندسة عين شمسمحمد عبدالرءوف حسن محمود191453
اداب عين شمساحمد بهجت احمد محمد273175
هندسة القاهرهعمرو محمد يوسف محمد189267
51458oاداب الزقازيقشيماء بهجت محمد سالم
43896oفنون جميله فنون ج االسكندريهآية راضي عبد الرازق محمد القصاص
35o599طب االسكندريهندى على هالل السعيد ثابت
طب عين شمسندا عبدالغنى محمود عبدالغني295977
71o586السن المـــنياندى عادل أحمد الدكرورى محمد
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمود خلف عبدهللا طليبه267299
صيدله االسكندريهفكر خالد محمود ابوزيد محمود349767
132o59كلية البنات آداب عين شمسشروق زكريا حسن حسن يوسف
تربية قنا ج جنوب الوادىهيام محمد محمود محمد738756
تربية طفوله اإلسكندريةنوران محمد عبدالرؤوف عبدالفتاح347328
اداب الفيومعبير عبد هللا فايد شقلوف81177
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عبد الحكيم حسين محمد على137235
طب القاهرهمحمد احمد محمد الشربينى احمد378668
1261o9تجاره عين شمسشيماء ناصر مسعود عارف
11563oتجاره القاهرهاحمد مصطفى محمد محمد
اداب بنى سويفروان احمد حسن السيد جاد67391
تربية ابتدائي بنهااسراء وصال برعى وصال عالم286473
496o33صيدله حلوانشيماء جالل عبدالعزيز عيسي
28982oكلية البنات آداب عين شمسياسمين محمد يس السيد سليمان محمود
66267oتجاره بور سعيدايه احمد حامد السيد عطا هللا
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتايه ناصر عبدالموجود محمد199476
423o62اداب االسكندريهرودينة صالح السيد ابراهيم السيد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسسهر حسن عبدالحميد اسماعيل656396
2668o8هندسة حلوانعبدالرحمـــن حسانين على حسانين
فنون جميله فنون المـــنيارضوى جمال علي حسن ابو سعدة411668
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةرنا محمد السيد على عطية382686
اداب عين شمسهنا محمود عبدالسالم السيد السخاوى193492
هندسة عين شمسعمر عبدالسالم محمود هاللي191343
5754ooطب المـــنصورهياسمين محمد عبد الحميد احمد حسن
41718oاداب االسكندريهمى حسن محمد مقلد
2615o1السن عين شمسمصطفى عبد الشكور محمد احمد
تربية قنا ج جنوب الوادىهناء عبده الطاهر على746917
طب االسكندريهمحمد اسماعيل محمد سمير اسماعيل عطا412875
714o58طب المـــنيارحاب صالح محمد موسى
276o54صيدله الزقازيقاحمد محمد نورالدين عبدالجليل
تجاره القاهرهجيهان ماهر محمود مهران17439
51o658اداب الزقازيقاحمد على ابراهيم ابراهيم علوان
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمرفت محمد احمد عبد العظيم718655
هندسة اسيوطمحمد السيد محمد حسين على648978
4575oاداب عين شمسهاجر احمد عبد العزيز عباس
اداب المـــنصورههدى ايهاب احمد هانى البكرى566584
229o73اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء عادل عبد الجيد حسن الصافورى
تربية كفر الشيخابراهيم محمد مرسى ديب الليل371537
تجاره عين شمسمـــنار نجيب محمود نصر188564
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2924o6صيدله عين شمسهدير ناصر محمد امين الدبيكى
15223oتربية حلوانفاطمه عماد الدين خيرى متولى
هندسة الزقازيقخلود رضا عطية فرج519582
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةابراهيم السيد ابراهيم عالم217595
كلية البنات آداب عين شمستغريد طارق السيد على سالمه288432
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسهبة موسي عوض موسي86711
3o242صيدله القاهرهعصام وجدى على برهام ابراهيم
صيدله الزقازيقافنان احمد عطيه السيد محمد523341
4o41oتجاره انتساب موجه قاهرهمحمد مصطفى محمد عبد القادر
تجاره طنطامحمود عبد المولى محمد قنديل سالم353349
اداب عين شمسمحمد سيد عبدالغنى حسين عبدالغني289154
إعالم بنى سويفامل خلف احمد شــافع27212
1927o6تجاره عين شمسمينا عزيز خليل عزيز
اداب الزقازيقدعاء ابراهيم فاضل عبدالباقى518523
تربية المـــنصورهمـــنار محمد مكرم محمد عبد العزيز572546
اداب حلوانجهاد صالح محمد محمود21953
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه عبد المـــنعم فضل عبد العظيم721658
تجاره الزقازيقسلمي ايهاب علي احمد511214
حقوق قنا جنوب الواديمحمد عالء محمد غريب237697
تربية الفيومعال ميهوب حسن امين72352
طب االسنان المـــنياهانيا احمد علوى حسن ابراهيم728474
طب اسنان طنطااحمد وهبه يوسف وهبه القفص497941
5162o5نوعية الزقازيقاميره عادل ابراهيم الدمرداش
تربية ابتدائي الزقازيقمـــنه هللا عنتر يوسف محمد515123
291o19هندسة شبرا بنهامحمد حمدى محمد هاشم ضحا
564o41تجاره المـــنصورهالسيد محمود السيد المتولى صالح
تجاره االسكندريهرنيم محمد السيد سالم حسنين411266
اداب دمـــنهورشيماء احمد محمد عبد العظيم حسن348174
تربية ابتدائي الزقازيقنورهان صالح فتحى محمد ابوسليم642648
2o5536تجاره عين شمسعمر محمد حسنى اسماعيل الجمل
37o575تجاره االسكندريهأسماء حسن لبيب سويدان
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةانجى عاطف مصلح عبد الحميد36492
تجاره انتساب موجه  عين شمسندى مجدى محمد نورالدين128939
21948oكلية الصيدلة ج الساداتايه عادل عبدهللا الوشــاحى
اداب عين شمسضياء محمود محمود محمد126986
هندسة الزقازيقعمر محسن اسماعيل احمد عمر النجار583222
4344o9صيدله االسكندريهمـــنة هللا صالح الدين محمد محمد نديم
تربية عين شمسمى محمد ابراهيم محمد274874
اعالم القاهرهفرح ابى طلعت مسلم192317
13125oهندسة المـــنيااحمد سعيد عبد السالم محمد
22o794هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد عبدالعظيم عبدالعال اسماعيل االعرج
هندسة شبرا بنهامحمود حسام ابراهيم محمد43425
حاسبات ومعلومات عين شمسدعاء عبد العزيز عبد العليم عبد العزيز116734
58o894تجاره المـــنصورهمحمد عبد النبى احمد محمد عزام
74o347تربية قنا ج جنوب الوادىمريم عبد الغنى احمد بربرى
هندسة القاهرهعبد الرحمـــن اشرف محمد على المـــنزالوى664259
14o5o1تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانشــاهنده سعيد محمد عبد الغنى
48614oتربية ابتدائي طنطااسراء سامح عباس ابوصفية
هندسة اسيوطاندرو اكرام فواكه جريس بشــاى192656
516o1تربية عين شمسامـــنيه اشرف سيد حسين صالح
74926oتجاره اسيوطاحمد محمد وديع حسن
كلية البنات آداب عين شمسدينا سعيد قاسم ابو السعود36215
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66o526نوعية بور سعيدمحمد حمدى محمد امان عبد الرحمـــن
هندسة الفيوممصطفى محمد عباس طنطاوي13533
2o97o1تربية حلواناحمد بدوى عبدهللا حسن
طب بيطرى دمـــنهورعبدالرحمـــن محمد انصاري محمد سيد أحمد442449
تجاره القاهرهمها صبرى نصرالدين بدران154277
صيدله االسكندريهندا األميرنجم الدين عبد الفضيل أبو بكر452174
تربية ابتدائي شبين الكومرانيا ربيع الصاوى محمد مـــنصور234482
43252oكلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهاحمد عبدالجواد محمد سليمان عبدهللا
تجاره كفر الشيخسعد محمد محمود احمد غالى384729
75675oنوعية المـــنياحماده حسين محمد ابراهيم
تجاره عين شمسمؤمـــن رجب الصباحي سيد احمد142879
تربية موسيقيه حلوانمحمد اسالم محمد محمود خليل54639
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمعاذ مصطفى محمود عبد الهادى155438
تجاره الزقازيقاحمد محمد عبدالغنى عبدالحميد518742
تجاره االسكندريهشــاهندة ندا أحمد عبد الحميد مرسى339372
5oo971طب المـــنصورهكريمة اسامة زكريا جميل
اداب الزقازيقخلود يسرى عبدالرحمـــن احمد محمد العسال672821
نوعية المـــنصورهمصطفى خضر محمد احمد خضر564372
إعالم ج جنوب الوادىمرنا ابراهبم صابر مطران655693
81o73oتربية طفوله سوهاج طالباتمـــنار عصام ابراهيم محمد
22oo5كلية البنات تربية عين شمسساره فرج عرفات احمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمد متولى قنديل214156
586o45طب المـــنصورهصالح سمير عطيه محمود عطيه بحيرى
591o8oتجاره المـــنصورهمحمد مـــنير محمد الشــافعى احمد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخريم اشرف عبدالفتاح عبدالمقصود377818
تربية اسوانشيماء يحى سيد احمد823467
153o55تربية عين شمسطارق حسن على حسن
41o8o1تجاره االسكندريهاحمد مجدى عبد العزيز مرسى محمد
طب المـــنيامحمد جميل محمد عبد الجواد727227
نوعية طنطازينب عادل الخضرى عارفين367631
هندسة طنطااالء محمد عبدهللا أبواليزيد عماره363696
اداب المـــنيايوسف عبدالرشيد محمد ابراهيم711276
تربية شبين الكومايه ياسر محمد سالم225958
تجاره بنى سويفمحمود مكاوى رجب عبدالكريم726551
تربية اسيوطفاطمه صالح محمد حسن791266
السن عين شمسمياده غازى عبدالحفيظ عبدالحليم رزق282926
47o277طب االسكندريهنوره مراد احمد محمود الزغبي
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمـــنى محسن ماجد محمد93223
293o14تربية عين شمسمحمد مصطفى ناصر بكر محمد
هندسة اسيوطمحمد اسعد اسماعيل على عبد هللا594691
تجاره طنطاايه محمد قاسم اسماعيل بدير368127
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود رضوان محمود حسن19935
طب االسماعيليه ج قناة السويسياسمين احمد سالمة عياش666166
تربية بنهاايه سليمان السيد مسلم هليل279953
22o681هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد خيرى سعد الصدقة
2238o3طب طنطااحمد محمود احمد خير هللا
264o1oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانبيشوى عادل جاد متى
هندسة اسيوطغاده سامى يوسف دياب225342
طب بيطرى الزقازيقعلياء محمد عبدهللا محمد مجاهد514449
تربية طنطادينا محمد مفرح محمد حمامه391245
طب الفيومداليا عبد السالم علي عبد السالم78497
نوعية اشموناحالم مجدى نبوى الخولى226518
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تجاره عين شمسبسنت محمود امام سيدابوحجر311763
اداب طنطاعمرو محمد على محمد فرحات352916
تجاره اسيوطخالد صابر حسين عمر789574
12688oاداب الفيوممحمود هشــام صبيح احمد
عالج طبيعى القاهرهشيماء جمال زايد محمد652948
كلية األلسن سوهاجمحمد كامل عباس عبدالعزيز طاحون299558
هندسة عين شمسشهد محمود عمرو محمد حسن نظمى262599
5o2454تربية جامعة دمياطأمـــنية جالل حسن خير هللا
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخغادة السيد محمد يوسف السيد372592
اداب كفر الشيخامـــنية احمد محمد احمد مرسى347572
اداب القاهرهنورهان عرفه كامل محمد149323
35661oاداب طنطاأسماء حمدى محمود سعد عقاب
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد وجيه فوزى ابراهيم وهدان213767
12o51oتجاره عين شمسجورج هانى محب فهمى برسوم
81765oصيدلة سوهاجشرين عصمت حمدى احمد
هندسة اسوانعبد الرحمـــن محمد قرشى عبد العال747344
تربية ابتدائي المـــنياوالء عزت عبدالمحسن خميس729326
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمود احمد سامى احمد بدر578725
اداب بنى سويفمحمود على احمد محمد63854
43128oتربية طفوله ج دمـــنهورسحر محمود عبد السميع مـــنصور هليل
تربية طفوله طنطاياسمين السيد احمد محمود363874
السن عين شمسايه مصطفى على الدين امام سالم196181
حقوق بنهامحمد سامى محمد فتحي299758
73oo23التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر رمضان كامل بدوى
كلية البنات آداب عين شمسمارينا عماد نبيل فاضل126558
2257o7تربية شبين الكومياسمين عاطف موسى كفراوى
تربية قنا ج جنوب الوادىهاجر حمام عطا محمد744339
56588oصيدلة بورسعيديحيى مجدى عبد الخالق احمد
78996oهندسة اسيوطمحمد جمال عليش عبد الرحمـــن
8322o5صيدلة اسيوطفاطمه عبد العزيز سيد احمد توفيق
تمريض  اإلسماعيليةهاجر فوزي مصطفى احمدطنطاوي666161
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد فتحى عبدالحليم عبداللطيف299513
73o866كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفسعاد صالح عبدالغفار محمد
طب المـــنصورههبة هللا محمود حسن محمد عمر شعير593631
تربية ابتدائي سوهاجاسالم محمد ابوضيف احمد817217
اداب حلوانمحمود عبد الوهاب سيد حسن43915
48926oتجاره طنطاأسمى عاطف على ابراهيم
تربية عين شمسعبير ابوضيف نصار محمد39398
7o2o7صيدله بنى سويفطه رجب عبد الصمد عيد
273o41هندسة عين شمسمحمود طارق محمود عبدالرازق
كلية رياض االطفال اسيوطدنيا صفوت محمد صالح786218
تجاره انتساب موجه قاهرهيوسف رجب جمال رزق52583
72585oاداب المـــنيااحمد رمضان عثمان احمد
اداب القاهرهاسراء محمد سميح امين39898
359o9فنون جميله عماره ج حلوانهبة هللا نبيل مـــنصور احمد
تربية رياضيه بنات شبين الكوماسراء احمد محمود البنا233724
4466o9طب االسكندريهريهام محمد جالل عيسى
81o28طب بيطرى بنى سويفامير عبد الباقى سلطان عبد المهيمـــن
1335o3هندسة القاهرهعمر طارق عزت عبد الواحد
42oo81اداب االسكندريهسارة أحمد محمد محمود محمد شومان
طب اسنان طنطاحنان خميس عبدهللا زايد222472
تجاره عين شمسامـــنيه عصام اسماعيل حسن114141
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6593o3صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى الجوهري السيد محمد عبد هللا النجار
كلية األلسن ج أسوانهاجر ناصر عبدالسالم ابوطالب274463
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفعلياء احمد لبيب احمد المرشدى563644
تجاره القاهرهمعتز مصطفى رشــاد عبد الرازق54337
6524ooتربية ابتدائي االسماعيليهمـــنه هللا محمد ابراهيم السيد رجب
طب الزقازيقمصطفى ايمـــن محمد ابوالعال512455
نوعية عباسيهمـــنى اشرف محمد حسنين دسوقي289374
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىهند ابراهيم بسيونى حسين228374
4541o7هندسة المـــنيامحمد السيد محمد السيد ابو العنين
هندسة المـــنصورهحسن صبرى عبد الرحيم سالمه569884
صيدله االسكندريهعمر محمد عبدالستار على السيد338348
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةساره مجدى عيد محمد سليمان229493
طب طنطامصطفى محمود حافظ حنير578942
نوعية المـــنيامارتينا عاطف انور شفيق726767
تربية طنطاعال عالء عبد الغنى احمد زيد359224
41oo95تربية أساسي اسكندريةمـــنى محمد عالم محمد عبد العال
تربية ابتدائي بنى سويفوالء ممدوح روبى عوض71897
52o672طب بيطرى الزقازيقهشــام محمد محمود على السيد
صيدله القاهرههبة محمود احمد الخولى56248
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسطارق حسنى جمعه موسى644836
2922o8تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانباسنت مصطفى شحات محمد
12234oهندسة عين شمسمحمد عز الدين عبد الحميد حامد
حقوق القاهرههبه جالل عبيد محمد198345
صيدله القاهرهعبد هللا يحيى محمد الغندور ابراهيم135464
29o276تجاره عين شمسهشــام عادل احمد محمد هنداوى
طب الزقازيقاحمد رجب احمد شحاته524931
63765oطب الزقازيقاسماء تحسين السيد احمد عسكر
3o11o9تربية بنهاهدير سعيد محمد محمد
تربية دمـــنهوركريمة على اسماعيل على سالمه428292
28o694اداب انتساب موجه عين شمساحمد محمد السيد محمود
81o737اداب سوهاجيسرا حميد فرغل فقير
تجاره القاهرهايمان عزت على شــافعى الفقى14169
356o57تربية ابتدائي طنطاسماح محمد عبد القادر ابو بسيونى
هندسة االسكندريهايه يحيى ابراهيم محمد محمد موسى336173
816o46اداب سوهاجنسمة هاشم عبد الظاهر عبد الرحمـــن
طب بنهاشيماء احمد عبدهللا مبروك الشقيري234556
طب القاهرهانطونيوس مـــنصور مجلى جيد124252
اداب القاهرهمرام محمود محمد محمود البططى191966
هندسة طنطاهشــام عماد احمد حسن العراقى489116
222oo6كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد عبدالعاطى فتحى المسير
نوعية موسيقيه قناارمـــندا مملوك موريس جرس734252
صيدلة اسيوطاسالم جمال غزالى محمد738176
27o883تربية عين شمسمـــنه هللا محمد على حسن
طب القاهرههاجر عالء عمر عبدالبصير271336
22163oحاسبات ومعلومات شبين الكوماحمد رضا سعيد سلومه
تربية االسماعيليهشيماء عبدالعظيم على محمد السيد652873
اداب المـــنيامحمد سالمه رجب محمد717947
فنون جميله فنون المـــنياامـــنية طارق شحاته محمد شحاته الجمل419522
تربية ابتدائي جامعة السويسمـــنه هللا احمد عبده عبدالعال658675
نوعية المـــنيااسراء ادهم سالمه عبد الرحيم712835
تربية الزقازيقاثار عبدالموجود عبدالرسول عبدالخالق511948
نوعية بنهانرمين محمد عبدالملك السيد232234
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هندسة االسكندريهعمرو خالد رمضان حسن342828
2777o9اداب بنهادنيا مجدى احمد عبدهللا
15o399هندسة اسيوطاسامه محمود محمد على يعقوب
هندسة اسيوطمحمد ابراهيم احمد عبد العزيز787418
صيدلة سوهاجوطني احمد عبدالعليم فايز734149
اداب سوهاجمسلم عبد الستار ابراهيم سالم818141
السن عين شمسهدى ابراهيم احمد ابراهيم288851
569o35تربية المـــنصورهجهاد مجدى محمد حامد شوربه
تربية أساسي اسكندريةهبه مهدى كامل مهدى348231
12o256اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةساره محمد عبد الرازق دوابه
كلية هندسة بنهاهاجر عبد الحافظ ابراهيم حفنى السيد521583
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عالءالدين محمود محرز217454
هندسة المـــنصورهمصطفى محمود مصطفى السيد شبانه588838
5oo8o1تجاره جامعة دمياطهاجر سناء محمد محمد العفيفى
تربية طفوله طنطاسلفانا مالك مشيل مينا363364
14384oاداب حلوانهند محمد محمود مرزبان
27o2o6اثار قنا جنوب الواديعمر اشرف عبدالباقى محمد
495o43حاسبات ومعلومات المـــنصورهعادل محمد السيد المغلوب
153o78اداب القاهرهعلى سيد رشيد مرسى
تربية ابتدائي قنا ج الواديكاترين ميالد حلمى هارون759461
اداب المـــنصورهايه عبد المـــنعم محمد السيد صقر576282
كلية الصيدلة ج الساداتاميره محمد على بدر الحلفاوى218399
تجاره عين شمسمارتينا كميل فايز سعد هللا31673
إعالم ج جنوب الوادىهالة محمود عبدالرؤوف عبدالمـــنعم748317
212o9oتربية شبين الكوممحمد شوقى محمود هندى
8o9751تربية طفوله سوهاج طالباتهيام محمد ابراهيم النوفى
تجاره طنطااحمد ياسر احمد عقل358376
تجاره بور سعيدمحمد عادل احمد محمد فرح663962
طب بنهامحمد سعيد محمد حماد عبدالعال227376
هندسة حلوانسالى محمد عبدالمـــنصف محمد268311
65249oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةسمر محمد جودة على
668o2تجاره بنى سويفرحاب سيد محمود حسين
طب الفيومعمرو فارس محمد على77887
3466o6صيدله االسكندريهمريم محمد لبيب محمد الفرنوانى
تربية حلوانمحمد شريف صابر عبد العزيز139317
تربية ابتدائي بنى سويفمحمد فاروق عويس عيسى69423
صيدله القاهرهعائشه احمد محمد حنفى45863
2o28o4تجاره وإدارة أعمال ج حلوانندى محمود عبدالعزيز محمد كيوان
طب االسكندريهرغد احمد رفعت الهلب447383
7117o5هندسة المـــنيااحمد مصطفى عبد الجابر محمود
هندسة القاهرهامير شريف عبد الرؤوف محمد136356
طب المـــنصورهشيماء البغدادى السيد صالح عامر493176
28o221اداب بنهااسماء اسامه سعد محمود محمد
صيدله االسكندريهروفيدة محمداالمين احمد علي725359
تربية طفوله طنطااميرة عبد المـــنعم محمد محمد حسن495641
2658o6تجاره عين شمساسراء شعبان سيد عبدالحافظ
5o186oاداب جامعة دمياطفاطمه فريد محمد فويله
هندسة عين شمسنيره عاطف عبد العظيم محمد149191
تجاره دمـــنهورعمر مؤمـــن عبد الهادى الشرقاوي426212
اداب المـــنيااسحق سمير سامى مسعود726331
22o733صيدله حلوانعزت عبدالحميد عبدالقوى عبدالعزيز
اداب الزقازيقرانيا رضا جمال محمد ابراهيم647271
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تربية ابتدائي بنى سويفهدير سعد سليمان عيد62578
اعالم القاهرهمروه فرج احمد راشد359764
طب بورسعيدامـــنيه احمد محمد عثمان يوسف664555
كلية التجارة ج العريشلؤى عبد الرحمـــن سعيد عبد الرحمـــن داود664694
تربية كفر الشيخمحمد سعد الدين محمد احمد سعد379842
هندسة شبرا بنهامحمد احمد محمد اسعد عبدالحميد262421
صيدلة بورسعيدبسنت البلتاجى محمد محمود حسن572827
 تربية الساداتسميره السيد محمد ابراهيم226554
7958o3طب بيطرى اسيوطخديجه محمد حسين سيد
37o64اداب عين شمساسراء ربيع عبد اللطيف احمد الشــافعي
3oo719هندسة حلوانمحمد عبدالصادق محمدرفعت عبدالصادق محرم
تربية رياضية بنين بنهاامجد حسنى حامد اسماعيل عميرة294299
اداب عين شمساسراء حامد محمدالسيد غنيم287835
292o7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمى جابر بسيونى حبشى
طب االسكندريهابراهيم عبدالقوى عبدالجليل الزناتى443344
نوعية المـــنيازبيده حمدى عبد السالم ابراهيم715644
269o73طب القاهرهمحمد سعيد عبدالحفيظ محمد سعيد
اثار القاهرهعبد الرحمـــن جمال على محمد32544
اداب القاهرهاسالم محمد مصطفى محمد43719
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةخالد مصطفى عبدالفتاح عماره224279
اداب االسكندريهاحمد فتحى سليمان سليمان عامر421495
هندسة القاهرهشذى اشرف عمران عبد هللا115133
حقوق القاهرهاسالم زكريا على علي عطا هللا 197348
تجاره اسيوطعبد الرحمـــن عطيه احمد عطيه792667
صيدله الزقازيقايه عصام احمد ابراهيم جندى564468
هندسة اسيوطمصطفى محمود على عبد المعطى788655
دار العلوم ج القاهرههنا تامر محمد نصر محمد عمر18843
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشيماء حسن عبد الباسط جودة65361
كلية األلسن ج أسوانمحمد السيد عابدين رمضان511515
229o9تجاره انتساب موجه قاهرهليزا نبيل عبد المسيح ساويرس
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسماء سعيد على محمد68679
49334oنوعية طنطاعبدهللا ماهر ابراهيم عصر
صيدلة اسيوطيونس محمود يونس اسماعيل738669
السن عين شمسياسمين طارق محمد محمد حسن الوكيل134766
تربية كفر الشيخمحمد عابدين السيد علي المحاربى379845
تجاره القاهرهمـــنة هللا شعبان عتريس سليمان46415
اداب االسكندريهيوسف شوقى عبد الحميد محمد زيدان343937
64o773تجاره عين شمسميار عربى فهمى عبدالرحيم
1412o8اداب عين شمسياسمين اسماعيل محروس اسماعيل
تربية ابتدائي عين شمسمحمد ماهر صبحى عبدة297676
49o899صيدله المـــنصورهاحمد محمود عبد المجيد متولي الشربينى
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود ياسين فهيم على656119
اداب المـــنيامصطفي فولي عبد المعطي عبد الموجود727214
28936oاداب عين شمسفاطمه عاطف محمد احمد امام
489o84هندسة المـــنصورهمحمد خالد محمد عبد الفتاح احمد ابو رزقه
تجاره القاهرهندى فريد شوقى شحاتة148756
5637o1صيدله المـــنصورهاسراء محمد عبد الرحيم احمد الدسوقى
64588oطب الزقازيقروناء حسام شعبان قطب
4511o1طب بيطرى دمـــنهوراسراء حموده امين حموده داود
هندسة اسيوطاحمد محمد داود سليمان793624
74578oصيدلة اسيوطاحمد محسوب عبدالوهاب محمد
اداب االسكندريهايمان صبحي جمال الدين احمد419785
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63782oاداب الزقازيقاسراء عبد الحميد رجب عبد الحميد الديب
73o329تربية ابتدائي المـــنياايمان عبد الهادى محمود عمر
715o64الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفزينب محمد بدوي امين
اداب الزقازيقمحمد خالد محمد كامل عبد اللطيف517284
8o6573تربية طفوله سوهاج طالباتاميره عبد الحميد خيرى عبد الحميد
145o87تجاره عين شمسايمـــن محمد عبد الحميد طه محمود العطار
2647o7كلية بنات شعبه طفوله عين شمسرانيا هانى السيد احمد
اداب اسيوطامانى مصطفى كمال كامل794833
تجاره المـــنصورهاحمد طلعت محمد احمد اسماعيل565427
64936oاداب الزقازيقغاده رجب ابراهيم محمد
35o898اداب االسكندريهآيه محمد كامل ابراهيم عامر
127o59تجاره القاهرهمينا مالك فريد ميالد
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسروضه رفعت امبابى امبابى657898
تربية ابتدائي قنا ج الواديرحمة شحات محمد شحات741644
تربية ابتدائي طنطارفعت محمد محمد الخولي486634
تجاره المـــنصورهيس محمد ابراهيم ابراهيم ايوب579569
66oo93كلية أداب بورسعيدايمـــن دياب محمود احمد دياب
صيدله طنطااحمد محمود اسماعيل احمد السقا442675
صيدله الزقازيقاسالم طلعت الصادق عزب641912
طب طنطاخلود كمال ذكى السعدنى449781
هندسة المـــنياكيرلس جرجس رمزى بسطا754195
تربية اسيوطاسماء ناصر محمود قايد792249
58o242تربية المـــنصورهعزه الرفاعى عبد البديع عبد العزيز الحمادي
2726ooحقوق القاهرهمحمود ابراهيم محمد عبدالفتاح
اداب اسيوطمصطفى هالل سالم موسى797631
تربية دمـــنهورسماح احمد محروس عبدالعظيم خلف429867
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةعبدالعزيز اشرف عبدالعزيز يسن219876
تربية طفوله طنطاميرنا مـــنير حنين ايوب494711
36o134نوعية طنطاسعاد سعيد حامد االشقر
رياض اطفال االسكندريه طالباتفاطمة حلمى عبدالخالق محمد ضيف423215
إعالم ج جنوب الوادىمصطفى حسين عثمان السيد43925
هندسة كفر الشيخعالء محمد يحي السيد شكر486181
3oo194تربية ابتدائي بنهاندا محمد احمد عبدالمعطي
فنون جميله فنون المـــنيازياد احمد صالح سيد713253
تجاره انتساب موجه قاهرهسلمى اشرف محمد عبد الكريم39681
تجاره عين شمسمصطفى محمد عوض محمود194316
7929o7تربية ابتدائي اسيوطحسن مصطفى شعبان محمد
طب بيطرى الزقازيقاسماء فايز محمد محمد642871
عالج طبيعى ج كفر الشيخمها ماجد فؤاد اسماعيل سعيد372379
2344o3كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسماء سعيد الشــافعى عبدالعزيز
654o52تربية االسماعيليهسامى محمد فتحى عبد الفتاح
كلية اآلثار سوهاجمحمد ثروت محمد محمد788962
صيدله المـــنصورههاجر عالء الدين السيد عبد هللا489684
طب بيطرى كفر الشيختقي السيد بدير شيعيشع ناصف358971
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى احمد محمد الشهبه224522
5o6153هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةناريمان عماد الدين انور على الباز
8o167اداب الفيومساره عاشور على محمد ابوالسعود
اثار الفيوملمياء حسن عبد المقصود على76664
اداب عين شمسشريهان شــاكر شــاكر حسب هللا118615
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتنهله محمد طاهر على732449
661o85نوعية فنيه بورسعيدغاليه طارق نعمان مسعد ابو العز
صيدله طنطامحمد عبد المجيد سعد محمد عبد المجيد دراز357491
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طب بيطرى سوهاجانجى ناجح شوقى عبد المالك812945
6473o5اداب الزقازيقصفاء كمال بدير احمد محمد
تربية عين شمساسراء سيد امبابى عبد الفتاح127787
1962o9تجاره عين شمسندى محمود طارق محمود نافع
تجاره القاهرهساره خالد على محمد المساح15587
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورفتحي محمود عبد هللا علي مـــنصور441916
82o456كلية تجارة ج أسوانامين محمود مصطفى شــاذلي
اداب المـــنيااالء محسن محمد عبد العزيز712919
5o2784تربية جامعة دمياطمـــنه جمال درويش رزق
اداب قنا ج جنوب الوادىساره محمد محمد حسين738929
2o2843اداب انتساب موجه القاهرههاجر على محمد شحات
64o675طب عين شمسهاجر السيد السيد خضر السيد
5o7771اثار الفيوممريم السيد عبدالرحيم شحاته يونس
حقوق قنا جنوب الواديايه فوزي محمد عبد العال758186
1325o1اداب حلوانمارينا ميخائيل عوض ونس
اداب حلوانامانى محمد جمعه عيسوي155199
اداب انتساب موجه االسكندريهمريم محمد عبد السميع محمد العنتبلى349234
تجاره طنطامحمود محمد مـــنصور محمد حجازى565278
اداب انتساب موجه القاهرهاسراء خيرى عويس محمد153516
5o798طب القاهرهعاصم عاطف احمد على
151o39هندسة القاهرهحسام رضا كامل عبد الغنى
تربية اسواناسماء يوسف محمد محمود822987
7o112تربية بنى سويفمحمد شعبان محمد عبد الحميد
2o31o3طب بيطرى القاهرهمى حسن مـــنصور فرج
صيدله االسكندريهحنان عزت عبد هللا غلوش394261
تربية طفوله كفر الشيخهالة بالل غازي عباس  المرسي384316
29822oكلية البنات آداب عين شمساميره حسن سالمه محمود
طب بيطرى المـــنصورهفاطمه حمدى محمد طلبه583157
كلية البنات آداب عين شمسهند احمد على محمدعلى133916
459o72هندسة االسكندريهاسالم احمد عطية عبد الواحد الفحل
2o3871السن عين شمسهدير هشــام محمد عبد المجيد عبدالرازق
تجاره عين شمسساندى السيد عبدالعزيز على الهواري194791
58o52كلية البنات آداب عين شمسهدير مجدى عبد العال السيد
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمادلين عادل صبحى شحاته66879
كلية أداب بورسعيدرامى حازم خليل المغربل663191
تربية ابتدائي اسيوطزينب عثمان ابوسيف عثمان795393
اداب الزقازيقسماء محمد عبدالخالق محمد644983
هندسة طنطامحمد عبد المـــنعم المتولى الغرباوى353266
نوعية المـــنياداليا صالح عبدالرازق اسماعيل712416
نوعية المـــنيامحمود سيد عبدالعاطى فهمى722518
طب المـــنصورهمحمد راضى فارس الشيخ494371
تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمد ابراهيم محمد سالم حسين416316
صيدله طنطاهشــام عصام السيد عبد الصمد357611
تجاره االسكندريهزياد محمد فاروق ابراهيم421521
3o4142هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عبدالسالم احمد عبدالرحمـــن
حاسبات ومعلومات المـــنصورهايمان رأفت عبد الرحمـــن االمام بيومى582117
تجاره القاهرهاحمد سيد صابر حافظ48966
2835o5اداب عين شمسفاطمه محمد حسن سليمان
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفهايدى محمد عادل محمود عفيفى24646
7914o4هندسة اسيوطاحمد سعد سيد محمد
كلية اآلثار سوهاجحسن محمد حسن احمد66286
صيدله المـــنصورهيحى صالح خلف ابو المعاطي593195
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تجاره عين شمساسماء محمد حسين ابو العال149751
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد على عبدالفتاح على حجاب299651
طب بيطرى المـــنصورهايمـــن محمد السيد على الصالحى595318
65998oهندسة االسماعيليةالسيد محمد السيد محمد
746o36كلية الطب بقنااسماء عبد الدايم حجاج ابراهيم
اداب الفيومامـــنيه عوض احمد مصطفى75879
64165oاداب الزقازيقهدير رمضان محمد عبد الفتاح الشــامى
8o958oحقوق سوهاجزكريا صالح على احمد
73o2o8صيدلة اسيوطمى محمد عبدالحفيظ عبدالوهاب
نوعية موسيقيه طنطادميانه جمال يوسف ميخائيل486668
1148o2تجاره عين شمسمحمد صالح محمد ابراهيم سالمه
اداب االسكندريهنعمة محمد على ابراهيم على347771
طب المـــنيااحمد ربيع محمد فهمي716123
3o6254تجاره بنهامحمد سمير فتحى امين راجح زيدان
82o518تربية رياضية بنين اسواناسالم صالح الدين ربيع احمد
صيدله عين شمسعبدالرحمـــن احمد محمد يوسف الخولى287262
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسامانى السيد محمد يونس ابراهيم288485
5o9o67طب بيطرى الزقازيقاسعد محمد عواد ابو عامر
51549oطب الزقازيقنوسة محمود عبد هللا نجم
11738oهندسة عين شمسيوسف ابراهيم محمد ابراهيم
442o7oطب بيطرى دمـــنهورعماد أحمد محروس على ديغم
65o48طب بنى سويفايمان محمد احمد شــافعى
8o7892اداب سوهاجحشمت عبد الحارث محمد عبد الرحمـــن
تجاره طنطاعلى ايمـــن على محمود361479
تربية طنطاسارة الحسيني مـــنسوب الصعيدي497888
49o217حاسبات ومعلومات المـــنصورهندى عاطف محمد محمود عفيفى
هندسة عين شمسعمر محمد مصطفى عبد العظيم119351
تجاره دمـــنهورمحمد خالد محمد عبد العزيزسلمان426137
السن المـــنيااميرة عبدالعزيز عبدالعظيم الغرباوى516385
تجارة قنا ج جنوب الواديغاده عادل احمد مـــنطلب742897
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه سعيد عبد هللا اسماعيل128244
تربية طفوله الزقازيقايه احمد عبد الباسط على عطيه البحراوى586485
اداب انتساب موجه عين شمسبسنت اسامه فايق عبد العظيم121321
هندسة حلوانماريز حسنى فيكتور حسنى116762
تجاره الزقازيقمحمد جميل محمود ادريس سليمان646431
اداب انتساب موجه القاهرهمصطفى شــامل محمد عبد الهادي126927
6533oكلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويفمصطفى جمال راضى محمد
تجاره القاهرهمحمد سمير محمد محمود23658
41o81oفنون جميله فنون ج االسكندريهزياد أشرف عوض عبد اللطيف
السن عين شمس/رياضةنورهان اشرف صبحى فرغلى118234
نوعية فنيه الزقازيقاميره السيد احمد اسماعيل645772
36o183تربية ابتدائي طنطانرمين سيداحمد سيداحمد داود
اداب االسكندريهمحمد عبد المـــنعم السيد إبراهيم ظاظا421365
123o47طب اسنان القاهرهاحمد عبد المعطي حامد غزال
كلية البنات تربية عين شمسميار مجدى ابراهيم سيد126127
تربية الفيوماحمد محمد عبد اللطيف شعبان77674
نوعية الزقازيقامانى اشرف محمدى محمد حسين عمر638978
هندسة بور سعيدمحمد هشــام محمد عبده663751
اداب الزقازيقزينب السيد زكى على زغلول584498
كلية أداب بورسعيداسماعيل مسعد محمد نادر عبد المـــنعم البلقا662983
تربية اسكندريةعبد الرحمـــن ناجى عبد الرازق ابراهيم سليمان339186
تربية ابتدائي الزقازيقدينا عبد هللا حامد ابراهيم642463

Page 2286 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالحليم احمد عيسى227292
هندسة المـــنياهمس محمد فاروق محمد باز567388
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد وائل لطفي  عبدربه الحفناوي235322
اداب الزقازيقهاله عصام محمد محمد عبد هللا515775
كلية البنات تربية عين شمسبسمه طاهر سعيد عبدالحميد282611
اداب انتساب موجه عين شمساسمهان رشدى رفاعى عبدالنبى262464
تجاره الزقازيقاحمد اسامه عبدالعزيز احمد محمد646788
7572oتربية الفيومصفاء ايهاب محمد محمد
تجاره بنهانورهان احمد حسن محمد علي298327
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنسرين محمود امام على محمد652414
طب القاهرهمادونا جمال صفى عطا هللا746436
5843oهندسة المطريه جامعة حلوانعبد الرحمـــن عادل سعد الدين محمد
3o4679كلية هندسة بنهاعادل شريف عادل حسن ندا
212o55طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد مجدى عبداللطيف ابراهيم جسد
34758oتجاره االسكندريهآية مصطفى اسماعيل أحمد سليم
1872o1هندسة المطريه جامعة حلوانعمر طارق احمد ابراهيم
296oo4تجاره انتساب موجه  عين شمسعمرو ناهض محمد ابراهيم
كلية البنات آداب عين شمسايه ايمـــن حسنى على275153
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمـــنةهللا عادل شعبان عبده صالح العمراوى411189
41o623اداب االسكندريهروان مجدى محمد سالمة ابوالخير
صيدله االسكندريهمـــنى عبد العال مصطفى ابو الفضل359366
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عمران اسماعيل عمران26559
تربية ابتدائي بنهازينب رزق ابراهيم احمد285563
422o1oاداب االسكندريهمصطفى احمد محمود ابوزيد السيد
5699o7هندسة المـــنصورهمحمد عبد الحميد عبد الحميد احمد
صيدلة الفيومخديجه احمد حلمى محمد74792
اداب حلواننهى مجدى السيد متولى274767
8o4547تربية ابتدائي سوهاجساره حسين كامل على
هندسة المـــنيامحمد احمد عبدالموجود عبدالحكم276155
تجاره عين شمسالشيماء محمد عبدالمعطى عبدالسميع639982
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباترحاب عبد الفتاح ابراهيم ابو دوح747632
تجاره كفر الشيخاالء محمد اليماني محمود حجاج377771
هندسة شبرا بنهامحمد موسى عبدالمؤمـــن سعد296255
فنون جميله فنون ج االسكندريهبسمة اشرف كامل احمد مصطفى411757
هندسة عين شمسعلي محمد عبد الرحيم علي37896
5o28o5تربية جامعة دمياطيارا محمد سعد ابو حجازى
صيدلة بورسعيداحمد مسعود محمد رشــاد الشربينى591115
7o71oتربية ابتدائي بنى سويفاميره رجب ابراهيم حافظ
تجاره بنهاسلسبيل طارق عبدالمعز عبدالرحمـــن بدر284938
34o844اداب االسكندريهحازم حسن رجب محمد
تربية اسكندريةسمر خميس محمد أحمد عبدالرحمـــن346553
8o432oطب القاهرهمصطفى مجدى محمد احمد
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةميرنا مصطفى السيد محمد الرفاعى496479
تربية ابتدائي طنطاابراهيم حسن عبد الباسط حسن ابو الرخا486183
تربية االسماعيليهنسمه محمد احمد عبد الحليم652538
طب اسنان طنطامحمود بكر عبدالعليم تهامى محمد285852
حاسبات ومعلومات القاهرهايه وحيد بدر محمود151685
661o78رياض اطفال بورسعيدشــاهيستا عماد عوض توفيق العزوني
تجاره االسكندريهروان احمد محمد احمد محمد مصطفي423629
745o48معهد فني صحى اسوانمـــني محمد فتحي محمد
هندسة حلوانسمر السيد ابراهيم خليل122587
4296o2تربية دمـــنهورسماح عبدة جودة دعبس
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اداب انتساب موجه االسكندريهمحمود مجدي محمد عبد الرحمـــن421785
اداب القاهرهمحمد علي احمد عبد هللا32886
تجاره المـــنصورهخالد محمود مصطفى محمد خليل488575
67o661طب بيطرى الزقازيقاسراء سليم امين سليم
18973oكلية البنات آداب عين شمسشــاهنده خالد محمد عثمان وهبه
اداب عين شمسمريم اسامه صالح عفيفى275259
تربية الغردقة جنوب الواديهبه احمد فؤاد تغيان237441
37722oتجاره كفر الشيخسهيله سعيد حسين نصرهللا حسن
49o168هندسة طنطانورا السعيد عبد الوهاب عبد القادر محمد
طب بيطرى المـــنصورهداليا ابراهيم ابو ناصر يوسف سالم592914
كلية طب االسنان جامعة أسيوطيوليتا الياس نجيب الياس درويش193879
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةيارا يحيى زكريا محمد67891
8o5249تربية ابتدائي سوهاجريهام عبد الراضي على همام
صيدله طنطايوسف عاطف محمد ابو مصطفى212989
صيدله عين شمسجوليانا مـــنصور عزيز بسطا116673
اداب دمـــنهورنورهان محمد شيبوب محمد غانم431359
4133o5طب اسنان االسكندريهحبيبة محمد محروس محمود حسان
3465o6علوم رياضة االسكندريةحبيبة محمود محمد محمود ماضي
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسماء بخاطره سعد بخاطره عبدهللا435754
3o4486صيدله القاهرهايمان ربيع محمد سعيد نصار
صيدلة اسيوطنسرين احمد محمد خلف هللا735812
4o799تربية حلوانمريم محمد صديق الزناتى
تربية ابتدائي عين شمسمحمود حسن عبدهللا حسن تركى289166
تجاره عين شمساسماء محمد على حماد292189
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد صالح محمد محمد224576
8o9o46اداب سوهاجنهال محمد محمود عبد الرحمـــن
134o58صيدله القاهرهمريم نجيب احمد زيدان
تربية طنطامصطفى محمد المحمدى عيد362613
142o56هندسة اسيوطحافظ عثمان حافظ عثمان
طب اسيوطمروه محمد سيد احمد796354
73o985تجاره اسيوطمحمود محمد عثمان على
اداب االسكندريهرنا مختار محمد محمد عاشور347718
هندسة حلوانطارق محمد فرج محمد139691
هندسة المـــنصورهابراهيم محمد المتولى ابراهيم حسن569867
 تربية الساداتبافلى امين حنا ذكى227455
2o7392فنون جميله فنون حلواندينا عاطف كمال ابراهيم
498o61صيدله طنطانشوة توكل راشد مـــنصور
638o8طب بيطرى بنى سويفضحى محمد على عزام
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعماد سعد عوض هللا سيد احمد224288
7324o9تجارة قنا ج جنوب الواديسلمى هشــام محمد عبدالسالم
حقوق بنى سويفمسعد احمد ابراهيم رشوان67335
357o66تجاره طنطاابراهيم احمد معوض المهدى
5747o5رياض اطفال المـــنصورهدينا اشرف حسين رياض خالد
42o637تجاره دمـــنهوراحمد رزق ابراهيم رزق قنديل
تجاره عين شمسحسين محمد حسين احمد عبده291656
حقوق بنى سويفمعاذ فتح هللا عبد المـــنعم على717576
كلية هندسة بنهامحمد صبحى احمد محمد عبدالرازق284418
هندسة طنطاعبد الرحمـــن السيد السيد الجيار357711
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانايات عالء مراد احمد زكى189359
تربية عين شمساحمد عادل ابراهيم محمد141768
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنهال ثروت حسانين مقبل احمد566799
2258o7هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمى اسماعيل محمد احمد
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646o24طب االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد السيد حسن
اداب المـــنصورهمحمود عبد العزيز سيد عبد العزيز عزام564833
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشروق محمد رمضان عبد الفتاح21653
5763o6رياض اطفال المـــنصورهرحاب عطيه حسانين زكى عبد الهادي
22378oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمرو مبروك كامل مبروك
اداب بنهامحمد خالد رزق على عبدالجواد276398
749o35تربية فرع الوادى الجديدايمان محمود سليمان محمد
رياض اطفال بنى سويفهدير نبيل جمعه ابراهيم66932
15546oإعالم ج جنوب الوادىعمرو مصطفى سيد عبد المجيد
كلية تجارة ج أسوانكريم عبده ابوالحسن محمود822625
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةرا ندا هشــام حامد ابو الفضل عبد اللطيف495649
2674o2تجاره القاهرهمحمد وجدى عبدالعزيز رمضان
7o275صيدله بنى سويفيوسف شعبان يوسف مصطفى
السن عين شمسذكرى مجدي عبد الحميد عبد هللا149368
تربية كفر الشيخهبه على شعبان الزنطاوى369514
رياض اطفال المـــنيا طالباتاسماء اسالم محمد محمد716626
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد فتح هللا محمد محمد الراجحى589647
حاسبات ومعلومات بنهاعلى احمد عشماوى على عشماوى299676
تجاره كفر الشيخاشرف ناصر فتحى محمد عبد الفتاح564351
كلية هندسة الطاقة بأسوانكريم محمد عبد الوهاب جبر145642
1157o7هندسة حلوانجورج سامى يواقيم زكى
اداب المـــنصورهرؤى كمال احمد عارف579988
417o51تربية أساسي اسكندريةآيه عبد الرحيم على عبد الرحيم
كلية البنات تربية عين شمسمى سعيد عبد الفتاح عبد الرحمـــن35335
37o353تربية ابتدائي كفر الشيخأمل جمال جبر هاشم زين الدين
تجاره عين شمسمحمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز فوده295661
19o78تجاره القاهرهروان اشرف حسام الدين محمود
تربية ابتدائي طنطافاطمه ابراهيم محمد  السيد قاسم492337
نوعية كفر الشيخسميره السعيد رمزى محمد عبد الرحيم376615
22o5o6طب طنطاعبدالرحمـــن فتحى سيد احمد احمد مكي
إعالم بنى سويفاسماء مجدى حافظ السعدى293979
اداب االسكندريههدير عاطف عبدالقادر محمد ابوسمرة422816
تربية المـــنصورهاميره مراد الشــافعى رمضان الشــافعى582359
8o339تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد جمال فاروق عبد التواب
24oo43اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةفادى سامى ابراهيم فرج
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةيوسف حمدى على عبد الرحمـــن غانم235467
2o259oتجاره القاهرهاالء محمد حسين عبدالنبى
8o783تربية ابتدائي الفيوماسماء سيد عدلى جمعه
126o49هندسة القاهرهمرقس عيد يوسف هواش
56o715تربية ابتدائي المـــنصورهايمان احمد رمضان الموجي
نوعية الزقازيقمروه مجدي محمود محمد سالم641413
تجاره بنهاعبدهللا اشرف عبدالمطلب عبدالرحيم297697
السن عين شمساسراء محمد عبد العزيز الروينى496422
5o4645طب المـــنصورهخلود محمد جمعة احمد عبد المجيد
تجاره سوهاجعماد سامي روض بولس818579
15o663تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمهاب احمد حافظ محمد
اداب االسكندريهنانسى رجب زغلول رجب424117
اداب القاهرهنورهان حاتم محمد عطيه السيد21462
اداب المـــنياايمـــن ابراهيم خليل ابراهيم712595
5149o2صيدله الزقازيقاسراء نبيل مصطفى محمد حسن الطنب
طب القاهرهمحمد نهاد السيد عبد العزيز124822
73371oنوعية قناامل محمد مدكور حسن
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8o2137تربية رياضيه بنين اسيوطناجى حسين السيد حسين
تربية بنهاايمان محمد خيرى محمد على عبدالباقى277545
اداب دمـــنهوررامز محمد ابراهيم على القماش416584
تربية بنى سويفهاجر احمد محمد احمد68856
كلية البنات تربية عين شمسدينا عبدالسالم محمد عبدالسالم274743
اداب طنطاندا اشرف محمد رضا عبدالوهاب359275
هندسة االسكندريهدينا مجدى كمال درويش369436
58o18oتجاره المـــنصورهالمرسى اسعد المرسى حافظ قزامل
هندسة الفيومهنا عالء محمد علي73576
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى مهدى عباس حسن213416
كلية طب االسنان ج بنى سويفاحمد عالء شــاكر محمد عبد اللطيف62112
صيدله طنطااميره احمد طه على الحمزاوى363976
71494oاداب المـــنيااحمد صفوت عبد الحليم خالد
اداب اسيوطهاجر ربيع ثابت محمد789342
5o116oتجاره بور سعيداحمد محمد السيد الدسوقى
567o82طب الزقازيقريم عبد الوهاب محمد السيد السعدنى
نوعية الزقازيقمحمود ايمـــن ابراهيم ابراهيم517317
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتفاتن رمضان احمد يس739828
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهبه عربى صابر ابومحمود226331
13o924تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد رضا عبد المقصود حسن
5o3496تربية جامعة دمياطدينا عبد الحكيم السيد بكرى
رياض اطفال بنى سويفنسمه مصطفى ابو بكر عبد الفضيل67865
5o935oتربية ابتدائي الزقازيقأحمد محمد صابر ابراهيم
كلية البنات آداب عين شمساسماء طاهر سيد ابراهيم294575
64789oصيدله الزقازيقاالء عبد هللا محمد محمد
429o76تربية ابتدائي دمـــنهورسندس خميس سعد سليمان سليمان
تجاره االسكندريهسلمى محمد نورالدين محمود موسى411172
تربية الزقازيقعزه ابراهيم محمود نصر الهواري586777
649o25تربية الزقازيقنورا عادل السيد محمد الشــاعر
35o947تربية أساسي اسكندريةندى محمد عبد الباقي عبد الفتاح
نوعية االسكندريهفريدة طارق جابر سيد احمد محمد423984
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا عيد عبدالمجيد ابراهيم موسى223436
1959o6هندسة عين شمسمحمد شريف عوض محمود محمد المراكبى
صيدله طنطامحمد نبيل محمد لبيب عزب299623
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالرحيم قطب عامر217845
طب الزقازيقمحمد على محمد عيد646968
تجاره عين شمسمريم سمير زكى سولایر بشــارة114223
هندسة االسكندريهسيف الدين سعيد شحاته حسن شحاته457372
3oo656طب بنهااحمد حسين حسن حسن
42997oتربية دمـــنهورايمان لطفى حامد محمد قطب زيد
589o29صيدله المـــنصورهندا محمود محمود محمد
تجاره االسكندريهاحمد يسري محمود ابراهيم على342331
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد رمضان عبد الرحيم محمد748746
تجاره عين شمسهاجر حمدان عبدالموجود محمد266119
7355o4حقوق قنا جنوب الواديشهاب انور حماده ثابت ابوسحلى
3oo551طب اسنان طنطاايه اشرف عراقى خميس
صيدلة المـــنياكارم رضا محمد عبد العظيم716487
66o387هندسة بور سعيديوسف ايهاب ابراهيم ابو ورده
هندسة االسكندريهمحمد خالد يوسف السيد الهوارى459213
حقوق عين شمسعبدالعزيز خالد شفيق محمد سالم269986
تجاره المـــنصورهمحمد خالد الدمرداش محمد حسن565715
طب اسنان طنطااية معوض محمد صالح451885
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هندسة اسيوطشــادى فوزي جاد هللا سيداروس131286
65648oتربية االسماعيليهشروق يسري محمد على
تربية العريشفاطمه احمد محمود مصطفى محمود665837
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةريهام محمد ابراهيم محمد ابراهيم34347
6ooooصيدله القاهرههاجر اشرف ابراهيم على
صيدله بنى سويفرضوان معوض عبد الستار ديهوم71373
8o9862اداب سوهاجمصطفى اسماعيل محمد محمد
تجاره بنهاباسم محمد امين محمد وهبة297242
كلية األلسن كفر الشيخإيمان طارق السعيد على  احمد423595
اداب االسكندريهضحى عالء محمد رشــاد محمود351551
اداب القاهرههانيا احمد عبد الفتاح مطر149762
67oo67تربية رياضيه بنين بور سعيداسالم محمد السيد محمد سليم
تجاره كفر الشيخاحمد محمد محمود مصطفى376116
تربية اسيوطمها بدري غيط احمد799999
صيدله القاهرهاحمد عالء الدين عبد الحكم عبد الغنى122713
حقوق االسكندريهاحمد محمد الدامي عبدالعزيز427683
حقوق االسكندريهندا جمال محمد جاد الكريم محمد ابراهيم339529
56o774تجاره المـــنصورهشيماء ابراهيم عبد العزيز محمد محمد
السن عين شمسساره على احمد على42299
صيدله القاهرهاالء رفعت على محمد عبد الباقى19155
5o3495تجاره جامعة دمياطدنيا اشرف عطيه بازيد
23o382صيدله طنطامصطفى عبدالحميد السيد الصباغ
تخطيط عمرانى القاهرهمها اسامه عبدالعزيز عبدالعزيز461123
4o963تجاره القاهرهكريم صفوت عويس احمد
14297oتجاره عين شمسمحمد عبد الحكيم محمد اسماعيل
22275oطب بنهاامل طه بالل جودة
3o5862كلية الفنون التطبيقية ببنهاصافيناز محمد سعد احمد
اداب الزقازيقهاجر خالد محمد محمود بشكار637983
2o7438كلية اآلثار سوهاجامل عمار زكى محمد
46o76oهندسة االسكندريهأيه خالد حسن شمه
هندسة االسكندريهعمر الحسن محمد عبد الجليل محمود414663
6611o5تجاره بور سعيدنادين محمد التابعى محمد الجيار
هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن على السيد على281128
29575oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفايه حمدى حفنى محمود حفنى
14251oعلوم القاهرهامـــنية طارق حسن ابراهيم
طب بيطرى االسكندريهسارة محمد احمد السيد عبد العال435516
422o34تربية أساسي اسكندريةاحمد حسن احمد محمد الجربي
2672ooكلية األلسن سوهاجخالد محمد متولى متولى
353o49طب طنطاحسام على عبد المـــنعم احمد االجهورى
485o89تربية/رياضه طنطامـــنال محمود محمد فهمي ابو الخير
تجاره كفر الشيخاحمد محمد عطيتو محمد343243
446o32طب بيطرى دمـــنهوراسراء محمد محمد عبد المجيد ابراهيم الجدي
تربية فرع الوادى الجديدمحمود محمد عبد العال زكى748773
اداب المـــنصورههناء فكرى السيد محمد583583
طب االسكندريهاسراء نصر محمد عزب369328
5o3oo7هندسة المـــنصورهاسراء السيد السيد بيضون
7o684تربية بنى سويفحسام حمدى على حسن
تجاره الزقازيقسامى سمير خليفه عبدالسالم646128
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفيلوباتير ثروت سامى معوض صالح152524
1479ooتجاره انتساب موجه حلوانعمر على عبد القادر على
64o225طب بيطرى الزقازيقفاطمه فريد عبد العزيز عبد الرحمـــن درويش
285o24تربية ابتدائي بنهاهدى مختار مسلم شهاب
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اثار قنا جنوب الواديبهى احمد عبدهللا بهى512321
اداب عين شمسفاطمه احمد سيد ابراهيم291756
193o86تجاره القاهرهمـــنه هللا حسن يوسف اليمـــنى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد بهاء الدين حسين ابو الفتوح117352
اداب االسكندريههاجر حسين عطا حسنين عطا417897
صيدله طنطامريم ماضى عبدالعزيز ماضى367587
8o428رياض اطفال الفيوم طالباتاسراء السيد قطب بدران
تربية طنطااحمد نوفل ابراهيم نوفل حميده488561
5o2919تربية جامعة دمياطاسراء مصطفى محمد باشــا
59313oصيدله المـــنصورهحازم زكى السيد محمود شعالن
56o35oهندسة المـــنصورهحنان مجدى محمد السيد عبد هللا
نوعية المـــنصورهمحمد فرج عبد الحى عبد الحميد568676
اداب اسيوطمحمد ناصر محمد بدوى792945
41oo67تجاره االسكندريهفريده مصطفى محمد يس محمد
1273o1تجاره عين شمسمصطفى محمد عبد الرازق احمد
74842oتربية فرع الوادى الجديدرغدة احمد حسين برجاس
8o523oتربية ابتدائي سوهاجاسراء طارق مصطفى عبد الرحمـــن
5o413كلية البنات آداب عين شمسهاجر احمد سليمان عبد الموجود
اداب المـــنياعبد الرحمـــن يحى جالل مرعى711426
2351o4تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود السيد محمد عبداللطيف عوض هللا
214o47اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم محمد سيد احمد ابوقله
طب بنهاياسمين السيد حسنى محمد محمد525656
3449oاداب القاهرهندى هشــام محمد عارف يوسف
578o16اثار القاهرهرنا طارق على طلبه على
72o472رياض اطفال بنى سويفشروق حاتم عبد الوهاب عبد الغنى
تربية طنطاريهام عبد الصمد عبد الغنى السيد ضيف هللا485374
هندسة المـــنصورهاحمد رأفت عبد الرافع الحنفى يوسف االالوى586862
18835oتجاره عين شمسمروه محمد مصطفى محمد ابراهيم
نوعية فنيه المـــنصورهندى محمد عبد هللا اسماعيل عطية578544
تجاره بنى سويفهانى السيد توفيق دياب724626
تجاره الزقازيقاسماء ايمـــن ابراهيم على سالم525341
1229o3اداب عين شمسسامية مالك لمعى خله
هندسة حلوانعبدهللا خالد محمد علي بدر213554
52o859صيدله الزقازيقنرمين ابراهيم محمد حسين
8o5472تربية سوهاجايات احمد شــاهين فاضل
23581oطب طنطانبيله عبدالحكيم فتحى عطا هللا
41o439هندسة كفر الشيخمريم عاصم عبد الفتاح العشماوي
5173o4اثار قنا جنوب الواديمحمد على محمود عبدالمطلب
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمؤمـــن حامد محمد احمد عبد اللطيف228227
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن اسامه عبد السميع محمود رية143243
378oo4رياض اطفال االسكندريه طالباتنسرين عبد الباسط بدير عبد الباسط محمد
رياض اطفال المـــنصورهبيداء احمد احمد مصطفى ابوالنيل588137
تربية ابتدائي شبين الكومهاجر جمعه مأمون الجيزاوى214319
اداب االسكندريهنور ايمـــن محمود بركات346232
5o5847تربية جامعة دمياطعبد الرحمـــن محمد احمد محمد سيد احمد
341o67تربية أساسي اسكندريةنور الدين محمد فرج عبداللطيف مكاوى
35916oاداب طنطادعاء حلمى محمد محمد الجندى
هندسة االسكندريهمحمود جمال عبدالرحيم فرغلى رويدى455275
58o766هندسة المـــنصورهمحمد عماد صبحى هالل
صيدله طنطامعاذ مجدى شوقى اسماعيل261811
كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةاسراء احمد السيد مـــنصور عبد المحسن561532
6o357التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء حسن عبد هللا عبد الرشيد
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تجاره انتساب موجه  عين شمسعزه احمد جمعه احمد194745
اداب اسيوطمحمود حمدى سيد مسعود789558
فنون جميله فنون حلوانهند احمد على خالد درويش35217
819o63اداب اسوانامـــنه محمد عبد هللا محمد
نوعية بنهااحمد عصام احمد عبدالعزيز على284123
3571o6تربية طنطاعبد الرحمـــن حامد محمد حامد المكاوى
هندسة المطريه جامعة حلوانسليم محمود ابراهيم عبد اللطيف148114
7441o7كلية الطب بقنادميانة ارميا عزمي يعقوب
5o9426تربية رياضيه بنين الزقازيقاحمد طه سعد محمد محمد بدوى
طب اسنان كفر الشيخايهاب عادل احمد محمد هاشم379699
1356o4هندسة حلوانمحمود عدلى امين محمد الرفاعى
هندسة الزقازيقرمضان هانى رمضان ابراهيم عبد هللا646491
تجاره دمـــنهورعالء الدين ممدوح عبدالمعطي محمد علي426392
35o391هندسة المـــنياهاجر مـــنتصر عوض احمد رمضان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفادى ماهر فوزى صليب115196
822o66تربية اسوانهبه سيد احمد عبد الجليل
حقوق اسيوطعادل سعد النادى حسن791372
تجاره عين شمسجمال عصام مصطفى على139789
هندسة الزقازيقعلى احمد على احمد523765
تجاره االسكندريهروان كمال محمد عبدالسالم417141
2o7466كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىبسنت باسم فخر الدين محمد عبد الحليم
3oo148تربية بنهاايه عبدالمولى متولى السيد
4571o7هندسة اسيوطكريم فتحى مبروك محمود بدر
تجاره عين شمسمرنا رافت فريد جندى115278
طب بيطرى جامعة الساداترحاب سعيد عبدالظاهر عمر225617
السن عين شمسدنيا خالد علي صابر السعدني497872
4976o9هندسة بترول وتعدين جامعة السويسباسم نبيل محمد شرف الدين الشيخ
3428oإعالم بنى سويفايه وحيد عزمى ابراهيم
2o6347كلية البنات تربية عين شمسيسرا احمد عبدالحليم السيد غنيم
21o32oعالج طبيعى القاهرهشيرين شربينى رمضان سيد الديب
تربية بنى سويفزينب عاشور احمد احمد67394
8o4482هندسة سوهاجاحمد رشــاد محمدالصغير جمعة
تجارة جامعة الساداتعبد هللا محمد عبد الفتاح رجب427375
299o96كلية بنات شعبه طفوله عين شمستقى صالح على محمد
583o3تجاره القاهرهعبد الرحمـــن حسانين سعيد حسانين
اثار الفيوممحمد جالل حسن مـــنصور233358
حقوق المـــنصورهسالمه على سالمه على سالمه664611
اداب انتساب موجه عين شمساسراء عارف محمد حسين275214
5o9477تجاره انتساب موجه الزقازيقعبدالرحمـــن اشرف حسن محمد عزب مباشر
طب بنهامروه حامد محمد مـــنصور487998
هندسة االسكندريهاحمد محمد احمد عبد الحميد احمد345314
431o6oتربية طفوله ج دمـــنهورالحسناء محمد حافظ يوسف الفقى
تجاره بنهادينا جمال السيد السيد287916
58o98طب القاهرهرنيم احمد سيد حسن الجيار
تربية طنطانهاد عبدالحميد محمد بدر354695
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامل سليمان حسن احمد سالمه647234
تربية ابتدائي الفيوماسماء جمعه سالم عبد الكريم76184
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةشــادى سعيد صالح محمد العليمى227551
السن عين شمسعالء فتح هللا مهنى بولس421545
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفاسراء شعبان السيد محمد77522
طب القاهرهرضا عبد الوهاب محمد محمود753931
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى خطاب احمد الميهي211967
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3o3224هندسة شبرا بنهاباسل ايهاب عباس عبدالحميد بكري
2999o8اداب بنهاايه ايمـــن جمال محمد رمضان
تجاره سوهاجعلى كمال على محمد812528
تربية اسواناسماء موسى محمود موسى821721
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حسين على مرسى196899
2o59o8هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد طارق محمد عبدالعزيز
هندسة طنطاسهيله هيمـــن محمد السعيد فايد391914
تربية اسوانهبه محمد على احمد محمد822369
تجاره بنى سويفانجى عزت جرجس قزمان723392
صيدله القاهرهعماد الدين عبد هللا مرسى الشرقاوى358338
23265oطب اسنان طنطاامـــنيه احمد سالم ربيع
كلية الطب بقنامحمد محمود يوسف ذكى738729
تجاره جامعة السويسمحمد عبد الناصر محمد المغاوري656854
تربية شبين الكومشيماء فتحى حسن السنطاوي216114
تربية المـــنصورهاسماء وفيىء ابو شبانه رزق النيلى579719
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عادل محمد يوسف154481
28712oتربية ابتدائي بنهاصابر ابوالحمد على فتح الباب
طب اسنان طنطااسماء عادل محمد شلتوت215497
اداب عين شمساسراء اشرف احمد ابراهيم262482
7o712اداب بنى سويفحسناء عاطف احمد احمد
تجاره انتساب موجه حلوانريهام عاطف عابد حسين21996
799o2تجاره بنى سويفيوسف رمضان يوسف احمد
46o761هندسة اسيوطآيه زكريا كامل يحيى حرب
اداب حلوانرحمه حسني لبيب عويس27842
هندسة اسيوطابراهيم عصام ابراهيم المزين51454
اداب طنطاعبدالرحمـــن السيد بسيونى ابراهيم مرجان361457
هندسة اسيوطيوستينا مجدي زكي قسطندي298856
هندسة بور سعيداحمد محمد صالح مرزوق جبر568585
5872o1تربية ابتدائي الزقازيقالشيماء عاطف ابراهيم بدر رضوان
حاسبات ومعلومات القاهرهاسراء صالح محمد احمد28979
تجاره بنى سويفصبرى غليوم فهيم زاخر729141
368o3oطب طنطاايمان محمد عبدالمعبود محمد
تربية بنى سويفمحمد شعبان كمال عبد الفتاح68945
تجاره المـــنصورهمحمد ابراهيم جمعه محمد احمد573379
تجاره الزقازيقايه محمد عبدالمـــنعم عبدالرحيم517748
14236oكلية البنات تربية عين شمسمروه عبد الحميد حسين احمد
2o7655اداب انتساب موجه عين شمسهبه هللا محمد فرحات السيد تهامي
58558oاداب المـــنصورهناهد سمير السيد احمد محمود
819o4oكلية األلسن ج أسوانهاله ابراهيم على احمد
21o582اداب حلواناحمد حمدان عرفه عبدالحافظ
اداب طنطاقمر مصطفى عبد الحميد مصطفى محمد489414
3o656هندسة عين شمسعمر مجدى محمد احمد خليل
66o26تربية بنى سويفهبة عادل يسين جادالرب
2o7394السن عين شمسرضا محمود جمال الدين محمد عبد الرحمـــن
نوعية اشموناسراء ممدوح عبداللطيف شكر234374
نوعية الزقازيقمحمد صبحي عبد الحميد عبد العزيز شــابون644146
طب بيطرى المـــنصورهكريم عصام فتوح الششتاوى الخولى491776
هندسة اسيوطاسالم محمد جابر محمد224723
حقوق عين شمسعبد الرحمـــن احمد هشــام معوض مصطفي121228
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسمارك ميالد محروس يوسف656844
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاحمد صالح مـــنتصر على جاد هللا227998
اداب عين شمسسندس ايمـــن محمد الدسوقى احمد271841
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تربية المـــنصورهايهاب البدوى بدير بدوى ابراهيم572935
تربية أساسي اسكندريةاسراء مختار ابراهيم السيد أحمد411659
اداب الزقازيقعبد الرحمـــن عاطف عبد الرحمـــن حسن517246
رياض اطفال المـــنيا طالباتايه احمد محمد احمد727384
4982o7تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةعزة سالم محمود عزيز الحسب ابوالعنين
72117oتجاره بنى سويفامجد حنا نصحي القمص برنابا
تجاره بنى سويفاحمد محمود السيد محمد71472
حقوق عين شمسمحمد فكرى حسن عبدالحليم194341
266o59فنون جميله فنون حلوانمـــنه هللا عبدالغفار عبدالعزيز جاد
115o43اداب عين شمسبسنت صالح السيد متولى خليفة
اداب عين شمسسعيد محمد سعيد محمدعمران288935
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفرحاب راضى عبد المـــنعم ابراهيم64946
حقوق المـــنصورهميرنا اسامه صالح محمد محمد يوسف574346
طب القاهرهروان محمد ابراهيم السيد على193656
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعصام عبدالموجود الشحات السيد651112
37o69اداب القاهرهاسراء مجدي محمد كامل
35o96oاداب االسكندريهياسمين عاطف عبد المجيد عيد
كلية البنات تربية عين شمسهبه عبدالسالم حافظ عبدالمجيد268538
49977oهندسة اسيوطياسر محمد مرزوق محمد
طب اسيوطصفاء محمد شــاذلى سيد749562
صيدله الزقازيقيوسف السيد السيد محمد قدح262735
713o91التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةزينب حسين خلف عمران
طب اسنان االسكندريهيمـــنى وليد فؤاد احمد محجوب346829
79oo41حقوق اسيوطميرنا ابراهيم على ابراهيم
صيدله طنطادينا يحى سالمه فريج الشــاذلى356273
صيدله بنى سويفهدير محمد بنيه دياب721969
تربية رياضيه بنين الزقازيقخالد اسامه محمود فوزي حسن649146
هندسة المـــنصورهمحمد عادل عاطف زكى عبد البر499669
1447o7تجاره عين شمسساره عبد هللا محمد محمد زيان
8o4159تجاره سوهاجبيشوى عماد عياد رياض
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنادين نبيل عاشور ابو شوشة217121
15o912تجاره عين شمساحمد حسن ابو الفتوح بركات حسن
نوعية بنهااسماء محمد عبد الحميد الجوهرى495757
638oo1تجاره بنهاوالء سمير عبد الهادى محمد دسوقى
51789oصيدله الزقازيقاسماء عبدالعزيز احمد عبدالعزيز
45219oطب بيطرى دمـــنهورهاجر احمد جميل على خاطر
4287o4نوعية االسكندريهبسنت طارق على حسين خطاب
تربية طفوله شبين الكومايه كامل احمد زقزوق236293
تجاره عين شمسمايكل عماد ميشيل جورج117436
63879oتجاره الزقازيقاحمد اشرف محمد ابراهيم دياب
كلية هندسة بنهامحمد عصام محمد محمد البسيونى284791
كلية رياض االطفال اسيوطعبير احمد ابراهيم حسن791264
تربية بور سعيدميرنا محمد محمود محمود حمودة664545
السن عين شمسامـــنيه سمير بكرى محمد274796
19487oعالج طبيعى القاهرهايه ماجد محمد احمد عبد الكريم
تجاره بور سعيداسراء على محمد على الحريرى594341
طب بيطرى المـــنصورهمريم محمد عبد هللا أبو هيف494775
212o85اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمر فتحى السيد سالم الحصرى
تجاره عين شمسندى السيد عبدهللا عبدالسميع264745
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسالحسين حجازى غريب احمد651833
65o477اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةهاله عبدالعزيز محمد مصطفى
تربية أساسي اسكندريةشريف خليل رمضان محمد حميده416231
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صيدلة المـــنياشريف عماد خلف محمد751994
اداب عين شمسخالد رمضان محمد محمد يوسف296778
2o2o28تجاره انتساب موجه قاهرهمحمود حسين محمود ابراهيم
431o8oتربية طفوله ج دمـــنهوربسمة محمود على يوسف الحدينى
هندسة كفر الشيخعمرو عبدالرازق احمد عبدالرازق381535
72357oتربية رياضيه / بنات المـــنياايه سيد نويرى عيد
تخطيط عمرانى القاهرهكريم محمد زكريا عبد المغنى512559
هندسة االسكندريهخالد محمد شحاتة عبد هللا شحاته414159
طب بيطرى دمـــنهورايه صبرى ابراهيم البهلوان448618
52435oاداب الزقازيقهند على احمد محمد
صيدله الزقازيقايمان وحيد عبد العظيم احمد عبد هللا519766
كلية األلسن بنى سويفميرنا عصام بولس زكى13655
هندسة اسيوطمادلين جمال بباوى ابراهيم274716
415o66هندسة االسكندريهمريم نبيل ابراهيم ابراهيم ريحان
عالج طبيعى ج كفر الشيخروان اسامه محمد حموده215645
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد حسين السيد عبدالرحمـــن194472
29612oإعالم ج جنوب الوادىهدى هالل صالح عطية
تجاره عين شمسمى حاتم شريف عبد الحليم شريف114378
511o59طب اسنان المـــنصورهمـــنار رضا احمد السيد العمارى
تربية رياضية بنين سوهاجمصطفى جمال لطفى محمد817371
اداب انتساب موجه عين شمسعال رمضان حسن عفيفى282889
8118o4إعالم ج جنوب الوادىالحسين مصطفى عبد الاله عبد الغفار
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسدعاء محمد سالم سليمان665593
36o548طب طنطامـــنة هللا السيد مسلم ابوشنب
صيدله طنطامحمد عبد المجيد محمود محمد محمد الفار353529
6679oاداب بنى سويفداليا محمد عبد المـــنعم عبد الوهاب
عالج طبيعى ج كفر الشيخمريم عبد المـــنعم رزق محمد حمامو385563
تربية اسكندريةدعاء على احمد على الشرقاوى339889
طب طنطاهدير ابراهيم احمد كمال محمد عريبى449734
8o4543تربية سوهاججيهاد عارف عبد الحميد على
11911oهندسة عين شمساميره محمد حبيب محمد
2o313oالسن عين شمساالء محمد عبداللطيف عبدالخالق
36o315صيدله طنطاسماح محمد احمد ابوهيكل
اداب سوهاجاسماء ممدوح السيد محمد817135
اداب الزقازيقاحمد سعيد محمد احمد مرسى643266
8o773oصيدلة سوهاجزينات محمود احمد جبر
796o27حقوق اسيوطمريم عمر على محمد
تربية دمـــنهورآية السيد محمد السايس429562
218o29صيدله طنطامحمد احمد فتحى زين الدين
حاسبات ومعلومات الزقازيقمصطفى عبد الحق محمد عبد الحق الشرقاوى584963
تربية بنهاعبدهللا سعد فهمى عطا هللا227212
294o23اداب بنهامـــنى محمد نصر محمد
2678o6تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق نبيل حنفى بدوى
اداب القاهرهاسالم عاطف زغلول محمد43715
تربية فرع الوادى الجديدمحمد صالح محمد احمد749274
كلية البنات آداب عين شمسهدى صالح عبد المحسن حموده149437
تربية سوهاجهانم عيد احمد حموده812655
4o553تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتاسراء جمال بهاء الدين السيد
8oo821حقوق اسيوطمحمد صالح محمد اسماعيل
تربية قنا ج جنوب الوادىدينا عبدالهادى عبدالشــافى حسن735673
علوم االسكندريهمصطفى ابراهيم عبد القادر ابراهيم امين338355
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورا وصال ثابت هالوى سعد216886
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كليةاسمجلوس
فنون جميله فنون حلوانايه سيد عبد العزيز نصر السيد15576
اداب االسكندريهوالء خميس عبد الهادى سرور346435
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيهندى احمد غريب الغباشى278415
12o3o1صيدله عين شمسعمر جمال حسين شحاته
اعالم القاهرهسلمى جالل عبدالفتاح يوسف188262
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد مراد محمد محمد ابوزيد16753
رياض اطفال المـــنصورهساره محمد فتحى عبد اللطيف قطب353768
56o725تجاره المـــنصورهايناس جمال على عبد الوهاب
3352oعالج طبيعى القاهرهمحمد مجدى فوزى سيد
كلية البنات آداب عين شمسعال السيد رجب كامل154964
227o7oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى السعيد محمد البهنسى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسمر سامح عبد المعز عثمان149756
تجاره القاهرهاحمد حسن حسن عبد العزيز118781
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامـــنيه سيد عبد الغفار السيد153992
طب االسكندريههاجر رفعت عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن341647
683o1تربية ابتدائي بنى سويفسمر حسن جمعه حسن
662o3oكلية أداب بورسعيداالء ناصر يونس ابو الحسن
صيدله حلوانعال فتحى محمد ابراهيم195534
19836oطب القاهرهرنا فيصل السيد عبد الحميد عوض
هندسة شبرا بنهااالء حسين صبيح مبروك293274
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمروان احمد امام احمد عماره234741
3o3249تربية ابتدائي بنهاايمان خالد محمد عبدالرسول مطر
5o61o5هندسة المـــنصورهعبد هللا على يس محمد عوض
22o535طب بيطرى جامعة الساداتمحمد ناصر السيد حسن محمد
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمود ابراهيم ابراهيم على الساعى579565
تجاره عين شمسشروق محمد عبد القادر حسين114147
تربية ابتدائي المـــنصورهدعاء سمير طلبه جابر581612
تجاره عين شمسمحمد عادل محمد الحناط133145
هندسة االسكندريهحسين ابراهيم محمود محمد بلح456594
58699oهندسة الزقازيقعبد هللا عادل محمد مصلحي
تجاره بنى سويفكريم ممدوح حلمي ويصا714383
154o45اداب القاهرهعلياء وفقي محمد ادريس
اداب عين شمساحمد شوقى شــاكر اصالن281234
تربية عين شمسايه سعيد محمود عبد الحليم44444
تربية االسماعيليهشيماء فرحات محمد عطيه654512
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةذكرى رضا ابراهيم مصطفى28295
هندسة شبرا بنهااحمد بهاء احمد يوسف حسين287372
حقوق بنى سويفمحمود طارق صالح محمد755368
1373ooطب بيطرى القاهرههادى توفيق عبد الحميد محمد
تربية طفوله االسماعيليههدى عبد الدايم احمد حسين673168
طب عين شمسمحمود عبد الباقى عبد الحميد عبد الباقى75331
2294o4تربية ابتدائي شبين الكومرانده سعيد عبدالغنى شندى
49o678تجاره طنطاحسام خالد حسين ابراهيم
تجاره االسكندريهمحمد رجب محمود محمد335581
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه احمد محمود بدوى226785
566o3oعالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد سعد ابو المجد عبد الحميد الغنيمي
كلية السياحة والفنادق بنى سويفمحمود محمد جاب هللا علي67334
هندسة حلوانمحمد على حمدى خليل135668
27oo24اداب انتساب موجه عين شمسمحمد عامر سيد احمد
طب بيطرى المـــنصورهعبد الرحمـــن مصطفى العراقى ابو زيد578892
8o4759صيدلة سوهاجاسراء صبرى احمد محمد
صيدله المـــنصورهوالء محمد عاطف على الحسينى569153
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634o2صيدله بنى سويفياسمين محمد رجب امين
118oo1هندسة عين شمسخالد معتز سرى صيام
تربية شبين الكومالشيماء رمضان شحاته حسن229634
كلية البنات آداب عين شمسسهيله شريف سيد عبدالحميد291548
هندسة اسيوطيوسف عالء محمد عبدالحميد191764
45946oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود سعيد صالح ميكائيل صالح
اداب كفر الشيخمصطفى طارق محمد محمد عيسى371278
تجاره المـــنصورهمحمد مصطفى حسن محمد الدالل488635
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةهدى ابراهيم حسين حسن652554
226o99تربية الساداتمريم على مصطفى ابو علفه 
تجاره القاهرهدينا فرماوى بندارى فرماوى34327
34o875اداب االسكندريهمصطفى ممدوح محمد احمد زغلول
13o95oاداب عين شمسحسن على عبد الستار حسن
3o2258هندسة شبرا بنهايوسف رفعت عطيه محمد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنيره محمد سيد ابراهيم عمر658954
36663oهندسة طنطامحمد حسن محمد العزب هاشم
نوعية المـــنيامريم ابراهيم عبد المالك جرجس725637
تجاره الزقازيقاحمد صبحي محمد ابراهيم جمعة643268
67o928طب بنهامحمد عزت فهمى عشرى
اداب الفيوممياده محمود عشرى عبد الحميد78449
هندسة سوهاجعصام عاصم احمد مجاهد818215
8o682oتمريض سوهاج اسراء حسن احمد محمد
36o291طب طنطادعاء عوض السيد عزام
58o49oتجاره المـــنصورههشــام طارق ابراهيم محمد ابراهيم
11518oاداب القاهرهسماح محمد عبدربة غريب
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد كامل محمد على محمد147815
نوعية طنطاايه محمد مرسي محمد االبياري353732
تجاره القاهرهزينب فرج عبد الفتاح شندي37354
هندسة شبرا بنهاامـــنيه عادل معتمد محمد128793
76o922طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىمصطفى محرم محمد محمد
تجاره انتساب موجه  عين شمسمعتز لطفى محمد مصطفى عامر289717
27o966كلية البنات آداب عين شمساسراء امير عبدالعزيز محمود ابراهيم
2882o4صيدله عين شمسريهام عبدالعاطى ابراهيم عبدالرحمـــن
29o317اداب انتساب موجه عين شمساالء محمد محمود صابر محمود الجمل
اإلدارة الفندقية فرع مرسى مطروحمونيكا سامح فؤاد فلسطين121143
صيدله الزقازيقايه محمد السيد حسين643231
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسراء محمد الهادى عبد الفتاح ابراهيم581533
تربية طفوله الزقازيقأميمه عيسى عثمان عبد المقصود511551
2429o2هندسة المطريه جامعة حلوانجورج عماد وديع عزيز
صيدله الزقازيقمحمد اشرف عبد الحميد على يوسف516249
كلية اآلثار باالقصرسوميه محمد عبدالعاطي يوسف ابوسيف428444
36o885هندسة طنطاندى بكر حسين عبد العال
8o1oo1تربية اسيوطرانيا عاطف سيد محمد
تربية قنا ج جنوب الوادىساره محمد مختار بسطاوى745983
تربية ابتدائي جامعة السويسايه حسين عوض هللا سالمه659997
تجاره سوهاجوليد رجب عبد الحميد عبد الرحيم816592
هندسة االسماعيليةسلمى عادل عابدين حامد659899
1875o1هندسة عين شمسبيشوى سامح قدرى فوزى
اداب عين شمسايه محمد فهمى محمد282199
2828o3تجاره بنهاامـــنيه طارق عبدالحق محمد
كلية اآلثار سوهاجاحمد سعيد ذكى حسين511774
36o283طب طنطاتقى صالح حامد علم الدين
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كليةاسمجلوس
كلية أداب بورسعيداسماء السيد محمد السيد طه662764
السن عين شمسمـــنه هللا ناصر محمد صديق137553
حقوق سوهاجفتحي عبد الفتاح بدوي احمد818586
3o1553كلية البنات آداب عين شمسرحاب عاطف عامر عبدالمحسن
صيدله طنطازينب سعيد عبدالمـــنعم عبدالسالم244224
2o9211اداب عين شمسيوسف شعبان محمد محمد
4158o3تربية اسكندريةمـــنة هللا محمود محمد مصطفى خضير
طب بنهاسعيد كمال سعيد عماره361853
579o91هندسة طنطاعمر عطاء محمد ابو يوسف
طب المـــنصورهعبد الحميد على عبد الحميد محمد يوسف574774
2o8163اداب حلوانديانا ويصا واصف فرج
اداب اسيوطعبد هللا صالح حامد على799484
279o16كلية هندسة بنهاعمر ابوبكر طه محمود زيدان
اثار القاهرهاسماء احمد فوزى عبدالعزيز285537
366o67صيدله طنطامحمد سامي سعيد الفرارجي
تربية المـــنصورهايمان سامى عبد الحى محمد يوسف591835
29869oطب اسنان عين شمسندى كرم عبدالحميد عطية
كلية االثار ج اسوانسميح سمير سميح سامي147893
تربية ابتدائي عين شمساسراء سيد عبد العاطى عبد الغنى154911
5o7o55طب بيطرى المـــنصورهأحمد إبراهيم عبد الجواد الحديدى نجيد
تربية عين شمسسلمى حسن حسن مدبولي268143
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةامير سعيد امين شرف الدين212545
اثار القاهرهنهال فكرى مصطفى على مصطفى228366
12484oصيدله حلوانحبيبه اشرف محمود عبد الخالق
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانيوسف اسامه ابو الفضل الجيزاوى19185
اداب االسكندريهايمان ايمـــن احمد ناصف  البدرى423119
7917ooطب اسيوطوليد طارق فاروق ابراهيم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرقيه فهيم عبدالفتاح البسيونى236885
طب االسكندريهحسن احمد محمد قمبر441339
اداب الزقازيقمحمود جمال محمد ابراهيم عزب517319
تجاره االسكندريههنا علي خلف علي محمد424358
اداب الزقازيقمـــنه هللا خالد محمد نصر519455
5o95o6تجاره الزقازيقفؤاد احمد فؤاد السيد مجاهد
تجاره طنطامحمود جالل سعد البشبيشي486642
729o28كلية حقوق المـــنيامحمد محمود لطفى على صبره
هندسة القاهرهاسراء رأفت ابراهيم احمد مطر157119
19o85oهندسة حلوانعلى بدرالدين مصطفى بدر الدين احمد مصطفى
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةريمان محمد محمد على هايشه652474
طب المـــنيانهله رأفت حسن احمد714218
8o3586طب سوهاجشريف محمد حسانين خليفه
تربية المـــنصورهحسناء حمدى عبد السميع عبد العال573429
طب اسنان االسكندريههبه ابراهيم محمد احمد الجمال448917
27838oاداب انتساب موجه بنهاساره السيد عبدالمجيد محفوظ
427o99تربية دمـــنهورعمرو مصطفى عبدالعزيز محمد فايد
السن عين شمسيوسف خالد جمال شــافعي125211
صيدلة اسيوطمارينا صموئيل هنى سدره792865
اداب المـــنيااميرة جمال صالح احمد716237
هندسة كفر الشيخمحمد بسيونى محمد زايد ابوالخير379824
81369oطب سوهاجمصطفى احمد سيد عبد العال
صيدله الزقازيقاحمد خالد محمد محمود حسين الحناوى513282
السن عين شمسشيرين وجدى عبدالقادر على189284
5o7o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن سيد عبد الرازق على
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5o7995تربية جامعة دمياطابرار تحسين العزبى الصعيدى
29148oهندسة شبرا بنهاعالءالدين محمد على عبدالعزيز
صيدله المـــنصورهوعد محمود محمد اسماعيل الشناوى488221
نوعية الزقازيقفاطمه ياسر شوقى عليوه644699
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناسماء حسين محمد عبد العظيم67271
648oo1تربية الزقازيقاسماء عبدالحفيظ على محمد
8o7879تربية سوهاجاحمد عاصم احمد عبد العال
تجاره القاهرهخالد احمد غالب عبد المالك38926
732o51أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرانجى وجيه ابوالمجد محمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد عبدالفتاح بيومي سالم227825
5o9867تربية ابتدائي الزقازيقصباح عطية احمد عطية
حقوق عين شمسايه عماد فتحى عبدالعال193161
اداب اسيوطشيماء سعد محمد عبد السالم796296
1893o6تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان صالح الدين محمود طه
تجاره بنهاجورج صابر جرجس غالي278825
23295oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم محمد عمروس محرم
تربية ابتدائي الساداتوالء مصطفى زيدان مصطفى232625
6677o4اداب الزقازيقاسراء محمد السيد محمد عطايه
42193oاداب االسكندريهعلى عبدالمـــنعم محمد على ابوديبه
هندسة المـــنصورهسميح الدكرورى محمود على الدكرورى572732
71o726صيدلة المـــنيافاطمه محمد السيد عبدالمعزمحمد
42998oتربية طفوله ج دمـــنهوررانيا السيد محمد  فتح هللا عبده
1273ooتجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى عالءالدين عبد العزيز عبد السميع
2331o9طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحسام فتحى على حسب هللا
356o9oاداب طنطاناهد اسماعيل مصطفى حسن الجمسى
اداب طنطاالسيد فوزى السيد محمد السياجى366772
هندسة شبرا بنهاايمان خالد نبيل عبدالحميد دغيدى282527
نوعية عباسيهخلود ابراهيم صالح محمد287763
11981oالسن عين شمساسراء محمد احمد حسن
8oo945تربية رياضيه / بنات اسيوطاسماء محمد حسين مرسى
63o87حقوق بنى سويفامـــنيه سيد صدقى السيد
تجاره القاهرهعلى الدين عالء سليمان الهبيان139127
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالعزيز عزب شتا233591
هندسة اسيوطصالح ابراهيم صابر سليمان عبد الرحمـــن588543
342o5اداب القاهرههدير عزت حسن عبد الاله
هندسة المـــنيانورهان السيد امين يوسف359746
788o49اداب اسيوطمحمد جمال عبد الناصر حسانين
22o78اداب القاهرهمريم محمود محمد عبد السميع
صيدله بنى سويفمروه محمد جمال على752513
 تربية الساداتمعاذ سالم مـــنصور الهيدبى213417
2o5172هندسة حلوانلؤى اشرف عبدالحميد خليل
طب عين شمسميرنا عماد عزمى جندى192379
8o9593تربية رياضية بنين سوهاجماهر محمود محمد على
3o2254تخطيط عمرانى القاهرهمصطفى شهدى سيد ابراهيم
تجاره سوهاجاحمد شعبان محمد احمد815797
2o8211السن عين شمسناردين نبيل عبدهللا تاوضروس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد خالد السيد احمد جادو189937
424o24تربية أساسي اسكندريةندا السيد فاروق مصيلحى
2o2193هندسة عين شمساحمد خالد سيد محمود سالم
72o937نوعية المـــنياحماده محمد حماده صابر
تجاره دمـــنهورهدير محمد محمد ابو خيشه431247
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسايه ناصر حسين احمد يونس238671
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صيدلة اسيوطميرنا فرح وديع فلتس785221
35o724هندسة االسكندريهريهام السيد عبده عوض هللا
4551o3هندسة كفر الشيخعلى ماجد على محمد السباعى
تربية طنطالبنى عبد العزيز ابراهيم سليمان عبد الحافظ489416
18839oطب اسنان عين شمسهاجر اسامه محمد محمد سيد احمد
صيدله القاهرهحسين عبدالغنى حسين درويش223916
519o8oهندسة الزقازيقعمر أحمد السيد فودة
12o373هندسة حلوانمحمد سيد عبد الرؤوف ازهرى عبد الرحمـــن
312o76كلية البنات تربية عين شمسسمر عبدالناصر سيد ابراهيم
طب المـــنصورههند ممدوح محمد على محمود586855
5o2336تخطيط عمرانى القاهرهاحمد ناجح حسن ابو عبيه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانوفاء ابراهيم محمد ابراهيم31729
هندسة المـــنصورهمحمد احمد عبد الغنى محمد سعيد595411
38o5o8تربية كفر الشيخدينا يسرى عبد الفتاح محمد عيسى
طب القاهرهالشيماء عباس درويش محمد كشكوشه385475
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىحسناء رمضان إبراهيم على739482
3o5326كلية هندسة بنهاعبدالرحمـــن صالح حسن البدوى
اداب الفيوماسالم نبيل على عبد الوهاب76473
74o314اداب قنا ج جنوب الوادىسلفيا رفعت رشدي لبيب
تربية الزقازيقاحمد عماد الدين احمد شفيق رمضان587738
433o97علوم االسكندريهفتحيه جمال انور عبدالفتاح على
اداب بنهارانيا سامى محمد شوكت277815
459o9oهندسة االسكندريهمحمد صالح الدين محمود عبد الغفار القوني
233o79تربية ابتدائي الساداتمحمد شعبان عبدهللا العشماوى
49954oاداب جامعة دمياطنادين احمد محمد احمد عبدهللا
حقوق طنطامحمد رأفت عبد الرحمـــن محمد اللمعى357454
تجاره االسكندريهرامى رؤوف نعيم يوسف بركات422412
5241o2هندسة الزقازيقمحمد احمد محمد محمد حسين
طب بيطري المـــنيامريم عماد نصيف حنا723117
هندسة المطريه جامعة حلوانايه سمير نصرالدين محمد268323
هندسة االسكندريهيوسف هشــام مختار سعد الصياد342849
سياحة وفنادق المـــنيارنا نادر حسن عبدالفتاح238133
تربية ابتدائي طنطاسمر سليمان عبد الفتاح راشد367419
كلية هندسة بنهامحمود احمد محمد محمود جيره هللا644668
تجاره بنى سويفمروه عبد الحكم علي محمد62553
تجاره المـــنصورهمحمد صالح محمد ربيع صالح571577
تجاره االسكندريهاحمد حمدى محمود احمد337431
1899o4هندسة اسيوطعمر مصطفى اسماعيل مصطفى
35oo87اداب االسكندريهندى جابر احمد علي ابو زيد
حقوق بنى سويفاحمد يوسف محمد عبد المجيد64621
23214oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايمان صالح حسن الجندى
صيدله حلوانعالء محمد محمد محمد69774
12o4o4اداب عين شمسرنا جالل حسين حموده
637o31تربية ابتدائي الزقازيقاحمد محمد علوان محمد
فنون جميله فنون المـــنيامريم مجدي عبدالفضيل ابراهيم636493
تجاره المـــنصورهمريم حافظ عبد الحميد محمد المتولى591868
هندسة الفيوممحمد ايمـــن حسن يونس493693
اداب اسيوطمصطفى ممدوح حمدي محمود799211
هندسة طنطااحمد حسن السيد الجرواني362156
هندسة المـــنصورهمحمود احمد السيد محمد الشربيني578724
3o4321طب عين شمساسراء احمد جبر الشــافعي
2o2966التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةشروق احمد محمود عزمى خليفه
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12336oتخطيط عمرانى القاهرهعلى اكرم حسين محمد القصاص
هندسة اسوانانجى ايليا صبحى بسادة732673
1257o9هندسة عين شمسعمر احمد امين محمد
46o325هندسة االسكندريهمحمود محسن سعد حسن
تجاره المـــنصورهمى محمد احمد محمد حسين566768
تجاره بنهاكريم عبدالنبى عبدالحليم عبدالرحمـــن صيام284182
43o251تربية رياضيه / بنات طنطاندا خالد مدين انور عبد المـــنعم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره جندى عطوه حسن271824
35oo43اداب االسكندريهسميرة ابراهيم اسماعيل ابراهيم ابو عريبه
هندسة طنطامحمد مصطفى شفيق حجازى562744
طب اسنان جنوب الوادىمريم زهجر انور شحاته737784
83o2o8الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفالبدرى حسين السيد عبد الحميد
التكنولوجي العالي 1o رمضان إدارة أعمالمـــنه هللا خالد عبد العزيز السيد ابو عيد635538
8o1573تربية ابتدائي اسيوطاسماء عبد الصبور فؤاد عبد هللا
صيدلة بورسعيداحمد محمد على محمد عبده582722
تربية ابتدائي دمـــنهوردنيا ابراهيم السيد البولينى429395
تجاره طنطاوفاء عبدالمجيد عوض عبدالمجيد365615
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفالزهراء الزين محمد جمعة723493
56o267طب اسنان المـــنصورهنادين مصطفى محمود الجندى
71o528تربية المـــنياانجى صدقى شفيق ابراهيم
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمود جميل عبدالحفيظ حمد صالح213794
15631oهندسة عين شمسريهام عادل محمد شكر نوارج
282o43هندسة شبرا بنهاصالح رسمى صبحى محمد
دار العلوم ج القاهرهسميه محمد عبد التواب عبد الصمد31132
تجاره عين شمسمرام مصطفى عبدالحميد محمد261637
اعالم القاهرهصفاء مهنى عبدالحى قاسم273948
تربية طفوله شبين الكومسهيله احمد محسن عبد هللا مرسى جبة229657
27oo92تجاره عين شمساحمد سمير محمد الطيب
صيدله الزقازيقمحمد السيد سيد روحه السيد حسن518927
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسأحمد أيمـــن أحمد حسبو نجم373726
7997o6تربية اسيوطراندا رمزي لويس تاوضروس
هندسة اسيوطمارينا بهنان يوسف فهمى813158
طب اسنان المـــنصورهاشراقه ابراهيم انور ابراهيم باشــا561328
تربية ابتدائي كفر الشيخهدى عادل محمد حسن غريب372919
طب المـــنصورههند شريف صبرى ابراهيم السيد الحفناوى567699
اداب الفيومامـــنيه احمد عبد الفتاح على72656
طب طنطامحمود السيد محمود السيد الدبشه353533
43o735تربية الساداتوفاء فرج عبدهللا السنوسى 
تجاره بنى سويفهند شريف عبدالحميد محمد728694
تجاره االسكندريهاحمد سمير انور رمضان شحاته416462
59o158صيدله المـــنصورهايناس السيد سعد السعيد محمد
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن محمد عبد القادر عباس عبدالقادر414116
طب الزقازيقنورهان على عبد الجليل على الشناوى585161
تربية ابتدائي عين شمسعبدالرحمـــن محمد درويش عبدالعزيز درويش292496
تربية ابتدائي االسماعيليهاسراء وحيد محمود حنفي652122
57o993تجاره المـــنصورهعابد زكى رضوان محمد جابر
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد سعيد صالح العيسوى232966
6431o7هندسة الزقازيقهانم عبدالمـــنتصر محمد السيد
19o578هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمر عبدالفتاح فرج ابراهيم جعفر
السن عين شمساسماء على عبدالوهاب بيومى298873
3o4754طب بنهايارا عبدالعظيم عبدالفتاح شريف
648o21تربية الزقازيقساره السيد مصطفى على

Page 2302 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
كلية طب االسنان ج بنى سويفايه عمر سعد محمد69266
724o95طب المـــنيامصطفى حسن على حسن
فنون جميله عماره المـــنيامينا القمص اسحق ابراهيم سعد721462
138oo8السن عين شمساالء عاطف محمود حسن
6o474كلية األلسن سوهاجسيد مردا ش عبد الرحمـــن مردا ش
3o13o1صيدله عين شمسعبدالرحمـــن محمد عبدالموجود محمد
تربية المـــنيافلایر طارق فهمى ذكى713925
3353ooتربية ابتدائي فرع مرسى مطروحام كلثوم محمد الدبالنى عادلى
9376oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد ناصر سعد عبد السالم
هندسة المـــنيامحمد عبد الجليل محمود عبد الجليل79686
فنون جميله فنون المـــنيارقيه اسامه عبد المهيمـــن عبد الغفار144847
اثار الفيومهديل اسماعيل محمد اسماعيل حسين519554
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةزينب يوسف فتحى شلبى222365
نوعية اشمونمحمود احمد على حجازى212658
76o14صيدله بنى سويفمحمد رجب محمد محمد
تربية اسوانيوستينا فؤاد سعد جاد هللا821834
42615oاداب دمـــنهوراحمد سعيد عبد هللا بليح
8o4745تربية ابتدائي سوهاجياسمين عبد الناصر حسن محمد
4957o1طب طنطانورهان عبد العزيز عبدالقادر عباس محمد
تربية ابتدائي المـــنيامصطفى جمعه على عبد الجيد724286
56o624هندسة المـــنصورهانور محمد انور عبد الغفار محمد حسن
صيدله المـــنصورهحازم محمد سعد عبد الوهاب568424
38o284طب القاهرهاسراء محمد بركات الحلواني
السن المـــنياهايدى ياسر عبد الرازق محمد عيد563432
اداب القاهرهدعاء سامي مصطفي عبد الدايم27826
علوم االسكندريهايمان ايهاب سالمة عبد القادر413218
تجاره القاهرهخلود محمد زغلول عبد القادر59865
صيدله حلوانايثار عبدالعال يوسف فضل192417
2496oصيدله القاهرهخلود حسن محمد عيد
8247o8تربية نوعية موسيقية اسواندينا محمد احمد جادو
2o4218اداب حلواناسماء محمود حسن حنفى
تربية بنى سويفايه صالح محمود سيد احمد62966
كلية التربية الفنية ج المـــنيامارينا سامح سمير سام712921
تربية بنهااحمد عبدالنبى السيد السيد299731
نوعية طنطامصطفى طارق طنطاوى عبد الرحمـــن مبارك357471
1196o1كلية البنات آداب عين شمسصافيهان حاتم عبد الرحيم خليل
طب المـــنصورهسماء عالء عطيه الدسوقى عسكر579929
5797o8تجاره المـــنصورهمحمود عبد هللا ابراهيم احمد حسب
فنون جميله فنون ج االسكندريهنسرين عبد السالم محمد عبد السالم347555
2521oاداب انتساب موجه القاهرهمريم سيف ماضى فضل
744o17تربية ابتدائي قنا ج الواديهدير ابراهيم اليمـــني محمد
139o15تجاره عين شمسمصطفى محمود احمد سالم الشين
تجاره القاهرهسعيد حمدى قرنى امام211146
596o5oهندسة المـــنصورههند محسن عبد العزيز الحديدى
73o325تجاره اسيوطاالء صالح حسن محمد
كلية األلسن سوهاجميار محمد عبد السالم كامل28394
تجاره اسيوطاحمد عبد الغفار حامد على791892
576o4oطب طنطامحمد صابر شمس الدين محمد
5o4932سياحه وفنادق المـــنصورةمريم مـــنصور محمد عبده ابراهيم غلوش
29o433تجاره انتساب موجه  عين شمسشروق رفعت محمد محمود
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراسماء فتحي عبدالجواد حزيمه447192
هندسة المـــنيامحمد جمال زين العابدين عوض هللا67721
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كليةاسمجلوس
58o789هندسة المـــنصورهمصطفى محمود على احمد حليمه
3ooo85صيدله الزقازيقهدى خالد محمد محمد
هندسة القاهرهمحمود نورالدين ابراهيم عشماوي16894
تجاره االسكندريهاسالم هانى محمد كمال الدين دغيدى416174
2885o6كلية البنات تربية عين شمسشروق محمد على محمد موسى
49o764تربية ابتدائي طنطامحمد السعيد محمد محمد حامد
تجاره سوهاجفادى ايمـــن محمود احمد816589
تربية ابتدائي قنا ج الوادياسراء رمضان التهامى خليفة743647
3o283oهندسة شبرا بنهااحمد عبدالفتاح سالم احمد قطية
طب كفر الشيخعبد الرحمـــن احمد حلمى عبد العزيز ماضى371884
2294o6تربية ابتدائي شبين الكومساميه محمد سامى عبد الرحمـــن سيد احمد
41915oحقوق االسكندريهباسم فريد يوسف بسطا بطرس
هندسة بور سعيدعمرو خالد عبد المحسن عبد العاطى499664
طب الزقازيقسارة محمدى على على محمد عبد الاله521527
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عماد حمدى رفاعى محمد سعيد214193
54o23طب اسنان القاهرههبة سعيد عبد الفضيل عبد السالم
58o69oهندسة المـــنصورهاحمد نصر مصطفى عوض الباز
طب كفر الشيخدينا رزق فتحى عطا374783
حقوق بنهامحمد ايمـــن عبدالقوي عبدالفتاح عبدالرحمـــن هالل276722
431o17تربية دمـــنهورأية صالح حامد محمد بلتاجى
1441o4حقوق عين شمسياسمين احمد عبد الغنى سيد
هندسة طنطااياد وائل على على حسين357681
اداب الفيومامل عبد الناصر رمضان نصر78915
تجاره انتساب موجه قاهرهعمرو مجدى لطفى السيد127429
نوعية طنطاغاده عصام محمد احمد أبو الصفا359226
اداب طنطاعزيزة محمد على هللا الدسوقى زنفل492333
72o64oرياض اطفال المـــنيا طالباتنوال عنتر احمد احمد
عالج طبيعى ج كفر الشيخرغدة عيد عثمان محمود الطواب448215
طب المـــنصورهنورهان اكرم محمد حسن الكيالنى561264
189o11اداب القاهرهتسنيم محمد طه محى الدين
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرضوى عماد الدين حلمى عبد الفتاح119475
8o2858تجاره اسيوطوليد انور محمود احمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنهال عبدالمـــنعم على بدير232738
تربية ابتدائي قنا ج الواديهدير احمد سعد صادق732459
طب بيطرى المـــنصورهمريم محمد السيد محمد582598
138o37تجاره وإدارة أعمال ج حلواننانيس محمد انيس عبد العزيز شراره
487o6كلية البنات آداب عين شمسساره محمد محمود احمد عبد هللا
هندسة االسكندريهاحمد محمد سيد احمد  سيد احمد الهنداوى413577
5o3216تجاره جامعة دمياطندى محمد محمود أحمد الصعيدي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد هاشم محمد زيدان احمد189454
كلية أداب بورسعيدروفيدا حسن محمد الجرايحى حسن السيد جودة661712
طب اسنان طنطااسامه محمد محمد جمعة الزقم439879
تربية رياضيه بنين شبين الكوممحمد رمضان معوض محجوب213876
تربية المـــنصورهصفاء حمدى ياسين يوسف568277
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد سالم عبد المحسن حامد59812
تربية ابتدائي االسماعيليهامـــنيه احمد حسن عبد الحميد655956
هندسة الزقازيقعمر عبد العزيز محمد عبد العزيز عبد الرحمـــن587516
51o676تجاره الزقازيقعبدهللا السيد احمد على  محمد
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد صالح احمد محمد العشرى458562
428oo1تربية ابتدائي دمـــنهورسعيد عيد حويه تهامي
29o874تجاره انتساب موجه  عين شمسحسين يوسف امام عفيفى سعفان
صيدلة اسيوطمريم مجدي احمد حامد823192

Page 2304 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
اثار القاهرهياسمين عاطف على محمد274482
2939o9تجاره عين شمسحسن عصام الدين حسن زينهم
حاسبات ومعلومات القاهرهيوسف فتحي احمد شحاتة اسماعيل16891
طب اسنان عين شمسهدير عبد المحسن محروس امام132459
تجاره طنطاأحمد سعيد عبد الستار يونس358368
صيدله حلوانارسانى اشرف اسماعيل بطرس19341
تجاره القاهرهروان محمد سعيد مصطفى الغنام35281
تربية شبين الكوممها مسعد محمد رجب محمد النجار235719
صيدلة اسيوطاروى محمد طلعت على732148
فنون جميله عماره ج االسكندريهروان محمد على على صالح الدين455366
1424o1اداب انتساب موجه عين شمسندا محمد جبريل عبد الحارث
7985ooتجاره اسيوطبخيتة عبد الرحيم محمد على
اثار الفيوماحمد عمادالدين يحى محمد على مدين194386
تربية بنهادينا سعيد متولى صوار496118
6555o9تجاره االسماعيليه ج قناة السويسغاده محمد محمد على عاشور
13o6o5طب عين شمسريهام خالد تهامي طه تهامي
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد رشدى السيد محمد جنبه381325
35565oهندسة المطريه جامعة حلوانإبراهيم أحمد إبراهيم مصطفى حنجل
هندسة المـــنصورهانور عصام انور محمد الطامى583972
تربية اسوانميسون محمد طه محمد819141
57278oتجاره المـــنصورهرحمه وائل محمد وجدى محمد
82o449كلية اآلثار انتساب موجه باالقصراحمد محمد المصطفى زكريا
424oo3فنون جميله فنون ج االسكندريهمـــنة هللا محمد محمد ابراهيم سالمة
تربية كفر الشيخأمينه أحمد حسين محمد ابراهيم384292
356o7oتربية ابتدائي طنطاعبير يوسف السيد يوسف البلتاجى
هندسة شبرا بنهامحمد سعيد حسن كرمانى297835
هندسة االسكندريهاحمد السيد احمد السيد337543
14841oصيدله القاهرهسمير جمال عبد العظيم امام
تربية طنطامـــنار خالد احمد سليمان الباجورى363828
5o984تجاره القاهرهجمال السيد تقى الدين الحسينى
818oo3حقوق سوهاجالعارف جمال خيامى ابراهيم
تربية بنى سويفدينا ابو الخير سلمان مـــنجود63913
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةخالد محمد ابراهيم ابراهيم292825
تربية ابتدائي المـــنصورهايه على السيد غازى جلطه572118
تجاره القاهرهايه حنفي حنفي حسن55386
5o6168اداب جامعة دمياطايهاب هشــام السيد الموافى
هندسة المـــنصورهمحمد احمد هالل القمع495335
18868oالسن عين شمسايناس عمادالدين ابراهيم عبدالوهاب
اداب االسكندريهامير احمد سليمان ابو زيد345773
تربية ابتدائي المـــنصورهفاطمه ابراهيم اسماعيل احمد ابوالفتوح582481
4824oحقوق القاهرهبسمه عماد محمد مازن
43o264تربية دمـــنهورسهام طايل أحمد طايل احمد الحبال
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماجد محمد حنفى محمود الجداوي187356
2o7929صيدله عين شمسمـــنه هللا اشرف طه اسماعيل
34o797تجاره االسكندريهعلى حسن على مـــنصور حسين
اداب الزقازيقفاطمه سعيد صالح محمد السيد644697
271o9oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم خالد محمد مصطفى عبدالسالم
144o98كلية البنات آداب عين شمسندى محمود محمد زين
تربية طفوله ج دمـــنهورأميرة عادل محمد هويدي429823
7192o3تربية المـــنياكرستين فايز وديع يوسف
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتاسماء كمال عبد العظيم مهدى153685
12o184اداب عين شمسايه صفوت محمد ابو عيسى
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كليةاسمجلوس
عالج طبيعى ج كفر الشيخحنان شعبان محمد معوض575324
رياض اطفال بنى سويفسميه احمد على محمد شمس الدين67817
تجاره عين شمسمـــنار خالد احمد السيد127888
كلية الصيدلة ج الساداتميار محمد مختار عليان218824
22o675هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى حماده محمود خضر
تجاره القاهرهسلمى حسن حامد عبود27131
67o149تجاره بور سعيدهايدى صبحى مسعود شنوده
تجاره كفر الشيخايمـــن اشرف على محمد عمرو373687
3856o7طب االسكندريهياسمين عادل حامد عبد هللا خطاب
66296oتجاره بور سعيداحمد ايهاب مـــنصور محمد ابو زيد
تجاره بنى سويفاسماء عبد الاله عبد الحليم عبد الرازق94146
صيدله القاهرهياسر مجدي ابراهيم عبد العظيم124667
اداب االسكندريهاحمد جابر احمد محمد خليل345896
تجاره بنى سويفالجاسر بسام محمد عبد الرحمـــن64344
تربية أساسي اسكندريةشــاديه صالح محمد محمد السيسى428445
هندسة اسيوطهانى محمد محمد السيد قنديل564992
كلية رياض االطفال اسيوطايمان محروس توفيق تاوضروس794729
29481oاداب عين شمسمعاذ عمرو عبدالبديع الحسينى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةروبيرتو امير مـــنير تادرس213111
اعالم القاهرهيارا احمد خيرى عبد اللطيف35218
2o4572تجاره عين شمساحمد رجب احمد عبدالعاطى
كلية طب أسوانمتاؤس يوحنا لبيب سابا742141
طب عين شمسمروه مجدى محمد عبدالهادى261345
صيدلة بورسعيدنورا عماد احمد محمد مهدى661265
تربية اسوانمروه مصطفى احمد بشير822279
813o11طب سوهاجسحر خالد محمد عطيه
26254oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد احمد احمد سليم
2o8o53فنون جميله عماره ج حلوانسلفيانا قطرى وديع خليل
كلية البنات آداب عين شمسهاله زينهم محمد السيد شعبان149324
هندسة المـــنصورهعبد هللا احمد عبد هللا الصديق593669
3565o8تربية طنطاداليا حافظ محمد حافظ عبدالبر
هندسة بور سعيداحمد عصام عطا هللا محمود658212
56492oعالج طبيعى ج كفر الشيخمحمود محمد عثمان احمد ابراهيم
8o9589تجاره سوهاجعلى محمد ابراهيم احمد
اداب المـــنصورهاحمد محمد صالح الدين حسن محمود565537
تربية ابتدائي قنا ج الواديدنيا عبد الاله موسى محمد739465
64384oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره احمد عطيه محيى
تربية طفوله شبين الكومميرنا هانى محمد على عمران236566
عالج طبيعى قناوالء احمد ضمرانى السيد734943
5972oحقوق حلوانمحمد محمود مصطفى محمود
12o275هندسة عين شمسمى رمضان محمود محمد شعالن
صيدله طنطاعالء عبدالرحمـــن محمود الفقى357344
2o6817اداب عين شمسنورهان صابر احمد غازى
هندسة القاهرهشريف سعيد عبد الرحيم احمد48592
56779oاداب المـــنصورهخلود عادل عباس عزت السيد
791o48طب اسيوطامل صالح حسن عمر محمد
8292o6طب سوهاجسلمى بهاء محمد محمد
تربية اسكندريةمحمد نبيل ابراهيم عبد الرحمـــن السيد416374
تجاره القاهرهنورهان خالد محمود ابراهيم151851
طب القاهرهمحمود اشرف فؤاد البرعى زاهر149598
42944oاداب دمـــنهورصابرين جمال مصطفى راضى
نوعية المـــنصورهفاطمه بكر محمد ذكريا الشــاعر594948
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تجاره بنهامحمد صالح ابراهيم ابراهيم148379
تربية أساسي اسكندريةسلمى حسن صالح محمود سالم قريطم423645
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسعبدهللا ايمـــن محمد الشعراوى514382
اقتصاد مـــنزلى حلوانايمان عبد اللطيف عبد الحميد مهدي749438
65o633نوعية الزقازيقندى محمد عبدالودود سليمان ابراهيم
2o6952طب بيطرى القاهرهمـــنه هللا سمير السيد عبدالعزيز
السن المـــنياياسمين طلعت حسن محمد238125
طب بيطرى دمـــنهورامانى محمود محمد الفقى446971
تربية المـــنصورهشيماء عادل سعد الناظر579991
تجاره انتساب موجه قاهرهامـــنيه وليد سعد امام34244
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتريهام محمد عبد الجليل مغازى746287
7256o1رياض اطفال الفيوم طالباتشذا بهاء الدين محمد عبد الفتاح
رياض اطفال بنى سويفياسمين حمدان محمد احمد66944
2717o7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابرار رافت السيد دسوقى
تربية ابتدائى فرع وادى جديدهدى مجدى جمعة عبود749245
تجاره الزقازيقعلى كامل عوض احمد668758
حاسبات ومعلومات المـــنيايوسف طارق احمد عبدهللا722865
811o43حقوق سوهاجايه نجاح ابراهيم احمد
صيدله حلوانساره عبدالباسط عبدالبديع عبدالرحمـــن هويدى226258
نوعية الزقازيقاميره محمد ابراهيم محمد محمد637844
71o7o3طب بيطري المـــنيازينب عبد الدايم احمد سيد
تجاره اسيوطهيثم درويش مصطفى محمد796587
2337o7هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد سعيد محمود الشيخ احمد
تجاره القاهرهدنيا طارق فاروق صادق سعد19151
تربية طفوله اإلسكندريةاسراء سابت محمد غانم الدبلى336959
2196o8كلية الصيدلة ج المـــنوفيةهدير عادل السيد الوردانى
طب بيطرى الزقازيقمحمد فضل ابراهيم فضل جيره هللا644647
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامـــنيه محمد محمد السيد131998
3791o1طب االسكندريهيمـــنى سامي جاد الحق احمد جادهللا
58522oدار العلوم ج القاهرهاسراء خالد على على محمد االمام
تربية عين شمسمحمود عادل محمود عبدالرحيم266931
648o26اداب الزقازيقمروه محمد السيد عطا
274o32اعالم القاهرهياسمين محمد عبدالرؤف عبدالمجيد
صيدله عين شمساسراء السيد محمد نبوي298598
طب الزقازيقمحمد احمد محمد عطوة جبيل511479
صيدله بنى سويفزياد نجيب محمد عبد السالم66428
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفتسنيم محمد كامل الحفناوى214935
8o928oطب اسيوطدنيا حسن عرفه محمد
57o658حقوق المـــنصورهعبد الرحمـــن احمد حسب النبى الشورى
تربية دمـــنهورمروة شعبان كامل عثمان429459
صيدله طنطاهدير عبد النبى ابراهيم عبد النبى طه449737
هندسة حلوانعابد حسام صابر مرسى149735
هندسة اسيوطاحمد صالح محمود محمد االمير413769
اداب اسيوطمحمود حفظى رياض سالمه795158
2697o2هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاندرو عاطف كامل مسيحه
تربية طنطامحمد ايمـــن سعيد محمد مـــنسى361555
كلية حقوق المـــنياطاهر عادل نابليون عبداللطيف717728
اداب قنا ج جنوب الوادىفادي نبيل نعيم غالى743347
7927o5تربية اسيوطمينا خلف كامل حنا
طب اسنان جنوب الوادىفيرينا عماد فيكتور سولایر744161
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتراويه عطيتو عيد على732785
اداب الزقازيقرضوه ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم278377
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38o666تربية كفر الشيخأسماء جمال محروس عباس
8o77o5تربية سوهاجهند ضمر مكي ضيف
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفشروق سعيد احمد سيداحمد445517
اداب سوهاجمصطفى عبد هللا محمد عبد هللا812544
تجاره عين شمسسيد احمد سيد محمد على294731
تجاره انتساب موجه بنى سويفمريم مجدى سند مترى67853
هندسة اسيوطاحمد هشــام محمد محمد الساعي191614
5737ooتربية المـــنصورهمحمود هاشم فؤاد عقل
تجاره بنى سويفابوبكر احمد شحاتة احمد721137
14o91تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه سوكارنو احمد بيومى
تجاره الزقازيقمحمد هشــام السيد صديق عبدالعال522395
5o9573نوعية الزقازيقمحمود نبيل عزت على نصار
هندسة الزقازيقمحمود مصطفى محمد محمد غراب584959
12o199تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر ايمـــن كمال عبد العزيز محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسميره سعيد سويلم محمود232792
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنجاه صافى محمد الخولي234229
757o1تربية الفيومدعاء احمد عبد المحسن عبد الناصر
43ooo6تربية دمـــنهورمياده عبد الواحد عبد القادر على الصعيدى
هندسة المـــنصورهاحمد اسامه الشحات السيد عطوة573613
56o171حقوق المـــنصورهلؤى محمد السيد محمود
اداب كفر الشيخمحمد عبد العزيز رجب ابو مـــندور421278
اداب الزقازيقالشيماء محمد فتحى ابو المجد638976
اداب طنطاامـــنيه ابراهيم احمد ابراهيم القصيرى363756
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمارينا مجدى ابراهيم عياد154262
19o264عالج طبيعى القاهرههدى اشرف ركابى طه   حسن
35o59اعالم القاهرهدنيا صالح مراد عثمان
طب بنهاهشــام صبرى صالح مدبولى286165
تجاره عين شمساحمد ابراهيم حسين ابراهيم297687
طب االسكندريهأميرة احمد سيد احمد437544
اداب انتساب موجه القاهرهساره سعيد عبد الشــافي عمر عوض42483
علوم سوهاجنورهان محمد سعد ايوب818294
5448oهندسة المطريه جامعة حلوانمهاب محمود ابراهيم عبد الصمد
كلية االثار ج اسوانصدام احمد عبدالرحمـــن ابوبكر416236
هندسة اسيوطجرجس ماهر نعيم جرجس748869
157o65هندسة شبرا بنهامحمد عادل عبد الحكيم عبد السالم
563o82اداب المـــنصورهساميه محب احمد احمد نايل
طب المـــنصورهشيماء حسن محمود احمد محمد581943
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد اسامه على القطان231372
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةخالد محمود سيداحمد محمد فياض352887
147oo2كلية البنات آداب عين شمسالزهراء صالح عبد المـــنعم خطاب
تجاره القاهرهدينا محمد ابراهيم الجيوشي118371
صيدله القاهرهساره فرج هللا زاكى بشــاى29366
طب المـــنيامارينا عاطف غالي فلتاؤوس728728
214oooكلية هندسة بنهاحسن اشرف حسن السلكاوى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد ماهر محمد رجب189925
2797o8نوعية بنهامها السيد عطيه حسن
374o67تجاره كفر الشيخمحمود محمد بكراحمد القباني
صيدله عين شمسخيرية عادل حامد عبد الحليم146442
تربية دمـــنهورهدير عبدالهادي فهيم سليمان الديب431294
اداب بنى سويفهبة امين حسين محمد63925
عالج طبيعى القاهرهندى حسن ابراهيم دبدوب123854
اداب حلواناحمد ابوالحديد عبد المـــنعم عبد الغني54423
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طب بنى سويفاحمد عبد الحميد زكي عبد الحميد64734
اداب طنطافريده خالد محمد عبدالعزيز على277754
تجاره القاهرههاجر احمد كمال احمد28356
3oo9o8صيدله الزقازيقعالء محمد مجدى عبدالرحمـــن على
2o3966صيدله القاهرهرنا مجدى محمود اسماعيل
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره مصطفى امين على123951
35o718هندسة االسكندريهاالء محمود محمود بدوى محمد
هندسة طنطااحمد اسماعيل السيد اسماعيل النعناعي488979
64o12تربية بنى سويفنرمين شعبان احمد امام
295o68اداب عين شمسسلمى محمد عبدالفتاح عبدالعزيز
5664o1هندسة المـــنصورهمحمد عبد الشــافى عبد هللا حسانين سمره
طب المـــنصورهايمان سمير عبد الفتاح احمد588936
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن مجدى محمد الشناوى52727
1161o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعزيزه محمد عزت حامد
8131o9صيدله حلوانميريت ايليا ثابت رياض
اثار القاهرهمحاسن محمد محمود امين عبد هللا347371
تجاره الزقازيقاحمد عصام عبدالرؤف ابراهيم البجرمى668641
هندسة المـــنيامرام فوزي محمد عبدالمـــنعم721985
هندسة شبرا بنهامحمد طارق محمد فتحى حسن ابوباشــا287469
تربية أساسي اسكندريةايه مجدى كمال مغازى محمد347549
3581o3تربية طنطامحمد رأفت محمد شعبان الزعبالوى
2966o2تجاره بنهااحمد محمد مشرقى سليمان
هندسة المـــنصورهعبد هللا احمد محمود سيد احمد فرحات585714
صيدله حلواننورهان محمد احمد ابراهيم265573
تجاره االسكندريههشــام اشرف محمد نجيب محمد الفقى416426
586oo1تجاره المـــنصورهاحمد عبد الحليم عبد المجيد ابراهيم جاد
طب كفر الشيخمهاب اسامه سعد محمود حمد379584
تجاره بنى سويفمـــنى جمال السيد عبد الدايم72452
صيدله المـــنصورهفاطمه طه محمد سليمان القاطونى493833
4387o3طب بيطرى االسكندريهروضه رمضان عبد الحميد محمد حسن عطا
735o54حقوق قنا جنوب الوادييوسف على محمود محمد
اثار قنا جنوب الواديصابرين مجدى على على الشناوى188321
8o6743تربية سوهاجرانيا السيد سليمان احمد
تجارة جامعة الساداتاحمد وجيه عبد الهادى محمد دهميس427413
تجاره القاهرهاحمد وليد عبد الفتاح عبد الحميد146952
495o98صيدله المـــنصورهمحمود مجدى ابوبكر الجع
طب المـــنيانادية صالح حسن ابو العال713648
صيدله طنطامحمد على المحمدى محمد المزين357926
سياحه وفنادق المـــنصورةشروق اسامه عبد المحسن محمد السقا359858
تجاره بنى سويفمحمد سعيد خويلد رشــاد722496
طب بيطرى المـــنصورهاسراء احمد احمد لطفى عبد السالم حسن584551
5o1869اداب جامعة دمياطملكه على فاروق الفارسكورى
تربية الزقازيقنوران يونس السيد عبدالغفار514879
11421oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانجنه طارق عبد الستار زيد مصطفى
هندسة القاهرهمحمود حمدى بسيونى على125525
تربية ابتدائي بنهاايه غريب اسماعيل غريب299911
اداب االسكندريهعبير خالد معوض محمد عبد هللا جاد347738
3739o4نوعية كفر الشيخعبد الرحمـــن رزق امام ابو شــادي
هندسة اسيوطمحمد احمد عبد الحكيم ضاحى792739
2oooo8تجاره وإدارة أعمال ج حلواننانسى محمد احمد حمد النور
تجارة جامعة الساداتهاله محمود ناجى قايد221216
تجاره المـــنصورهميرنا رجب عبد الوهاب صيام566575
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كليةاسمجلوس
283o19تربية عين شمسسماح انور دسوقى عبدالسالم
3oo173تربية بنهاسهام محمود احمد عبدالغنى
235o69تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد علي عبدالرحمـــن خليل
6456o2طب بيطرى الزقازيقمريم على عبدالمطلب ابراهيم
طب بنهاروان عبدالوكيل عبد الحسيب مصيلحى228798
36oo31صيدله طنطابسنت السيد رمضان البلتاجى
597o31تجاره المـــنصورهخالد عادل السيد عطيه
43o858تربية طفوله ج دمـــنهورشروق محمد جابر ابو الليالى
7181o3حاسبات ومعلومات المـــنياحجاج عبد الباسط محمد محمد
طب الزقازيقياسمين السيد احمد العنانى السيد ابراهيم523185
574o82تجاره المـــنصورههبه جابر ابراهيم البيلى
تربية المـــنياأيه دردير احمد اسماعيل719968
5oo786اداب جامعة دمياطنرمين محمود فهمى حبيشى
طب اسيوطمحمود سيد زهرى سيد793985
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا مصطفى مسلم حبشى متولى127259
هندسة المـــنصورهمحمد احمد ممدوح محمد عمارة493877
السن المـــنياهاجر محمد رضوان محمد262481
هندسة الفيومندى إبراهيم الفولي السيد إبراهيم414354
صيدله الزقازيقبسنت السيد محمد موسى قنديل512845
رياض اطفال المـــنيا طالباتكرستينا فخرى وهيب اسكندر713419
صيدله القاهرهمهيتاب احمد محمد حسنين151536
56o786تجاره المـــنصورهكوثر على عبد الرازق ابراهيم
تجاره المـــنصورهاحمد عاطف محمد محمود ابراهيم565519
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةيوسف حماده كمال عبد العليم26177
طب االسماعيليه ج قناة السويسدينا جمال عبد العزيز فراج828546
تجاره طنطامحمد مدحت سعيد محمد كامل352963
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمى معاذ قرنى عبد اللطيف28757
58o821تربية ابتدائي المـــنصورهصالح محمد نصر الدين فهمى حسين النمر
صيدلة بورسعيدمروان محمود محمد حسن شحاته664156
طب بورسعيدندى مـــنتصر كمال السيد محمد662838
42922oفنون جميله فنون ج االسكندريهمـــنار فوزى محمد عبد المـــنعم الصماد
تربية طفوله ج دمـــنهورفاطيما ياسر مصطفى حجيج429291
اعالم القاهرهحنين حسن مصطفى حسن دراكون664558
إعالم ج جنوب الوادىليلى السيد محمد عبدالوهاب221291
36o564هندسة طنطاهاجر صابر سعد ماضى
تجاره القاهرهنيره على ابو الفتوح على126589
طب القاهرهعبدالرحمـــن عادل فهمى محمد علي البيومي198491
تجاره االسكندريهمحمد محمود السيد محمد اللمعى343773
طب اسيوطمحمود عربى سيد مـــنصور749178
492o2oتربية ابتدائي طنطافاطمه خالد عبدالمـــنعم رخا
7794oكلية األلسن بنى سويفزوزو عبد الستار السيد على
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةاسماء ربيع صديق زايد234147
41994oاداب االسكندريهاسراء عصام صبرى حسن رسمى
هندسة االسكندريهلميس السيد محمد الشناوى مالك457465
نوعية الزقازيقهدير فؤاد ابراهيم امين عمار637992
هندسة حلواناحمد محمد احمد محمد15421
هندسة الزقازيقكريم الهامى احمد فؤاد محمد محمود511435
صيدلة اسيوطاحمد محمد عبد الحى عبد الصمد النجار362514
666o5oتربية العريشلميس عاطف محمد عثمان لطفى
295o14كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسانجى سامى توما عوض هللا
تجاره سوهاجمارتينا اشرف راشد سدراك812863
تربية ابتدائي اسواناحمد حسين مصطفى احمد821347
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كليةاسمجلوس
تربية المـــنياعمرو محمد فايز على714378
هندسة االسماعيليةمصطفى اشرف مصطفى محمود651993
3o1545السن عين شمسايه ممدوح محمد محمد
اداب الفيومعبد هللا رمادي محمد عبد الصادق77859
5135o5كلية هندسة بنهاباسل احمد محمد رشــاد على
11623oهندسة اسيوطنهى ناصر فيصل عبد الحميد
6374o4هندسة الزقازيقاحمد حامد عبد اللطيف عبد هللا محمد شلبى
115o65تجاره القاهرهيوستينا هانى ايوب صبرى ميخائيل
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهدى سالمة ذكى ابراهيم265187
6o394اداب انتساب موجه القاهرهسماح سامى محمد ابراهيم بيومى
57oo32تربية ابتدائي المـــنصورهايه محمود المتولى محمد
191o17تجاره عين شمسسلمى حسن محمد متولى
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفرانيا سيد يوسف محمد67979
1366o2تجاره انتساب موجه قاهرهخالد ناصر حسن حسان
563oo2اداب المـــنصورهايه وجدى احمد السيد حماد
طب بيطرى اسيوطدينا مجدى اسحق اسكندر795815
5726oطب القاهرهمـــنى على عبد العاطى على الجمل
3oo888تجاره بنهامحمد عبدرب النبى عبدالعزيز حسنين
تربية طفوله شبين الكومخلود رضا محمد عطيه222548
صيدله القاهرهمحمد على احمد لطفى على139456
18783oهندسة اسيوطعبدهللا محمد شعبان جاد
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلواناشواق حسن علي احمد78632
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاحمد فهيم حسين محمد فهيم االبراشى564176
هندسة االسكندريهعبد هللا نبيل محمود احمد محمود414586
اداب طنطاكريم ابو العنين ابو العنين محمد بركات366761
طب طنطامصطفى فتحى عبد الغفار عبد القادر نور الدين376277
هندسة طنطامحمد بشير عطيه محمد الشــاعر497779
طب اسنان عين شمسايه عصام الدين محمود مـــنصور115984
21452oكلية الصيدلة ج الساداتياسمين سامى عبدالعزيز عبد الغفار قبال
تربية قنا ج جنوب الوادىعبدهللا حمام علي أحمد744364
58o4o9تجاره المـــنصورهاسالم سمير فتوح فرحات
49o751تجاره طنطاكريم مصطفى المحمدى ابراهيم عصر
اداب المـــنصورهايه محمد احمد محمد589672
صيدله الزقازيقاحمد عبد هللا السيد حسن511573
3o1783صيدله عين شمسيارا محمد يوسف حسين
طب سوهاجندى عماد عبد العاطى احمد813112
7974o3طب اسيوطابانوب يوسف رشدى قالده
صيدله بنى سويفمريان عيسى صادق سليمان67137
5o8937طب الزقازيقيمـــنى حاتم امين عبد هللا احمد
4554o6هندسة االسكندريهميار عماد عبد الصمد عبدالمطلب الخويسكى
3o328oتربية ابتدائي بنهانيره مجدى محمد محمد جاد
طب اسنان المـــنصورههند عاصم شــاهين محمد583551
صيدله حلوانانجى اسحاق جرجس اسحاق229736
3771o1هندسة الفيوممـــنه هللا هشــام محمد الخياط
طب اسنان عين شمسرضوى فكرى على عبدالخالق265437
2o925oعالج طبيعى القاهرهضياء رجب عبدالحميد عثمان السمان
عالج طبيعى ج كفر الشيخعبد هللا طارق محمد احمد عمر442439
19116oصيدله عين شمسماريا ماجد مـــنير صديق
طب بيطرى بنهاريم اسامه السيد العربى موسى ابراهيم288199
هندسة المـــنصورهمحمد اشرف محمد عبد الخالق جعفر566367
تجاره عين شمسنورهان مجدى السيد عبد الرحمـــن144872
5o7566تجاره بور سعيدمحمد طارق محمد الدسوقى أبوعطية
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نوعية موسيقيه المـــنياايمان فضل صالح محمد712854
طب اسنان القاهرهكارين الفريد يوسف راغب116823
22oo4oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم رسمى السيد مصطفى النوحي
تجاره كفر الشيخاحمد محمد العربى ابو الوفا رمضان الغبارى384711
هندسة عين شمسمحمد رمضان سيد محمد زهران133415
هندسة شبرا بنهاشروق محمد عبدالعليم محمود296172
1744oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةندى هشــام عبد الهادى خالد محمود
هندسة اسيوطمحمد هانى محمد البحيرى485919
فنون تطبيقيه حلوانندى خالد سيد احمد117112
تجاره انتساب موجه  عين شمسهاجر حسين محمود محمد196398
اداب االسكندريهرضوى عمرو محمد السيد محمد417932
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمهند احمد بيومى حسين275932
82o1o5هندسة اسوانمحمود محمد رجب موسى
كلية أداب بورسعيدايمان محمد محمد محمد عبد العال661482
اداب حلوانمى ممدوح جابر محمد188525
تربية الزقازيقساره محمود محمد غنيمى مجاهد511684
طب اسيوطنرمين جميل احمد محمد794543
46o434هندسة االسكندريهبهاء الدين خالد كامل احمد مصطفى شعبان
تربية اسيوطنبيهه عبد النبي سيد بخيت786274
3o911oتجاره عين شمسمحمود عبيد سيد حسن
اداب القاهرههاجر محمد علي علي22372
اداب عين شمسمصطفى رمضان عبد القادر عبد الخالق54331
422o28تربية رياضيه بنين االسكندريهوليد خالد رشــاد احمد
صيدله االسكندريهنهى عاطف محمد رمضان حسن435118
12o19oكلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىشهد عمرو يوسف محمد السيد
تربية قنا ج جنوب الوادىنعمة محمد محمد ابراهيم733822
586o76حاسبات ومعلومات الزقازيقاحمد سامح محى الدين السيد العجرودى
تربية ابتدائي اسيوطحسام الدين محمد سيد يوسف797862
5o4163تجاره جامعة دمياطاسماء مسعد القناوى رمضان على
كلية البنات تربية عين شمسهاله عبد المـــنعم مرسى محمد نصار151325
تجاره بنى سويفعبد الرحمـــن محمد عبد الغفار احمد69528
طب االسكندريهاميرة جابر انور محمد435143
5432oتجاره القاهرهمحمد ناصر ابو الحديد عبد الرحمـــن
13113oصيدله عين شمساياد عصام الدين عبد الفضيل محمد الجوهرى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد على عبدالفتاح محمد266953
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةياسمين ايهاب محمد محمود مغازي653273
73o288كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىطارق محمد عبد الكريم على
19o942هندسة اسيوطروبير نبيل غايس حنا
حقوق سوهاجحماده حجازى النمر عفيفى817791
نوعية الزقازيقعلى عبدالحميد على محمد احمد646714
72733oتجاره بنى سويفابراهيم مصطفى ابراهيم محمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورا رمضان صبحى شلبى222284
تجاره وإدارة أعمال ج حلواندينا عالءالدين صالح محمد هديب189363
طب القاهرهمينا مجدى كامل عبد المالك125277
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىريهام محمد حلمى على حسانين51528
7213o2طب االسنان المـــنيابيتر صموائيل كامل جرجس
تجاره االسكندريهناصر الدين سليمان ناصر الدين على سليمان الجوهرى342557
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسرضوى خالد احمد احمد657363
5o4114هندسة المـــنصورهعبد هللا نزيه عبد الوهاب الزالقى
اداب الزقازيقساره ابراهيم الهادى سليمان647287
اداب بنى سويفايهاب طارق عبد البر فضالى63469
كلية البنات آداب عين شمسساره محمد خليل ابراهيم291732
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اعالم القاهرهمصطفى كرم سالمه محمد الخولى275978
83o832صيدلة سوهاجاحمد عز الحضرى احمد
هندسة حلوانعمر عبد القادر محمود عبد القادر37883
38o699تربية طفوله كفر الشيخوفاء مرجان عبدالعال حسن عبدالعال
7915o4اداب اسيوطايمان محمد احمد محمد حسين
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمصطفى اسماعيل محمد محمد264154
تربية طفوله طنطاتغريد عاطف عزت كامل سالمه486815
صيدله الزقازيقاالء فوزى السيد محيسن عبدالعال646341
تربية ابتدائي الساداتعواطف مصطفى ابراهيم ابراهيم المليجى225378
27597oتجاره بنهامحمد فؤاد محمد احمد االخضر
5o4166تربية جامعة دمياطأميرة ابراهيم محمد محمد البلقاسي
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا اشرف اسماعيل محمود الدسوقى227364
صيدله الزقازيقايمان مختار محمد احمد521497
27o649كلية البنات آداب عين شمسسمر عصام الدين قرطام حجاج قرطام
642o66هندسة الزقازيقاحمد محمد فوزى عطيه
41977oاداب االسكندريهاسراء محمد السيد عبد النبى سيد احمد
تربية الزقازيقندا محمد عبدهللا محمد514593
تجاره انتساب موجه  عين شمسمريم احمد عبد الواحد احمد145266
82o527اداب اسوانخالد ابراهيم احمد ابوزيد
تربية بنهاشــاهندا عماد احمد محمد279973
41o189صيدله االسكندريهمحمد طه محمد طه امر هللا
تجاره انتساب موجه قاهرهسلمى هانى محمد عيد حسين36291
2o4617تجاره عين شمساندرو موريس وديع الياس
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاميره احمد عبدربه احمد228966
حقوق القاهرهاسراء عبد الحكيم عبد الفتاح اسماعيل17949
3oo48oتربية بنهاايه جمال محمد بدوى محمد
نوعية الزقازيقايناس احمد عبدالمـــنعم محمد احمد519685
65492oتربية طفوله االسماعيليههند ابراهيم محمد ابراهيم
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةياسمين عطاهللا رمضان المرسي571665
طب اسيوطمارترين زكريا التعلب رميس831467
اداب عين شمسايات حسن سعد امين39564
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد اسماعيل عدلى خليفه محمود418683
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاحمد عصام الدين زكى خليفه797852
السن عين شمساالء طاهر محمد محمد129851
كلية البنات آداب عين شمسريناد على سمير على اسماعيل117759
94oo2اداب بنى سويفعماد ناجى سعد خليل
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد السيد محمود الوهيدى413456
64633oطب بنهااسراء حسن عبد الغفار السيد
كلية األلسن ج أسوانندا نبيل محمد موسى819696
تربية دمـــنهورعلياء عادل معوض عوض السيد428452
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةنوران محمد محمد احمد مسعد661124
اداب المـــنصورهايهاب السعيد محمد محمد السيد589353
تجاره الزقازيقنادر السيد عبد المجيد محمد667896
تربية ابتدائي الفيوممحمد احمد سيد محمد77459
575o21طب المـــنصورهمصطفى محمود صالح محمد عبد هللا
طب بيطرى المـــنصورهمحمد سمير عبد القادر عبد السالم عبد الرحمـــن594598
3o6743اداب انتساب موجه عين شمسساره محمد عبدالمعطى محمد على
هندسة االسماعيليةاحمد فؤاد سيد احمد البطاوى658347
تجاره عين شمسمريم رضا اسعد جاد191133
48918oكلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهبسمه رجب سليمان سيد احمد
هندسة كفر الشيخمحمد عادل محمد أبو شــادى السبيعى384991
تربية قنا ج جنوب الوادىهدي علي محمد اسماعيل736284
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كليةاسمجلوس
تجاره انتساب موجه قاهرهرانيا صالح مسعد اسماعيل48365
8o1423كلية رياض االطفال اسيوطوالء رافت عطا عبد الرحمـــن
تجاره اسيوطعبد هللا مصطفى فوزى عبد الرحمـــن793658
نوعية اسيوطريهام وحيد احمد محمد788837
4389o3صيدله االسكندريهفيرينا عاطف فكري اسكندر برسـوم
6672ooهندسة االسماعيليةعمار حسام عبد الفتاح صديق محمد
اداب القاهرهايه معتز صالح الدين باظه188573
تربية قنا ج جنوب الوادىمهرائيل جرجس شفيق اندراوس732439
2o2798اداب حلوانندى احمد عبدالمـــنعم عيد
تجاره بنى سويفعلى شحاتة احمد على718317
اداب المـــنصورههند راغب ابراهيم سالم الدريني563152
حاسبات ومعلومات عين شمسهند عبدالفتاح محمد خالد داود188476
73o874تجاره بنى سويفندى احمد محمد على
5oo672تربية جامعة دمياطايه محمد اسامه فكرى ابوالمكارم
545o4اثار القاهرهعفيفه عياد عوض هللا جرجس
حقوق القاهرهكريم محمود محمد يوسف189933
4231o7اداب االسكندريهامـــنية محمد احمد عبد الرحمـــن موسى
كلية فنون جميلة فنون اسيوطعمر خالد عبد الرحيم على785815
هندسة االسكندريهابراهيم احمد شندي احمد خير هللا463721
تربية ابتدائي المـــنياميرنا اشرف رفعت فيلبس725226
488o38طب بنهانورا عصام محمد السكرى
اداب انتساب موجه القاهرهاسامه احمد عبد العزيز حسن23491
حقوق عين شمساحمد يعقوب حمدى على269246
نوعية المـــنياكيرلس ناصف نجاح عياد725926
79oo49صيدلة اسيوطساندرا شريف جميل عياد
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن على سيد عبد هللا عبدالواحد413587
71591oرياض اطفال الفيوم طالباترضوى فايز محمد مصطفى
تربية طفوله كفر الشيخاميرة محمد احمد مطر372714
كلية الصيدلة ج جنوب الوادىجيهان عبد الناصر محمد دسوقى732523
8o4651تجاره سوهاجمحمد احمد عبد الحافظ محمود
اداب انتساب موجه القاهرهنهال عبد العزيز حسن توفيق42546
كلية هندسة بنهاالشيماء احمد عبدالسالم محمود278757
3o6o1oفنون جميله فنون المـــنياانجى زكريا عبدالمـــنعم الجمل
8o289اداب الفيوماحمد بركات عبد العزيز بركات
26o93تجاره القاهرهعمر محمد حمدى سيف
3o961اداب القاهرهدنيا محمد هاشم حسنين
تربية العريشاسماء سليم نوفل جرير666515
193o81هندسة عين شمسيارا احمد عبدالمجيد احمد
تربية اسيوطالشيماء عادل محمد محمد788987
تمريض طنطا ايه عبد الحميد السيد البهي حسين367458
5641o1تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد اسامه عبد الحفيظ الوهيدى
حقوق القاهرهعبد المقصود طارق عبد المقصود محمد81973
نوعية االسكندريهمارينا فايز عبد الشهيد يعقوب ابراهيم422966
تربية ابتدائي طنطاكريم محمد رفعت عبدالعظيم زمزم499348
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسرنا محمد عبد الكريم حسين637714
277o18تجاره بنهااحمد عادل ابراهيم محمد عوالي
نوعية بنهاصباح ماهر صابر محمد محمود285452
711oo7تجاره بنى سويفمصطفى ابراهيم سيد احمد
71o599اداب المـــنيانورهان محسن سيد حنفى
طب المـــنصورههند رفيق عبد الرحمـــن محمد مصطفى567263
اداب طنطااسماء الدمرداش احمد الرفاعى354879
295o52تجاره عين شمسرنا محمد مختار عوض هللا
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كليةاسمجلوس
8o4744تربية ابتدائي سوهاجياسمين خلف محمد بركات
صيدله القاهرهريم ابراهيم محمد الشحات118635
تربية ابتدائي المـــنصورهنورهان محروس عبده اسماعيل سعفان579396
817o77اداب سوهاجوائل عبده عبد الباسط عبد الحليم
4298oتجاره القاهرهندى وائل سيد حسن
اداب كفر الشيخاسالم احمد السعيد احمد الجمل376117
فنون جميله عماره ج حلواندينا هانى محمد الجوهرى35935
هندسة االسكندريهاحمد عالء محمد بسيونى االنصارى413996
26648oهندسة القاهرهاسراء بشير امين عطيه متولى
اداب سوهاجاسكالبيوس صبرى عوض حنا816867
تربية دمـــنهورسيمون جرجس سعيد عوض عيسى431212
7612oطب الفيوممريم عبد اللطيف عبد التواب عبد الرحمـــن
نوعية المـــنياايه التونى محمد احمد716244
تربية ابتدائي المـــنصورهدعاء السيد زكريا سيداحمد578265
تربية كفر الشيخعبدالكريم محمد احمد محمود الشوال373768
تربية فرع الوادى الجديدإسالم خضر بخيت محمد749373
66oo65حقوق المـــنصورهاحمد السيد احمد الجندى احمد
هندسة اسيوطمصطفى عمرو مصطفى عبد الفتاح654345
65o558تجاره الزقازيقعصام حمدى احمد محمد عبداللطيف
تربية الزقازيقاالء ناجى محمد دسوقى الشنوانى637586
تربية ابتدائي طنطاامانى شوقى محمد معوض486388
عالج طبيعى القاهرهايمان عبدالحى عبدالرحمـــن عوض هللا على525176
اداب الزقازيقفاطمة محمد عبدالمـــنعم رمضان512711
كلية البنات آداب عين شمسمـــنة هللا محمد محمد محمود المـــنجى149315
تربية طفوله طنطاأيناس عبد هللا عبد الجليل السيد صديق367646
اداب عين شمساسماء عصام مصطفى حسنين282788
65o44صيدله بنى سويفايمان احمد قرني عبد الغفار
13o58اداب عين شمسمحمد خلف عبد العاطى حسن
2363o2نوعية فنيه اشمونصفاء سعيد فتحى سعد الششتاوى
5827o2تربية ابتدائي المـــنصورهداليا محمد محمد حامد
367oo6تربية ابتدائي طنطاعال جالل عبدالحميد السيد
طب اسيوطايه محمود محمد محمود799829
تربية اسيوطصابرين جالل عبد الحميد محمد794179
1227o1تجاره عين شمسحامد احمد حامد جاد بشر
تجاره سوهاجاحمد عطيه هاشم على815799
كلية هندسة بنهاصالح محمد عبدالعزيز خليل213123
2o4515تربية حلوانعمرو عبدالناصر محمد عبدالعزيز
 تربية الساداتمحمد حسنى احمد حجازى224774
59o118تربية ابتدائي المـــنصورههند ابراهيم عوض احمد
8oo54oاداب اسيوطروان عالءالدين فهيم احمد
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسمـــنه هللا جمال حسن محمد657399
5o1431اداب جامعة دمياطاسراء محمد ابراهيم محمد العزب
75161oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةآية خلف خالف محمد
طب المـــنياامـــنه رمضان فكرى محمد721795
7437o7تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتلويجينا زكريا نعيم ميخائيل
إعالم بنى سويفشذا طارق مصطفى فهمي114613
طب اسنان عين شمسايثار نظمى عبدالحميد عبدالغنى196249
طب اسيوطساره باسم فضل بولس726991
5o1819اداب جامعة دمياطدعاء جابر ابراهيم فقوسه
51o692اداب الزقازيقمحمد محمد عبدالجليل حسين عبدهللا
36o71اداب القاهرهنهى احمد محمد عبد الرازق
هندسة عين شمسنوران حسين احمد حسين132489
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طب االسماعيليه ج قناة السويسريهام محمد غريب محمد659488
هندسة االسكندريهطارق السيد عوض عوض السعدى458938
حقوق القاهرهندى ممدوح جالل الدين حسن155986
72oo98التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمريم رضا احمد قاسم
136o95تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوانامل حسن شعبان حسن
تربية العريشنادين حسام الدين صالح محمد ابوزيد665489
هندسة الفيوممؤمـــن محمود مرسى محمد صالح47318
136o25هندسة القاهرهمروه عبد هللا محمد عمر
749o48الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويففاطمة سيد عبد هللا احمد
نوعية اشمونسماح صالح محمد جمعه226141
2o9668هندسة المطريه جامعة حلوانحسانين رضا حسانين على ابراهيم
اداب الزقازيقفاطمه اشرف السيد المـــندوه السيد الفقي641642
اداب االسكندريهشيرين رضا محمود حسن احمد حجاج339928
تجاره الزقازيقاحمد محمد الشوادفى ابراهيم523376
هندسة عين شمساحمد عالء احمد عطا263731
هندسة القاهرهمحمد السيد عبد الحميد خليفة53846
586o91هندسة الفيومجمال ابراهيم ابراهيم الدسوقى االمام
414o76هندسة االسكندريهمحمود ناصر محمود عبد الحليم المغنى
صيدله الزقازيقهاجر حامد عبد الصمد احمد عبدهللا528441
5o1927اثار قنا جنوب الواديياسمين محمد عبد الفتاح محمود
صيدله المـــنصورهنجالء عادل عبد الحميد احمد الداودى591455
76o814طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىكيرلس رومانى غنامى كندس
اداب العريشمحمد عبد الرحمـــن محمد محمد666249
651o68اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاحمد حسن خضر حسن
266o54اداب حلوانمـــنار حجاج يوسف عبدالكريم
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةتقى حسين احمد على277315
79o717 طب بيطرى اسيوطايه عبد الرحمـــن عبد البارى عبد هللا
19114oتجاره عين شمسميرا جمال لويس ناروز
كلية األلسن ج أسوانمحمود خالد السيد عليوه الجمل279816
44o519طب االسكندريهمحمد رجب عوض على أبو أحمد
21oo98هندسة القاهرهروان احمد عبدالحميد احمد
هندسة طنطامحمد خالد احمد البرعي سليمان366158
2o7421كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاسراء اسامه عبدالدايم محمد
سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويساميره السيد ابراهيم سعد639895
229o87تربية ابتدائي بنهاايه محمد غنيم حسن غنيم
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةيوستينا عبدالملك ميخائيل اسحق226357
تجاره الزقازيقاحمد محمد شريف السيد حسن إبراهيم العزازى517588
5o5376حقوق المـــنصورهعمر محمد مختار السيد خضره
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراميرة عبد المـــنعم محمود على446527
صيدله عين شمسساندرا رافت حلمى حنا265456
2o2472اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةزينب محمد جوده حسين محمد
اداب االسكندريهمروه محمد راشد عطية على339951
اداب طنطارامى جابر السيد محمد الصعيدى361438
تجاره بنهاجهاد جمال سعد ابراهيم299914
هندسة الزقازيقعمار اسامه احمد عبد هللا بسيونى513692
تربية أساسي اسكندريةعلى محمد على حسن ابراهيم344313
طب المـــنياساهر ماجد رمزى ذكى718934
طب الزقازيقالحسن محمد حسن ابراهيم  البحراوي519952
41o849تجاره االسكندريهمروان طارق رشــاد محمد المشرفي
هندسة الزقازيقابراهيم محمد ابراهيم عبدالرحمـــن518989
355oo7اثار الفيومايمان عبد المـــنعم احمد شوشه
12oo64حقوق عين شمسمحمد حسين محمد جمال الدين
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2o9558اداب انتساب موجه القاهرهمصطفى احمد سيد محمد
51o191نوعية الزقازيقمروه فوزى محمد محمد عبداللطيف
اداب طنطافخرى ابراهيم محمود كريم358634
تجاره القاهرهعبد الرحمـــن محمد مؤمـــن محمد انور قاسم135374
8o3564صيدلة سوهاجندى عالء الدين السيد عبد العال
12o63oالسن المـــنيامارينا اشرف ابراهيم صابر
هندسة شبرا بنهامصطفى رمضان عبدالرازق عبدالغنى يسن284447
 تربية الساداتاسراء محمد رضا هاشم قابيل236419
715o58رياض اطفال الفيوم طالباتخلود سامح عوض مرعى
حقوق طنطامحمد عبدالعزيز أحمد على ديغم426784
4995o5حقوق المـــنصورهكريم ابراهيم ابراهيم المـــنير
3797o3كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخخالد محمد محمد مسعد احمد
طب بيطرى القاهرهاجنس سمير برسوم جرجس18844
تربية ابتدائي الزقازيقايمان حافظ عبد المحسن احمد511552
12267oطب عين شمساريج عمرو يحيي محمود محمد
73o341اداب المـــنياسحر حجازى محمود عبد الحافظ
41271oعلوم االسكندريهنور حازم محمد عبد المـــنعم فهمي
صيدله المـــنصورهشذا محمود جبر جبر خلف567123
654o46تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد احمد عبد الحميد عطيه
اداب سوهاجمحمد شعبان فاضل محمد815992
41112oفنون جميله فنون ج االسكندريهنانسي حسن علي فتحي حسن حمد هللا
تجاره عين شمسمصطفى مجدى محمد حسن عبد هللا139218
تربية عين شمسمحمود احمد عباس حميد194561
2718o7كلية البنات آداب عين شمسرضوى حسن ابراهيم احمد
تجاره القاهرهعبدالرحمـــن محمد عبدالسالم حسن266658
5o6578تجاره جامعة دمياطمحمد طه السيد صابر الزيات
علوم المـــنصورهبسمه رشــاد عبد السميع عبد الرحمـــن سعود495473
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد رضا عبدالجيد صديق272993
هندسة المـــنياهبه هللا عبدالحكم فؤاد عبد الحكم714312
طب بورسعيدايهاب سعد عبد الصبور مـــنتصر ابراهيم576875
5o2774تربية جامعة دمياطفاطمه الزهراء مصطفى محمد حمام
تربية بور سعيدروان محمد محمد رشــاد السيد عويضه663461
42o777تجاره دمـــنهورمايكل حمدى انور عياد
2125o9تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد عزت شعبان سعفان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخاحمد عصام الدين البسيونى السعيد381473
511oo7صيدله الزقازيقعبدالرحمـــن مجدى مغاورى عبدالحليم
نوعية المـــنصورهندى السعيد عيد عيد سعد578853
82627oتجاره اسيوطعلى احمد عبد الجابر جبر
نوعية بنهاعبدالعزيز على عبدالعزيز حنفى الضبع276372
تربية رياضية بنين بنهااحمد نصرالدين احمد عبد ربه285776
صيدلة المـــنياميرنا نبيل نخلة ميخائيل755687
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره سعيد سالمه عبدالرحمـــن225121
هندسة اسيوطمينا صالح ميالد صليب826163
تجاره االسكندريهاسراء احمد احمد عثمان والى423475
طب طنطاإيمان على عبد العزيز مزروع485721
هندسة الزقازيقعبد الحميد عصام عبد الحميد الشربينى حمام591518
كلية بنات شعبه طفوله عين شمساسماء شعبان محمد احمد273913
هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى حسن على حسن145244
تجاره الزقازيقاسماء عادل عبد المـــنعم غباغبى647216
5o2463اداب جامعة دمياطآيه عبدهللا عبدالوهاب الزكى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمـــنة هللا محمد هشــام عدلى محمد اسماعيل122812
تجاره بور سعيدلينا اسامه محمد سليمان حسن664539
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كليةاسمجلوس
تخطيط عمرانى القاهرهمحمود عادل على شكرى محمود14417
تجاره اسيوطاسالم محمد احمد شحاته797368
تجاره بنى سويفبالل خالد احمد عبدالقوى722415
516o89عالج طبيعى القاهرهاحمد شوقي محمد الجوهري
6727ooصيدله الزقازيقمرفت محمد حلمى رشيد
اداب عين شمسساره احمد امين محمد127731
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةريهام سعيد لبيب السيد225836
2222o7تربية ابتدائي شبين الكوممصطفى السيد اسماعيل ابوشوشه
515oo1اداب الزقازيقاالء حسن البنا ذكى احمد مصطفى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر سامى سعد حسين الدخاخنى13643
هندسة الزقازيقماهينار ممدوح عبدالمـــنعم محمد على515585
تجاره القاهرهاحمد سامى حسن ابراهيم59213
تربية طنطارحاب خالد السيد محمد491854
تربية رياضيه / بنات طنطاشيماء كمال رشــاد حسين492165
صيدله المـــنصورهايه ابراهيم محمد محمد السيد589756
تربية ابتدائي طنطاشروق مسعد عبدالحميد الكاشف367635
اداب طنطااحمد محمد الزعفرانى  موسى موسى عثمان496884
48865oتربية طنطاممدوح إبراهيم رشدى السعيد احمد
72561oاداب المـــنيافاطمه ضاحي حسن شحاته
هندسة حلوانسيد هشــام سيد محمود118932
42o744كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةعصام محمد عبدالستار خليفه
75o78طب الفيومسمر رمضان صابر عبد الحميد
62o38اداب بنى سويفمحمود مصطفى عبد المـــنعم خلف
5o8766تخطيط عمرانى القاهرهاحمد محمد عبد الستار اسماعيل
طب بنى سويفاالء محمد عبد الباسط احمد63184
تجاره بنهامحمد سمير محمود عبدهللا على515936
7129o8نوعية المـــنياهاجر يحي نصرالدين طه
4115o8تجاره االسكندريهعلى عبد اللطيف عبد الحميد محمد صالح
تربية طفوله اإلسكندريةايه قبارى محمد محمد عبد اللطيف419657
تجاره القاهرهاحمد محمود محمد عبدالمجيد192951
2o26o5تجاره القاهرهاميره يسر ابراهيم سيد موسى
65o69صيدله حلواندعاء عطيه عبد الفتاح محمود
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهند مصطفى عبدالغفار احمد رزيق292171
حقوق عين شمسمحمد ربيع السيد عبدالعزيز263917
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامانى جمال محمد عبدالهادى225325
5o9413اداب الزقازيقاحمد السيد عبدالراضى على احمد
188o34اداب حلوانمـــنار اشرف محمود محمد عبد الفتاح موافى
289o26كلية البنات تربية عين شمسرانيا قاسم رضا احمد
تجاره اسيوطمريم عاطف عدلى حنا725214
6359o9هندسة االسماعيليةمراد شــاكر فايز عوض
هندسة المـــنصورهبسنت احمد محمود مصطفى رمضان568114
تجارة جامعة الساداتكريم ناصر نابليون عبدهللا224137
اداب دمـــنهورسلمي ابراهيم السيد محمد سليمان422751
تربية ابتدائي قنا ج الواديالزهراء حسن احمد طه746899
51o711نوعية الزقازيقاالء عبدالغنى محمد عبدالغنى ميدان
تجاره اسيوطمحمد صديق مصطفى عطيفى789552
5191o7هندسة الزقازيقمحمد سيف االسالم اسامه احمد فواد السيد هالل
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالمـــنعم احمد الحفنى223853
تجاره عين شمسزياد محمود السيد محمود131657
اداب انتساب موجه القاهرهمروه سيد محمود عبد المعطي36349
طب اسنان طنطاشهاب عمرو أحمد محمد غباشى436713
29982oهندسة شبرا بنهااحمد ايمـــن عفيفى عبدهللا
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13387oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانخلود خالد نجم جعفر
كلية البنات تربية عين شمسهبه حسن فتحى حسن هانى293363
8o9711تربية ابتدائي سوهاجاميره عبد الباسط عبد الحميد جمعه
صيدله المـــنصورهرنا طلعت ابراهيم العجمى سالم563486
حاسبات ومعلومات القاهرهزينب خالد احمد علي يحيي18712
56o762تربية ابتدائي المـــنصورهروان على عبد الحميد طلحة
4111o6كلية األلسن كفر الشيخمـــنة هللا مصطفى محمد إبراهيم عيسى
8o68o6كلية األلسن سوهاجمريم سيدهم حلمى سيدهم
81o91oتجاره سوهاجكارم اشرف حسب النبى رضوان
تجاره الزقازيقاسماء مجدى جابر عبده رجب586479
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخذكى سامى ذكى ابراهيم383445
5o2444تربية جامعة دمياطمحمد ياسر محمد عبد الفتاح
66o718تجاره بور سعيدمحمد على خليل خليل يحيى عبد المجيد
21112oتجاره القاهرهاحمد سعيد عبدالقادر محمد
طب االسكندريهاحمد خالد السيد محمد الجيوشى439791
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةنهى محمد احمد عبدالرحمـــن656324
19o938هندسة القاهرهاحمد عالءالدين محمد ابراهيم البساطى
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود خالد عبد العزيز حسين شرف14415
هندسة كفر الشيخأحمد محمد سيد أحمد السبكى355659
طب طنطاعبد هللا جمال حسن على عابدين485556
طب طنطاالشيماء مصطفى سعد الجزير216914
تجاره االسكندريهرانيا عبد النبى محمد حسن ابراهيم419742
تربية بنى سويفساره راضى محمد يونس66162
هندسة القاهرهخالد محمود محمد حسين115692
3588o5تربية رياضيه بنين طنطااحمد محمد السيد محمد دربالة
طب بيطرى اسيوطاسماء سيد مصطفى عبد الحميد827681
تجاره القاهرهمـــنة هللا احمد عبد الفتاح حسن فيصل47447
72778oاداب المـــنيادعاء صالح سيد ابو بكر
حقوق االسكندريهآيه عصام مصطفى شحاته زريق422627
تربية بنى سويفهدى محمد عبد الحكيم حسن66931
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىهاجر محمد احمد محمد احمد يونس419357
51o353اداب الزقازيقهدير على ابراهيم محمد مصطفى
72oo75تربية ابتدائي المـــنياريهام زكي كامل زكي
3o5743تجاره عين شمسمحمد محمد فوزى محمود صالح
تجاره االسكندريهمريم امجد هالل االحمدي عبدالغفار411726
5oo7o4تجاره جامعة دمياطروان اشرف السيد شمسو
هندسة بني سويفاحمد درويش عبد الرحمـــن ابراهيم63534
تربية عين شمسمروة صابر محمد متولى هزاع289368
اداب انتساب موجه القاهرهرحمه محمد ليثي احمد29192
748o4oتربية طفولة فرع الوادى جديدساره ايهاب فايز راتب
طب المـــنصورهايه عباس ابراهيم عباس596341
5o3622هندسة المـــنصورهاسالم اسماعيل وهبه محيض
تربية الزقازيقأميرة ماهر محمد عبدالغنى521592
حقوق قنا جنوب الواديمروه ابوزيد محمد ابوزيد734643
74o189سياحه وفنادق االقصرمحمود محرم خلف احمد
تربية فرع الوادى الجديدمروة سامي عمر محمد749244
حقوق القاهرهسناء هشــام صالح ابراهيم51669
8o16o1سياحة وفنادق المـــنياايه احمد محمد احمد عويضة
74o614تربية ابتدائي قنا ج الواديسعيد سعدى على احمد
3ooo69طب القاهرهندى نبيل عبدهللا احمد ابوالعطا
اداب القاهرهدنيا اشرف احمد محمد على شيخون146487
تخطيط عمرانى القاهرهماهر ابراهيم ابراهيم حمام366618
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صيدله المـــنصورهيمـــنى عبد الهادى جاب هللا عبد الهادى احمد566918
291o62هندسة شبرا بنهامحمد سيد احمد امام عفيفى
كلية البنات آداب عين شمسندى عادل ابراهيم قرنى291147
كلية البنات آداب عين شمسنعمه حسن فتوح محمد حسن288519
عالج طبيعى ج كفر الشيخمريم طاهر سعد االنصارى سبله492556
73166oعلوم اسواناحمد كرم مسلم عيسى
اداب حلوانهاجر حماده فتحى عباس حسانين145963
27777oتربية بنهامى رضا محمد عبدالخالق
571o33صيدله المـــنصورهمحمد ابراهيم الحفنى ابراهيم الشرقاوي
5o12o9سياحه وفنادق المـــنصورةيوسف عبدالحكيم يوسف عامر
هندسة حلوانصهيب محمد محمود محمد189146
8o5o59تربية طفوله سوهاج طالباتالهام فهمى محمود عليان
صيدله طنطااحمد اشرف عبدالعزيز طايل221972
اثار القاهرهمصطفى عادل رشــاد اسماعيل احمد294324
5113o5صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمصطفى جالل مصطفى عثمان
4862o7تربية ابتدائي طنطاهاجر احمد سليمان حسن السعدنى
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاحمد اشرف سعد العطفاوى379489
8o5474تربية طفوله سوهاج طالباتايه حسين عبد العظيم على
تجاره انتساب موجه  عين شمسراجية عفت حسنى الصاوى126478
742o9حاسبات ومعلومات الفيومكيرلس جرجس ابراهيم جرجس
تجاره عين شمسسامى اشرف حبيب اسكندر114649
تربية قنا ج جنوب الوادىنجالء احمد محمود احمد734336
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء سعد محمد سعد المهيوى232762
تربية ابتدائي بنهامى رمضان اسماعيل يوسف284989
تربية كفر الشيخهند جمال السيد السيد السهيلى385154
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد سيد حسين امين69762
تجاره االسكندريهعبد هللا احمد السيد خليل السيد421241
56o711كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةاميره حاتم عبد اللطيف يوسف عطية
2o3143صيدله القاهرهاميمه جمال صابر محمد
818o18تجاره سوهاجيوسف محمد عبد اللطيف بدين
تربية كفر الشيخمحمود راضى على محمد الكاشف375833
هندسة طنطايوسف احمد احمد فوده358614
تربية حلواننورهان السيد زكريا محمد39838
رياض اطفال بنى سويفالشيماء كمال حسن محمد716663
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد ناصر محمد غانم29463
صيدله االسكندريهاالء مصطفى ابراهيم عثمان احمد349673
هندسة اسيوطاحمد عبد الناصر فراج عبد الرحيم826525
2261o7نوعية اشمونندا مجدى عبدالمقصود البنا
752o35كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمحمود مرعي صالحين عبد العاطي
اداب الزقازيقآيه احمد محمد السيد على524748
اداب الزقازيقاسراء محمد عبدالسالم محمد بيومى514992
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحبيبه عصام ذكى عبدالمقصود188234
هندسة االسكندريهيوسف احمد سيد جبريل احمد414618
2375o3تجارة قنا ج جنوب الواديايه انور شــاذلى مطير
تجارة جامعة الساداتاسراء احمد فوزى عبدالفتاح االعرج221335
طب طنطايارا كمال محمد عبد الوهاب ابو السعود359671
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةسماء مصطفى محمود محمد الشــاعر275528
سياحة وفنادق المـــنيامحمد شريف احمد محمد718843
حقوق قنا جنوب الواديمهيتاب مصطفى محمد ابراهيم744338
2381o3كلية اآلثار باالقصرندى عادل محمد احمد
823o29تربية اسوانزينب على عبد الرحيم حسن
546ooتجاره القاهرهحماده خالد ابراهيم ياسين

Page 2320 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
اداب االسكندريهمـــنه هللا عادل كمال فراج عبد القادر341468
13o648هندسة شبرا بنهاغفران خالد سيد عبد الحميد سيد
5o1335حقوق المـــنصورهمحمد زين العابدين سعد عثمان السحراوى
نوعية بنهاهند عبدالحميد عبدهللا عبدالرازق277599
46o245هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةأحمد عطية محمد القشيط
734o67تجارة قنا ج جنوب الوادياحمد محمود حمادة علي
8o73o6هندسة اسيوطاسعد يوسف عطيه بشوت
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادين ياسر عبد الرحمـــن عثمان122982
5798o4صيدله الزقازيقساره المرسى ابو العباس محمود المرسي
تربية عين شمسغاده عبدالعزيز على حسب النبى267818
السن المـــنيااالء سعد مختار احمد جعفر415662
اداب الزقازيقايه محمد ابراهيم عبد هللا حسن518294
تربية ابتدائي دمـــنهورفاطمة محمود محمد دومة محمود429192
اثار قنا جنوب الواديمارينا عياد ابراهيم عبد المالك25349
اداب القاهرهمريم عماد جمال احمد31177
نوعية قنااستير اشرف رومانى موسى743894
تربية حلوانامانى احمد قرنى عبدالحميد211519
طب طنطازينب محمد العيسوى العزب زايد236591
تجاره االسكندريهسهيلة سامح السيد احمد محمد بسيونى419813
اداب بنهامحمود سيد عبدالرؤوف محمد292556
صيدله طنطاكيرلس غبلایر جرجس تادرس362837
تربية الزقازيقتسنيم محمد عبدالرحمـــن شحاته517751
تربية قنا ج جنوب الوادىمينا سليمان حلمى فيلبى735551
صيدله المـــنصورهزياد حسام عبد العليم مصطفي577552
2o977oطب القاهرهادهم حسين ابراهيم حسين
هندسة سوهاجعلى فضل الكريم محمود على813417
هندسة حلوانقطب محمود عبد السالم ابراهيم قمح123589
نوعية بنهاخالد على غنيمى حسانين286398
هندسة عين شمسمحمد عبود حسين عبود13956
4865oاداب عين شمساسراء طارق صالح الدين حسين
صيدله المـــنصورهمـــنة هللا جمال ابراهيم ابراهيم على568537
هندسة عين شمسنوران عبد القادر محمد حسن عبد هللا114415
8o9211صيدلة سوهاجندى احمد عبد الفتاح محمود
هندسة اسيوطمحمد رافت محمد سلطان828392
57o213صيدله المـــنصورهدينا زكريا محمد محمد السباعى
السن عين شمسالشيماء مجدى سالم محمد غانم236421
صيدله الزقازيقشيماء عبد العزيز عبدالسميع احمد فايد524551
تربية ابتدائي سوهاجاميره محمد عبد الرحيم حلمى785543
صيدله االسكندريهخالد محمد محمد السعيد إبراهيم نصار441858
هندسة المـــنياعبدالرحمـــن محمد عبدالبديع عبدالصمد الخبيرى458718
اداب عين شمسعاليا ياسر حامد ابراهيم188683
3681o8صيدله طنطاياسمين علي محمود على النجار
36o464اداب طنطااسماء بسطامى بسيونى بيومى مـــنصور
السن عين شمسفيرينا مجدى موريس جورجى أسعد489413
اداب القاهرهنجالء عبد المـــنعم رجب عبد المـــنعم55743
رياض اطفال بنى سويفوسام خالد رجب خالد68345
1463o7السن عين شمساالء طارق سيد عمر احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميالد مايز لمعى حنا273439
443o88طب بيطرى جامعة الساداتعبد الرحمـــن حسن عبد الرحمـــن محمد اللقاني
5o314oهندسة بور سعيداسامه انور ابراهيم عبد المقصود
تجاره بنهايوساب القس سولایر ادم269511
تربية عين شمساحمد مصطفى سيد على الصعيدي292594
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تربية جامعة السويسنرمين عبد القادر عبد الحميد جاد الكريم657739
طب بنهاندى على مصطفى على مصطفى286556
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد ايمـــن محمد سامي توفيق69537
57o42التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةزينب محمد مصطفى عبد المقصود
71926oصيدلة المـــنياريم احمد علي عبد العزيز
هندسة شبرا بنهااسامه عاطف ابوالسعود السيد294894
اداب المـــنياياسمين محمد زغلول محمد713965
5763ooتربية المـــنصورهخلود محمد كامل السيد القصبى غيث
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرغده عزت محمد عبد المـــنعم الجمل229649
3o388هندسة القاهرهاحمد على محمد شحات ابو زيد
هندسة قناابانوب راضى شكرى مشرقى829132
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىعلى السيد على إبراهيم518764
66o221تجاره بور سعيدمحمد اشرف السيد سعد المر
تجاره القاهرهفادى وجدى مكرم جاد السيد114673
36514oتربية طنطامروه سامى عبد المجيد الزيات
572o73تجاره كفر الشيخمحمد محمود عوض محمود جازيه
12762oهندسة القاهرهابوبكر الصديق صالح مـــنصور محمد مـــنصور
حقوق عين شمسمحمد عمرو عبد هللا محمد116144
74o35صيدلة الفيوممحمد عالء احمد علي
تجاره المـــنصورهعبد الرؤف مصطفى عبد الرؤف احمد عوض572952
اداب الفيومهدى عبد الحميد محمد عبد الحميد78834
اداب بنى سويفهبة عاطف حسن محمود63772
هندسة الزقازيقصموئيل لويز يونان مـــنصور517488
56oo71هندسة الزقازيقمحمد محسن حسن على شريف
هندسة المـــنيامـــنه هللا جمال عبد الهادي محمد756248
تربية طفوله شبين الكومايمان محمد االحمدى بدر222999
تجاره الزقازيقناديه يوسف محمد ابراهيم عبد العاطى586783
علوم الزقازيقشيماء الشبراوي ابراهيم ابراهيم521954
اداب القاهرهشيماء صالح همام احمد153755
اداب عين شمسزينب احمد محمد احمد ابوالعال27124
7222o2تربية ابتدائي المـــنياسها جمال محمد محمد
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانحبيبه احمد محمد مصطفى18125
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى عبد الفتاح محمد عباس13983
صيدله طنطااسراء محمد حسن زيد226461
66156oكلية أداب بورسعيدسلمى عبد الجليل خليل الحسيني السمرى
تجاره الزقازيقاالء محمد عبد هللا محمد غنيم637833
6558o6طب االسماعيليه ج قناة السويسوالء صالح محمد السيد
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسساره حسن عبدالوهاب حسين دندش655397
اداب االسكندريهرامى محمد عبدالرحمـــن محمد ابوزيد344694
661o13كلية أداب بورسعيدياسمين حمدي محمد حسين برغوت
2911o1اداب عين شمسايه عنتر محمود مصطفى
4252o3تربية ابتدائي دمـــنهوراحمد جمال حمادة عبد اللطيف عبدالجواد
3555o8تربية ابتدائي طنطاأحمد إبراهيم عبد السالم البربرى
19o176كلية فنون جميلة فنون اسيوطميار ناصر فاروق مصطفى
تربية الزقازيقكريم حامد محمد محمد على نجيده511939
تجاره بنى سويفخالد احمد محمد محمد719952
طب اسنان طنطامحمد السيد محمد الشرنوبى441414
469o8اداب الفيوممحمد عيد محمد على يوسف
اداب دمـــنهورمحمود عيد علي سلمان426267
عالج طبيعى القاهرهامانى محمد فهمى محمد الحصري277613
647o79هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد مصطفى على زين العابدين مصطفى
حاسبات ومعلومات عين شمسضحى سامى اسماعيل على192584
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كليةاسمجلوس
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاالء ابراهيم السيد عرف216227
تربية ابتدائي الزقازيقسوزان السيد احمد عطية العزازى511815
5o7157هندسة المـــنصورهمحمد ابراهيم محمدابراهيم مصطفى الجمال
22o716تربية الساداتفادى اشرف فريد رياض 
4998o8اثار قنا جنوب الوادياحمد احمد كمال محمد الحمامى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسامه كامل عبدهللا محمد البتانونى211986
اداب انتساب موجه القاهرهايات طارق مختار طه57866
2134o4تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود محمد عطا محمد بسيونى
42o654تجاره االسكندريهاحمد عالءالدين عبدالحميد احمد يونس
2876o1اداب انتساب موجه عين شمسمحمود مصطفى عليوه حسن ناصف
تربية اسوانمروه عبد النعيم عبد السالم محمد821183
8o4o7oتربية ابتدائي سوهاجفاتن خلف على حسين
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمد على الغبارى191654
هندسة حلوانمصطفى ابراهيم سيد محمد هيبه51241
اداب الزقازيقايمان محرم سالمه نبهان خليفه643843
تجاره طنطامحمد محمود محمد موسى494495
2294o1تربية ابتدائي الساداتخلود حماده فرج ابراهيم محمد
59o718عالج طبيعى ج كفر الشيخعتمان محمد عبد الرازق عبد الرازق
8oo982كلية رياض االطفال اسيوطحنان حسن بخيت محمد
اداب اسيوطعمر عبد القادر احمد محمد787332
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانامجد ناجى شوقى عيسى86424
كلية حقوق المـــنياايمان مـــنتصر محمود مرزوق713378
36723oتربية طفوله طنطااسماء نبوى عثمان مصطفى عياد
تجارة جامعة الساداتمحمد رأفت زكى السيد روزن427431
72547oصيدلة المـــنياميرنا جميل لبيب مترى
تجاره انتساب موجه دمـــنهورمحمود حسن جبر حسن427786
طب القاهرهاسالم معروف ابراهيم محمد حسين الخولي442381
اداب طنطامحمد احمد محمد السيد الهيتى357446
اداب الزقازيقايه خالد السيد عبدالحميد محمود521665
26119oتجاره عين شمساحمد سيد ابراهيم حسين
هندسة المـــنصورهعمار محمد عيد الباز غبور566332
231o14كلية هندسة بنهامحمد خالد فاروق مطاوع
35o143رياض اطفال االسكندريه طالباتشهد فتحى مصطفى حسن حسنين
42o7o8اداب االسكندريهخالد وليد أحمد عبد القادر محمد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم محمد احمد يونس221879
12o424كلية السياسة واالقتصاد ج السويسمى محمد جالل عبد العزيز
تربية اسيوطدينا عاطف عبد الحميد عبد النظير792257
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاسماء محمد عزالدين احمد187992
943o1رياض اطفال بنى سويفرودة ماهر جمال امين
هندسة الفيوماحمد جمعه محمد حسن68652
تجاره بنهامحمد شعبان قاصد كريم معوض275887
تجاره القاهرهمحمد احمد عبد المـــنعم محمد136676
424o16كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةميرنا احمد السيد محمد محمد كشك
السن عين شمسهمسه سيد سيد خليل ابراهيم114231
12o558هندسة عين شمسباهر عادل سليمان عباس على
صيدله بنى سويفاميره معروف محمود طه66997
1438o5تجاره انتساب موجه  عين شمسنوران احمد شوقى عبد السالم
تجاره عين شمسحسن سيد عبدالقادر محمد294719
145o18اداب القاهرهعبد الرحمـــن محمد خميس عبد الرحيم
تجاره بنى سويفمحمود حسان ذكى اسماعيل713261
6587o1اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسياسمين عبده ثابت جاد
تربية جامعة السويسمريم ماهر سعد عبدالرحيم657926
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اداب المـــنياعال عادل حافظ محمد728668
هندسة المطريه جامعة حلوانساره اشرف يوسف زكى بشــاره116738
طب اسنان جنوب الوادىشيماء عطيتو حامد ابراهيم739676
51o769تربية طفوله الزقازيقنورهان احمد حسيب عبدالحميد
كلية البنات آداب عين شمسهدى طارق مصباح نوار صيام635566
64o925تجاره الزقازيقمحمد اسامه سعيد محمد
علوم القاهرهتقي محمد حسن ابراهيم على118382
طب بيطرى دمـــنهورلطيفة زغلول احمد محمود الشناوى449155
758o39طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىايه عبد القادر بربري محمود
صيدله االسكندريهميرنا عماد عياد سعد347866
تربية ابتدائي شبين الكومعبير صبحى سليمان صبيحه234256
تجاره المـــنصورهحمدى طارق عبد المـــنعم المتولى العسقالنى575172
8o8461تربية ابتدائي سوهاجاشرف خالد السيد محمد
72546oصيدلة المـــنيامـــنه هللا يحيى محمد رشــاد على
طب بنى سويفبثينه احمد عبد المـــنعم حمدان63218
اداب طنطاالسيد عبد الشكور محمد إبراهيم الطحان355524
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد رمضان محمد187351
تجاره الزقازيقاسالم سويلم محمد سويلم523216
358o86السن عين شمسغريب خالد عبد الغني رسالن
هندسة الزقازيقجون سميرعطاهللا يوسف صليب النجار583979
6711o4هندسة الزقازيقمحمود مـــنير محمد السيد الهمشري
تربية الفيوممحمد ابو الخير احمد عبد هللا77458
3729ooنوعية كفر الشيخفاطمة على عبداللطيف احمد المقدم
طب اسيوطرنا عالء الدين كمال محمد825251
41933oتربية اسكندريةروان احمد مصطفى مرزوق ابراهيم
نوعية االسكندريههاجر عماد جابر على حسن424133
64956oاداب الزقازيقسهام محمد محمد ابو المعاطى
517o52صيدله الزقازيقمحمد طارق إبراهيم الدمرداش
صيدله طنطاسلمى رمضان القطب صقر222653
6591o7تجاره االسماعيليه ج قناة السويسرحمه محمد خالد على محمد
طب كفر الشيخسلمى محمود عبد الشــافى احمد محمد374386
216o99اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةساره سعيد عبدالحكيم حسن عبد القادر
67oo75كلية أداب بورسعيدمحمد فواز مصطفى فواز
41o36اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاحمد يحيى زكريا محمد
هندسة اسيوطرمضان رزق على ابو عيطه366148
تربية حلواننادر عبد ربه عبد هللا الحسانين55657
3o2451كلية البنات آداب عين شمسنهاد مصطفى عبدالرحمـــن مصطفى
8o5o6oتربية ابتدائي سوهاجاميره شريف محمد مهنى
4o839تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعادل عصام ابراهيم محمد
حقوق القاهرهشروق جمال محمد عبد الرحمـــن43614
طب القاهرهدينا هشــام محروس خطاب14117
5o15o9تربية جامعة دمياطهاجر محمد شحاتة الطنطاوى
115o71كلية البنات آداب عين شمسايه فؤاد محمد حسن
هندسة حلوانبيتر حليم حنا عبد الملك125412
125o95السن عين شمسابانوب اسامه عزت جاد
3o3613صيدله الزقازيقاسماء حمدتو رجب على بالغ
تربية اسوانهدى سيد مصطفى حسين822371
27258oتجاره القاهرهمحمد طارق احمد عبده
هندسة الزقازيقنورهان حمادة محمد محمد512594
43o887تربية ابتدائي دمـــنهوراسراء البدري عبد العظيم ثابت
145o22كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىعبد هللا بدرى عبد هللا محمد
طب المـــنياجهاد فؤاد على محمد715955
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2o767oتجاره القاهرهيوستينا مكرم قطوش قطوش
صيدلة الفيوماحمد محمد عبد المحسن عبد الفتاح76284
هندسة المـــنياعمر احمد عبد هللا معوض محمد641342
اداب الزقازيقهدير عاطف عبد اللطيف محمد668844
29o27oتجاره عين شمسمحمد اشرف محمد سيد سيد احمد
2o8121اثار القاهرهمونيكا مكرم بسكالس غالى
هندسة الزقازيقمحمد حسن عبدالفتاح احمد644911
43o18طب بيطرى القاهرهنسرين عزازى بخيت عزازى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةساره محمد محمود سيف215449
طب بنهاميرنا محمود رفاعى عبدالحليم493197
تجاره جامعة دمياطحسن على حسن جوهر499857
578o2oتربية المـــنصورهزينب فايز حامد محمد الحنفى
57958oطب بورسعيدالسيد عبد الحميد السيد عبد الحميد البحقيرى
تجاره بنى سويفمحمد جمال مصطفى فرغلى711454
21518oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةفاطمه الزهراء سعيد على شــاهين
صيدله االسكندريهشيماء محمد ابراهيم الشفى448678
كلية البنات تربية عين شمسداليا فتحى محمود عبد ربه دراهم287766
5oo432اداب جامعة دمياطمـــنار محمد خالد النعناع
5o3175تجاره جامعة دمياطعبدالرحمـــن السيد السيد محمد داود
فنون جميله فنون المـــنياسهيله محمد صالح يوسف152148
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفوالء احمد محمد سليمان261156
36oo7اداب حلوانرحمه سليمان عبد الرحيم سليمان
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن محمد عبد المحسن محروس أحمد413626
8o386oتربية طفوله سوهاج طالباتايمان كمال احمد على
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان محمد احمد القبانى احمد573423
اقتصاد مـــنزلى حلوانكريمان احمد خميس عبد اللطيف726761
تربية ابتدائي بنهاابراهيم ابوالمكارم عبدالتواب محمد مـــنصور226987
3443o6كلية األلسن بنى سويفعبدهللا محمد فتحى على على
اداب القاهرهعلى الدين احمد محمد احمد قبال155412
صيدله القاهرهشــاهنده احمد على محمد151969
صيدله الزقازيقشروق عادل فاروق السيد645156
45o668كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورآالء عبدالمعز حسن عبدالصادق
تربية ابتدائي المـــنيارحاب مصطفى جمال على721676
تربية دمـــنهورمروه فريد عبدالفتاح نبيه مرعى431377
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةرقيه مصطفى محمد احمد654677
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعمر محمد عبدهللا محمد ابراهيم213379
2186o3هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاميمه محمود عبدالعزيز طه
تجاره عين شمسنوران ايمـــن محمود على الشيخ188586
هندسة طنطامحمد عيد فوزي محمد عبيده485991
22o546عالج طبيعى ج كفر الشيخنورالدين كمال خميس بدران
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهال احمد محمد شــاتيال132145
اداب قنا ج جنوب الوادىاسماء السعودى عبدالحميد على734873
طب المـــنصورهمريم صالح حسن محمد طمان581992
تجاره عين شمسالحسن محمد سليم حسن194323
تربية أساسي اسكندريةساره ابراهيم محمود محمد احمد339917
اداب المـــنصورهفاطمه محمد على عبد الحميد جويلي569987
اداب طنطامحمد على ابراهيم حسين احمد498835
هندسة المـــنصورهعبد الرحيم عبد المـــنعم عبد الرحيم احمد العيسوي576139
هندسة القاهرهميرنا ماهر الدمرداش مصطفى35953
صيدله المـــنصورهمياده محمد راشد على حبيب494778
تربية ابتدائي شبين الكومعال خالد محمد الخضرى حافظ228982
اداب المـــنصورهحنان ناصر عيسى عيسى محمد593774
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8234o4صيدلة اسيوطحامد محمود احمد بغدادى
تجاره عين شمسامجد سعيد محمد مرسى142847
2798o8حقوق بنهامحمد صالح ابوالفتوح السيد حسن
222o94هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةتامر محمد عيد بردع
تربية حلواندينا محسن عبد الهادى على39345
52o644طب الزقازيقمحمد السيد سعيد ابراهيم على
1573o4اثار القاهرهمدلين لطيف فوزى زاكى
5oo415تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالباتعزه عبد الكريم محمد عبده العلمى
8o6472تربية ابتدائي سوهاجايه عمر السيد عبد الوهاب
كلية حقوق المـــنياحسين احمد حسين مصطفي753513
تربية كفر الشيخخالد مرسي احمد هالل375774
اداب انتساب موجه القاهرهسمر عبد الستار مصطفى عبد العزيز42147
8o9o29تربية طفوله سوهاج طالباتنورهان صالح جاب هللا جابر
تربية ابتدائي الفيوممي جمال جابر ابوالعنين78665
تجاره بنهاصالح اسماعيل احمدى اسماعيل523658
تربية ابتدائي االسماعيليهاسماء محمود ابراهيم محمد655867
8o4o58تربية سوهاجسمر جابر توفيق مزيد
اداب المـــنصورهعادل احمد عادل عبد الحليم شلبي488583
8o7684تربية سوهاجايه محمد السيد عوض
123o41السن عين شمسجون صفوت ايوب نظير
اداب القاهرههاجر محمد حسين محمد رزق149432
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهاله صبحى محمد ابوزيد رزق228731
نوعية طنطااسماء رضا حموده محمد سليمان367228
335o18فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم حسام السيد محمد بخيت
تربية ابتدائي بنهااحمد خالد عابد سيد احمد279434
34o79oاداب االسكندريهعبد الرحمـــن محمد السيد عبدهللا احمد
23626oطب بنهاهاجر حسن محمد عبدالحميد
تربية االسماعيليهاسماء سعيد عبد المطلب سليم652812
طب اسيوطهدير بدر قصد هللا على794559
طب اسنان المـــنصورهسميه السعيد محمد الغريب محمد الخميسى591647
1187o4هندسة حلوانمحمد وفيق محمد السيد
صيدله المـــنصورهاالء عثمان حسن البسيونى594998
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد عبد اللطيف محمد فؤاد523779
49o981طب المـــنصورهمصطفى اشرف مصطفى الششتاوى برهام
هندسة االسكندريهمحمد سعد علي احمد عمار458774
78662oطب اسيوطباسم جاد هللا جاد الكريم كالم
صيدله القاهرهرغده امير محمد فهمى35413
هندسة القاهرهاحمد وحيد عيد عبد العظيم124263
اداب القاهرهعاليه فريد محمد صبرى فريد العسكرى193452
تجاره القاهرهمؤمـــن محمد عبد الهادى محمد17567
تربية اسوانزينب جبر هللا محمد احمد823618
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه مصطفى صابر محمود66872
5253o9هندسة الزقازيقاحمد محمد السيد متولي
صيدله المـــنصورهوفاء محمد محمد احمد دويدار585958
79588oصيدلة اسيوطفيرينا نشــات حكيم كيرلس
اداب االسكندريهاحمد ممدوح محمد عبد الاله جالل343246
426o15تجاره دمـــنهوراحمد عبدالمـــنعم عليوه محمد عليوه
رياض اطفال بنى سويفنهال حسن صالح احمد719451
السن عين شمسنورا خالد عبدالحميد على222724
عالج طبيعى ج كفر الشيخرجاء مدحت محمود محمد الزهار377442
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاسراء محمد ابوالمجد خليل محمد419857
صيدله القاهرهاسراء محمد مصطفى محمد ابراهيم حبه261553
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تربية سوهاجاحمد عالء الدين قناوى حسن814716
51728oتربية الزقازيقمحمد بهاءالدين فتحى محمد محمد
5o7867تجاره جامعة دمياطمجدى محمد السيد السيد الغبارى
تخطيط عمرانى القاهرهكيرلس رؤوف عزيز جورجى796114
طب المـــنياأروى محمد محيى الدين محمد713476
تجاره عين شمسابراهيم حسن حسن محمد142932
كلية األلسن سوهاجمحمد صالح عبدهللا محمد شعبان275888
تجاره الزقازيقعال محمد محمد عبد الرحيم عليوه521724
تجاره الزقازيقعبدالرحمـــن هشــام حامد محمد668756
نوعية االسكندريهسعاد محمود احمد محمود417428
هندسة طنطااحمد صبري محمد اسماعيل495292
تربية ابتدائي المـــنيانورهان جمال حسن محمد714861
تجاره دمـــنهورخالد محمد احمد ضياء الدين احمد416215
تجاره كفر الشيخاسالم احمد شهاب الدين محمود عميره384717
41o324هندسة االسكندريهجون بشرى وديع شــاكر
3o1919اداب عين شمسمحمود رضا محمود على على
35o79oفنون جميله فنون المـــنياروان أشرف مصطفى محمد
تجاره المـــنصورهالسيد على احمد حسن شوالى577633
444o39طب االسكندريههشــام مدحت عبدالعزيز عبدالمـــنعم
37655oتربية كفر الشيخاسراء اشرف غازى فهمى
41o781تجاره االسكندريهحازم حسن على حسن غنيم
هندسة طنطامحمد شعبان رمضان حسن محمود362755
6587o5اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسيوستينا طلعت نصحي اسحق
صيدله الزقازيقسارة ابراهيم عبدالمـــنعم احمد سالم514931
665o47هندسة االسماعيليةمحمد صالح حسن احمد صقر
4955o9صيدله المـــنصورهسماح اشرف عبدالحى شلضوم
تربية طفوله شبين الكوممى خالد ابراهيم ابوذكرى214712
652o95تربية ابتدائي االسماعيليهفاطمه فهمى محمد ابراهيم
تربية الزقازيقايمان ربيع عبدالعظيم احمد دسوقى525456
صيدلة اسيوطاسراء احمد عبد الحق محمد797728
نوعية بنهاسليمان على سليمان بيومي286787
سياحة وفنادق المـــنياباسم ناجح زيد مرغني799461
2o6312تجاره انتساب موجه  عين شمسنهله عز العرب هريدى عبدالشــافى
7481o5طب اسيوطخلود اكرم جابر حسن
8o9843حقوق سوهاجعبد الرحمـــن جمال محمد عبد الحليم
51o922كلية هندسة بنهامصطفى محمد محمد ابراهيم رضوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانداليا خالد جمال مصطفى42271
1424o5تجاره عين شمسندى رفاعى عبد هللا حسين
34o872اداب دمـــنهورمروان عالء محمد فرج محمد جمعة
اداب انتساب موجه القاهرهاسالم عصام عبد العزيز احمد32399
2o4782اداب حلوانمصطفى هشــام فاروق محمد عويس
459oo6هندسة اسيوطسعيد عادل فؤاد عبد الحميد جاب هللا
تجاره عين شمسامـــنيه حسين احمد محمود جميل635526
هندسة شبرا بنهامارينا ميه انور مهني128851
اداب طنطااسراء محمد خليل محمد489334
79183oتربية اسيوطسلوى انور لطفي احمد
حقوق عين شمسمحمد محروس زكريا احمد صقر289161
اداب الزقازيقاميره السيد عبد الفتاح عبد الرحمـــن646278
صيدله القاهرهامينه شعبان هاشم بكير31327
تربية دمـــنهورنعيمة عاطف على مصطفى أبوحسن428953
تجاره جامعة دمياطكريم احمد مصطفي الفيومي499899
19o173تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم ايمـــن ابراهيم السيد حموده
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5o9186طب الزقازيقأالء احمد احمد عبده احمد
دار العلوم المـــنياصابرين ناجح مشــاضى مهدى723835
36657oاداب طنطايحيى عبد العظيم البنداري ابراهيم نعيم
كلية الصيدلة ج الساداتأحمد حافظ محمد شعبان الفقى443114
14o486تجاره عين شمسريهام ربيع احمد احمدحموده
طب االسكندريهنيرة مبروك محمد احمد البيبانى438656
كلية اآلثار باالقصرشيماء يس جيالنى حسن271857
اداب دمـــنهوركمال فتحي كمال محمد337393
72o779رياض اطفال المـــنيا طالباتابتهال احمد محمود طلب
145o48تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد يسرى محمود عامر
كلية هندسة بنهامحمد محمود محمد محمود284625
4169oتجاره عين شمسعمر اسماعيل عبد العال محمد
رياض اطفال بنى سويفدعاء علي كريم صالح62976
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد احمد السيد651584
8242o2تربية اسوانهاله حسن عبد اللطيف عبد الرحمـــن
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد محمد على األسكندرانى234943
722o19تجاره بنى سويفريهام خالد على حسين
تربية طفوله طنطاريهان عبد اللطيف على محمد359189
تربية حلواناحمد خالد محمد ابراهيم59191
4934o8طب طنطامى حلمى فتحى عبد الحليم
5o6729تربية جامعة دمياطاسماء عبد الخالق فتح الباب خميس
هندسة المـــنصورهاحمد محسن فهمى حسن عطيه562435
تربية حلوانسماح اشرف ابوالفتوح عبد المجيد49838
عالج طبيعى القاهرهحنان عبد العال طلعت عبد العال663519
تربية ابتدائي طنطاياسمين ايمـــن صديق سالمة485457
تجاره عين شمسمحمد طارق امين حسن شــاهين288973
تخطيط عمرانى القاهرهمـــنة هللا محمد رحومة احمد152484
كلية طب أسنان الفيومحازم خالد صابر السيد73934
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد حسنى المعنا495319
3oo373تجاره بنهاحسام عادل عبدالفتاح محمد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمريم اسامه عبد الرازق محمد128178
216o8oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةتقى مصطفى محمدمصطفى عبدالباقى
اداب دمـــنهورعبدهللا فوزى محمود عبدالاله427325
تربية ابتدائي عين شمسرضوى جابر سيد عبدالخالق الحفنى288444
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد قطب قطب محمد644923
هندسة المطريه جامعة حلوانفاطمه نصر محمد على25642
81678oصيدلة سوهاجمروه محمود عزيز الدين خليفه
تربية حلوانايه اشرف عبدالعزيز طه274738
29684oتجاره عين شمسيوسف طارق لطفى على
49o352طب طنطانورهان مدحت نبيه رشوان
كلية الصيدلة ج الساداتاسراء محمود عبدالعزيز محمود225875
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنسمه عبدالحافظ سالم كريم666796
اثار قنا جنوب الواديندى عبد الجواد فهمي عبد الجواد27774
اداب االسكندريهاسراء عاطف محمود عبد العال محمود419467
423o48فنون جميله فنون ج االسكندريهنورهان امين محمد حسين عبد الرحيم
225o34تربية الساداتمبروكه عبدالمـــنعم محمد غيث 
23o538اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمود عبدهللا عبدالقادر
طب اسنان كفر الشيخمـــنى السعيد محمد السيد الشك385569
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد شحاته حسن رزق232883
رياض اطفال المـــنصورهنهى سالمه فاروق عبد الحليم78668
نوعية اشمونوالء عماد فوزى فليله218733
حقوق اسيوطعلى محمد ناجى محمد713143
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451o99عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء احمد عبدالمـــنعم شعيب
تجاره االسكندريهرامى عادل فهمى بباوى ابراهيم344768
2o4367هندسة المـــنيااحمد عبدالمحسن عبدالكريم عبداللطيف
5948o4طب المـــنصورهيمـــنى سامى على على على حموده
4575o1هندسة االسكندريهريهام نادى عبد المتعال محمد
معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتمصطفى عبد الرحمـــن نده احمد قاسم366521
83o3o8تربية ابتدائي سوهاجمحمد خميس حسن عايد
6412o1طب الزقازيقغاده السيد محمد زكى امين
صيدله طنطارحاب جمال الدين خليل عياد222648
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةعزه جمال السيداحمد عطا هللا215728
5245o8تمريض الزقازيق رغده محمد احمد محمد عامر
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسامى شوقى فرج هللا عبدالسيد228185
58112oطب المـــنصورهعلياء امام رضوان الشناوى
تربية ابتدائي المـــنصورهليلى جابر سليمان قنديل573879
تربية حلواناالء عبد الناصر عبد المـــنعم محمد44729
594o93تربية المـــنصورهصابرين عبد العزيز جابر عبده غزل
42o863اداب االسكندريههانى يسري موسي ابراهيم
تجاره الزقازيقروان اسامه الحسينى عبدالسالم عطيه642596
اداب طنطاأحمد حمدى يوسف محمد الجروانى361344
13o423التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه رضا شوقى عبد السالم
تجاره الزقازيقتيسير ابراهيم سليمان محمد معتم644958
44843oطب القاهرهشيماء عاطف احمد اصيل
طب االسكندريهفاتن حمدى عبدالحميد الجرف447448
662o26تربية بور سعيداسراء محمود جمال محمد عبد الرازق
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد عبد العزيز عيسى محمد739158
4465o6كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورامل شحاتة عبد الحميد عبد العزيز
طب بيطري المـــنيااحمد نبيل محمد مـــنير عبدالكريم729175
تجاره عين شمسناير محمد مصطفى عبد الغنى116344
هندسة االسكندريهأحمد رمزي عباس محمد غانم413991
تجاره دمـــنهورمحمد على محمود السمرى426296
81o515تربية ابتدائي سوهاجمحمد عبد الناصر محمود احمد
اداب كفر الشيخعزه عبدالمجيد السعيد معوض غانم383797
صيدله الزقازيقفاطمه على محمد محمد ابراهيم586326
692o3اداب بنى سويفمـــنال عطيه توفيق احمد
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيهتسنيم احمد ابوالفتوح عبدالعظيم278142
37o91تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايه جمال احمد محمدين محمد
71353oصيدلة المـــنياجوي رفيق مليكه عريان
667o49تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنعمه جبلي على جبلي
5o8643صيدله الزقازيقاية طالل احمد كامل غزالى
تجاره كفر الشيخهاجر اشرف صالح عبدالعزيز ابوالعمايم377288
اداب طنطاايه احمد عبد العال ياقوت فرحات495763
طب بيطرى بنهارباب رمضان سعد هللا مـــنصور بطاح293656
كلية هندسة بنهااحمد الشحات سعيد على سالم214154
حقوق عين شمسمحمود عبد اللطيف عبد اللطيف عبد الحميد117891
6627o7نوعية بور سعيدسهير سعيد عناني محمد العناني
8oo747تربية رياضيه بنين اسيوطاحمد جمال محمود على
اداب المـــنياراندا سعد حنا مجلي716732
هندسة االسماعيليةدنيا محمد فتحى حسن636127
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود اشرف حلمي علي عبد العال26148
هندسة الزقازيقمحمد مسعد ابراهيم سيد موسى587532
هندسة الزقازيقايمـــن محمد عبد المـــنعم محمد نافع648382
طب اسنان القاهرههبة مجدى توفيق على سعد17757
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7252o8رياض اطفال المـــنيا طالباتمرثا ماهر عبد هللا شحاته
طب الزقازيقاحمد لطفى امين محمد مرسى523681
تربية اسكندريةغادة سعيد عبد الفتاح سليمان419824
5o32o2تربية جامعة دمياطخلود عبده نبيه عبده الحطاب
تربية ابتدائي طنطاايمان سامح عبدالمحسن عبدالعزيز عبدالسالم489125
صيدله االسكندريهنورا السيد فتحى عايد222519
 تربية الساداتداليا فتحى بسيونى احمد219219
22426oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود طارق عبدالرحمـــن بدير
6658oحقوق بنى سويفاحمد حسين عبد المـــنعم حسين
27517oكلية البنات آداب عين شمسساره جاحر حسين محمد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاميره محمد نجاح عبدالجواد226611
اداب االسكندريهاالء السيد محمد ابو اليزيد348817
577o41طب بيطرى المـــنصورهعلياء عبد العزيز عبد العزيز محمد الصريدى
66744oاآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسامل غنيم حسين صالح
375o78نوعية كفر الشيخابراهيم عصام محمد ابراهيم المغربى
تربية طفوله كفر الشيخسمانه عبده سيد احمد يوسف الشناوى369613
2777o5تربية بنهاخلود اشرف محمد محرم
52o578تجاره الزقازيقمحمد احمد كمال عبدالحميد على محمد نجم
اداب المـــنصورهندى اشرف زغلول احمد سليمان592375
طب المـــنصورهكريم خالد السيد محمد البدراوي578572
هندسة االسكندريهمى سمير محمد غريب المحالوى346642
كلية التربية الفنية ج المـــنيامروة هشــام السيد على712889
حقوق قنا جنوب الواديعمر اسماعيل محمود اسماعيل737856
6417o6هندسة الزقازيقياسمين كمال السيد حسين قرمه
تربية ابتدائي بنى سويفخديجه احمد سالمه احمد94485
تجاره انتساب موجه المـــنصورهمحمد عبد الراضى عبد البارى ابراهيم573693
طب المـــنصورهاحمد محمد خيامى احمد عبد العال575197
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن اسامه عبد الرحمـــن مهنى133131
56945oصيدله المـــنصورهاحمد حمدى عبد العليم احمد ابو حسين
طب االسكندريهاسالم بكر عبدالسميع بكر  سمانه336768
تجاره بنهااسالم محمد السيد محمد عز284645
رياض اطفال المـــنيا طالباتاميره عادل عدلى خليل724854
74271oتربية ابتدائي قنا ج الواديامل عبد الرازق زكير جويد
اداب انتساب موجه بنهاسماح عبدالقادر عبدالمقصود حميدة278392
تجاره االسكندريهمحمد ياسر عزيز عبد العزيز الدسوقى416486
66o668تجاره بور سعيداحمد مصطفى احمد محمد البغدادى
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىبالل حمدان سليمان جابر735842
52115oسياحه وفنادق المـــنصورةشــاهنده عبدالعال محمد عبدالعال السيد
8o5o67تربية طفوله سوهاج طالباتحسناء ثابت فراج عبد العال
8o9443تربية سوهاجمحمد السيد احمد عوض
تربية حلوانشروق نبيل صالح عثمان188413
6487o9نوعية الزقازيقمحمد محمود احمد احمد محمد شنب
هندسة االسكندريهاميرة حسن على علوش457954
74817oتربية فرع الوادى الجديداحمد باسم كمال على
36oo99تربية طنطاايه محمد مصطفى على ابو السعود
تربية شبين الكومايه عيد عبدالعظيم عتمان243912
اداب دمـــنهورمحمد عاطف رجب فتح هللا الزقم426998
224o45صيدله القاهرهمصطفى محمود حلمى عبدهللا
49o36oطب المـــنصورهوسام محمود عبدالوهاب الغريب مصطفى
5o2273حقوق المـــنصورهنور الدين صالح الدين يوسف االلفي
74o322تربية قنا ج جنوب الوادىشيماء عبد الرحيم محمد زرزور
497o66حقوق طنطااحمد محمود عبد العظيم فرج غز
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تجاره كفر الشيخعماد السعيد محمد هالل375791
354o1صيدله القاهرهجهاد صابر صابر مرسى
اداب انتساب موجه القاهرهشروق عمر سعد محرم42498
حقوق االسكندريهروان عبد القادر صبحى عبد القادر352262
اداب حلواندنيا فكرى محمد على16682
طب طنطامحمد السيد محمود عبدالقادر داود485571
5o4168تجاره انتساب موجه جامعة دمياطايمان ابراهيم محمود محمد ابراهيم زهران
139o76إعالم ج جنوب الوادىامجد هانى محمد احمد
هندسة الزقازيقاسامه احمد عبد المقصود السيد641782
8o36o7طب سوهاجمحمود البدري الربيعي احمد
تجاره بنهامحمود ابراهيم محمد سالم299565
34146oتربية أساسي اسكندريةمرام فتحى عبد هللا الشحات
36o25اداب حلوانساره خيرى عبد العليم غنيم ابراهيم
199o74هندسة القاهرهيوسف عبدالموجود ثابت على
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةسلمى محسن ابراهيم ابراهيم الردينى662266
72oo85تجاره بنى سويفشيري سيف المسيح رمزي يوسف
هندسة كفر الشيخفتحى محمد فتحى يوسف كشك371929
66o991تربية ابتدائي بور سعيدنور مصطفى القطب العزبي االمام
72499oاداب المـــنيامحمد صالح محمد قدري زكي
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةصالح الدين خيرى صالح الدين زوين233339
تربية ابتدائي بنى سويفدعاء صالح عويس عبد الحميد62975
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمحمد صبرى صابر حامد644483
18794oتجاره القاهرهمى طارق مصطفى محمود
هندسة االسكندريهاحمد محمود محمد ذكى الخطيب344611
8o4955كلية األلسن سوهاجمحمد فاروق السيد عباس
43o772تربية الساداتوالء محمد طه عبد الحميد علفة 
تجاره عين شمسمـــنى احمد هاشم احمد جابر151283
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن صالح حامد عبد العزيز عطيه583839
65o523اثار القاهرهمحمد جمال توفيق قطب
تجاره القاهرهحسن حمدى عتريس حسن اسماعيل57544
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةسلمى سيف النصر جابر على القاضى239992
طب اسيوطتادرس فضل وديع محروس793686
تربية أساسي اسكندريةميار محمد يوسف سليمان بحر348776
74365oتربية قنا ج جنوب الوادىاسراء عمر محمد حسين
هندسة القاهرهندى ايهاب يسرى عبد الفتاح28647
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعال عمر راشد على115214
6377o5صيدله الزقازيقخلود خالد محمد الكردى
تربية ابتدائي دمـــنهورمـــنى حسن سعد حسن خليف428748
كلية البنات تربية عين شمسهدى اسامه سيد محمود36448
5o8763هندسة الزقازيقاحمد عالء مـــنصور محمد عويس
اداب بنهاندى مصطفى عبدالرحمـــن محمد على279999
67o147نوعية بور سعيدندى مجدى صابر احمد شرف الدين
تربية طفوله شبين الكومظالل نبيل عبدالحليم الوكيل215369
تجاره االسكندريهمروان ناجى انور حسن418986
تجاره المـــنصورهندى احمد محمد احمد حجاج581684
8oo41oاداب اسيوطايمان عبد العال احمد محمد
تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن احمد عباس احمد سليمان565449
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن ابراهيم احمد محمد عبد الرحيم457375
52o21تجاره القاهرهدعاء طه يحى ابو حميد
74857oصيدلة اسيوطعال حمدى حسن عبدالموجود
3o91o9تجاره عين شمسفهمى احمد سعيد سالمه
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد عصام حميدو ابراهيم غنيم443673
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تربية ابتدائي كفر الشيخمـــنال رجب عبد الونيس نعمه  هللا369632
41171oتجاره االسكندريهنادين وفيق احمد محمد على
46o568هندسة االسكندريهمحمد حسين عبد الحليم عبد العال
1911o7تجاره عين شمستقى محمد احمد محمد عامر
 تربية الساداتايمان بدر ماهر السهيتى225358
هندسة الزقازيقتوفيق حلمي توفيق على عيسوى641612
نوعية عباسيهوالء اشرف محمد احمد عبدالرحيم289395
طب بيطرى القاهرهمصطفى فرج سيد فرج33354
1678oهندسة القاهرهعبد هللا مجدي عبد هللا حافظ الخولي
تجاره جامعة دمياطعمر ايمـــن عبد المجيد الشنشوري499885
طب بيطرى الزقازيقايمـــن جمال عبد اللطيف عبد الوهاب عبيد584199
574o88تربية المـــنصورهوالء محمد عبد العليم عبد الفتاح عطية
تربية قنا ج جنوب الوادىساره سعد عبد الهادي مهدي742721
اداب سوهاجامل الوليد عبد الحميد عثمان816499
5663o4هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن السيد مصطفى محمد مصطفى
رياض اطفال المـــنيا طالباتسلوى محمد يوسف شحاتة729981
تربية أساسي اسكندريةأحمد محمد محمود رضوان السما ديسى425382
82o458كلية تجارة ج أسوانحسن عبد العظيم مصطفى مـــنصور
8216o4كلية طب أسوانابراهيم حسن محمد دسوقى
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمروة محمد ماهر عبد النعيم726778
السن المـــنياانجى سليمان محروس محمد17659
3oo83طب القاهرهاحمد محمد ضياء الدين عبد المقصود حافظ ابو زيد
صيدله الزقازيقسلوى سمير السيد محمد الفواخرى641185
اداب طنطاايمان ياسر السعيد القليبى364342
صيدلة اسيوطمحمد عواد جاد عبود826278
2oo97اداب القاهرهحازم سعد التونى عبد الفتاح
اداب الزقازيقرمضان ابراهيم جمعة على احمد514316
تربية قنا ج جنوب الوادىنهاد محمد حسن محمد743723
274o3oتربية عين شمسياسمين عبدالنبى فتحى على نور الدين
تجاره القاهرهاسماء محمد كامل الحاج عيسي51997
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسلمى سعيد محمد على بردانه243816
7272o9تجاره اسيوطفادي ماجد ذكري جرجس
66o79تربية بنى سويفمحمد طه عبد الفتاح محمد
اداب عين شمسكرستين اشرف شكرى فهمى114766
225o24تربية طفوله شبين الكومايمان حسين عبداللطيف الحصرى
نوعية الزقازيقختام اشرف محمد على سعد645337
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةايه هانى عبدالمـــنعم عامر495796
82o524تربية اسوانجمال عبد الناصر عوض احمد
طب بيطرى المـــنصورهايه جمال ابراهيم على عبد هللا585362
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةمحمد عبده على على محمد خليل594699
اداب الزقازيقاميره السيد حماد عامر حماد638984
فنون جميله فنون ج االسكندريهاحمد جمال صادق احمد محمد343123
خدمه اجتماعيه حلواناسراء محمد عبد المعين عبد الكريم155193
442o64طب بيطرى دمـــنهورعبدهللا محمد محمد على فطيم
صيدله طنطاعبد الرحمـــن طه حسين كامل حسنين487444
تجاره الزقازيقاحمد محمد الحسينى طه المرشدى583824
اداب حلوانامانى محمد راشد محمود علي سليمان149345
هندسة شبرا بنهامصطفى امين دغيدى امين عبدالجواد284445
عالج طبيعى ج كفر الشيخرجاء جمال عبدالمقصود عوض383931
64o856صيدله عين شمسمحمد سعيد الدمرداش محمد شوربه
صيدله المـــنصورهيحيى زكريا عوض الباز احمد589461
طب الزقازيقغاده عبداللطيف عمر عبد المجيد صيام638399
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تربية رياضيه / بنات طنطادعاء سيد  احمد  عطيه رضوان486397
طب بيطرى الزقازيقمحمد جالل السعيد صالح السباعى583917
السن عين شمسايه رفاعى القرنى محمد السبع46428
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةابراهيم محمد ابراهيم الدسوقي محمد187584
41515oهندسة كفر الشيخشريف مجدى محمد بركات
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامـــنيه طارق ابراهيم علي عبده232544
هندسة القاهرهمحمد اشرف احمد محمد24161
1983o9تجاره القاهرهصفا محمد هاشم حسن
58oo33طب بيطرى المـــنصورهنهاد المكاوى الشحات رجب
اداب انتساب موجه القاهرهرضوى مدحت محمد على وهبه39364
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمحمد عبدالرحمـــن شديد حامد221576
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةصفيه رضا محمد تعلب222586
تربية ابتدائي دمـــنهورعالء الدين ابراهيم فرج السيد احمد بدر427713
8o5742تربية طفوله سوهاج طالباتندى اشرف ابراهيم محمد
نوعية موسيقيه المـــنيامارينا عوض ذكريا ذكي712886
طب بيطرى دمـــنهوردينا محمد عيد عبدالحميد محمد اسماعيل445361
اداب عين شمسمـــنه هللا ايمـــن محمد عبدالوهاب292253
356o54نوعية طنطاساره عبدالنبى شعبان محمد عبيه
58818oطب الزقازيقرانيا فاروق ابراهيم محمد السعيد صالح
65715oعلوم رياضة االسماعيليهطارق حمدي سند كيالني سيد احمد
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةسما محمد محمود محمد عبدالوهاب286537
فنون جميله فنون حلوانهدى ياسر محمد نجيب على136328
اداب سوهاجكيرلس مرزوق لوقا عشم816879
تربية اسيوطاسراء هاشم عطا هاشم798131
نوعية المـــنصورهفاطمه محمد عبد البارى محمد573841
اداب اسواناريج ايمـــن عبد المـــنعم امين822981
423o87اداب االسكندريهاسراء هشــام عيسى حسنى غنيم مبارك
2172o3اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد بهاءالدين السيد مكرم محمد
تمريض القاهرة امير محمد عبد العظيم عبد الفتاح58689
هندسة القاهرهناديه مصطفى محمد على128877
هندسة طنطااحمد حمدى عبد الرحمـــن السيد مبارك357654
طب اسيوطحميد صابر حميد السيد829957
تربية دمـــنهورسماح صبحي حامد محمد عبدالجليل428938
72ooo8طب بيطري المـــنياكيرلس شوقي جيد قليني
كلية اآلثار سوهاجشيماء يحى كمال ابراهيم793143
تربية اسكندريةمريم مصطفى على ادريس346266
683o3كلية السياحة والفنادق بنى سويفسمر محروس جودة فراج
نوعية الزقازيقامانى احمد فؤاد سيد احمد مصطفى521651
2153o7تربية طفوله شبين الكومدنيا سعيد محمود سيف
5o617oحقوق المـــنصورهخالد السعيد صادق النجار
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد حسن عبدالرحمـــن ابو سعده224139
تجاره طنطاساره سامح محمود محمود الشــاعر499173
صيدله المـــنصورهجون مجدى الشحات معوض568292
تجاره االسكندريهحسام حسن حسن الحالج369926
6658o5تربية العريشامل رمضان محمد السعيدالمهدى
817o67تربية ابتدائي سوهاجمحمد يونس حلمي السيد
تجاره كفر الشيخسامح سمير زكى مرقص فام381826
تربية بور سعيدرنا وائل محمد حلمى عبد الحميد مصطفى663363
69o92هندسة المـــنيامحمد ممدوح علي معروف
1897o7صيدله القاهرهرنا امام محمد فرج
كلية هندسة الطاقة بأسوانسماح بيومى عبدهللا عبيد495626
هندسة اسوانمحمد ابوالمجد احمد عباس744771
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اثار قنا جنوب الوادييوسف عزت مكين لبيب795573
هندسة شبرا بنهاحمدى سالمه حامد خليل295927
تجاره دمـــنهوراحمد عبدالحليم محمد عاطف عبدالحليم428124
نوعية المـــنيامحمد عبد الباسط أحمد أصنعى711926
تجاره االسكندريهطارق مجدى محمد محمد على418829
5o5o23هندسة المـــنصورهأميرة عاطف عبداللطيف سويلم سرحان
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد سليمان عباس يونس427378
إعالم بنى سويفباسل عصام عبد العزيز سالمه56535
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى امين فاروق امين عاكف17821
3o416oهندسة عين شمسخالد السيد محمد رمضان
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عالء محمد محليس234959
45o3o1كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوريارا اسامه زكريا عبدالغفار الغمراوى
تربية ابتدائي بنى سويفبهاء اشرف جابر احمد68414
اداب الزقازيقاسماء محمد احمد محمد514326
1883o2تخطيط عمرانى القاهرهميار عالءالدين سيد امام
هندسة كفر الشيخاحمد حسن سعيد رضوان البربري362157
36o377صيدله طنطانجوى رمضان محمود شبل جمعه
صيدله عين شمسمارينا مدحت مكارى وهبه193682
127o66تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاشم محسن عبد الحميد محمود خالف
هندسة اسيوطاسراء فرغلي محمد حسن787122
7475o1تجارة قنا ج جنوب الواديعلى رمضان على مصطفى
اداب الفيومابرار يسين حسين عوض77516
كلية الطب بقنامادونا مكرم وصفي بقطر743825
3o41o2هندسة عين شمسمحمود جمال محمد فوزي
36o53كلية البنات آداب عين شمسمروه لطفي علي محمد
صيدله االسكندريهليديا هشــام بشرى ناشد داود435174
تجاره عين شمسعبد الرحمـــن عبده ابراهيم عثمان115155
تجاره عين شمساميره اشرف فرج محمد297921
طب عين شمسبيشوى اشرف اديب ذكى بشــاى262547
اداب طنطامحمد ياسر السيد ابو اليزيد مرجان357876
هندسة الفيوماحمد ايمـــن عبد الفتاح محمود139525
29422oنوعية عباسيهداليا ناصر عباس حسنين
52o38oتربية ابتدائي الزقازيقاحمد السيد على شحاتة
تجاره بنهانيره سعيد حسين متولي277289
هندسة عين شمسشهاب احمد حسن قطب192831
تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد عبد الفتاح فهيم عبد المقصود57646
اداب قنا ج جنوب الوادىشيماء عبدالعاطي محمود محمد733814
تجاره القاهرهساره مجدى فؤاد محمد ابراهيم148855
اداب طنطامصطفى عبد العزيز عبد الجابر صوار496112
كلية اآلثار سوهاجايمـــن حماده عبد الحميد سيف792123
سياحه وفنادق االسكندريهابراهيم رمضان ابراهيم علي سليمان425716
تربية قنا ج جنوب الوادىغاده عامر بكرى يوسف742292
صيدله بنى سويفاسماء عبود بالل عبد النبى71246
تجاره القاهرهمحمد عادل جابر حسنين51347
66o128تربية بور سعيدعلى ابراهيم السيد محمد ابراهيم الغزناوى
طب بنى سويفامـــنيه خالد محمد فهيم89253
هندسة عين شمسمارتن صبحي سليمان حبيب17384
تجاره القاهرهنادين محمد حسن محمد39959
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىياسمينا هانى مهنى عبدالفتاح مراد428473
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمازن عبد النبى عبد الحفيظ عبد الباقى427355
5o8969طب بيطرى الزقازيقعبدالرحمـــن احمد محمد صادق
اثار قنا جنوب الوادياحمد سالمان صبره مصطفى272454
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صيدله االسكندريهميار عمر عبدالغنى موسى رحيل434127
كلية البنات آداب عين شمسدعاء انور رجب عبد المقصود27825
381o49عالج طبيعى ج كفر الشيخايمـــن صالح على صالح يوسف حنورة
اداب انتساب موجه عين شمسرضوى اسالم محمد حافظ128286
443o43طب االسكندريهمحمود صبحي السيد محمد على
تربية ابتدائي طنطامي محى محمد البرعي494518
تربية ابتدائي جامعة السويسهند ايهاب عبدالجليل الخولى657437
4265o3اداب انتساب موجه دمـــنهورمحمد حسين عيد عبد الموجود محمد
صيدله القاهرههاله احمد فتحى سيد احمد الجزار214786
نوعية الزقازيقمحمود السيد محمد احمد خراشه517662
تربية طنطابشرى العزب زكريا فراج367744
تربية ابتدائي الساداتحبيبه السيد عبدالمـــنعم عليمى222696
تجاره القاهرهمحمود صابر محمود عبد الحميد54326
هندسة اسيوطفيصل ابراهيم بريك ادم748881
اداب حلوانميادة سمير سالم على153634
تربية طنطاضحى عبد الناصر عبد الباقى محمد سالم367366
كلية االثار ج اسوانمى اشرف شــاهين شــاهين657933
5o5141تربية جامعة دمياطمحمد هشــام بالل محمد شريف
1182o8طب بيطرى القاهرهسوزان عادل محمد رشــادعبده على
22363oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد محمد ابوحشيش
نوعية الزقازيقايه محمد محمد احمد عطيه649184
8134o1هندسة قنابيتر هندى عيسى جرجس
49526oطب المـــنصورهمحمد عبد العزيز عبد العزيز عالم
6511o4تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعبد هللا السيد ابوالفتوح محمد
صيدله طنطارانيا مصطفي ابوالوفا مقلد368429
اداب االسكندريهجهاد محمد عبد الكريم خالد احمد419959
تجاره عين شمسفايز عزت عزيز بشــاي125159
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء عادل سعيد عبد القادر122984
18979oحقوق عين شمسعزالدين احمد محمد على عليوه
تجاره طنطافتنه عبد الحميد محمد الشين365248
8o6778تربية ابتدائي سوهاجمروه حنفي محمد عبد الرحمـــن
27183oكلية البنات تربية عين شمسساره مصطفى احمد ابراهيم
طب عين شمسسلمى حسن خلف هللا حمدان347467
51o398طب بيطرى الزقازيقمها محمود محمدى محمد عجوه
2o4888علوم عين شمسيوسف عبدالرحيم حسين عبدالمجيد
54o5oتجاره القاهرهاحمد محمد ابو النور صالح
2768o2كلية هندسة بنهااحمد عبدالرحمـــن حسين عبدالرحمـــن
تجاره المـــنصورهاحمد السيد عرفه عبد الباقى577622
562o49حقوق المـــنصورهيوسف احمد محمد الحلواني
كلية طب أسواندينا عبدالتواب طنيوس عبدالمالك738776
اداب طنطامحمود مصطفى محمود ابراهيم الشرقاوى358421
اداب الزقازيقايه عبد هللا الشحات عبد هللا517745
28o74oالسن عين شمسجورج زاخر ثابت شحاته
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمـــنى رشــاد محمود الحسينى232511
1982o6هندسة القاهرهمحمد محمد سيد ابراهيم
5935o4تربية المـــنصورهدنيا محمد وجدى السعيد حامد الشربينى
صيدله عين شمسمياده عرفه احمد علي262643
23o857عالج طبيعى القاهرهبسام عاطف عبدالرشيد مصطفى
5652o1طب المـــنصورهمـــنار عبد الكريم احمد محمد سيد احمد
علوم رياضة االسكندريةاحمد اسامه احمد على مصطفى343884
8222o9كلية األلسن ج أسوانابراهيم عبد الهادى االمين محمود
طب الفيوماحمد رمضان جمعه علي72146

Page 2335 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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صيدله حلوانباسم فاضل حامد احمد747281
اثار القاهرهمحمد اشرف السيد محمد الجندى294313
277o17تجاره بنهااحمد صالح عبدهللا موسى حسين
صيدله طنطاغاده على عيسى الديب216374
14886oاداب القاهرهسلمى رمضان عبد الظاهر سليمان
2o4511تجاره انتساب موجه  عين شمسعلى مصطفى عبدالمـــنعم احمد ابوبكر
طب طنطاايمان خليل محمد خضر367531
اداب القاهرهعياد ثروت عياد ذكى19824
371o92طب كفر الشيخإبراهيم محمد محمد عبد الجيد نعيم
655o69كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةعلياء محمد عليوه محمد
نوعية المـــنياهند محسن سالمه عبد الكريم725255
تربية ابتدائي الزقازيقسميه عالء محمد البيومى على محمد الحيوان648792
طب بيطرى القاهرهمحمد عبده سليمان عبد العاطى123254
23o528تربية بنهااحمد ايمـــن نبوى الغرباوى
81391oتجاره سوهاجشــاهر مهران حشمت عبد الرحمـــن
72661oصيدلة المـــنياايفون يسرى يوسف عبوده
هندسة االسماعيليةمحمود سالمان حسن سليمان666731
2243ooتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد نبيل محمد الفار
716oo5تجاره بنى سويفمحمد نجدى احمد شريف
كلية البنات آداب عين شمسهدى سعد صالح مسلم سالم289674
72976oصيدلة المـــنيااحمد رفعت محمد عبد المجيد
اداب بنى سويفمينا مالك خليل مجلى68963
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد ايمـــن محمد مصطفى154686
طب اسنان عين شمسمحمود جمعه يوسف الشرع267476
تجاره انتساب موجه قاهرهنرمين ماهر عبد العاطى عبد اللطيف92387
تربية رياضيه بنين المـــنيامحمد ناصر إسماعيل سالم711928
 تربية الساداتاسماء رضا السيد الدسوقى ابو صالح235836
هندسة طنطاالسيد كامل السيد مصطفي النويهى357965
هندسة الفيومجهاد عثمان امبارك عطيه77112
81o265تجاره سوهاجاسامه الدهبى امين قلدس
تجاره القاهرهشدا سامح سعد السيد الدهشــان46528
تجاره بنى سويففادي واجيه شحاته حنا67247
اقتصاد مـــنزلى حلواناميرة ايمـــن إبراهيم علي519544
تربية حلوانعبدالرحمـــن رجب محمد محمد عبد القادر198745
733o75تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمود مبارك عطا هللا محمد
592o78هندسة المـــنصورهمحمد ملهم السعيد السيد احمد
تجاره الزقازيقجهاد احمد انور عامر642591
تجاره القاهرهسما عصام حسين حسن14555
هندسة اسيوطعدنان رضوان طه رضوان15225
اداب طنطاعالء السيد مصطفى ابراهيم366389
137o51اداب القاهرهاحمد حسن عبد الباسط حسن عطيه
اداب القاهرهايمان احمد محمد مصطفى137414
اداب االسكندريهميار احمد على محمد محاريق411646
41oo27تجاره االسكندريهمحمد احمد محمد خميس التومى
4968o4طب الزقازيقمروه محمد عبد الرحمـــن سند الشحات
حقوق القاهرههيا محمود خليفه عبد الفتاح14889
42o725السن المـــنياعبد الرحمـــن أحمد مجدى السيد على عبد الرحيم
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةزينب عبد البصير محمد حسن714591
تجاره القاهرهدينا طارق حنفى محمود احمد39622
28o374هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد ربيع السيد بدوى الشــافعي
747o22صيدلة المـــنياجرجس وسيم حنا جرس
صيدله القاهرهاميره سلطان عبد الساتر محمد133976
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744o18تجارة قنا ج جنوب الواديهند مصطفي ابراهيم محمد
81o494تربية ابتدائي سوهاجحسام خليف عبد الجليل ابواليزيد
تربية طفوله االسماعيليهندى نبيل محمد شوقى عبد الحليم السيد652888
379o4oطب بيطرى كفر الشيخسماء فكرى عطيه بكر
تربية عين شمسمريم حمدى شعبان السيد267842
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسهيله احمد احمد جمعه38746
56o257صيدله المـــنصورهمـــنى اسامه عبد الغنى المهندس
33556oتجاره االسكندريهعبد الوهاب عبدهللا حمزه عبدهللا
اداب اسيوطراندا جميل نجيب نصير826876
فنون تطبيقيه حلوانرقيه احمد محمد يوسف شعالن198582
15721oحقوق القاهرهمحمد جمال بشر اسماعيل
تربية بنهانورا فرج عبدالمـــنصف يوسف296116
2o3937اداب انتساب موجه القاهرههدى محمود سيد احمد
تجاره الزقازيقاحمد محمد محمد ابراهيم صالح514833
424o67فنون جميله فنون المـــنيايمـــنى حسن سعد معوض نصر
7934o2تربية اسيوطفاطمه عيون احمد عبد المعز
تربية المـــنياهبه هللا ربيع على محمود728865
تربية بنى سويفاحمد محمد فؤاد على68131
هندسة المـــنياحسام خلف داخلى مهنى711723
تربية ابتدائي بنهامحمود عاطف السيد عامر299571
اداب بنى سويفنسرين صفوة عايد حنا67293
اداب طنطايارا محمد عبد الحميد ابو النيل367255
43481oطب بيطرى االسكندريهمينا مالك سليم رزق
اداب دمـــنهورايه حسن محمد احمد424672
تربية اسيوطاماني نعيم شفيق مسعد796924
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد صبحي محمد علي ابو شعره426238
65635oتربية ابتدائي االسماعيليهبسمه مسعد محمد محمد السيد
5o9731هندسة الزقازيقعلى عبدالحميد محمد محمد احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن مصطفى يحيى مصطفي الشورى133176
طب اسيوطدميانه يوسف ذكريا غالى825424
تربية ابتدائي قنا ج الوادياالء عبدالرحيم حجاج احمد743652
5o3196تربية جامعة دمياطإيمان محمد عثمان شلبى الزعترى
تربية ابتدائي كفر الشيخاميره محمد عبدالهادى ابوالنجا376579
44o621كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمود اشرف محمد احمد نصار
اداب اسوانجابر حماده عبد الجابر محمد819762
كلية البنات آداب عين شمسمريم شــاول فهيم غبلایر39426
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخشيماء محمد علي الشناوى صديق377485
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمحمد حسين خميس إبراهيم749163
اداب طنطافوزيه عنتر ابو النصر حسن العراقى367769
21832oتربية ابتدائي شبين الكوماسراء اشرف محمد هشهش
صيدلة المـــنيامروه احمد الحفنى حسن747794
59257oتربية المـــنصورهاسراء ابراهيم مأمون ابراهيم محمد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد شعبان محمود ابراهيم213732
صيدلة اسيوطاسماء حسن عبد الشكور احمد797236
6638o5صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمريم ايمـــن ابرهيم السيد حسانين
تربية االسماعيليههبه هللا سيد احمد خليل الصولي652418
صيدله االسكندريهاحمد عبد هللا هاشم البنا368973
اداب دمـــنهورمصطفى عبده على محمد احمد425639
تجاره المـــنصورهاحمد عبد العزيز عبد العزيز عبده571128
رياض اطفال االسكندريه طالباتروان عالء محمود عبد الجليل347279
2348ooهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد خالد عبدالهادى االعرج
492o64طب طنطاساره عبد الفتاح السيد فرج
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اداب الزقازيقنعمة محمد فايز عبد الرحمـــن514596
طب بيطرى دمـــنهوراسراء ابراهيم عبد المولي رمضان البرلسي446945
نوعية الزقازيقمـــنى محمد احمد على احمد الحصرى643689
339o75اداب االسكندريهمروان ممدوح محمد ابراهيم
كلية التربية الفنية ج المـــنيااسراء حسن حسين عبد الرحمـــن713351
تجارة جامعة الساداتأحمد محمد رشــاد الشرقاوى427312
8oo312طب اسيوطكيرلس برزى ثابت خليل
36o967كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمحمد عبدالخالق محمد عبدالخالق حجازى
اداب المـــنصورهشروق حامد عباس الزهيرى566713
رياض اطفال المـــنيا طالباتداليا عزت محمد سيد716723
382o28رياض اطفال المـــنصورهعايدة السيد عبد الحى محمد غالى
789o7صيدله حلوانعلى جمال على محمد
تربية الفيومهدير عادل شعبان محمد74426
12o4o9تجاره وإدارة أعمال ج حلوانساره هشــام محى الدين اسماعيل
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد محمود مصطفى محمود224639
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد سيد محمد رفعت عبد الناصر187418
صيدلة اسيوطمريم اشرف ارمانيوس وهبه826451
3477o8تجاره االسكندريهتقي خطاب الزناتي ابو المعاطي يوسف
تربية بور سعيدياسمين صالح اسماعيل محمد احمد مجاهد661661
كلية البنات آداب عين شمساسراء عادل عبد السالم محمود154912
هندسة اسيوطمصطفي حنفي حسين حنفي محمود339258
9o659صيدلة الفيومغاده مرزوق فهمى محمد
657o2تربية بنى سويفحسام حسن احمد سيد
63oo3تربية ابتدائي بنى سويفياسمين ناصر محمد تمام
تجاره عين شمسمصطفى سعيد محمد عواد قنطر287551
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق اشرف يحي شحاتة15121
حقوق الزقازيقصيام مجدى محمد بشير محمد صيام644769
2991o9اداب عين شمسرضوى عالء سعيد عواد
129o59اداب حلوانمونيكا ابراهيم عزيز حنا
هندسة كفر الشيخاشرقت حسن طلعت على البدويهى567315
تربية رياضيه بنين طنطامصطفى محمود بدوى االباصيرى366568
295o78كلية البنات تربية عين شمسشيماء خالد عبدالبارى سيد حجازي
هندسة طنطافلوباتير فرج شكرى فرج ميخائيل362319
طب بيطرى الزقازيقلؤى حمدى غمرى محمد عبد الظاهر497183
56o852تربية ابتدائي المـــنصورههويدا محمد رفعت احمد السيد شعير
طب االسكندريهميرنا محمد احمد محمد احمد435187
تجارة قنا ج جنوب الواديسلفانا عماد بشري فهيم736119
هندسة المـــنياأحمد محمد نبيه محمد728384
2o3859التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورا محمد كمال احمد
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادىمحمود سعد مسعود وزيرى735542
191o43تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان محمد فوزى ياقوت صالح
هندسة االسكندريهاحمد محمد على احمد  علي غزالى458933
56661oتربية المـــنصورهاسماء فتحى ابو الحسن حسن
هندسة االسكندريهجورج ثروت فوزى جرجس حنين413942
طب بيطرى اسيوطايفون رضا سفين اقالديوس794328
تجاره عين شمسعمرو اشرف مبروك عبد الحى129617
طب اسنان عين شمسشروق شعبان عبدالحى ابوالعال192131
27o276اداب عين شمسمحمد وهبه ابراهيم احمد
هندسة الزقازيقاحمد عبدالحميد عبدالمجيد محمد سليمان528874
تربية طفوله شبين الكومايه محمد عيسوى نوح233746
3o634هندسة المطريه جامعة حلوانعبد هللا محمود على حسن
49233oتربية ابتدائي طنطاعبير محمد عبد السميع عطيه ربيع
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2272ooتجاره بنهااحمد محمد محمد الطيب
هندسة عين شمسعمرو محمد عزت السيد حمزه145481
اداب القاهرهجهاد هشــام احمد عبد العزيز34297
تربية بنهاامانى غنيمى عابدين حشيش228675
58o817تجاره المـــنصورهحسان طارق احمد عماره على
64248oتربية الزقازيقساره محمد خيرى عبدالحميد
5o4o64طب المـــنصورهاسماء عاطف السيد ابو العطا الطاووسي
اعالم القاهرهداليا حسام الدين عطيه مصطفى188498
اداب انتساب موجه القاهرهبسنت محمد عبد الرحمـــن محمد28284
41o82oحقوق االسكندريهعلى سمير على محمد شرباش
19737oحاسبات ومعلومات القاهرهعبدالرحمـــن محمد عبدهللا محمد
طب المـــنيااالء كمال الدين احمد ابراهيم713995
729o68رياض اطفال المـــنيا طالباترغدة رمضان علي حسن
3664o2اداب طنطامحمود مصطفى محمود طواقى
اداب القاهرهشيماء سمير السيد عبد الجواد54937
تجاره طنطامحمد احمد محمود السيدغنيم569654
829oo2طب بيطرى سوهاجاحمد السيد محمد على
تجاره سوهاجاسماء سامى ثابت محمد816812
اداب المـــنيامحمد ظريف عبداللطيف محمد711122
طب طنطاايه عاطف حسين ذكى489544
اداب طنطانرمين فتحى محمدى خيرهللا495999
تجاره الزقازيقكريم سمير على محمد641877
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه سليمان حامد ابراهيم69187
هندسة عين شمسيوسف بشــاي لطفي فهيم115555
تربية اسيوطاسراء حسن عبد النبى حسن796438
57867oطب الزقازيقيسرا محمد عبد الحى زهر
35o4o3كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةاسماء محمد على السيد محمد
تربية ابتدائي بنهامحمد عبدالمـــنعم محمد يوسف خوانده284668
تربية ابتدائي المـــنيااحمد رفاعى محمد ناجى725993
12o128هندسة المطريه جامعة حلوانجورج مجدى حبيب سعد
اداب طنطامحمد محمود عبدالمهيمـــن الخشن293928
كلية البنات تربية عين شمسرضوى هانى فهمى محمد282853
 تربية الساداتبيشوى سليمان مخائيل سليمان213855
5o8758هندسة الزقازيقاحمد امين شمس الدين امين محروس
تربية حلوانبسمه صابر عبد الستار محمود59859
5o5884تجاره جامعة دمياطنرفانا مصطفى درويش رحمه
اداب القاهرههاجر السيد جالل محمود274889
559o3تجاره القاهرهعلى سيد على سيد مصطفى الشين
تجاره القاهرهمصطفى عالءالدين عفيفى سيد حسانين263286
3o1576كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسشيماء سيد شحاته حسانين
تجاره القاهرهفاطمه ماجد على محمود24746
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوررشــا صدقى حامد الصاوى451195
43oo86تربية دمـــنهوررحاب نبيل محمد اسماعيل البص
هندسة شبرا بنهامصطفى محمد عبدهللا محمد معاطى295736
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةرانيا متولي عبد الفتاح إسماعيل زيدان664628
2o6117كلية البنات آداب عين شمسايمان بحر عباس محمد محسب
2197o7طب بيطرى جامعة الساداتساميه سامى عبدهللا بدوى
هندسة قناآية عبد الفتاح محمد هاشم732674
طب الفيوممحمود حماده احمد عبد الخالق81341
اداب االسكندريهبدور سعيد عبد الفتاح سليمان411664
6424o6تربية ابتدائي الزقازيقاسراء سالمه ابراهيم عطيه
28o952تجاره عين شمسمصطفى عالء صالح السيد
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اداب انتساب موجه عين شمسوفاء عواض ابوسريع عرفة293569
721o8oتربية المـــنياوفاء حسن محمد اسماعيل
تربية اسكندريةمروة طاهر احمد محمود اسماعيل388271
5o91o3هندسة الزقازيقأحمد سامح أحمد محمد عزت الحمراوى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد نزيه محمد سيد احمد199222
417o73اداب كفر الشيخليلى محمد محمد عبد هللا خضر
59oo99رياض اطفال المـــنصورهمى محمد العدل جبرالعدل شطا
تربية اسيوطندي طلعت صادق سيد788839
7268o4تربية المـــنيانسرين طلعت محمد عبد السالم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانليديا عماد زكى عياد188794
594o1oطب بورسعيدعلياء عالء مصطفى ابراهيم رجب
تربية الزقازيقمحمود كامل السيد ابراهيم518787
هندسة القاهرهندى محمد فؤاد حسن31973
تربية ابتدائي المـــنصورهلينه مسعد كمال عبد المقصود سمره571443
35oo9oاداب االسكندريهندى محمد مصطفى محمد السكرى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه عادل حسن كامل196982
تمريض  اإلسماعيليةامل حسن هالل على666363
نوعية المـــنياايه حسام الدين محمود احمد726675
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمروه عصام السيد سعيد659777
8o5855اداب سوهاجاندرو نشــات الضبع الديب
نوعية المـــنياأمـــنيه عبدالعزيز محمد عبدالعزيز724548
4471o5طب اسنان طنطاعزه عيد عبد الوهاب حجاج يوسف
طب اسنان طنطاحنان على عبدالرحمـــن حمود235763
5292o9التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةحسنية احمد السيد احمد جامع
صيدله االسكندريهداليا هاشم عبد المـــنعم كعبارى438692
1178o6صيدله القاهرهمـــنة هللا عبد الناصر محمد على حسن
تجاره االسكندريههارون حمدي احمد محمد338716
2o7o76تربية عين شمسبسنت حماده عبدالمجيد احمد عمار
رياض اطفال المـــنصورههبة ممدوح ابراهيم محمد523327
طب اسيوطمـــنة هللا صالح الدين محمد احمد727143
تجاره انتساب موجه قاهرهفادي نبيه يوسف عبد الشهيد32716
651o97تجاره االسماعيليه ج قناة السويسحسن محمد عبد الستار حسن
اداب بنى سويفامل نادى هاشم عبد المقصود64927
تربية االسماعيليهايمان سامى حسن محمد653938
اداب االسكندريهمـــنير مجدى جبرائيل ميخائيل344368
72o511تجاره بنى سويفهاني محمود احمد بدري
حقوق المـــنصورهاحمد سامح احمد الخطيب582341
تجاره عين شمسعبد العزيز محمد رمضان محمد139894
اعالم القاهرهماريا عياد حبيب وهبة128353
عالج طبيعى القاهرهرضوى محمد عبد الرحيم احمد حفنى662358
تجاره عين شمسايه حسين عبد المـــنعم احمد44442
265o31تجاره عين شمسفاطمه رفاعى مكى عبدالعال
عالج طبيعى قناايمان عبد المجيد هارون احمد818258
طب بيطرى كفر الشيخايه زكي عبدالعزيز محمد العكل368411
طب االسماعيليه ج قناة السويسنيره محمد سليمان عبد الجليل654175
81639oطب سوهاجساندرا تهامى ظريف غبلایر
كلية فنون جميلة فنون اسيوطنورهان ابراهيم محمود محمد جالب 423448
5o4728تربية جامعة دمياطعبد الرحمـــن موسى موسى عيسى موسى
فنون تطبيقيه حلوانهدى جمال على محمد الشعراوي265734
كلية هندسة بنهاحسناء عاطف عطيه محمود مرعي498435
هندسة القاهرهاحمد محمد عبد الفتاح عبد السالم48539
هندسة عين شمسمحمود طارق محمود محمد635516
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15o425هندسة عين شمسعمرو موسى محمد موسى
49619oهندسة اسيوطمحمد جمال عبد الحميد عطيه حماد
81734oتجاره سوهاجاحمد كمال السيد طلب
591o71اداب المـــنصورهحمدى محمد محمد انيس احمد
11685oهندسة الفيوممريم نادر رافت جاد
هندسة االسكندريهمهجة محمد مسعود محمد مسعود457534
تربية رياضيه بنين بني سويفاحمد يسين سليمان حسين61969
سياحه وفنادق المـــنصورةاوليفيا رأفت كمال نصحى585242
تجاره طنطاصالح جمال صالح ابراهيم حماد353338
دار العلوم ج القاهرهفاطمه محمد صابر علوانى53481
هندسة عين شمسمـــنه هللا سمير محمد سيد احمد195243
تربية كفر الشيخايه جمال مجاهد شليل377973
اداب انتساب موجه االسكندريهدينا السيد يوسف عثمان ابو بكر348722
تجاره طنطاوصفى محمد وصفى عليوه فرج497117
تجاره االسكندريهسندس هشــام مصطفى عبد الرحيم محمد347624
81672oطب بيطرى سوهاجمصطفى عبد اللطيف محمد عبد الغنى
8o3591طب اسنان جنوب الوادىكريم محمد عبد العال محمد
اداب حلوانفريده محمود خليل عبد الرحيم149399
154o59كلية البنات تربية عين شمسنورهان حسين عارف اغا
3485oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاسماء احمد عبد الباقى محمد محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهرنا زكى عبد الحميد محمدين31644
22o345صيدله طنطاسلمى عبدالشــافى عبدالرازق فرج
صيدله االسكندريهاسماء خميس محمد محمد على سعدون372635
29586oتجاره عين شمسحسام الدين احمد محمد محمد مبروك
هندسة المـــنصورهمصطفى عادل فتحى سبع577875
هندسة طنطااحمد سميح محمد العوضى احمد577956
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخنور الدين جابر على جابرحجازي375732
132o38تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرانيا طارق فتحى فتح الباب
صيدله الزقازيقريم مراد حسن شــاهين232294
34o6o1سياحة وفنادق المـــنياامل شحات صالح توما
اداب قنا ج جنوب الوادىياسمينه السيد الطاهر توفيق747725
رياض اطفال المـــنصورهرغده عبد الهادى محمود محمد مصطفى569699
طب االسكندريهشروق احمد محمد احمد يوسف435257
هندسة عين شمسمصطفى ايمـــن موسى مصطفى121636
594o21صيدلة بورسعيدميار عوض مسعد عبد العال حسن رخا
تربية فرع الوادى الجديدمحمود محمد محمود محمد748222
65o355رياض اطفال المـــنصورهرحيق عبدالسالم محمد محمد
تجاره اسيوطمصطفى عادل زينهم محفوظ798392
345o57تجاره انتساب موجه االسكندريهمصطفى محمد خميس علي احمد حمزه
هندسة االسكندريهمونيكا ثروت فاروق فوزى335138
57oo65تربية ابتدائي المـــنصورهساره ابراهيم عبد العزيز غازى سراج
هندسة طنطااحمد محمد عبد الرازق محمد عساف357663
تجاره المـــنصورهاحمد مخلص شحاته صبرى موسى573671
طب بيطرى دمـــنهوراسماء عاطف عبدالمقصود موسى452221
74242oتربية قنا ج جنوب الوادىمصطفى محمود احمد بركات
575o8oصيدله المـــنصورههند فوزى الدسوقى سليمان
طب اسنان كفر الشيخاسماء احمد محمود احمد عيسى377333
798o29حقوق اسيوطعبد الرحمـــن محمد عبد الحميد مصطفى
صيدله الزقازيقعبد الرحمـــن السعيد توفيق المتولى513224
عالج طبيعى ج كفر الشيخاية طارق احمد حسب هللا364384
8o4232صيدلة بورسعيداحمد طه احمد عبد هللا
41351oكلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنوران خالد امين محمد سعدون
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كليةاسمجلوس
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنادين خالد سعيد محمد282314
81959oتربية ابتدائي اسوانايه جمعه علواني ابراهيم
36o486اثار القاهرهساره سعيد رمضان محمد
صيدله المـــنصورهخالد محمد جالل احمد زهران564698
طب سوهاجهشــام محمد محمود محمد816691
42836oتربية طفوله ج دمـــنهورأسماء كمال بدوى فرحات الصبروت
81o713اداب سوهاجانجى وجدى فوزى ذكيان
اداب حلواننورا جابر سليمان مرسى44644
8o8516تجاره سوهاجوليد صالح عبد الجواد يعقوب
صيدله القاهرهمكسيموس مجدى عدلى وهبه57395
377o65طب بيطرى كفر الشيخيمـــنى السيد ربيع الصعيدى
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن أحمد إبراهيم علي خليفة414551
738o2تربية الفيوممحمود رمضان حسن احمد
65o437هندسة الزقازيقاسامه جاد محمود حسين
اداب االسكندريهجابر يسرى جابر محمد صالح419122
43o551فنون جميله فنون المـــنيارنا ايمـــن محمد عبدالفتاح خليل
3o1214تجاره بنهايوسف اسامه ابوالفضل عبدالعظيم
هندسة المـــنيامؤمـــن علي محمد رضوان722364
فنون جميله فنون المـــنيارغده محمد عبد الرزاق على729968
تربية العريشضحى عبد هللا محمد رشيد الغزال665449
3811o6تربية كفر الشيخرمضان عبدالسميع السيد الشربينى مرجان
رياض اطفال الفيوم طالباتايه كمال احمد عبد الجواد67784
197o68اداب انتساب موجه القاهرههاجر احمد مصطفى السيد
6oo29اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد جالل احمد سيد
تربية ابتدائي المـــنصورهرحاب عبد الحميد حسين السيد االلفي572535
إعالم بنى سويفاشرف ضياء شفيق ملك795558
5858o9السن عين شمسامـــنيه محمد عوده ابو النور عودة
41254oصيدله االسكندريهرحاب عبد الرحمـــن عبد العظيم حبيب
34675oطب االسكندريهسلمى رافت عطية رجب
اداب االسكندريهدينا جالل سيد فواز محمد417388
141o3oدار العلوم ج القاهرهاميره محمود يوسف احمد محمد
587o31تربية ابتدائي الزقازيقسامح عيد محمد احمد حسن
صيدلة المـــنياندى سعيد على شعراوى723776
1889oاداب حلواننوران امير محمد عزام
رياض اطفال الفيوم طالباتندا جمال حمدين عبد هللا75731
تربية ابتدائي الساداتاسراء محمود على حلوة225949
طب المـــنصورهيارا اشرف احمد فؤاد المغربل499634
طب الزقازيقمـــنار محمد محمود عبد السميع511497
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق عاطف عبد هللا محمد51675
اداب بنهاعماد مخلص عماد معبد هاشم297263
82173oتربية اسواناميره عبد الموجود محمد الرشيدي
8o15ooتربية اسيوطهيثم محمد محمد احمد
هندسة الزقازيقمحمود ناصر مصباح عبد المعطى649339
5o8976طب بيطرى الزقازيقمروان أحمد محمود متولى
طب حلوانتيسير بدوى عطا على67967
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانهناء عيد احمد احمد75922
69oo3طب حلوانمحمد حسين سيد احمد
7o431اداب بنى سويفكاترينه ايمـــن يوسف عبد هللا
تربية ابتدائي المـــنصورهشروق صبرى محمد السباعي589685
288o97طب اسنان عين شمسهدير ياسر جمعه يوسف
هندسة االسماعيليةالزهراء سعيد محمود محمد667357
57713oتربية المـــنصورهايمان ممدوح القطب عوض العشرى
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كليةاسمجلوس
اداب الزقازيقمـــنى السيد شحات عفيفى667788
معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتعبد الرحمـــن سامى ابراهيم ابراهيم121933
28795oتربية عين شمسعلياء جمال مرشد ابراهيم ضاحي
هندسة المـــنصورهخالد محمود حسين نور562694
هندسة القاهرههاشم صبحى عبدالسميع السالوى263892
تجاره دمـــنهورمحمود مصطفى محمود مصطفى   المعناوى425423
35oo72اداب االسكندريهمى اشرف السيد محمد فرج
49783oتجاره طنطامحمد رشيد يحيى محمد حسن
43o826تربية الساداتاميرة عالء محمد غازى 
تجاره بنى سويفاحمد حجازي حلمي عبد العظيم718281
82o769هندسة اسوانيوسف محمود عبد الموجود احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود اسامه محمود مخيمر مرسي135355
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن محمود سليمان عبدربه حنكوش231243
45o821طب االسكندريهنهال صبرى شوقى موسى
3643ooتربية طنطاياسمين عبدالمـــنصف السيد احمد البلتاجى
كلية األلسن ج أسواناسراء مجدي فتحي محمد153677
34o971تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن انور عبدالعال السيد المصرى
صيدلة بورسعيدمحمد اكرم عبد الغني ابراهيم636638
طب بنهامى ماهر فتحى بيومى232842
طب بيطرى اسيوطمحمد احمد محمد احمد طه787868
اقتصاد مـــنزلى حلوانفاتن رضا احمد الحسينى524322
119o32صيدله عين شمسمعاذ نبيل محمد رفعت احمد عزت
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنار عبد الخالق فرحات عبد الخالق28331
497o89تربية بنهاعمرو عاطف عبد الحميد عباده
السن عين شمسادهم عاطف مهنى سليمان117875
صيدله القاهرهمريم خالد محمد المعتصم مصطفى احمد114853
تجاره االسكندريهاحمد حمدي محمد احمد418933
اداب االسكندريهاحمد جمال ابو بكر ابراهيم شنينة418797
58o6o8طب بيطرى المـــنصورهمحمد السيد انور محمد شحاته
السن المـــنياحسن فتحى سعد محمد796531
طب اسنان طنطاساره محمد حسن السيد عنان229789
تجاره بنهاعبدهللا عزت حسن عبدالعال شرمه288965
13o669هندسة شبرا بنهاريهام رشــاد احمد عبد المجيد
تجاره القاهرهايمان سامح محمد حسين31611
هندسة االسكندريهمحمد حمادة محمد نوار472698
134o48صيدله القاهرهصفاء اشرف محمد متولي
تربية ابتدائي شبين الكومهاجر عادل ياسين ابراهيم شكر236569
تربية بنهاناهد اشرف عبدالسالم عبدالفتاح جاد278514
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفجهاد خالد عجمي ابو غنيمة77545
تربية اسكندريةياسمين عادل ابراهيم امين348345
هندسة بور سعيدسليم طارق محمد سليم عبد الواحد636759
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانابانوب نسيم زكى بشــاى29496
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء مبروك خميس احمد225535
412o98طب االسكندريهيوسف محمد أحمد محمود محمد مدكور
291o72هندسة شبرا بنهامروان محمد محمد حسن الثقبى
صيدله القاهرهاميره محمد كمال محمود274911
اداب بنى سويفابراهيم جرجس فرج بخيت65445
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسدعاء حسن احمد حامد يوسف283785
52o469طب االسماعيليه ج قناة السويسعاصم خالد علي الصادق صقر
اداب انتساب موجه القاهرهامـــنيه اشرف حسن السيد146329
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةعبدالعزيز محمد عبدالفتاح ابراهيم ناصف213621
تجاره القاهرهيارا ياسر صالح الدين عبد الوهاب27929
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كليةاسمجلوس
اداب حلوانسميه رضا جالل عبد الحليم58751
صيدله المـــنصورهمـــنار حاتم مصطفى ابراهيم582974
71435oنوعية المـــنيااحمد كساب احمد عبد الجيد
58o39oتربية ابتدائي المـــنصورهاحمد صبرى فرج ابراهيم الشــاعر
هندسة االسكندريهيوسف محمود طه محمود342549
8o44o1تجاره سوهاجعمرو احمد محمد خليل
تربية حلوانمحمد حسام الدين فرغلى حسنين136524
8o4216تجاره سوهاجمحمود محمد احمد محمد عبد المجيد
47o24طب القاهرهاحمد سعيد عطيه مرسى على
اداب القاهرهنسمه هشــام سليمان عبدالقادر265872
إعالم بنى سويفازهار فارس حسن غانم65982
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسمحمد رضا عبد العزيز فائق الموجى663238
51236oاداب الزقازيقاالء طاهر فوزي احمد جالل
 تربية الساداتمحمد رمضان فؤاد القزاز427264
اداب االسكندريهندى حسن عبد هللا محمد زيد424125
5159oاداب انتساب موجه القاهرهاسماء سيد ابو سريع عباس
5o4787طب المـــنصورهمحمد السيد محمد رزق
71552oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةصفاء اسماعيل ابراهيم محمد
هندسة طنطااسماء احمد أبو النجا محمد دراز359694
71o989تجاره بنى سويفاحمد عصام محمد عبدالحكيم
تربية طفوله ج دمـــنهورسحر محمود خضرجي السقعان429597
تربية ابتدائي المـــنصورهاميره رائد محمد على عمر589934
دار العلوم ج القاهرهندى طه بدر طه محمد637966
58o358هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعلى محمد محمد عبد الرحمـــن عوض هللا
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسفاطمه بدوى حسن عبد الراضى657714
تجاره بنى سويفاسامه محمد محمد عبد الباقي75996
تجاره االسكندريهشريف اشرف عبدالحميد غالب عبد الراضى344769
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمريم هشــام محسن عزالدين17258
صيدله طنطاصفيه احمد فتحى سويلم226651
57o245طب بيطرى المـــنصورهسماء احمد عبد الرؤف احمد الزغبى
3o23o8كلية البنات تربية عين شمسايه عمر محمد ابراهيم
هندسة االسكندريهعمر محمد فاروق نوار415143
تجاره بنى سويفمحمد عاطف محمد احمد89719
كلية رياض االطفال جامعة دمـــنهوراالء طارق محمد عدس566616
هندسة االسكندريهكريم عبده ثابت حسين مهران413598
نوعية قنازينب محمد عبد الكريم محمد الفدار732837
43o3o1اداب طنطاوالء احمد راتب ابو النيل
اداب حلوانسهير اشرف محمد صبرى مطر151797
طب عين شمساسامه عبد الفتاح صبرى ناصف146969
اداب بنى سويفبسام سيد محمد دياب63838
46666oتجاره دمـــنهورفاطمة عبد الباسط سعد جوده الكبراتي
اداب الفيومريهام محمد حموده شعبان75891
اداب حلوانمحمد مصطفى عبدالحميد سيد جمعه273738
تجاره القاهرهفتحى حسن فتحى حسن43838
27o727اداب انتساب موجه عين شمساميره صالح الدين عبدالعزيز عفيفى
هندسة المـــنيامينا عزمي مـــنير شحاتة753877
صيدله المـــنصورهمحمد حمدى محمد على ابراهيم البحراوى583921
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسارة محمد مدحت الغرباوي485379
تربية ابتدائي جامعة السويسبسمه محمد اسماعيل عطيه657885
261o46تجاره وإدارة أعمال ج حلواناميره حسن محمد محمد
41o24تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حسام محمود عبد المجيد
تجاره الزقازيقمحمود فرج محمود محمد محمد على521119
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كليةاسمجلوس
هندسة المـــنياعلى محمد عبدالفتاح كيالنى755482
2616o3هندسة عين شمسايمـــن نصر زكى علي
تجاره االسكندريهريهام عصام الدين مـــنصور عبد الحليم سلطان419676
اداب القاهرهدنيا سعيد عبد الحميد احمد37128
طب االسكندريهمؤمـــن محمد رمضان محمد ابراهيم345278
411o59كلية فنون جميلة فنون اسيوطإسراء اسامة محي الدين خفاجه السيد
1278o3تجاره القاهرهاالء محمد احمد على
22o855تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتاسماء خيرى محمد حسن ناصف
صيدله بنى سويفرفيده رفعت طه حسن62399
تربية ابتدائي اسيوطمجدى عبد الفتاح حسن احمد786194
طب بنى سويفجورج سامح ابراهيم بطرس66412
طب بيطرى االسكندريههدى خالد سليمان شهاوى432984
5126o4اداب الزقازيقاحمد وليد محمد كامل ياسين الشــايب
3o431هندسة القاهرهمحمد عبد المـــنعم سيد طه
نوعية الزقازيقنورا مصطفي محمد بيومي محمد511981
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةابراهيم سيد ابراهيم محمد293897
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد السيد مغربى سعد233674
2o71o2اداب حلوانماهى خالد محمد مرسى
هندسة االسماعيليةمحمد جمال حسين سليمان656285
8896oهندسة عين شمسمحمد نشــات احمد مراد محمد السعودي
السن عين شمسندى فايز فهمي ابراهيم57185
221o8اعالم القاهرهنادين ياسر محمد شعبان
السن عين شمساسماء هشــام احمد ابراهيم44727
طب الزقازيقمحمد مصباح احمد على عمارة586975
صيدله القاهرهبسنت خالد رمضان وهبة147247
هندسة المـــنياعمر عاطف محمد أبو عرب337263
هندسة عين شمسهنا طارق محمد محمد عبد الحافظ117248
طب بيطرى االسكندريهبسام فتحى محمد فتحى محمود الشرقاوي337494
57oo91اداب المـــنصورهفايزه عادل محمد صديق البغدادي
تجاره القاهرهباسل رضا احمد محمود59677
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةجهاد محمد بدينى عثمان787531
1226o7هندسة عين شمسعلى نجم الدين على على مشعل
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفابراهيم رمضان محمد قرنى68122
5o5715طب بيطرى المـــنصورههبة عصام المـــنسى محمد ابراهيم
8oo827تربية رياضيه بنين اسيوطمحمد عبد الستار محمد احمد
6667o8صيدله االسماعيليه ج قناة السويسسهر مجدى محمد عبد هللا الضلعي
السن عين شمسبسمه حسن احمد حسن39322
8o9591تربية ابتدائي سوهاجعمر محمد السيد احمد
41o29تجاره القاهرهاحمد عبد الحافظ محمد ابراهيم
تجاره الزقازيقهاجر عمرو سامى عبدالحليم الدق639956
41o128حقوق االسكندريهفرح محمد حسن محمد قاسم
تجاره المـــنصورهسمير سامى السيد محمود حافظ احمد589359
1518o9تجاره القاهرهصبا على احمد عبد الحافظ
طب بنى سويفايه فتحى محمد كامل712223
اداب المـــنصورهحفصه محمود عمر فؤاد588862
37637oهندسة كفر الشيخمؤمـــن السيد محمد السيد بلبل
اداب عين شمساحمد سعيد محمد محمد فرج292586
هندسة المـــنيااحمد فتحي عبد التواب عبد الكريم98647
هندسة شبرا بنهامصطفى السيد عبدالصمد عبدالهادى السيد297529
طب طنطاهدى حميده عصمت أحمد حميده449731
تجاره المـــنصورهمحمد احمد عبد الصمد مصطفى النجار569651
5o9558نوعية الزقازيقمحمود ابراهيم محمود حسنين
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كليةاسمجلوس
هندسة حلوانحسين احمد محمد البندارى18982
تجاره بور سعيدمهاب احمد السيد خضر662487
طب المـــنصورهايه عثمان السعيد صادق581836
تربية حلوانايمان حمدى عبد الحميد ابو السعود22979
هندسة اسيوطاحمد مصطفى محمد احمد787488
دار العلوم ج القاهرهساره خالد رمضان عبدالحميد271826
تربية الزقازيقاحمد محمد عبد العزيز محمد سعد643945
تربية طفوله كفر الشيخخلود حمدي عبدالموجود محمد مجاهد382769
هندسة المـــنيامعتز عصام السعيد حالوه362387
51o962تربية طفوله الزقازيقأمانى ابراهيم فؤاد ابراهيم
تجاره عين شمساحمد صالح ابراهيم محمد139243
هندسة االسكندريهسيف الدين احمد محمد عبد الحميد حسن عجمى414627
طب اسنان طنطاامل عبدالحق شبل الدويك236629
تجاره عين شمسمحمد خالد عبدالحميد ابراهيم263277
6393o8تربية الزقازيقاسراء السيد سعيد طنطاوى متولى
تربية ابتدائي بنهامى شكيب همام على محمد278183
136o61طب القاهرهاسماء عصام عتريس احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانوليد ممدوح تيسير على سعيد261214
تربية حلوانهاجر يحيى ابراهيم محمود44671
23374oتربية ابتدائي شبين الكومايناس اسامه مأمـــن سالمان
58oo9oكلية األلسن كفر الشيخدينا سمير عبد الباسط معوض عماره
4697o6طب االسكندريهمحمد صبري خليفة محمد عبد العاطي قريطم
4354o6صيدله االسكندريهآية خميس محمد محمد
تربية كفر الشيخمحمد ياسر سالمة توفيق عامر373782
تربية طنطاإيثار عبد النبي ابو المعاطي ابو زيد364565
اداب اسيوطخلود احمد عبد الحميد عبد الحليم794131
تربية ابتدائي دمـــنهورنوال محمد عبد السالم يوسف محمد429633
طب بيطرى بنهاندا نزيه فؤاد أنور قمر229217
صيدله االسكندريهاسماء على عبدالرحمـــن على عبداللـه215499
هندسة الفيومشروق حسن سعد محمد65436
طب اسنان جنوب الوادىسهيله عالء الدين سعد على815629
صيدله طنطامصطفى عادل أحمد عبد الحميد العسال355634
اداب بنهااحمد ابراهيم احمد السيد278811
طب بيطرى المـــنصورهايه احمد عرفه على الحفناوى589757
حقوق عين شمسدينا متولى محمد متولى268428
12o819تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهنا اشرف امين محمد امين العقبى
12o649علوم عين شمسزينا ياسر محمد السيد الدسوقى
1395o2هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد راشد امين خضر
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانليلى عثمان محمدكمال جبريل746435
اداب سوهاجعبير الضبع احمد على817932
7283o4رياض اطفال الفيوم طالباتشيماء نصر احمد مصطفى
58o752هندسة الزقازيقمحمد السيد محمد السيد صفن
اداب القاهرهشيماء على خليفه خوجل42322
صيدله حلوانمحمد مدحت قدرى محمود عبد النبى119554
3o966تربية حلوانرغده عبد الناصر محمد عبد العزيز
8o35o9طب سوهاجايه احمد السيد عبد العال
طب عين شمسمينا طلعت لطفى فرج هللا133215
56o1o1اداب المـــنصورهاسماء احمد عبد الرحمـــن على عليوه
8o3856تربية سوهاجاميره عارف السيد احمد
صيدله طنطاساره عادل مهدى على صالح286732
اداب القاهرهحسام حسن حسين حسن الشــاطر147892
طب بيطري المـــنيامحمد سعدالدين محمد فضل722721
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كليةاسمجلوس
هندسة كفر الشيخاحمد رزق السعيد هنداوى الغنام379597
تجاره القاهرهمهند محمد محمد حلمي126885
طب بيطرى الزقازيقمحمود حسيني على عرفات646983
2934ooصيدله عين شمسايه عيد حسن عبدالمطلب
5247o1هندسة الزقازيقمـــنى على مصطفى متولى
تربية بنهااسراء عبدالباسط عبدالحليم سيد احمد278321
تجاره عين شمسمحمد عالءالدين سليمان على281339
تربية ابتدائي بنهاعادل رجب خليفه عبدالسالم276278
11423oتربية عين شمسندى هانى فتحى السيد مشعل
طب طنطاايثار احمد سالمه حمامه563513
اداب عين شمساسماء صالح مصطفى ابراهيم264796
صيدله طنطامحمود مجدى محمد شــاهين217682
29826oكلية البنات تربية عين شمسراندا عبدالحليم حسنى سعد على جمعة
تجاره عين شمسمهرائيل عطيه بشرى عطيه134761
2797o3نوعية بنهاضحى السيد عبدالسميع يسن
تربية أساسي اسكندريةسحر عبد المـــنصف محمد سليمان سالم422945
كلية الطب بقنااالء عادل احمد مصطفى732487
اعالم القاهرهمونيكا ماهر جميل اسكندر115981
هندسة المطريه جامعة حلوانزينه احمد فتحى محمد سالم191916
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا فايز على كامل فؤاد148735
56o888اداب المـــنصورهايه احمد احمد محمد عمام
2799o1هندسة شبرا بنهاطارق عبدالفتاح سعد عبدالفتاح
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعاليه عبدهللا مصطفى صالح214847
5o3161هندسة المـــنصورهايمان نبيه صادق احمد الخريبى
هندسة عين شمسيارا حسين محمد ابو الليل خليفه192588
طب اسيوطكرستينا خلف جرجس مسعد797983
7759oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفنسمه صالح محمد محمد
13o3oاداب عين شمسهدير محمد فتحي عبد الهادي
5o6423اداب جامعة دمياطفاطمة عالء ياسين أمين الفار
561o42صيدله المـــنصورهاالء عاطف عبد المـــنعم كشك
5o33o6تربية جامعة دمياطعبدالرحمـــن توفيق محرم حسن ابراهيم جمعه
8o1543صيدلة اسيوطمحمد عبد المـــنعم طه احمد
طب بيطرى بنهامحمود محمد فتوح ابراهيم276515
562o26تجاره المـــنصورهمحمود محمد عباس غازى
صيدله بنى سويفنبيله ياسر حسين عبد الحميد63815
3584o8اداب طنطامحمد عصام رمضان محمد
495oo9عالج طبيعى ج كفر الشيخعبد هللا احمد محمد ضحوه
5o1285علوم جامعة دمياطآيه سمير محمد نور
صيدله طنطااحمد يسرى عطا هللا نوار362821
296oo7نوعية بنهامحمد حسام كامل محمد
7873o9سياحة وفنادق المـــنيابيشوى الفونس فخرى بسطاوروس
صيدله االسكندريهمارينا ميالد مكرم دميان412453
طب المـــنيامستورة فايز على احمد716361
تجاره المـــنصورهايه هشــام هاشم جبر محمد576287
4113o4تجاره االسكندريهمريم مجدى وليم بشــاره
اداب االسكندريهخالد سعيد سليمان سعد الحاج416211
صيدلة المـــنياهاجر شعبان على كريم751551
هندسة شبرا بنهاعبدالرحمـــن مجدى حكيم عبدالعظيم287438
تجاره بنى سويفكريم محمد عباس محمود722477
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفمحمد عبد الناصر عيسي عبد المعطي79134
7297o8تجاره بنى سويفعبدالرحمـــن محمد عبدالنظير عبدالرحمـــن
فنون جميله فنون االقصررنا ابراهيم صالح محمد419476

Page 2347 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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طب طنطاسلمى السيد خليل شــاهين367568
هندسة المـــنصورهاسالم حسين السيد حسين583561
8o9433تربية سوهاجخالد عبد العال محمد عبد الرازق
اداب بنى سويفايه ناصر سعد ابراهيم62969
521o22طب الزقازيقمحمد محمود محمد احمد
2954oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد سيد عبد الوهاب سيد احمد
اداب الزقازيقزينب ممدوح مرسى مرسى514976
هندسة عين شمسمهند خالد عبدالرازق احمد عبدالرازق269813
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء سامى عبد الستار ابراهيم الهو235884
حقوق عين شمسهدى محمد ضياء محمود فتحي كمال192293
123o57صيدله القاهرهعمر رضا عبد هللا محمد عمار
عالج طبيعى ج كفر الشيخمياده السيد الكيالنى على فرج372685
تجاره بنهافاطمه يوسف محمود محمد عرفات284969
صيدله عين شمسهبه حاتم السيد حامد119196
نوعية الزقازيقمحمد رجب عبدالهادى ابراهيم521195
كلية الطب بقنابسمه احمد ابراهيم عبدالغفار757626
591o99تربية ابتدائي المـــنصورهندا السيد عبد الهادى بدير
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانيوستينا وديع ميخائيل جاد هللا127931
تجاره عين شمسمـــنة هللا لبيب مرسي لبيب117319
761o4طب بيطرى بنى سويفسبيل خالد عبد التواب عبد العال
كلية األلسن ج أسواناحمد رجب احمد رجب محمود152995
81o143طب سوهاجاسراء ابراهيم محمد محمد
هندسة الزقازيقعصام ياسر السيد عبد المـــنعم585716
4972oهندسة المطريه جامعة حلواناحمد جمال محمد حلمى
اداب طنطامحمد محى الدين محمد السيد رزق357873
طب االسكندريهسارة سعيد عبد هللا حامد زيد446611
65o226تجاره الزقازيقدينا محمود صالح يونس
367o94صيدله طنطاميار محمد عبدالستار زيدان
اداب االسكندريهسارة عبد العال خلف هللا فرغلى سيد417422
كلية تجارة ج أسوانمحمد عادل محمود على الكردى819793
63714oتجاره الزقازيقمحمد خالد الشحات عبد الفتاح الحداد
تجاره عين شمسليديا يوسف بولس قسط114153
اداب االسكندريهتسنيم سعيد محمد عبد الفتاح419741
34o276اداب انتساب موجه االسكندريهنجالء على نصر الدين على مجاهد
هندسة اسيوطعمر اشرف عبد المجيد حمدهللا787432
هندسة حلوانفاطمه محمد رسالن على21832
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد روبى حسن حسان119663
2o3535تربية حلوانمها احمد رجب عبدالعزيز
238o97تربية الغردقة جنوب الواديناردين بشرى نظير شــاكر
نوعية عباسيهاحمد خالد احمد يوسف189924
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدى مصطفى احمد احمد133853
362o45طب طنطامصطفى سيد فؤاد محمد الخضراوى
طب بيطرى االسكندريهاية عبدالرؤوف ابراهيم محمد433947
15139oاداب حلوانساره خالد حسين عبد المقصود
7439o2تربية قنا ج جنوب الوادىاسراء محمد علي جالل
79oo6oهندسة اسيوطجوليا عادل وديع عطا هللا
43o33oتربية دمـــنهورإيمان شعبان محمد الششتاوى
عالج طبيعى ج كفر الشيخرانيا محمد سليمان جلبط233952
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد اشرف فرج محمود عامر362147
طب المـــنصورهمحمود مصطفى محمد ابو المعاطى حسين564923
هندسة قنازين العابدين عبد الباري سعيد احمد742682
تجاره انتساب موجه  عين شمسضحى رضا مصطفى عبدالهادى282275
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تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد السيد احمد الشوربجى221962
هندسة اسيوطعبد الرحمـــن شكرى محمد محمد139694
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةصفاء احمد عبد المقصود مصطفى الدكرورى47583
7125o4كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفرانيا محمد عبد المعز سيد
تجاره القاهرهعمر عاطف سيد حسن32667
تربية ابتدائي بنهادينا ابراهيم فتحى عبدالعظيم ندرين278148
هندسة المـــنيااسالم ممدوح ابو الوفا احمد237383
155o4صيدله القاهرهتقى ابراهيم عبد العال سيد مطر
تجاره دمـــنهورمصطفى محمود عزت الطنانى426299
23o84oطب بنهااحمد عادل فؤاد عبدالعال
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاالء عبدالهادى فخرى عبدالهادى237492
368o13صيدله القاهرهاية احمد كامل محمد درويش
اداب دمـــنهورايمـــن عبد العزيز بهنسي النجار426174
هندسة اسيوطاحمد اسامه سيد محمد786822
صيدلة بورسعيدضحى عبد الرازق محمد حفنى793253
299o26كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسنسمه اشرف عبدالعزيز عواد
29828oاداب انتساب موجه عين شمسشــاهنده ناصر كمال ابراهيم
36o9o7اداب طنطااحمد محمد فؤاد عمران
تجاره الزقازيقمحمد سليمان محمد سليمان قنديل643752
72o793كلية حقوق المـــنياشــاهندا اشرف سعد الدين محمود
تجاره الزقازيقمحمد مصطفى السيد عبد الفتاح سليمان519668
تربية ابتدائي الزقازيقبسمة محمد عبدالرحيم محمد512373
اداب المـــنيازينب عبدالجيد عبدالدايم جالل724122
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمعتز شحاته محمد ابراهيم147858
حقوق االسكندريهمحمد السيد محمود عبدالحليم337397
35o421فنون جميله فنون ج االسكندريهدنيا خالد نصير سليمان حسن
نوعية اشمونريهام جمال عبدالحميد العبد233762
تربية ابتدائي عين شمساسماء صبرى عبد القادر ابراهيم31597
هندسة طنطااشرف احمد العزب احمد وحيش497368
2o94o9تربية عين شمسيحيى عبدهللا احمد زكريا
71735oصيدله بنى سويفاسحق ابراهيم وليم ابراهيم
كلية هندسة بنهاعزه عبدالمجيد عبدالغنى عبد الواحد قاسم496416
415o38فنون جميله عماره ج االسكندريهيمـــنى حازم ابراهيم احمد سويلم
عالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء شــاكر محمد زهرة489715
اداب بنى سويفاسماء رمضان نصر سيد66727
تجاره القاهرهرباب وليد محروس محمد142269
371o8oتربية كفر الشيخمحمد جابر مرسى  كامل العربى
28o547تربية بنهامحمد سامى عبدالوهاب عبدالفتاح
تربية ابتدائي بنى سويفاحمد مختار رزق محمد64278
تربية ابتدائي عين شمسامـــنية ايمـــن فؤاد عبد هللا128154
943o7رياض اطفال الفيوم طالباتصنيورة ظريف صابر مينا
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةجيهان ثروت صالح عبداللطيف282215
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهاله مبروك زيدان زيدان المـــنوفى215428
تجاره كفر الشيخكريم توكل رمضان السيد صيام384754
تجاره عين شمسهاجر سالمه احمد محمد282954
8o9o51طب سوهاجاسراء المعتز با محروس حسانين
هندسة حلوانهدى محمد صالح الدين محمد153987
46871oصيدله االسكندريهسارة سمير سليمان عبد الدايم
5o3691السن عين شمسشروق السيد لطفي رزق على إسماعيل
تربية طنطاانجى محمد اسماعيل السيد على359139
اداب القاهرهمـــنة هللا طارق مصطفى احمد35156
تربية ابتدائي المـــنصورهسهام محسن يوسف بدوي583776
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79o3o3تربية اسيوطحسناء سمير احمد مصادق
تجاره انتساب موجه الزقازيقمحمود عبده عبدالسالم على646149
طب بنهااماني شوقي عبد المـــنعم نعيم347447
8o2322حقوق اسيوطمصطفى كامل جمال عطيفى
اداب كفر الشيخمحمد محمد حسينى فايد371548
طب عين شمسكريم مصطفى فؤاد مصطفى الرفاعى287273
تجاره اسيوطامير عمادالدين عبد السالم عبد الغنى799457
تجاره المـــنصورهكريم احمد على محمد571138
طب بيطرى الزقازيقعلى سمير احمد رجب الوليلى637299
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاحمد مؤمـــن كامل محمد654753
57391oطب بيطرى المـــنصورهزينه محمود بريك جاويش
تربية شبين الكومبسنت عالء غالب ابو الروس232421
إعالم بنى سويففادى جرجس حلمي جرجس713257
تجاره بنهاعبدهللا حمدى عبدهللا عزازى279453
طب المـــنصورهمحمد اسماعيل غازى عطيه ابو زيد493913
اداب المـــنياحسن محمد حسن محمد715791
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتايه مـــنصور حسين احمد732833
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدالحميد عماد عبدالحميد حجاج191357
3oo52oنوعية بنهاهاله محمد حسانين على
اداب عين شمسفريده معتز محمود حمدى114826
66o7o8كلية أداب بورسعيدمحمد اشرف رزق عبد الحليم
364oooصيدله االسكندريهتسابيح محمد مصطفى ابراهيم وهيدى
2o4567تجاره عين شمساحمد خالد محمود السيد
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىسارة فراج سليم أحمد747648
28o188طب بنهامحمد طه عبدهللا محمد
اثار الفيوممحمد ياسر اسماعيل عبدالحميد297295
71oo25صيدلة المـــنيااحمد محمد فتحي رمضان
طب طنطاتامر محمد اسماعيل  عبد الغنى حرب442398
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالستار حازم عبدالستار احمدعثمان224839
تربية الزقازيقمـــنى السيد العربى ابراهيم سليمان الغرباوى644331
تجاره سوهاجرزيقى نبيل نصيف حكيم818118
هندسة الزقازيقمحمد يوسف مـــنصور حسانين الغالى593687
دار العلوم ج القاهرهحسام خالد عبد الرازق السيد راجح575577
صيدله بنى سويفمها محمد سيد ميهوب69733
طب القاهرهعائشه سعيد عبدالعظيم السيد النورى189393
اداب الزقازيقمصطفى محمد سعد محمد سليمان643495
4235o5اداب االسكندريهرنيم محمد جمال الدين يوسف محمد
صيدلة سوهاجوسام احمد حسن عبد الرحمـــن829323
هندسة االسكندريهروان سعيد السيد محمد محمد ابراهيم347497
طب بنهاعباده اشرف على محمد276755
هندسة االسكندريهإسالم محمد محمد حسونه368898
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره عمادالدين محمد عبدالعزيز عبدالهادي293799
صيدله طنطاابراهيم محمد ابراهيم الدسوقي الجعبيري365775
271o37كلية البنات تربية عين شمسزينب اسماعيل فؤاد ابراهيم
تربية المـــنياسمر مصطفى رمضان احمد725597
حقوق القاهرههيدي مجدي حسين ابو السعود محمد118379
3o47oهندسة القاهرهاحمد اشرف العيسوي محمد
هندسة شبرا بنهاساره مسعد محمد جالل115778
دار العلوم ج القاهرهمحمد مجدي سيد محمد141912
59o918هندسة المـــنصورهابراهيم محمد ابراهيم محمد بشــار
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد عبد الحميد سعد سالم121379
تجاره االسكندريهمحمود اشرف فتحي عبد المقصود418624
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اداب عين شمستقى عبدهللا السيد محمد264614
2o2821تجاره القاهرهنوره فوزى محمود شرموخ خالف
58o549صيدله المـــنصورهجورج رؤوف فخرى ايوب
72562oنوعية المـــنيامارسيل ثروت عبد المالك مجلى
تربية الزقازيقايمان محمد عبدالرحمـــن السيد امين649876
72563oتربية المـــنيامروه ابو الهدى محمد بهى الدين عبد العزيز
اداب المـــنصورهمحمد معاذ محمد عبد الحميد ابو السعود565753
23o672هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمؤمـــن سامى هنداوى محمد درويش
12o922علوم عين شمسضحى مـــنير تاج الدين مـــنصور
هندسة القاهرهياره سيد بدوى حسن239451
فنون جميله فنون االقصرهديه فرج هللا عبد العزيز حسين824719
عالج طبيعى القاهرهتقى فتحى محمد احمد47682
2911o7اداب انتساب موجه عين شمستسنيم جمال حسن عواد حويس
197o58تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعلياء حسنى شــاكر ابوزيد
صيدله االسكندريهاحمد السيد محمد عبد الجواد درة345222
اداب االسكندريهمـــنةهللا السيد محمد احمد غنيم339517
عالج طبيعى القاهرهمصطفى إبراهيم محمود محمد الشربينى442956
سياحة وفنادق المـــنيانعمه حسانين هاشم حسانين796313
19o768تجارة قنا ج جنوب الوادينيره اسامه سيد حجازى
اداب الزقازيقسوزان حسن محمد ابراهيم649561
38oo32تربية كفر الشيخشيماء اكرم ابوالفتوح احمد صالح
1355o4صيدله حلوانمحمد محمود احمد محمود
نوعية المـــنياكيرلس اسحق فنيار اسكاروس728771
اداب انتساب موجه االسكندريهنورهان محمد عبدالرازق عطية348671
فنون جميله فنون االقصراسماء محمد انور حسنين حطب347564
3o81o7اداب بنهاهاجر طارق محمود يسن
8oo753تربية اسيوطاحمد على احمد عبد الرحمـــن
هندسة سوهاجاحمد جمال عزالعرب عبد الجواد817257
65o21oاداب الزقازيقاالء محمد عبد الوهاب محمد سالم
اداب القاهرهخلود عاطف امين احمد147121
طب اسنان جنوب الوادىروفان ايهاب سامى مسعود785629
3o2525طب عين شمسدينا كمال محمود احمد المليجي
اداب المـــنيامريم وجيه اسطفانوس ذكى723299
35o698هندسة االسكندريهسمر عاطف مصطفى محمد احمد
نوعية بنهاعلى محمد على محمد والى275858
حقوق القاهرهاحمد محمد انور مصطفى124778
515o84اداب الزقازيقريهام رأفت عبد الرحمـــن محمد
هندسة اسيوطفادى ناصف عبد هللا مـــنصور796899
21o16تجاره انتساب موجه قاهرهاسالم عصام مصطفى كمال
38o266اداب كفر الشيخهدير جمال احمد عبد العاطي خطاب
اداب بنى سويفايمـــن احمد جالل احمد68138
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسعبد هللا عمر محمد حسن مصطفى العرينى655225
19443oتجاره عين شمسمصطفى جمال احمد عبداللطيف
2o6265تجاره انتساب موجه  عين شمسمـــنه هللا محمد السيد البدوى اسماعيل محمد
السن عين شمسحسن اشرف عبد الوهاب عبد القادر139865
هندسة طنطامحمد رمضان عبد النبى احمد البواب366325
تجاره سوهاجمحمد السيد محمد بدوى811273
3oo799طب بنهاجهاد مـــنير عبدالمطلب يوسف
427o98اداب طنطاعبدالمـــنعم على نجيب عبدالمـــنعم النمر
صيدله المـــنصورهاسراء متولى نور الدين عبد الرشيد متولى نور الدين567881
58686oهندسة الزقازيقاحمد حسام احمد عبد الكريم الشورى
2o2529اداب حلوانميار محمد عبدالمجيد ابراهيم
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طب االسكندريهخالد مصطفى سالمه شحاته حسن345131
هندسة عين شمسعبدهللا رأفت ابراهيم ياسين189992
7985o4برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانجيهاد خالد زهرى عيسوى
65o197تربية الزقازيقاسراء السيد فؤاد عبد الفتاح
4591o2هندسة االسكندريهمروان احمد محمد بديوي
كلية اآلثار انتساب موجه باالقصرتقى محمد على حسن27237
كلية هندسة بنهامعاذ ابراهيم حسانين محمود حسانين227533
اداب القاهرهساره سامح عبد المجيد عبد هللا127732
تربية رياضيه بنين بني سويفعلى عمر ابراهيم ابراهيم65935
تربية ابتدائي شبين الكومهدى فوزى عبدالعزيز زايد232621
تربية سوهاجحسناء السمرى عبد الحفيظ عبد الراضى816989
7222o3رياض اطفال المـــنيا طالباتسوزان مالك ناجى ابوالسعد
تربية ابتدائي بنى سويفسهام هانى ناعوم بنيامين66839
اداب عين شمسميرنا مصطفى عبدالعظيم عبدالرازق العسيلى287975
تجاره القاهرهريم احمد عبدالبديع احمد سمك264945
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمـــنى حسين يوسف محمد اسماعيل127774
66o134تربية بور سعيدكريم جمال السيد عبد الرحمـــن خضير
485o8oهندسة المـــنصورهاحمد ناجى حسين السيد ناصف
571o83هندسة المـــنصورهاسالم محمد الشحات غازى المكاوى
748o38تربية فرع الوادى الجديدزنيب عبد الموجود حسين صالح
تربية سوهاجهاجر احمد محفوظ احمد818349
السن عين شمسابراهيم وليد ابراهيم محمد266947
صيدله حلوانامل سالمه فهيم سالمه225213
اداب القاهرهمـــنى محمد زايد محمد31466
تجاره انتساب موجه قاهرهابراهيم حسن ابراهيم محمد43642
صيدله طنطاشروق عبدالكريم فتحى عبدالكريم218453
طب بيطرى المـــنصورهريهام سالم محمد النبوى الشيخ578212
2o27oتجاره انتساب موجه قاهرهيحيى احمد حسن احمد حسانين
تربية الزقازيقمـــنة هللا بغدادى محمد بغدادى514587
هندسة الزقازيقمحمد احمد توفيق ابراهيم عمارة578711
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعبد الحميد محمد عبد الحميد شعبان دردير371312
تجاره انتساب موجه قاهرهيوسف محمد شعبان رجب118687
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفميرنا احمد شلبى محمد مبروك89436
تجاره االسكندريهمارينا ميالد مرقص مينا348886
اداب اسيوطنورهان جمال محمود مقبل792822
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةندى صابر حسن عويضة653473
تجاره عين شمسهدير ابراهيم صالح ابراهيم293627
8o5833فنون جميله فنون االقصركيرلس عبد الشهيد فانوس خليل
تربية المـــنصورهرنا امير االمام االمام بركات566673
نوعية الزقازيقدينا حافظ محروس حافظ البنا639326
تجاره عين شمسمريم باسم رضا ثابت271896
722o37التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنوال فتحى حيدر محمد
814o73تجاره سوهاجحسن محمد توفيق احمد
اداب الزقازيقايمان اشرف محمد الخزامى ابو المجد586483
اداب الفيومزينب شعبان حزين ابراهيم75893
هندسة اسيوطشوقى انور محمد على276616
435o64صيدله االسكندريهرانا خالد جعفر عبدالدايم فهمى
4114o1تجاره االسكندريهمحمد عمرو محمد السيد أحمد
4175o9تربية أساسي اسكندريةمى مصطفى محمد مكى محمود
هندسة الزقازيقمحمد جالل صالح مـــنصور العقده566375
41o776تربية اسكندريةاحمد علي زغلول عبد العال محمد
تربية طفوله الزقازيقاسماء شوقى عبدالواحد السيد512356
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37416oتربية طفوله كفر الشيخايه نصر عبده ابراهيم
195o45تجاره عين شمساسراء شريف ابوالمجد السيد
هندسة المـــنصورهالسيد ذكريا السيد محمد كشكه575554
2o4154اداب حلوانندى اشرف شوقى مرسى
748ooصيدلة الفيومسمر محمد حجازى احمد
37o723طب االسكندريهايناس صالح محمد محمد النوام
صيدلة الفيومشيرى حنا ابراهيم عبد هللا جرجس74836
هندسة اسيوطاحمد عاطف محمد ابوضيف811312
2251o9إعالم بنى سويفابتهال مجدى احمد فؤاد
صيدلة اسيوطاحمد مصطفى محمود على788598
3631o6اثار قنا جنوب الواديجهاد صبحى طلحة المتيت
تربية ابتدائي اسواننعمه احمد عبده حامد823476
34644oتجاره االسكندريهرودينا ايهاب احمد اسماعيل
تربية ابتدائي عين شمسامانى رمضان شــافعى توفيق محمد282799
78862oكلية طب االسنان جامعة أسيوطمصطفى احمد محمد على
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعمرو جمال الدين ابراهيم نواره231298
28495oتجاره بنهاشيماء عادل عبدالحميد ابراهيم صبيح
37o598تربية ابتدائي كفر الشيخهيام على مصطفى قطوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفيفيان ناجى حنا صادق154336
12o279حقوق عين شمسسيف محمد محمود محمد مـــنصور
تربية طنطاشرين مصطفى احمد فؤاد النعناعى486283
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانطه محمود فوزى عمار78978
اداب بنهااسماء مصطفى مصطفى محمد البطح284832
علوم كفر الشيخنادر محمد رمضان بسيونى الوكيل375915
تجاره بنى سويفدعاء صالح سيد حسين723984
طب اسنان طنطايحي جمال عمر جاب هللا442931
227o32طب بيطرى بنهااحمد سعيد محمد بيومى
تربية ابتدائى فرع وادى جديدفاطمة محمد حامد محمد748442
7o878رياض اطفال بنى سويفاسماء حسن ابو بكر محمد
تربية حلوانشهد السيد عبدالفتاح محمود268146
هندسة طنطاايناس عبد هللا عبد المـــنصف عبد هللا قاسم367611
تربية ابتدائي الزقازيقنيره محمود مـــنصور نصرهللا الشلفة638352
صيدله طنطاعال حسن مصطفى الحيت359822
19164oهندسة عين شمسمحمد فؤاد محمود ابراهيم عبادى
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسيمـــنى محمد محمد دسوقي647731
اداب عين شمسسلمى محمد توفيق حسين147138
تربية ابتدائي المـــنيامريم عاطف عبدهللا على718426
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفساره نورالدين محمد عاقولة64529
79o282صيدلة اسيوطهديل المعتز با محمد سيد
صيدله القاهرهمصطفى بدوى محمد الديب53827
تجاره طنطاالسيد احمد السيد عوض كامل357843
طب االسكندريهاسراء ابراهيم عبد الحميد ابراهيم337718
اداب سوهاجاسماء ابراهيم احمد محمد815764
37o362نوعية كفر الشيخايه مبروك عبده السيد محمد اللقانى
52487oصيدله الزقازيقتسنيم عادل عبدالباقى احمد محمد
73925oتربية ابتدائي قنا ج الواديشيماء عبده محمد ابراهيم
45o741طب طنطاامانى كريم الدسوقى الدكش
نوعية بنهاهاجر عبدالحميد رضوان الغراب228394
8o6759تربية ابتدائي سوهاجسلمى عادل عبد الكريم محمد
طب الزقازيقايمان حسين عبدالوهاب حسين احمد524784
تربية ابتدائي بنى سويفبطه احمد حسين عبد العاطي67386
هندسة الزقازيقخالد محمد مـــنصور محمد شورب641337
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6574o9تربية جامعة السويسناديه سمير عبد الراضى محمد
تجاره انتساب موجه االسكندريهرامي هشــام رفيق محمد ابراهيم422413
هندسة الفيومرانيا ماهر ياقوت حلقها457891
طب بيطري المـــنيااندرو امجد انيس قنديل717355
طب بيطرى المـــنصورهكريم محمد سيد احمد عبد ربه499572
5124ooاداب الزقازيقمريم خالد عبده محمود راشد
تربية االسماعيليهنورا عبدالعزيز راتب عبدالونيس653965
تجاره بنى سويفساجد عيد رزق علي78887
2943o6اداب عين شمسعبدهللا حسين محمد على دنانة
هندسة كفر الشيخمحمد عبد العظيم ابراهيم فتح هللا459665
73o336تجاره اسيوطرباب مصطفى عبد العزيز عبد السالم
تربية ابتدائي بنى سويفاميره رمضان محمد احمد69126
تربية المـــنصورهعمر احمد عبد الهادى عبده573681
8o6321كلية اآلثار سوهاجيمـــنى جمال حسن عبد المحسن
49o654تجاره المـــنصورهاسالم مدحت محمد أمين
هندسة المـــنياحلمى عزت احمد محمد المرسى سنجاب569886
تجاره طنطاياسمين ايمـــن عبدالعظيم خضر498559
صيدله القاهرهاحمد شبل عبدهللا تركى221897
تجاره بنهاسلمى عصام عبدالفتاح طه277325
21113oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد محمود يحى محمد
كلية البنات آداب عين شمساسراء اكرامى عبدالسالم عبدالمؤمـــن293464
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد ناصر عبدالعاطى محمد656945
تجاره انتساب موجه قاهرهنورهان خالد احمد محمد عوف31214
741o62تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمد عبد الغنى احمد بربرى
5o2191تربية جامعة دمياطعبد الرحمـــن عادل ابراهيم الدسوقى المصري
طب طنطامها مصطفى عبد الحميد الصاوي382885
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفالشيماء احمد محمد مـــنصور723515
81oo31تربية ابتدائي سوهاجعصام الدين احمد محمد محمود
طب االسنان المـــنيامونيكا رافت عطية باخوم714193
65o737دار العلوم ج القاهرهايمان احمد عبدالرحيم يوسف
3o3261اداب بنهاشيماء احمد عبدالمحسن عبدالفتاح
71o345تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد احمد حسن بغدادي
تربية ابتدائي دمـــنهوراسماء عامر احمد عبدالغنى429338
تجاره انتساب موجه  عين شمساسالم السيد يونس احمد194722
هندسة عين شمسمونيكا ماهر داود شــاكر116771
هندسة شبرا بنهانورهان عادل محمد مرسى الشقرى288364
هندسة المـــنيامحمد مجدى عبد الحميد حسين الطواب414685
صيدله االسكندريهاحمد محمد كمال يونس383253
تربية ابتدائي الزقازيقايه جمال كامل جاب هللا637861
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسابراهيم جمعه محمد عبدالقادر الشــامى458518
286o99كلية هندسة بنهاشيماء مسعد طلعت محمد سليم
اداب االسكندريهشروق ابراهيم السيد حسن339923
8o7o8صيدلة الفيوممحمد شعبان بدوى ابوسريع
تجاره القاهرهادم احمد فهمى محمد29592
37893oاداب كفر الشيخعزيزة عبد الحكيم عامر خميس
تجاره طنطامحمد عبد العال محمد العجيل362792
563o48تربية ابتدائي المـــنصورهايه اسامه حسن حسن الرفاعى
اداب المـــنيارواء زهير ممدوح عيسى717655
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود يحيى عزالدين حسن191724
56o313هندسة طنطاعبد الرحمـــن فتحى مقبل محمد صبح
1181o2تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى خالد عبد هللا محمد
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخفؤاد مصطفي فؤاد حسن شيحه375397
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اداب دمـــنهورريتا عادل فهمى مسعود بخيت423172
هندسة شبرا بنهامصطفى على محمود ابوبناية294375
تربية ابتدائي طنطااسراء مصطفى فتحى الجناينى494654
تربية قنا ج جنوب الوادىاحمد سليم عبده مدكور744536
اداب عين شمسشروق عبد المـــنعم عبد الحميد موسى127864
صيدلة اسيوطسماح زكي محمد حسين749493
اداب انتساب موجه حلوانمرفت سامى عوض هللا سمعان245783
79864oطب بيطرى اسيوطمونيكا نبيل مـــنيسى غالى
السن عين شمساالء احمد امين حسانين14166
تجاره اسيوطهشــام سيد عبد الواحد محمد788431
اداب المـــنياكيرلس عزت ابراهيم هندى727878
56o37oكلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةيارا مصطفى مختار على
5799o4طب اسنان المـــنصورهاحمد المتولى الحسانين عامر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد حازم محمد عبد العزيز91233
تربية عين شمسمى خالد محمد السيد الحسيسى289814
2o8882فنون تطبيقيه حلوانساره عمرو حمدى احمد الصاوى
52o67oصيدله الزقازيقمصطفى محمد مصطفى سليم عطيه
كلية البنات تربية عين شمسايه سعيد عبد القادر غرباوى153546
585o67السن عين شمسياسمين ايهاب السعيد قطب
6947oرياض اطفال بنى سويففاطمه احمد عيد على
تربية طفوله الزقازيقاسماء على سليمان محمود649858
صيدلة سوهاجمحمد صالح علم الدين حافظ816666
اداب طنطاسمر محمد على على الحصاوى492317
حقوق اسيوطنادين ياسر صالح الدين خشبه787725
تربية طنطازينب عبد السالم محمد السيد سالم496533
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانيمـــنى مـــنير مصطفى عبد الستار حماد144525
82o114كلية طب أسواناسراء قدرى محمد ابوالحمد
اداب المـــنيااستير عاطف رشدى نجيب726628
تربية ابتدائي بنهااحمد فتحى سليمان محمود حماد286387
نوعية المـــنيانجوان الحسين حسن الفكرى حسين713441
اداب القاهرهخلود عبده عبد هللا حداد148658
2134o9تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى عاطف عبدالعزيز عبدهللا
اداب المـــنيااسماء جمال فاروق عبدالرحيم729259
4979o9تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةمريم رضا مفيد سالمه مـــنصور
3o4267طب بيطرى القاهرهخلود جمال محمود محمد
6954oحقوق بنى سويفمحمد خالد عبد السالم قرنى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدعاء مصطفى محمد على788834
عالج طبيعى قناصفاء محمد عبد هللا مرسى822821
72o1o4رياض اطفال المـــنيا طالباتمـــنار محمد جمال حسن
اداب بنهااسماء محمود عبدالعزيز عبدالصادق حجاج278126
هندسة اسواناحمد ابوالعال جادالمولى الصغير741496
27oo94اداب حلواناحمد طارق احمد احمد
37395oطب كفر الشيخجمال عبدالناصر على عبدالعزيز عطا
تجاره القاهرهمريم احمد محمد غنيم118488
115o55تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا سالمة حنين سالمة
تربية المـــنصورهدعاء عبد هللا محمود جاد583774
56548oتربية المـــنصورهيحيى محمود حسنى الحسينى السروجي
اداب االسكندريهشيماء محمود مهدى محمدالحسان419821
66o876تربية بور سعيدايه محمود حامد رمضان صالح
تربية حلوانامانى مصطفى محمود عاشور59121
صيدله القاهرهندا عاطف محمود عبد هللا51913
اداب الفيومندا خالد محمد يوسف77952
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3o2893تربية ابتدائي بنهاسماح مجدى عبدالغنى مرسى قشوش
6466o5طب الزقازيقعبير حسينى عبد العزيز حسينى تهامى
35297oاداب طنطامحمود السيد عبد اللطيف السيد
38o398طب كفر الشيخشروق مدحت عبد الموجود خلف
261o96كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمهاب احمد محمد راغب
465o32اداب االسكندريهشهاب احمد عبد الوهاب محمود ابورمضان
تجارة قنا ج جنوب الواديساره سعيد محمد عبدالهادى خزبك238367
5414oهندسة القاهرهاحمد سعيد حلمى مرسى
صيدله القاهرهشريف على عبدالحميد محمد الشــافعى193295
اداب عين شمسساره اشرف حسن عباس299118
اداب الزقازيقمحمد سامي عبد العظيم صادق البحراوي512341
668oo3تجاره الزقازيقمحمد حفنى عبده احمدعامر
3659o6صيدله طنطااحمد ماهر محمد السيد عامر
8o8174تجاره سوهاجيوستينه رأفت ايوب سعيد
3o3267اداب الزقازيقفاطمه هادى ابراهيم الدسوقى
تجاره كفر الشيخعماد حبيب زاهر رجب رزق384749
5o3168تجاره جامعة دمياطإبراهيم جمال أحمد عبدالخالق
هندسة بني سويفاحمد حمدى عبد العظيم احمد61836
طب الزقازيقامانى ابراهيم احمد ابراهيم بكر637666
حقوق اسيوطعالء عقل يوسف محمد799487
طب بيطرى اسيوطشيماء محمد االكبر احمد محمد794428
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمحمد احمد رفاعى على المصرى584831
8oo8o5تربية رياضيه بنين اسيوطعمرو عبد الحميد محمد احمد
علوم بورسعيداالء حمدان ابراهيم ابراهيم مسعد عتمان661784
كلية حقوق المـــنيامحمد ياسر محمد غندور714396
تربية ابتدائي شبين الكوماسالم السيد عبدالرازق عبدالجواد235835
اداب عين شمسساندى اشرف صهيون ابراهيم268142
اداب حلوانندى اشرف جمال صالح198334
طب عين شمسيوسف حسن احمد احمد خضير189974
786o98كلية رياض االطفال اسيوطهاجر محمد محمود على
كلية الطب بقناهناء رشدى احمد على736475
تربية ابتدائي الزقازيقمـــنه هللا ابراهيم سالم ابراهيم648469
تجاره عين شمسعبد الرحمـــن حسين عبد الحميد محمد23567
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتمـــنة هللا عبد الظاهر محمد محمود745354
فنون جميله فنون المـــنيابسنت محمود هاشم محمد السيد417233
رياض اطفال المـــنيا طالباتآيه رجب توفيق حفنى727524
اداب حلوانطارق عصام احمد عبد الحليم154634
هندسة المـــنصورهساره احمد عصمت عبد الظاهر محمد خضر563579
تجاره عين شمسعاليه غياث رؤوف هادى الحبوبى114148
26923oاداب حلواناحمد عماد احمد محمد
تربية ابتدائي طنطاندا رأفت صالح محمد مرجان486879
صيدله الزقازيقاحمد محمد محمد ابراهيم524932
تجاره دمـــنهورمصطفى ايمـــن محمد عبد الحميد426298
تجارة قنا ج جنوب الواديأية عبد الرحيم محمود يوسف737673
3444o6اثار قنا جنوب الواديمحمود فتحى محمد على ابو نوفل
تمريض طنطا كريم مـــنير رياض الفيومى361922
هندسة اسيوطمحمد عالء الدين محمد احمد785248
تربية ش موسيقية االسماعيليةهبه على سليمان على669818
تجاره االسكندريهمحمد عادل على السيد416671
صيدله المـــنصورهمحمد سمير محمد على حميده495257
اداب المـــنياحسام محمود مصرى محمد715536
23734oتجاره جامعة السويسمحمد عاطف محمد على
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231o58هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالجابر عبدالغفار الهبله
هندسة اسيوطماجد مـــنير ملك حنين792423
224oo7طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالعزيز عبدالستار كريم
تجاره بنهاان عزت شكرى عزيز192337
تربية المـــنصورهعبد المجيد محمود عبد المجيد على طرابيه573855
752o65رياض اطفال الفيوم طالباتعلياء محمد عبدالرحمـــن احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن فتحى كامل احمد73725
27o585هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد مغازى فهمى مغازى
56o7o7حقوق المـــنصورهامال مصباح سعد الالوندى
هندسة حلواناالء اشرف سعيد احمد48924
طب اسنان المـــنصورهمرام احمد محمد ابواالنوار الالزق567161
اداب الزقازيقرضوى فريد ابراهيم خليل642594
صيدله الزقازيقندى خالد محمد السيد سيد احمد قويق585154
35o1o7تربية أساسي اسكندريةهاجر اشرف ثابت محمود احمد
تجاره عين شمسمحمد احمد نجدى السيد141876
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةاحمد محمد سالمان محمد سالمان17895
67o615عالج طبيعى القاهرهشيماء عبدالعزيز دسوقى السيد عبد النبى
تجاره اسيوطسهير على زيان على788118
طب بيطرى المـــنصورهفاطمه عالء محمود جاد الشعراوي563523
فنون جميله فنون حلوانهال زكريا محمد سيد43181
هندسة المـــنصورهمحمد ايمـــن السيد سعده491716
اداب دمـــنهورعمر محمد رفاعي ابراهيم335568
تجاره المـــنصورهمحمود عابد حسن صالح حسن564136
121o46هندسة عين شمسيوسف خالد حسين محمد
كلية طب االسنان جامعة أسيوطمهند محمد فتحى سالم786766
13o477كلية البنات تربية عين شمسعبير رمضان محمد جاد
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد على احمد محمد عبد هللا147883
234o63عالج طبيعى ج كفر الشيخنورهان محمد عبدالجليل كروش
صيدله طنطادعاء كمال موسي ابو المكارم359472
كلية حقوق المـــنياعمرو جمعة خميس عبدالجواد716455
2oo5o4اداب حلوانعبدالرحمـــن حمدى حسنى عبدالفتاح
66o98oتجاره بور سعيدندى محسن على محمد عبده العطلة
715o71نوعية المـــنيافاطمة مصطفى جاد حسين
5934ooتمريض المـــنصورة رحيل نشــات ماهر مصطفى رفاعى
تجاره المـــنصورهندا عبد الحكيم مرشد احمد 567846
تربية جامعة السويسياسمين صبرى فؤاد محمد659143
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةريم عادل عبد العزيز محمد عبد الجواد65358
2o7195كلية البنات تربية عين شمسمريم يوسف احمد فراج يوسف
715o2oهندسة المـــنيااحمد على فتحى عبداللطيف
صيدله الزقازيقهناء حسام الدين محمد عدوى647928
السن عين شمسمريم عصام محمد محمد133949
8oo248اداب اسيوطعبد الرحيم على يوسف مهران
تجاره القاهرهايه عالء الدين عبد الفتاح صابر137773
تربية ابتدائي عين شمستحيه عزمى محمد عيسوى بر295479
تربية حلواناسراء محمد ابراهيم محمود حسن التهامى56857
31o46كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسامـــنيه حمزه محمد محمد
57o593تجاره المـــنصورهكريم مصطفى مصطفى ابو ليله
طب بيطرى دمـــنهورفاطمة كمال أحمد محمد قريطم451817
73386oتجارة قنا ج جنوب الوادياحمد محمد عاشور حامد
71oo4oطب المـــنيامهند ايمـــن محمد احمد
اداب المـــنصورهنيره محمد محمد السيد573726
تجاره االسكندريهايه ابراهيم محمد ابراهيم عثمان417722
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تربية دمـــنهورنرمين أحمد وهبى لبيب النجار429896
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهاجر مـــنصور عبد الجليل زعفان56134
8o8483تربية ابتدائي سوهاجماريو طلعت السيد عزيز
كلية البنات تربية عين شمسهاجر صالح مصطفى ابراهيم287994
292o37هندسة اسيوطمصطفى اسامه عيد محمد عالم
82o12oكلية طب أسوانايه عبد الاله اسماعيل عواد
893o1تجاره بنى سويفيوستينا حبيب ظريف سليمان
كلية طب االسنان ج بنى سويفعبد الرحمـــن مصطفى جابر عايد65266
3468oطب القاهرهامل عالء عبد الهادى عبد الرحمـــن
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهاجر جمال عوض هللا السيد271137
36o117اداب طنطادينا خالد عبد هللا السيد زاهر
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتالهام حسين محمود حسين742877
37o797هندسة اسيوطحنان حسن عبد الفتاح احمد المالحه
24364oعالج طبيعى القاهرهفلایر احمد عبدالحميد محمد
26684oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد ابراهيم عيسى عوض هللا
كلية طب االسنان جامعة أسيوطرانيا مقبل جرس غبلایر794373
66o2o8كلية أداب بورسعيداحمد مـــنتصر احمد حسن السنباري
667o94تربية جامعة السويساحمد وجيه صالح الدين السيد
721o33تربية المـــنياتسنيم ابراهيم راضى ابراهيم
646o25طب بيطرى الزقازيقاحمد ممدوح محمود قاسم
32o35برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانساندرا عادل ثابت جرجس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعالء البحثى متولى محمد189931
السن عين شمسخالد على احمد محمود حماده416213
42442oتجاره انتساب موجه االسكندريهسمية شعبان علم الدين مـــنصور احمد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامانى رأفت عبدالعظيم الخولى232267
49175oتجاره طنطاامير محمد فتح هللا عليان
37o587تربية كفر الشيخايمان خليل محمد الروينى
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفياسمين حسن فوزى محمد69839
7447o2حقوق قنا جنوب الواديمحمد العزب احمد الراوى
صيدله الزقازيقامل عطا احمد فايد234647
364o69صيدله طنطالمياء شوكت محمد الجوهرى
طب المـــنيازينب خالد محمد محمد راضى726981
دار العلوم ج القاهرهاسراء اشرف سيد احمد صقر225948
صيدله القاهرهسلوى يوسف عبد العزيز محمود عثمان58112
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهمحمد سليمان سراج الدين على حسن381756
55o61صيدله القاهرهريمون عبد المجيد يوسف عبد المجيد
8o4954تجاره سوهاجمحمد حربى محمد احمد
83o797هندسة سوهاجاحمد صالح الدين خليل ابراهيم
تربية حلوانندى صبحي عفيفي خضر121744
طب المـــنياندى صالح الدين زكى السيد714212
58236oتربية المـــنصورهاميره مصطفى محمد عبده ابراهيم
هندسة االسكندريهأالء طارق محمد محمد الغمري455413
اداب المـــنصورهايمان سمير عبد اللطيف على مصطفى572482
27o457هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد سامح عبدالمجيد عبدالعال
487o86طب المـــنصورهشيماء محمد احمد اسماعيل احمد
125o2oتجاره انتساب موجه  عين شمسمصطفى محمود محي الدين مصطفي
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء محمد محمد مصطفى218653
طب اسنان طنطاروضه عبدالحميد عبدالمحسن القرشى216512
218o94هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد ممدوح سعود الدكر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى حسين اسماعيل عبد الحليم119132
فنون جميله فنون ج االسكندريهمحمد اشرف السيد مالنه426223
591o97تربية ابتدائي المـــنصورهموده نهاد محمد المهدى عبد الرحمـــن
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2861o9تجاره بنهااحمد زكريا فرج زكريا
تجاره بنى سويفكريم حسني على حسن19241
تربية حلواننعيمه رمضان احمد الهادى47533
59238oتجاره المـــنصورهنعايم القطب السيد عبد هللا السيد
2833o3صيدله عين شمسنورهان السيد رشــاد السيد
73o594نوعية المـــنياسلمى عثمان انس عثمان
1529ooاداب حلوانعمر محمد بسطاوى النوبى
تربية دمـــنهورشروق عبد العاطى محمد عبد العاطى النحال428592
4494o7طب طنطاامـــنيه ابراهيم عبد المقصود ابراهيم ابو جنينه
742o64صيدلة سوهاجعبير حسانى عبد القادر حسين
هندسة كفر الشيخاحمد نبيل عبداللطيف البدالى381478
تربية ابتدائي شبين الكوموسام محمد عبدالسميع محمد نصار228992
73153oاداب قنا ج جنوب الوادىاسالم عبد الحميد صابر وزيري
3o3483تربية ابتدائي بنهاسارة جمال الدين صالح الدين احمد
3o674هندسة القاهرهفادى ماهر حكيم خليل
طب المـــنصورههدى عالء عبد الرحمـــن السيد محمد578126
154o44اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةعلياء ابراهيم محمد ابراهيم
طب بيطرى سوهاجنعمه يسري رياض احمد818439
تجاره االسكندريهمحمود يسرى احمد السيد ابوزيد421999
724oo9تجاره بنى سويفمريان فيليب لويز غالى
صيدله االسكندريهصموئيل اسامة يوسف استانيس436214
تجاره عين شمسعبدالرحمـــن محمد سيد خليل288964
طب طنطامحمد حامد احمد الحيله358149
43o49oنوعية فنيه االسكندريهيارا احمد ابو الفتوح الفخراني
اداب حلوانفاطمه الزهراء محمد محمد اسماعيل مرسي36321
نوعية الزقازيقندى ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم515136
595o61صيدله المـــنصورهرنيم وليد السيد السيد راضى
154o67تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين عمرو مصطفى عبد العزيز
تربية بنى سويفبسمه نادي صدقى زكى67277
1497o9طب القاهرهمحمد اسامه غريب كامل
كلية هندسة بنهامحمد على خليل محمد ابوحسين226934
2271o6كلية هندسة الطاقة بأسوانعمار ياسر محمد حسين عزب
تجاره االسكندريهمحمود مـــنصور فرج كريم416387
هندسة االسكندريهاحمد ايهاب احمد ابراهيم يوسف413987
صيدلة بورسعيدشيماء عبد اللطيف جاد عبد البصير583729
تجاره بنهامحمد ابراهيم محمد شلبى58663
تربية بنهااميره عمادالدين السيد عطا محمد285365
423o66تربية أساسي اسكندريةمانويال متى جاد جاد  الرب ابراهيم
64oo5oتجاره عين شمسهبه السيد موسى السيد زارع
7494oاداب الفيومايه حسين عبد التواب محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهعمر مـــنصور محمد سالم محمد135828
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسعبد الرحمـــن أشرف محمد حافظ حسن415291
تجاره عين شمسساره وليد السيد حامد146513
تربية أساسي اسكندريةمريم وديع شكرى يوسف موسي411644
116o21فنون جميله فنون حلوانرنا هشــام محمود شكري
رياض اطفال المـــنصورهايه عليوه عبد المـــنعم احمد شلبى586488
65326oهندسة االسماعيليةمحمد حازم حسني يوسف
796o23تربية اسيوطفاطمه شعبان عبد الحميد ثابت
تجاره الزقازيقتسنيم محمد حسن محمد ابراهيم645784
29o9o3تجاره عين شمساحمد اسامه عليوه عبدالمعطى الثقبى
طب اسنان االسكندريهاحمد مـــنصور ابراهيم أحمد الصعيدى443694
هندسة المطريه جامعة حلوانياسمين ابراهيم محمد احمد يوسف194968
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تربية ابتدائي شبين الكومدينا ياسر عبدالستار طعيمه214692
12o26oحاسبات ومعلومات عين شمسمرام حسام مصطفي علي غانم
58833oتربية المـــنصورهمحمد عرفات عبده عرفات احمد
8o1279تربية ابتدائي اسيوطمصطفى محمد عبد الرحيم محمد
647o18طب الزقازيقاحمد محمد عبدالقادر ابراهيم
5o59o3عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد محمد سعد الدين طه فتح الدين
2o5849هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد احمد سعيد عبد العزيز زهران
تربية ابتدائي الزقازيقمـــنار عثمان محمد احمد ابراهيم649187
5182o1صيدله الزقازيقيسرا عماد صالح الدين عبدالعاطى
هندسة الزقازيقمحمد شــاكر السيد احمد محمد سمعان644916
5o4218صيدله المـــنصورهاحمد زكريا حسن عبد السالم عبد ربه
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاالء عرفات محمود عبد المجيد89236
57o868هندسة كفر الشيخحسن عوض ابو الفتوح حسنين
271o38تجاره عين شمسساره احمد يسرى حسين محمد
اداب المـــنصورهفتحيه عبد الصبور النبوى النجار569437
نوعية الزقازيقايه محمد عبد الحميد محمد الشحات643429
15o868اداب الفيوماحمد حسن عبد العليم صالح
كلية البنات آداب عين شمساميره احمد حامد الدسوقى268384
59o121تجاره المـــنصورهياسمين الشربينى محمد صابر احمد يوسف
اداب عين شمساحمد رمضان على مصطفى196874
213o81هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسالم محمد عبدالمعطى ابوخضره
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشكرى محمود شكرى البنا227244
طب المـــنصورهامانى عمرو محمد عبد الحليم عوض567945
2o4248اداب القاهرهمروه عماد سعيد السيد سالم
2866o9تربية ابتدائي بنهامحمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح
64o528اداب عين شمساسماء احمد ابراهيم ابو دخان
عالج طبيعى القاهرهاحمد محمد محمد فريد الجندى144426
8o848تربية الفيومميار شريف حماده على
اداب االسكندريهمارينا ايوب فرح عبد هللا  فرح423227
اداب انتساب موجه بنهاليلى عبدالرازق عيد عفيفى284977
194o54هندسة عين شمساحمد حمدى احمد حسين
تربية ابتدائي طنطاايمان عبد المؤمـــن محمد المحمدى عبد هللا498176
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد صبحى عبده محمد مصطفى227569
3o775هندسة عين شمسمصطفي محمد عبد هللا محمد
51o33oنوعية الزقازيقمى نادر محمد رجب
3o995كلية البنات تربية عين شمسمـــنة هللا محمد محمد ابو الفضل
749o37اداب فرع الوادى الجديددعاء سعد سيد ابراهيم
هندسة القاهرهمحمد مدحت كامل محمد شــاهين135597
429o2oتربية دمـــنهورايمان هالل عبد الواحد هالل جبريل
37o411نوعية كفر الشيخغاده عبدالحليم محمد صالح
صيدله طنطااحمد صالح محمد توفيق565815
تجاره الزقازيقمصطفى محمد ابراهيم احمد يوسف584174
12o938تخطيط عمرانى القاهرهميار محمد سيد ابو السعود
تربية أساسي اسكندريةرانا فتحى شعبان محمود عبدالواحد423619
تجاره االسكندريهرانيا ابراهيم احمد محمد علم الدين348724
تجاره طنطاخالد سعيد عسران صقر العمروسى352886
339o46تجاره االسكندريهمحمد السيد محمد حسين فرج
تربية رياضيه بنين اسيوطاسالم محمد مهني مرسي799456
45523oهندسة االسكندريهمؤمـــن ابراهيم احمد جاد هللا عبد الالهى
8o7969تربية ابتدائي سوهاجالحسن السيد محمد عبد الرحيم
662o41كلية أداب بورسعيدبسمه خالد محمود عبد هللا ابراهيم
46o675كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخفاطمة صبحي احمد محمد السيد الخطيب
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كليةاسمجلوس
تجاره الزقازيقاحمد سامى الدمرداش الصادق525111
تربية المـــنصورهمحمد محمد الرياشى راغب شلبى بنه579181
تجاره المـــنصورهمحمد محمد سالمه الحلو577676
اداب الفيومعبد السالم محمود عبد السالم عبد العليم77139
رياض اطفال االسكندريه طالباتهند نجيب محمد السيد67886
431o6هندسة المطريه جامعة حلوانبسنت مجدى عبد العزيز المليجى
5o3787تربية جامعة دمياطياسمين محمد مرعى حموده
2353o5هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد زكريا عبد هللا محمود اسماعيل
تجاره الزقازيقندى طاهر صالح احمد ابراهيم637965
375oooتجاره كفر الشيخاحمد محمداحمد زكي فودة
8oo179تربية ابتدائي اسيوطرانيا محمد حسن بخيت
تربية حلواناحسان سيد ابراهيم محمود34118
تجارة جامعة الساداتمحمد وجيه إبراهيم جاد الرب عامر427166
تربية ابتدائي الساداتاسماء حسن فتحى حسن225476
هندسة كفر الشيخعلى وجدى عبدالسميع األطير381527
تربية ابتدائي عين شمساميره على سيد سيد الحاكم57862
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد تونى ابو سريع تونى ابراهيم56742
تربية عين شمسجهاد فايز عبدالمحسن عبدالرحمـــن298913
تربية المـــنصورهمحمد السيد سرور محمد573687
27o62oاداب عين شمسايمان ذكرى بكرى فكرى
هندسة المـــنصورهمحمد مصطفى حلمى مصطفى السخاوي562743
طب عين شمسفاطمه الزهراء جمال على عفيفى283287
3544o1تربية ابتدائي طنطاأميره محمد عبد الحميد محمد عبداللطيف
حقوق القاهرهفرح حسن على حسن على مـــنصور114429
نوعية االسكندريهروان كامل مدحت الغول429716
اداب قنا ج جنوب الوادىمحمد حماده عبدالمعبود الطيب745753
كلية األلسن بنى سويفامانى محمد على عبد الحميد79696
اداب انتساب موجه القاهرهشهاب مصطفى عبد الرحمـــن مصطفى عمران19738
33854oتجاره االسكندريهاحمد حمدى عبدالاله محمد
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةنورهان ايهاب محمد راضى215419
تربية عين شمسكريمه ابوسريع محمد حسنين271658
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد اشرف احمد محمد121376
صيدلة سوهاجاحمد محمد جابر عبد الجواد785417
طب اسنان القاهرهنادر ناجى كامل خله192651
تربية العريشهيا عالء حسين مغربى665486
هندسة المطريه جامعة حلوانعمر محمد احمد محمد المهدي118142
2o7496اداب حلوانرانيا محمد عبدالنعيم زايد
نوعية الزقازيقشيماء عماد عبدالهادى زامل637918
صيدله حلواناسراء محمد عبدالفتاح سيد احمد فايد231963
هندسة حلواناحمد اسامه محمد على267527
198o43تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد عبدالعال محمد عبد المعطى
3o466oصيدله الزقازيقيسن عبدالعزيز يسن محمود سليمان
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىعبد الرحمـــن وجيه سالمه محمد سالمه641579
تربية بنى سويفاسماء صبحى محمد ابوسيف66143
فنون جميله فنون المـــنياساندرا بهجت توفيق سلوانس719713
علوم االسكندريهريتا سليمان تغيان سليمان435512
1412ooتجاره عين شمسهدير محمد على ابراهيم
تربية اسوانفاطمه مـــنصور مصطفى قناوى823628
357o43هندسة طنطاعبد الرحمـــن اشرف محمود عادل مرسى
67o145تربية ابتدائي بور سعيدمى هشــام محمود عباس سليمان
41o1o5فنون جميله فنون االقصرروان عبد الحميد حسين عصمت عبد الحميد الوردانى
23686oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةنهى مسعود السيد السيد بكر
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كليةاسمجلوس
36o567تربية طفوله طنطااسراء عبدالفتاح عبدالمجيد الغريب جعفر
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحيم السيد عبد الرحيم محمد حجازى235356
8o1414تربية اسيوطعائشة زينهم ابراهيم محمد
293o18اداب انتساب موجه عين شمسممدوح محمد احمد ممدوح عاشور سيف
تجاره طنطايوسف محمد زكريا ابراهيم موسى497118
14o399اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةاالء احمد الشحات صقر
29916oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى جالل معوض محمود
تربية ابتدائي طنطااسراء يونس يونس محمد مرعى354877
اداب عين شمسهاله محسن حسنى حسن271144
كلية األلسن بنى سويفدعاء جابر جمعه عويس69871
طب االسكندريهمريم محمود جمعة علي احمد437598
5o7959هندسة بور سعيدرانيا مصطفى حسن مصطفى درغام
اداب القاهرهاحمد صالح عطيه محمد هيبة57529
اداب حلوانرنا رجب على محمد152138
تجاره االسكندريهمحمد مجدى شوقى عبدهللا عبد اللطيف344345
36o1o4تربية طنطاايمان خالد عبد المقصود ذكى عبد الجواد
13oo29تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا محمد رجب حسنين
نوعية الزقازيقاميره على السيد محمد على649537
تجاره بنهامحمد على على عبدالنبى محمد ابو عريشة292623
74921oتربية فرع الوادى الجديداحمد محمود سيد يوسف
طب بيطرى بنهامحمود السعيد مـــنصور عبده262917
2789o5نوعية بنهامها عاطف ابراهيم محمد جاد
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةغيداء محمد حسن السيد بالل222616
424o91تربية أساسي اسكندريةدينا محمد عبد النعيم بخيت عبد العال
46o3o6هندسة االسكندريهمحمد احمد ابراهيم امين  السرسي
351o6oطب االسكندريهمايرا بشرى محروص أقالديوس
حقوق بنى سويفاحمد ناجح سيد عثمان66587
حاسبات ومعلومات االقصر ج جنوب الوادىسامر سمير صبحى سعيد785673
تربية العريشريم اسامه حسين حمدى665419
644o34اداب الزقازيقاميره محمد تهامى محمد سعد
741o72تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد محروص عيد محمد
29441oكلية البنات آداب عين شمسشيماء محمد عبدالمطلب محمد عبدالرازق
نوعية عباسيههدير حماده عبدالرحمـــن محمد احمد288478
2931o6التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى اسامه فؤاد ابراهيم جلجل
اداب المـــنصورهدنيا عبد العليم عثمان البيومى على591846
عالج طبيعى القاهرهساره عصام عبدالهادى علي غانم193169
34o861تجاره االسكندريهمحمد أحمد السيد توفيق مصطفى
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسشرين اشرف محمد خضارى657519
35587oاداب طنطامحمود سالم طه عبد الفتاح الحداد
اداب الفيومامانى على فكرى محمد76188
371o84حقوق طنطامحمد محمود عاطف زيادة
كلية الطب بقناخالد طلعت محمود طلب735882
8oo5o4نوعية اسيوطانجى بهجت دانيال توفيق
تربية ابتدائي كفر الشيخايه احمد عطيه عليبة372791
29498oتربية عين شمساسراء سعيد امين عبدالفتاح
هندسة االسكندريهسهى اسامه محمد قاسم454512
كلية الطب بقنااحمد رمضان محمد عبدالرحيم743416
745o7oتربية قنا ج جنوب الوادىكريم احمد عابدين محمد
اثار القاهرهمريم عادل يوسف خير بطرس652166
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدهللا محمد عبدالفتاح صقر234825
293o85اداب انتساب موجه عين شمسفاطمه جهاد عبده محمد السعدنى
14379oالسن عين شمسفايزه محسن محمد عبد اللطيف
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اداب اسيوطمحمد بدر شوقى عبد الرحمـــن791927
نوعية المـــنيااتشــارلز محروس ناعوم صليب714634
كلية حقوق المـــنياساره احمد فهمى محمد723831
58o955هندسة المـــنصورهعمار مصطفى سعد اسماعيل العوضى
492o23اداب طنطاإيمان طارق محمد مصطفى
اداب سوهاجمها على عبد الراضى امين818346
57o453طب بيطرى المـــنصورهمى محمد عوض احمد محمود شوشه
295o34تربية بنهاخلود اشرف صالح عباس محمد
58752oهندسة الزقازيقمحمد احمد محمود السيد
تجاره القاهرهسها محمد محمود طه17695
3622o1كلية هندسة بنهاايهاب محمد عبدالفتاح الشنوانى
عالج طبيعى ج كفر الشيخدنيا طارق عبد العظيم ابراهيم563224
صيدله االسكندريهشروق محمود عبداللطيف عبدهللا السيد434378
حقوق عين شمسمختار محمد مختار ابواليزيد296828
338o46تربية طفوله اإلسكندريةيوستينا عزت فايز رزق
السن المـــنيااميره محمود عبده جمعه296278
هندسة الزقازيقمحمد عصام محمد عبد المعطي524989
اداب االسكندريهمحمد سامح سعيد مطر335583
12455oصيدله القاهرهاحمد مجدى محمد اسماعيل
36o41اداب القاهرهصفاء حسين مصطفي محمد هندي
56o432صيدله المـــنصورهايناس اسامه محمد محمد الشحات
تجاره االسكندريهنادين عالء دسوقى ابراهيم يوسف346281
هندسة حلواننرمين مصطفى امين محمد58624
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء عبده ابراهيم الدسوقى محمد219658
36248oهندسة طنطاميسره هانى ابو الفتوح ابو المعاطى ابو الوفا
صيدله االسكندريهمرام محمد طاهر برغوت447117
حقوق بنهابسمه محمود كامل سالم قناوى283778
تربية ابتدائي بنى سويفاسراء رمضان احمد سعيد63737
اداب انتساب موجه القاهرهنرمين عاطف فتحي تاوضروس21615
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد اسامه لبيب ذيد223847
15o651تجاره القاهرهمحمود احمد محمد توفيق
38488oطب بيطرى كفر الشيخمصطفي السعيد مصطفي غطاس
2o7532تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةسميحه مصطفى محمد ابراهيم
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمرو محمد عويس محمد فرج23616
هندسة االسكندريهمايكل ابراهيم سامى خليل414674
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرقيه عبدالمرضى احمد ابو سليم228627
72o39اداب الفيوماحمد عصام رجب عبد المطلب
هندسة عين شمسمحمد احمد فاروق بيومى عشماوى191286
طب بيطرى جامعة الساداتغاده طارق عمر ابراهيم225447
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةامـــنيه مـــنصور سليمان ابراهيم سليمان121965
سياحه وفنادق المـــنصورةآالء وهبه وهبه الدخاخنى495758
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد على شعبان على583579
153o36تجاره وإدارة أعمال ج حلوانحسام هشــام حمدى بيومى
4197o6تربية اسكندريةميرنا نصر شكرى توادروس
2162o4طب طنطاارينى ناجى جورجى عبدالمسيح
رياض اطفال بنى سويفايمان سامى حسين محمد66149
كلية البنات آداب عين شمسناريمان ناصر محمد طه نصار293823
677o2هندسة المـــنياعبد الرحمـــن عمريطى محمد عواد
نوعية الزقازيقسماء على احمد محمد حسن649185
اداب سوهاجياسر محمد عبد السميع عبد العال814743
صيدله عين شمسماريز فايق جورج رزق132241
5835o4نوعية المـــنصورهنورا عبد العزيز سعد ابراهيم
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تجاره القاهرههشــام عبد الرحمـــن محمد عبد الباقى ابراهيم56754
علوم القاهرهندى محمد صالح عبد هللا132253
56o76oاداب المـــنصورهرنا محمد عمران السيد بيومي
حقوق اسوانمحمد فوزى احمد مدنى741473
3o4727طب بنهاهند احمد سعيد رياض هالل
286o33صيدله الزقازيقتغريد جمال الدين احمد اسماعيل
13319oتربية حلوانمحمود محمد محمود سعد على
4187o7اداب انتساب موجه االسكندريهمصطفى ممدوح محمد على
8o9752تربية طفوله سوهاج طالباتوفاء جمال سالم احمد
اداب الزقازيقاسراء الشحات احمد عبدالكريم668889
طب االسكندريهسيف الدين ياسر سيف الدين احمد سيف الدين442717
نوعية الزقازيقيمـــنى محمود سليمان السيد امبابي645831
56421oصيدله المـــنصورهعمرو سامح محمود محمود فرحات
655o16تربية ابتدائي االسماعيليهمحمد مجدى محمد حسين
تربية ابتدائي طنطاابراهيم السيد ابراهيم  السيد الشيخ497641
662o36تربية ابتدائي بور سعيدايه محمد ابراهيم عبد الفتاح عبد الفتاح
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاحمد مـــنصور نصر حسن خالف224419
تجاره بور سعيدمـــنه هللا محمد عبده كمال عبده636865
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورريهام جمال بدرمحمد حمادة جعفر449268
تربية اسكندريةاية حسن الشــاذلي احمد عبد القادر349985
حقوق القاهرهشهاب صالح مصطفى محمد124962
هندسة المـــنياعبد هللا عصام أحمد الرفاعى على718118
3615o3تربية طنطافارس اسامة زكريا محمد عجاج
هندسة االسكندريهشريف محمد ابو اليزيد ناجي345373
تجاره عين شمسدنيا محمد عبدالعليم عبدالرازق282844
2386o6طب بيطرى اسيوطمبارك محمود مبارك محمود
هندسة االسكندريهمايكل يوسف جرجس بسخرون جرجس456176
طب القاهرهفتحيه عبد المـــنعم السيد احمد ابو طالب152326
66oo4رياض اطفال بنى سويفرحاب رمضان سليمان حزين
هندسة الزقازيقاحمد صالح الدين محمدى محمد512537
515o89اداب الزقازيقسارة عماد الدين تهامى ابراهيم
فنون جميله عماره ج حلوانعمر عبد الوهاب عبد اللطيف خضر114718
السن عين شمساسراء حمزه محمد حمزه145249
5oo726كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةغاده السيد ابراهيم حسن
19131oتجاره عين شمسيوسف محمد ايمـــن زكي محمد مـــنصور
اداب الزقازيقعهود عصام عبد القادر محمد حسن515764
السن المـــنياميرنا كرم هابيل دانيال713439
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى سمر عفيفى درويش274354
تجاره المـــنصورهاحمد صالح محمد عبد المقصود587417
58476oرياض اطفال المـــنصورهصباح محمد السيد بدوى كبير
تربية بنى سويفمحمد وليد محمد سيد68958
45o795كلية الصيدلة ج الساداتبشرى محمد احمد عبدالمعطى على
تجاره المـــنصورهايه رضا ابراهيم هالل585248
138o7oصيدله القاهرهنورهان صالح عبد المجيد محمود
تربية العريشدياب يحى دياب عطوة  مصبح665271
اثار قنا جنوب الواديعبير عمرو محمد عبد النبي35112
تربية ابتدائي اسيوطغاده حمدى عبد الجواد طلبه792799
4o738تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت مصطفى عوض ابراهيم
نوعية بنهاهاجر احمد محمد محمد277291
اداب االسكندريهاالء على مرسى محمد مرسى348246
2258o5هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعال عزت شحات محمود
نوعية كفر الشيخساره عبد الرازق على حمدان378918
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7o376رياض اطفال بنى سويفايه صالح عباس محمد
42o892اداب االسكندريهاحمد محمد خليل ابراهيم
56184oاداب المـــنصورهوليد خالد احمد احمد موافي
232o16طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةدينا عبدالعزيز عبدالمطلب رجب
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةامـــنيه عصام رزق السيد بكر232546
2o6285فنون جميله فنون المـــنياميار ممدوح سيد عطيه
صيدله الزقازيقماريو ماهر وليم ناشد بولس635717
226oo2عالج طبيعى ج كفر الشيخدينا سيد احمد عبدالنبى ناصر
تجاره المـــنصورهندى خالد محمد رفعت على علي563124
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسماء حلمى مصطفى محمد811537
 تربية الساداتاميره عامر السيد عبدالغفار224866
7483o4تربية فرع الوادى الجديدإهداء السيد أحمد عبدالنعيم
تجاره االسكندريههبة حسن السيد محمد351458
244o44طب بيطرى جامعة الساداتاحمد شحاته يوسف عبيد
565o27تربية ابتدائي المـــنصورهحسناء عادل عبد الحق على حسين
تجاره القاهرهحسام محمد احمد علوانى269415
طب االسكندريهاسراء محمد مختار قاقه369326
تربية طفوله اإلسكندريةروان محمد حسن علي السيد423169
3o165صيدله القاهرهاحمد محمد عبد الغنى محمد يحى
422o21تربية أساسي اسكندريةمؤمـــن سعد محمد مصطفى
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسرانيا اشرف فاروق حامد658734
فنون جميله فنون المـــنياهاجر عبد الرحيم محمود محمد723429
56oo48طب بيطرى المـــنصورهتسنيم السيد عبد الرحمـــن السيد يوسف العراقى
هندسة عين شمسمريم عماد محمود محمد262527
447o1تربية عين شمسياسمين ابورواش عبد الغفار سيد
هندسة المـــنصورههشــام حسنى محمد الصغير حفنى عبد الرحيم566457
577o22طب المـــنصورهاسراء هاشم االياس محمد رمضان
4882o8طب المـــنصورهفاطمة ابراهيم عبد الحميد مـــنصور
تجاره الزقازيقأّية محمد عزيز عبد السالم الغندور514543
تجاره القاهرهمحمد عبد النبى سالمه على55256
اثار القاهرهمـــنى هشــام محمد محمد31691
19475oتجاره انتساب موجه  عين شمساسراء محمد هانى محمد التابعي محمود قرين
358o74تجاره طنطاعبد الرحمـــن ناجد عبد المقصود الشــامى
1994o5هندسة القاهرهاحمد ناصر رمضان مرسى
كلية التربية الفنية ج المـــنيابيشوى سامى فهمى نظير728557
7o553صيدله بنى سويفدعاء ابوالخير مرسي محمد
تجاره بنهاعبدالرحمـــن عصام عطا عبدهللا284165
717o3تجاره بنى سويفدينا جاسر صالح محمود
تجاره بنى سويفمحمود ابراهيم على السيد717574
8o8o49تربية ابتدائي سوهاجشحاته ابراهيم شحاته عبد الاله
هندسة بور سعيدمحمد حسن السيد احمد امين663295
2145o7تمريض شبين الكوم المـــنوفيةمـــنى رسالن محروس اسماعيل دعبيس
23716oتربية الغردقة جنوب الواديسلمى سعيد محسن محمود
هندسة اسيوطخالد صبرى على الشــافعى محمد591515
هندسة بني سويفنورهان فتحي جابر مصطفى63451
تجاره عين شمسمصطفى محمد عفيفى عبدالوهاب السيد287184
3533o5اداب طنطاعبدالحكيم عبدالعزيز شحاته مرسى قتا
تجاره انتساب موجه قاهرهريهام احمد محمد مصطفى27122
35o827فنون جميله فنون ج االسكندريهمريم ذكرى شنوده عبدهللا
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمود محمد عبدالرازق يونس جاب هللا436519
هندسة االسماعيليةسليمان محمد سليمان محمد سليمان656633
فنون جميله فنون حلوانميار محمد السيد محمد الروحى192527
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طب اسيوطهاجر محمود حماد حسن794555
23424oتربية شعبه طفوله م. السادات طالباتامينه حسن عبدالفتاح يونس
21o585اداب انتساب موجه القاهرهاحمد محمد سعد مصطفى
تربية عين شمسعادل اشرف سمعان ثابت141826
طب بورسعيدعمر اشرف عبده السيد محمود592269
طب المـــنصورهخالد على عبد الرؤوف احمد محمد رضوان591119
اداب الفيوممارينا عادل سامى حنا72447
12315oتجاره عين شمسمؤمـــن احمد محمد احمد فضه
5o15o1تربية جامعة دمياطنرمين محمود عطيه العشماوى
اداب حلوانمسعد محمد عبد المولى عرفات139214
225o87طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةكريمه عصام سعيد الصياد
كلية الطب بقنامـــنار خالد عبد هللا احمد758167
اداب انتساب موجه االسكندريهسلمى صالح صبره احمد صبره348292
تجاره عين شمسعلى نبيل طه على127263
38oo41تربية كفر الشيخمها محمد محمد ابراهيم سبل
كلية الخدمة االجتماعية التنموية بنى سويفاحمد فايز فتحى عبد الصمد61185
8o95o7تربية سوهاجدريه عوض احمد عبد الرحيم
29o268تجاره انتساب موجه  عين شمسكريم صبرى موسى على ابراهيم
اداب القاهرهندى ممدوح شحاته جميل151849
12o519تجاره عين شمسيوسف اشرف سعد عزيز
اداب دمـــنهورعماد عبدهللا محمد عبدهللا النجار427376
132o36اداب القاهرهدينا حمدى على محمد
5o889هندسة القاهرهعمر السيد عبد المجيد مهدى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسامح عبد الحليم رجب قطب77856
657o76كلية اآلثار سوهاجعبدالرحمـــن جمال محفوظ محمد
722oo3تربية رياضيه / بنات المـــنيااسراء شعبان حمدان احمد
تربية بنى سويفامانى رمضان احمد فراج69119
تربية ابتدائي بنى سويففاطمه ادريس حسن عبد الوهاب64532
8o4499هندسة اسيوطمصطفى حسام خلف احمد
صيدله االسكندريهانجى مجدي عبدالحميد محمود حسن433936
148o7هندسة القاهرهامانى بهاء الدين مصطفى محمد عبد الهادى
اداب االسكندريهاحمد ناصر السيد محمد السيد338412
66oo8oتربية بور سعيداحمد محمد محمد على الشرقاوى
تربية طنطاايه محمد ربيع ابراهيم عبد الحميد شيحه367741
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةامـــنيه خالد سعد حسن عطيه216921
58868oتجاره المـــنصورهمحمد ايهاب بهجت محمد صالح
تربية طفوله شبين الكومرحاب كمال عبدالرحيم مصطفى215319
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانمحمد أحمد وهب هللا نوبى746865
تربية ابتدائي المـــنياايمـــن سالم محمد على724972
هندسة كفر الشيخمحمود محمد حسين بكر381581
تربية ابتدائي بنى سويفاسالم خالد فتحى حسن61293
6o623هندسة القاهرهمحمد نادى سيد سالم
38o184تربية طفوله كفر الشيخإيمان محمود عبدالرحمـــن محمد يوسف
نوعية الزقازيقهمت السيد على مسلم642538
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى محمود على عبد الحافظ54334
282o29هندسة شبرا بنهااسالم مصطفى محمد ابراهيم
تجاره القاهرهمريم احمد محمد على محمد46458
تربية أساسي اسكندريةندى شعبان احمد عبد العال شعبان422981
4199o4رياض اطفال االسكندريه طالباتسهيله مـــنير محمود عثمان سليمان
36o51التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةفاطمه مـــنجود عبد المجيد بدر
3oo812طب بنهاسلمى طارق مغاورى محمد خليفه
8o7785 تربية ابتدائي سوهاجريم ثروت على محمد
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تجاره اسيوطانجى فرج هللا عزيز غالى726665
تربية الفيومماريان يونان عبد المسيح يعقوب74372
تجاره القاهرهميرنا كمال محمود حسن ابراهيم فايد124316
5o5o45اداب جامعة دمياطنورهان مصطفي مصطفي عبده الشبكي
هندسة االسكندريهاحمد عبد الغني ربيع محمد محجوب457354
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمريم رزق حنا بشــاره71433
12742oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر ايهاب اسماعيل احمد السيد
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد شريف مبروك راضى233166
8o3944تجاره سوهاجمحمود عبد الحكيم عشرى خليل
كلية البنات تربية عين شمسرقيه مصطفى اسماعيل سليمان287924
5o1176سياحه وفنادق المـــنصورةعمر احمد صالح حسان
تجاره عين شمسمحمد اسامه محمد عبدالسالم296412
صيدله المـــنصورهبراءة احمد اسماعيل اسماعيل489548
74o453صيدلة المـــنياحسناء حسن عبد العزيز مـــنصور
تربية ابتدائي سوهاجوالء ناصر عبده محمود817558
تجاره عين شمسمـــنة هللا احمد على احمد144862
14o6o9كلية البنات آداب عين شمسنيره محمد شكرى محمد خليل
صيدله طنطامى هشــام ابراهيم مدكور364483
تربية ابتدائي بنهااحمد يحي عبدالموجود متولي276263
اثار القاهرهيؤنا رمزى ممتاز جابر298342
تجاره االسكندريهعمر احمد بدوى عبد المحسن418979
تجارة قنا ج جنوب الواديناردين مدحت شكرى فلسطين237191
اداب المـــنياهاجر مـــنتصر زهنى محمود713957
3827ooتربية كفر الشيخناهد يوسف يوسف قطب الجوهرى
اداب عين شمسشروق رمضان محمد صالح134916
تربية ابتدائي الزقازيقالسيد حسين السيد حسين عليان511637
5o758oطب بورسعيدحامد السعيد السعيد السعيد قنديل
تخطيط عمرانى القاهرهاحمد عادل عبد السالم حافظ16769
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد طارق محمد رضوان24233
71o871طب المـــنياسيلفيا سليمان صدقى سليمان
2126o6تربية رياضيه بنين شبين الكومكريم طارق محمد بهى الدين محمد صقر
تربية ابتدائى فرع وادى جديداحمد محمد صابر عبد هللا748183
هندسة المطريه جامعة حلواننورهان عادل سعيد النجار17778
13o22كلية األلسن ج أسوانمروه محمد صالح شبل
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنسرين محمد جمال الدين عبد العزيز احمد كحيل346429
58o1o1تربية المـــنصورهمـــنه محمد السيد محمد عبد الرحمـــن
هندسة القاهرهعبد الوهاب محمود عبد الفتاح سيد87232
اداب طنطانهلة توفيق محمد توفيق دريع497526
طب اسنان طنطايمـــنى محمد حافظ السيد نصار228511
71717oطب االسنان المـــنيانهى رجب احمد حسين
2o6951طب اسنان القاهرهمـــنه هللا اسامه عبدالفضيل احمد الشــاذلى
اداب كفر الشيخهدير مـــنصور أحمد سعد عطوان372169
تربية رياضيه بنين شبين الكوممحمد صالح سعيد ابوزيد217243
2791o6طب بنهامى محمد عبدالرحمـــن عبدالمرضى بدوي
تجاره القاهرهعمر عمرو حمدى حسن16473
13o8o4تجاره وإدارة أعمال ج حلواننيره على محمد محمد
36468oاداب طنطاميرنا جمال عبد القادر محمد شرف
تربية دمـــنهورإسراء خميس محمد عطاهللا أبوعرب428914
هندسة المطريه جامعة حلواناسراء مجدى السيد غريب شريف639211
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسرحمه عالء السيد سليمان باطة291186
4174o3تربية اسكندريةرنا هشــام احمد توفيق
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةايمان شعراوى عبدالوهاب عبدهللا277544
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3761o9هندسة كفر الشيخمحمد جمال محمد الشــامى
8o8927طب عين شمسساره محمد بكر قاسم
23o176تجاره بنهاادهم رجب محمد محمد عبد هللا
اداب عين شمسكمال محمد احمد سليمان125942
طب المـــنيامحمود ربيع عبد الفتاح احمد718998
تربية رياضيه بنين شبين الكومعبدالرحمـــن عاطف عبدالرحمـــن الجندى219875
هندسة كفر الشيخمحمد عماد محمد السعيد حسين578721
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمؤمـــن أحمد محمد شحاته711921
تجاره الزقازيقضياء اشرف السيد محمود مصطفى645649
هندسة بور سعيداحمد السيد السيد على عبد العزيز588474
السن عين شمسمحمد حسين عبدالرازق احمد281319
اداب القاهرهمريم عادل توفيق عبد العزيز36357
هندسة االسكندريهعلي محمود علي عبدالغنى وزير459628
734o3oكلية الطب بقناساره عبدالناصر احمد على
عالج طبيعى ج كفر الشيخامانى خالد محمد عبدالجليل222865
نوعية المـــنياسهام شعبان احمد عبد هللا719191
اثار الفيوممريهان محمد طه جاد ابراهيم353817
24o85هندسة عين شمساحمد جابر نيازى جابر
تربية ابتدائي المـــنصورهاريج زهدى محمد عيد شــاميه593485
664o46تجاره بور سعيدمؤمـــن محمد السيد العربى حسين
1354o2اداب حلوانامجد فوزى محمود على احمد الوكيل
4954o7اداب المـــنصورهوجيده صبحى محمد شــاهين
تجاره بنى سويفاحمد محمد طرهونى حسان722395
هندسة كفر الشيخمحمد رمضان عبد العظيم عبد هللا مـــنصور375597
كلية الطب بقنامارينا اميل عياد غندور785582
585o23اداب الزقازيقزهراء سعيد محمود احمد شميس
كلية حقوق المـــنياعالء طه عبد الحليم عبد الوهاب718547
2778o2اعالم القاهرهياسمين حسام حامد سيد
تربية ابتدائي شبين الكوماحمد خالد عبدالعزيز محمد علي213616
تجاره عين شمسمايار حسن عبد القادر حسن119712
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد حسن رمضان ابراهيم188841
8o16o5طب اسيوطاسراء محمد جالل احمد
63668oمعهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتمعاذ احمد محمد محمد عيد
3o18o9عالج طبيعى القاهرهسندس صالح عليوه عبدالغفور
نوعية كفر الشيخياسمين اشرف سعيد ابو طبيخ369323
7125o9صيدلة المـــنيارندا جمال مفتاح عبد هللا
اداب انتساب موجه بنهاامـــنيه محمد محمود يسرى احمد278337
هندسة حلواناحمد محمد عبد السالم احمد148464
طب المـــنصورهمصطفى ابراهيم عبده المرسى غالى579913
74944oتربية فرع الوادى الجديدإيناس سيد أحمد سيد
اداب دمـــنهورناهد جمال عبد المـــنعم عبد العزيز شحاته428986
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد ايمـــن احمد على نورالدين212325
422o84اداب االسكندريهمحمد جمال هنداوي محمد الفليوى
تربية بنى سويفاسالم على احمد على61189
7931o2تجاره اسيوطامـــنيه ابراهيم كمال ابراهيم
43o191تربية ابتدائي دمـــنهورنيفين سيف النصر عبد السيد عبد المقصود الخويسكى
36o792طب طنطاتسنيم عبد العزيز كمال احمد عون
8o444اداب الفيومايمان محمد قرنى محمد
السن عين شمسفاطمه عبد الوهاب رياض محمود44559
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد خالد محمد عبد الغفار658493
حاسبات ومعلومات عين شمسعمر محمد عبدالظاهر سليم191777
هندسة شبرا بنهامحمود احمد عبدالمقصود محمد عوده289996
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2312o7كلية الطب البيطرى المـــنوفيةمحمود فتحى محمد الخباز
5124o8تربية الزقازيقهند محمد حسن محمد
تجاره سوهاجاحمد عصمت عبد اللطيف امام811228
صيدله بنى سويفعمر احمد عبد المجيد محمد64753
تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد صالح عبد الغفار الشرقاوى595472
طب االسكندريهزينب محمد عبدالحميد محمد فرج347833
طب اسنان كفر الشيخندى نور الدين مصطفى على حسن376516
46o721هندسة االسكندريهرحاب احمد عبد الحميد السيد
اداب القاهرهمحمد حسن عبد المطلب محروس152928
8o42o7تجاره سوهاجوليد عبد الجابر رجب على
صيدلة المـــنياكيرلس نبيل جادهللا ابراهيم721358
6621o9تربية ابتدائي بور سعيدريهام محمد على احمد محمود
41o934تجاره االسكندريهروان محمد محمد محمود الشوربجى
57o445طب اسنان المـــنصورهايه حسن عبد اللطيف عبد القادر الشين
اداب عين شمسايه مـــنتصر حسن محمد44454
3728o4تربية كفر الشيخسعاد محمد محمد االنه
تجاره بنى سويفميرنا اسماعيل محمد كامل713944
تربية ابتدائي الزقازيقخلود خالد عبد الناصر عبد الحليم638458
27o732دار العلوم ج القاهرهامينه محمد كمال محمد
123o32تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو عادل محمد حسن
طب بيطري المـــنيامينا هانى عاطف عبده726222
4279o2تربية ابتدائي دمـــنهورطه عبد الهادى الصافى الصباغ
صيدله المـــنصورهعمرو مصطفى مصطفى عطا487353
نوعية موسيقيه قنانهاد مصطفى محمد عبدالرحيم732814
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد هانى هاشم سيد137243
2834o1حاسبات ومعلومات عين شمسشيماء احمد مصطفى احمد
تربية الفيومسميه على محمد حسن72342
صيدله االسكندريهايمان محمد طه فراج حسين437323
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةكريمان خيرى محمد شكرى محمد على خبيز411248
تربية ابتدائي بور سعيدندى عبد الرحمـــن نسيم عبد الرحمـــن محمد661625
هندسة شبرا بنهارنا محمود على ابراهيم شميس282536
79288oاداب اسيوطاحمد خلف ابو زيد عيد
تجاره القاهرهمحمود حاتم محمود صابر149823
كلية هندسة بنهامحمود عبد المـــنعم احمد شهاب الدين498419
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عادل محمد احمد139319
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر اسامه ابراهيم محمد21112
تربية بنى سويفزينب ناصر محمد محمد69163
342o8تربية عين شمسوفاء محروص عبد الرحمـــن احمد
تربية بنهااسماء محمد عبدالرازق محمد293474
تربية ابتدائي الزقازيقتهامى احمد تهامى احمد عامر643273
594o17صيدله المـــنصورهمـــنار ناصر عثمان ابراهيم عيسى
19oo43حقوق حلوانعمرو هشــام حسين عبدالرحمـــن
تربية حلوانايه محمد محمد على49816
2o2636اداب انتساب موجه القاهرهبسنت ممدوح معوض صالح
728o79طب االسنان المـــنيامحمد عاصم محمد اسماعيل
تجاره المـــنصورهاسراء الحسينى مصطفى مصطفى السيد االمير593944
335o52هندسة االسكندريهريم محمد فايد عبد الفتاح خيرى الطوبجى
كلية البنات آداب عين شمسسلمى جمال عبد ربه احمد268836
3833ooطب بيطرى كفر الشيخمحمد رفعت عبد الجليل عبدالجليل حجازى
تربية ابتدائي الساداتسمر مصطفى عبدالبر خير الدين225141
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمساسراء سيد غريب عبدالمجيد294982
تربية المـــنصورهعزه ابراهيم عبد الهادى خطاب السيد566726
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طب الزقازيقمحمد السيد شعبان السيداسماعيل528868
279o42تربية بنهارحمه عماد عبدالرحمـــن محمد
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن محمد عبد الصبور سيد احمد29419
تربية أساسي اسكندريةرحاب جمال ابوالعنين الجزيرى337736
66o199تربية ابتدائي بور سعيداحمد اشرف عبد هللا احمد العزبى
طب اسنان طنطااحمد محمد فوزى ميز221796
45o954طب االسكندريهمـــنة هللا خالد سعيد عالم
هندسة شبرا بنهامصطفى سالم عبدالعاطى سالم297845
284oo5طب بيطرى بنهااالء سعد احمد السعدني
طب بيطري المـــنيابسمه مـــنتصر عثمان عبد الباقى712495
6442ooهندسة الزقازيقاسالم عبد الرحمـــن محمد عباس نصر
23o342تربية ابتدائي الساداتاسالم محمد على برغش
علوم طنطااسراء خالد راغب ياسين نور الدين359384
هندسة المـــنصورهامير اشرف ربيع محمود566269
6385o2صيدله الزقازيقعصام محمد محمد عبدالقادر الجنزورى
35o854اداب االسكندريهنورهللا رأفت عبد هللا عبد العال عبد الرحمـــن
تجاره القاهرهحسام الدين حاتم شوقى محمد خليل54595
صيدله االسكندريهنورهان عادل محمد يوسف عبدالغفار412627
نوعية الزقازيقساره وجيه كرم يوسف644979
7139o5كلية األلسن ج أسوانسلمى مصطفى ابراهيم الدسوقى
8o599oتربية سوهاجعبد الرحمـــن صالح عبد الرحمـــن عبد هللا
اداب حلواننهى محمد طارق عليوة يوسف43271
كلية البنات تربية عين شمسصفاء عبداللطيف سيد عبده294193
نوعية اشمونمحمد احمد لطفى عبد الرازق السيد213872
381oo4تربية كفر الشيخاحمد عبدالناصر السيد على قنديل
2o4595فنون جميله فنون المـــنيااحمد مسعد محمد احمد
تربية المـــنصورهايه محسن حسن محمد الزيات581583
هندسة طنطاعبد المحسن السيد عبد المحسن عبد الفتاح شتا355682
27522oاداب عين شمساميرة ناجى محمد عوض
سياحه وفنادق المـــنصورةعال جابر السيد البربري485393
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمـــنى عبد الاله احمد موسى744816
كلية البنات آداب عين شمسندى محمد عبدالنبى عبدالحميد282936
441o56طب االسكندريهأحمد عاطف السيد محمد داغر
كلية تجارة ج أسوانيوسف محمد حسن علي خميس237358
صيدله طنطااسراء زكريا عبد المـــنعم زكريا جاد353893
تجاره عين شمساحمد ابراهيم محمد الحنفى محمد يوسف272444
اداب انتساب موجه عين شمسهبه سيد محمد سيد295969
59348oتجاره المـــنصورهمحمد عبد الصمد عبد الصمد محمد عابدين
هندسة اسيوطخالد خطاب طه خطاب223699
هندسة االسكندريهاحمد حسن محمد حسن السرسي343549
تربية بنهاايه ياسر عبدالمعطى يوسف285954
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةدارين حاتم طلعت محمد السحرتى411155
اداب انتساب موجه القاهرهاميره محمد ابو بكر سليمان28687
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدينا عبدالعليم على عبدالعليم284913
اداب االسكندريهاحمد على شحات ابراهيم محمد416524
28o592تربية بنهاريهام ياسر فتحى ابراهيم
طب االسكندريهالهام عبدالحفيظ عبدالحميد زقزوق452417
283o55إعالم بنى سويفنسمه يونان نصرى ابراهيم
745o31طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىدعاء حسن الطاهر عمر
28281oالسن عين شمساميره محمد حسين السيد
تجاره دمـــنهوردينار احمد السيد شحاتة احمد شديد348723
121o66صيدله عين شمسيمـــنى حسان دسوقي ابراهيم
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هندسة المـــنصورهيوسف احمد يوسف احمد الشحرى491537
576o77طب طنطاهشــام بهاء الشربينى احمد الناغى
طب بيطرى االسكندريهأيه السيد يونس عبد المطلب صقر347453
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفهانى ميالد زاهر فريد793543
58326oهندسة اسيوطساره عاطف لطفى السعيد
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمياده عصمت محمد البحيرى42532
حقوق القاهرهمريم احمد سعد الدين الحكيم25687
تربية ابتدائي طنطاهدير طارق ذكى ذكريا مطر353872
8oo969اداب اسيوطايناس عبد المـــنعم هاشم سيد
هندسة القاهرهمهند اسامه فاروق داغر148275
رياض اطفال االسكندريه طالباتايمان محمد حسين رمضان67777
52o391اداب الزقازيقدينا محمد سيد سليم بيومى
اداب طنطاامانى اشرف عيد مامون الشناوى367959
41856oتجاره االسكندريهاحمد على وهيب على حماد
81291oاداب سوهاجزينب اشرف محمد محمدالملقب بالسهولى
صيدله الزقازيقعصام عالء محمد على ابراهيم مقلد643973
81o13oتربية سوهاجفاطمه محروس احمد عبد الرحمـــن
عالج طبيعى ج كفر الشيخندى محمد محمود احمد زناتى215827
طب االسكندريهعمر خالد حسين محمود امبارك443777
442o35طب اسنان كفر الشيخاحمد هشــام السيد عبدالمقصود فتح الباب
هندسة الزقازيقامير انس االمير فايد مصطفى فايد512937
تربية سوهاجلمياء احمد العروسى عبد الرحيم811539
طب سوهاجمريم عادل شفيق بخيت816413
تجاره دمـــنهورياسمين جمال دسوقي عوض الكناني428779
2o989oدار العلوم ج القاهرهفتحيه محمد حسنى محمد
تربية أساسي اسكندريةشــاهنده خالد ابراهيم مخلوف ابوطالب419748
تجاره كفر الشيخفتحى فتحى خضر اسماعيل384945
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماريا جورج ميشيل اسعد116648
تربية ابتدائي اسيوطاسراء بركات عبد اللطيف احمد786427
274oo8اعالم القاهرهلبنى فرج كليب عبدالرازق
اداب القاهرهمؤمـــنة عالء عبد الفتاح محمود42339
طب عين شمساسالم محمد عبدالغنى عفيفى281556
سياحة وفنادق المـــنياعبدالكريم سيد توفيق علي712614
5o659oتربية جامعة دمياطآالء اشرف محمد محمود رضوان
414o96كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندرية/رياضةيوسف محمد على محمد ابو عجلة
تربية رياضيه بنين االسكندريهنور محمد عبدالسالم حسن الضبة418929
3o5413هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةسهاد هشــام حمدى طه النجار
تربية طنطاشيماء رضا السيد العزب شحاته496539
نوعية الزقازيقمى احمد محمد ابراهيم644561
كلية البنات آداب عين شمسناديه احمد سليمان محمد سليمان56968
2911o9كلية البنات آداب عين شمسحنان مصطفى ابوالفتوح عبدالعال
هندسة الفيومريهام امام مطلوب رجب74876
563o18تربية ابتدائي المـــنصورهنورهان المحمدى محمد عبد الغنى
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمـــنه هللا محمد عبد المقصود غيوبه447211
3o947تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمان شعبان حسين ذكي
رياض اطفال المـــنصورههاله عبد الرحمـــن السيد السيد عبدالرحمـــن645547
73o332رياض اطفال المـــنيا طالباتايه صالح محمد عبد الرحمـــن
35o333فنون جميله فنون ج االسكندريهاسماء صالح بسطامى ابواليزيد مـــندور
هندسة الفيومسلوى رضا عبده محمد74883
تربية ابتدائي سوهاجاميره حلمى مرعى ابوضيف816988
2175o1هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةسهيل سعيد محمد الحامولى
رياض اطفال المـــنيا طالباتفاطمه اشرف طه عطيه711163
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565ooتجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود رضا سيد على ابراهيم رجب
41oo78اداب االسكندريهالهام ابراهيم السيد ابراهيم احمد خفاجه
66o966تربية بور سعيدنادين محمد طالل عبد الحميد محمد الشريف
صيدله طنطانهال ناصر حامد عطيه خليل215841
طب بيطرى دمـــنهورمحمد رشدى سليمان عبدالعظيم الفقى441426
821o41كلية تجارة ج أسوانمحمد عبد الدايم عبد العظيم محمد داود
هندسة المـــنصورهاحمد عبد الحليم محمد عبد الحليم491242
1172o8السن عين شمسميرنا احمد البدوي رمضان محمد السيد
15o91تجاره انتساب موجه قاهرهاحمد فخرى حسن عبد الفتاح
4232o3تجاره االسكندريهشروق محمد حمودة الجندى
هندسة االسكندريهعمرو محمد مـــنصور محمد مـــنصور454987
8o1658طب بيطرى اسيوطريهام احمد هيكل احمد شحاته
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد السيد حمدان احمد137132
صيدله القاهرهدنيا ايمـــن عبد العال موسى137885
5233o7نوعية موسيقيه الزقازيقاسماء وجيه محمد عبدالعزيز
هندسة االسكندريهعمر عبد الكريم احمد عبد الكريم غريب455197
تربية اسكندريةبسنت حلمى أحمد مرزوق عماره415694
14o316اداب عين شمسرضوى صالح بكرى خالد
43o335اداب دمـــنهورإيناس عبد هللا محمد كمال حسن
73o536طب المـــنيااحمد عيد محمود عبدالتواب
هندسة حلوانفاطمه محمد فاروق محمد فتح هللا119842
تربية طفوله ج دمـــنهورذكرى خالد مصطفى شــال429399
رياض اطفال المـــنيا طالباتمارية مارى عشم هللا حنا713423
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود حسن محمد محمد  على646438
65892oتربية طفوله جامعة السويسفاطمه يسرى خليل السيد
رياض اطفال المـــنصورهايمان خالد محمد المرسى محمد على573961
118o64كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانجورج سركيس شــافارش كريكور
اداب حلوانرويدا عصام عبدالعال على264943
823o4oتربية اسوانشيماء احمد محمد حسين
56oo87تجاره المـــنصورهعمرو طارق مسعد عبد البارى االشوح
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسطارق االمير حسين عبد الموجود653317
صيدله االسكندريهاحمد حمدى احمد محمد عبد هللا436124
2o6244السن عين شمسمارينا مـــنير كامل وهيب
هندسة االسكندريهاحمد السيد مـــنصور محمد علي453715
طب االسنان المـــنياايناس طه خالد عبدالفتاح723321
هندسة سوهاجعجيب شنوده عجيب سليم813415
طب الزقازيقاحمد هالل ابراهيم ابراهيم519466
تربية ابتدائي سوهاجالهام عصام مـــنصور عثمان813982
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود صالح محمود عبدالحكيم224611
تربية ابتدائي قنا ج الواديشيماء صالح عمران حزين733993
تجاره بنى سويفمحمد محمد ثابت كامل721234
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن محمود ابراهيم اسماعيل143257
صيدله الزقازيقسماسم كمال عبدالقادر ابراهيم312421
652o22هندسة االسماعيليةمحمد بيومي محمد محمد السيد عمر
كلية الطب البيطرى جامعة أسوانمحمد مصطفى محمد الصادق محمود821568
صيدله عين شمسساندرا عادل راشد سيف133987
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسميرنا عبدالمـــنعم على فتحى شلبى636725
46o5o2هندسة االسكندريهعبد هللا ماجد مجلى مرضى
52o349هندسة الزقازيقاسالم محمد محمود محمد نجم
81o917تربية سوهاجمحمد عادل محمد عبد الدايم
4117o3فنون جميله فنون ج االسكندريهيمـــني سمير ابو المجد محمد
السن عين شمسيمـــنى محمد محمد فؤاد17715
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تربية اسيوطساره محمود شــافع عبد الناصر793133
2o8o11هندسة عين شمسخلود خالد محمد على حامد
تربية بنى سويفنورا نادى مصطفى عبد الحليم62338
4574o7هندسة االسكندريهمصطفي سليمان عبد العزيز سليمان مصطفي القبرصي
تجاره المـــنصورهاكرم محمد حسنى محمد مرسال565571
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانوالء محمد احمد محمد رميح668942
1291o6صيدله القاهرهمى وائل محمد فؤاد
14o283تجاره عين شمساالء عصام ابراهيم محمد ضرغام
صيدله طنطاايه عادل السيد عبد هللا الشرقاوى236186
كلية اآلثار باالقصرآية رمضان عوض محمد746268
تجاره عين شمسعبدهللا عوده حمدان محمد273718
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى سمير حسن حمد217976
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد مصطفي سيد ابراهيم154793
صيدله المـــنصورهمحمد عصام المعداوى محمد على575217
هندسة المـــنصورهمحمد جالل محمد ابوالعلمين498852
12oo16طب اسنان عين شمسمريم يوحنا ذكى أنطون
2249o3تربية ابتدائي شبين الكومهند صبرى صابر عبدالسالم
اداب انتساب موجه االسكندريهيوسف عبد النبي عطا هللا محمد418549
عالج طبيعى ج كفر الشيخامـــنية مكاوي محمد عبد الرحمـــن يوسف364779
اداب حلوانمصطفى حسين عبد العال احمد59384
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةساره محمد ربيع السيد عبدالعزيز يونس215349
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره فايز زكريا عبد البارى رضا587833
56614oهندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن نصر معروف مصطفى محمد
6379o2تربية ابتدائي الزقازيقساره خالد عبد العزيز على ابو هبه
تربية ابتدائي المـــنياايه زناتى عيد محمد723818
سياحه وفنادق االسكندريهاحمد رجب حلمى عباس294669
7o174طب بنى سويفاحمد محمود عبد التواب محمود
2o18o5تجاره عين شمساحمد ممدوح عبدالحميد عباس
523o3oتجاره بنهااسراء عادل محمود ابراهيم دسوقى
طب الزقازيقنجاه سامح سيد احمد عبد الراضى515871
تربية عين شمسبركات حسن على يونس43728
27o1o3تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد على حمدان على
814o18تربية سوهاجسميره محمد عبد الستار عبد الحميد
كلية البنات آداب عين شمسدعاء شعبان رمضان محمود148659
طب االسكندريهميار محمد فؤاد محمود ابراهيم349794
7156o8هندسة المـــنياشنوده جرجس فرج شــاكر
7134o5السن المـــنياسمر ايمـــن نفادى عارف
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسايه ياسر شوقي صالح653381
اداب االسكندريهمحمود عادل محمد عبد العال338682
4176ooرياض اطفال االسكندريه طالباتدينا عادل رمسيس فهيم
اداب الزقازيقامينه عبد اللطيف عبد القادر عبد اللطيف667723
طب طنطايارا يحى عبد الحليم علي العيسوي496838
طب اسنان كفر الشيخهبه الشــافعي السيد الطنوبي378118
3o2836هندسة شبرا بنهاخالد محمود فوزى احمد البكش
طب المـــنصورهشيماء على عبد المعين على معين589245
عالج طبيعى القاهرهمحمود مصطفى فتحى احمد سليمان497212
تربية الزقازيقاميره سمير السيد احمد648645
274o4تجاره انتساب موجه قاهرههاجر نصر ابوالنجا على
8o6274اداب سوهاجايرينى مدحت سند غبرس
2847o7طب بنهااحمد محمد جمال عبدالعزيز عيسوى
6o142تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانشرين حسين عيسى احمد
تجاره عين شمسعبدالعزيز محمد عبدالعزيز على267363
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261o9oفنون جميله فنون المـــنياعبدالكريم ممدوح حسنى حنفى
359o46تربية طنطاساره حسام الدين صالح حسن عبد هللا
حقوق القاهرهمصطفى محمد عبد الغنى محمد عبد اللطيف41619
عالج طبيعى القاهرهمصطفى همام عبد اللطيف محمد النمر38644
35o543صيدله االسكندريهدنيا عالء حامد نور محمد نور
12141oاداب القاهرهمريم محمد الصباحى حبيب ضيف
صيدله االسكندريهعبد الرحمـــن سالمة جابر علي البراوي388736
7123oتربية بنى سويفرنيا على رمضان على
5o4358عالج طبيعى ج كفر الشيخهاجر صالح الدين راشد الشــافعى
السن عين شمسمحمد عبدالسالم محمد الصاوى رمضان358815
4886o5اداب طنطامحمد احمد عبدالمـــنعم احمد نصر
تربية رياضية بنات المـــنصورةبسنت محمد احمد محمد جلبى584482
تجاره بنى سويففاروق محمد فاروق احمد عبد الوهاب73587
طب اسيوطحسام جرجس عريان سعيد787462
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخفريده عبدالمـــنعم محمود عبدالمـــنعم محمد374792
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانطارق رمزى جالل سالمه57558
13o816اداب عين شمسياسمين محمد صبح احمدابراهيم
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانبسنت ابراهيم مصطفى بيومى زريق292122
421o82كلية األلسن كفر الشيخعمار عبد الراضى على ابراهيم
طب المـــنياساره رافت عبدالحكيم محمد722324
38397oطب كفر الشيخسمر خالد احمد حسين مرسى
رياض اطفال المـــنصورهسهر عصام فتحي احمد ابراهيم515978
تربية ابتدائي طنطانادر محمد عبد هللا الششتاوى358137
كلية األلسن ج أسوانمحمد حسن عبد القوي حسن58856
طب االسكندريهوالء جابر إبراهيم عوض الطيب444539
إعالم ج جنوب الوادىساره عاطف محمد سيد118728
طب اسنان طنطااسراء محمود مصطفى حسين277847
تربية ابتدائي قنا ج الواديفاطمة عبدهللا امين الطيب745347
تجاره عين شمسكرستين جورج صبحى شــاكر154973
تربية ابتدائي المـــنيامريم اسحق محروس فهيم716815
تجاره القاهرهمحمد سيد بدرى محمد154664
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفدينا سيد عبد الستار محمد69652
كلية هندسة بنهاهشــام محمد محمد شتية  سالم646522
اداب القاهرهامينه ماجد محمد احمد شــاهين34254
8o475oحقوق سوهاجامـــنيه احمد األصمعي محروس
تجارة قنا ج جنوب الواديمحمد جاد الرب نصارى محمد731581
نوعية قنادعاء عطا فريد مبارك739537
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةابانوب صبحى صليب ايوب213844
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسندا عماد احمد محمد على عطيه667342
تربية ابتدائي الزقازيقخديجه على محمدين على محمدين586961
طب االسكندريهاحمد جمعه محمد جمعة مسعود443348
طب سوهاجطارق نصر الدين عبد الحق سليمان818172
34o94oهندسة االسكندريهكريم اشرف ابو الخير محمد شعبان
56oo31طب بيطرى المـــنصورهاكرم مجدى هالل اسحاق
اداب حلوانزينب حمدى حسن سعداوى42479
8o7965كلية األلسن سوهاجاحمد محمد عبد الباقى محمد
727o15صيدلة المـــنياسلمى محمد على عبد البصير
صيدله المـــنصورهامـــنيه السيد عزت عبد الرحمـــن العسيلى489522
43o73oتربية ابتدائي الساداتندا رمضان عبد العزيز عباس
هندسة القاهرهاحمد محمد حسانين عبد الرحمـــن41854
السن عين شمسندى محمد احمد صابر144551
تربية فرع الوادى الجديدرانيا حسين فؤاد عدوي749447
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5oo797تجاره جامعة دمياطنورهان محمد محمد راغب صافو
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامـــنيه محروس سيد احمد فايد222573
تجاره المـــنصورهمحمد بسام محمد صادق محمد زون564669
37253oطب اسنان كفر الشيخعال أحمد محمد أحمد شمس الدين
صيدلة اسيوطمـــنه هللا خالد احمد محمد744197
35o719هندسة االسكندريهأمـــنية مجدى محمد حسن الشــابورى
466o17تجاره دمـــنهوراحمد قنديل مسعود عبدالعاطى عالم
41o311هندسة االسكندريهاحمد محمد حمدى محمد عبد المجيد
51367oهندسة الزقازيقعبد الرحمـــن على جابر على سليم
صيدله الزقازيقداليا محمد السيد محمد مرسى277899
صيدلة اسيوطسلمى مدحت موسى حسن788799
اداب كفر الشيخمايسون محمد محمد أنور قطب عمر419831
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةسلمى عاطف عبدالعليم الجوهري265842
تجاره بنهامحمد حامد ابراهيم احمد محمد519589
61oo6اداب انتساب موجه حلوانشيماء محمود مليجى بشير
تربية طنطاحنين حسن محمد حسن موسى496443
تربية بنهااميره محمود لطفى مصطفى محمود النجار277682
تربية اسيوطمحمد مدحت عبد الحكيم تهامي791939
155o11اداب القاهرههاله سيد محمد احمد
7oo11طب بنى سويفشيماء اشرف درغام ابراهيم
5o97o5هندسة المـــنياباسل بهاء بدرالدين محمود
4264ooاداب دمـــنهورمحمد شعبان عبدالقوي الدخميس
هندسة االسماعيليةعبدهللا اشرف خضر عبدالفتاح656985
تربية ابتدائي قنا ج الوادينورا طارق احمد محمد732451
35o675طب اسنان االسكندريهنورهان حسنى فريد  محمد السيد
8o3872اداب سوهاجمارينا حليم جرجس لبيب
7613oهندسة الفيوماسراء محسن محمد عبد الفتاح
طب اسنان طنطاميار مصطفى محمد الهادي هالل216425
تجاره الزقازيقعبد هللا عبد الحميد جمال عبد الحميد517626
اداب الزقازيقاحمد جمال عطيه احمد667866
نوعية الزقازيقاحمد محمد على محمد عيسى648944
225o11تربية ابتدائي الساداتفاطمه السيد صابر عبدالمقصود
57o381هندسة طنطااميره صالح عبد الحليم عبد الوهاب سعاده
اداب المـــنصورهاحمد شوقى محمود على رمضان576968
تجاره انتساب موجه قاهرهباسم نبيل محمد احمد29633
42o999تجاره االسكندريهمحمود سعد جابر غريب مرسى
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء احمد خليل عبد الحميد48649
كلية طب أسوانمصطفي محمد حافظ ابو الوفا737599
صيدله القاهرهاالء حسين عطيه محمود عبد القادر49425
67o447هندسة بور سعيدمـــنه هللا عبده على على عيد
تربية ابتدائي سوهاجاالميره الصغير نور الدين رفاعى817479
طب الزقازيقساره محمد على ابراهيم514726
طب القاهرهفبرونيا رشدى نصرى باسليوس35615
5897oتجاره القاهرهرحمه عادل احمد حسين
2369o2تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةزينب فهيم عبدالفتاح البسيونى
تجاره عين شمسشيماء وليد محمد سيد133944
صيدلة اسيوطاندرو ممدوح حنا ميخائيل827225
علوم دمـــنهورمحمد السيد عبدالحفيظ امام441413
11812oاداب عين شمسعمر سامح حسين محمد
7694oرياض اطفال الفيوم طالباترجوه فرج طحاوى خيرهللا
1342ooتجاره القاهرهشيماء فوزى فوزى عبد الرحيم
اداب طنطاأميرة نصر السيد مرعى354884
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41o589اداب االسكندريهندا أنور عبد الحكيم حفنى احمد
تجاره االسكندريهشــادى محمد على على العبسى343964
7274oتربية الفيومهبة احمد رمضان بيومي
تجاره الزقازيقمحمد وائل مجدى مصطفى بيومى عيسى584167
3o1616تجاره بنهاهدير ناصر محمود مخلوف
51245oصيدله الزقازيقمحمد مصطفى ابراهيم عبدالقادر
علوم القاهرهصافيناز خالد محمد عفيفى السمرى17965
كلية االثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادىايمان السيد عبدالفتاح اسماعيل297933
تربية طفوله سوهاج طالباتهدير احمد عبد المجيد محمود812657
22835oتربية ابتدائي بنهاسماء سعيد احمد احمد العنانى
283o65اداب بنهاهدير صابر السيد عبدالمجيد
اداب القاهرهعمر عادل محمد عمر58851
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةانطونيوس جميل عشم مسعود362199
هندسة القاهرهجمال عبد الناصر رمضان سعد54147
طب المـــنيامـــنال أحمد عثمان حسن725456
3o35o4تربية بنهاسمر سعيد على مـــنصور
265o15تجاره انتساب موجه قاهرهضحى مسعد محمد على
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفرغده حماده محمد يحيى743684
اداب الزقازيقعمر السيد محمد محمد  حفنى 514317
4874o1صيدله االسكندريهاحمد جالل رشــاد حسين الصياد
حقوق القاهرهعبد الرحمـــن حسين عبد السالم جابر18371
هندسة االسكندريهمحمد يحيى محمد الصغير محمد عثمان339161
دار العلوم المـــنياياسمين مبروك جمعة على712454
1278o1السن عين شمساشرقت احمد امين شحاته
تجارة قنا ج جنوب الواديمينا دميان سمير فكرى237717
8o2865كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفسامر هالل شكرى ابراهيم
تجاره بنى سويفاحمد سلطان يوسف سليمان66254
379o41كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخسماح حماده عبد الاله الهالوى
414o77علوم رياضة االسكندريةمصطفى احمد عبد العزيز عامر
3o861oتجاره انتساب موجه  عين شمسمحمود محمد يونس محمد
حقوق االسكندريهنور الدين كمال طه رحال426128
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةشــادى محمد عبد العزيز على حجر213746
8o8534تربية سوهاجوديع مـــنير ميالد عطيه
تجاره المـــنصورهايه محمد عبد الغفار المعداوى محمد572119
طب المـــنصورهتسنيم معتز محمود مصطفى بدر الدين578357
طب بنهاحسناء ناصر على عبدالمقصود228642
هندسة االسكندريهمحمد مصطفى حلمى محمد حباله458571
هندسة عين شمسمحمد احمد توفيق احمد عبد القادر16553
صيدلة اسيوططه جاد طه عبد الباسط821512
56o719تربية ابتدائي المـــنصورهايمان ايمـــن السيد الرفاعى الحمادى
طب كفر الشيخجهاد سليمان السيد عبد المولى مـــندور376782
اداب الزقازيقياسمين عليوه الحسينى سليمان عبد هللا642545
5238o7نوعية الزقازيقاالء احمد عبد المـــنعم محمود مرسى
3752o5تربية كفر الشيخمحمد علي احمد محمد
3oo468تربية بنهااميره ابراهيم عيسى ابرهيم
اداب عين شمسايه هشــام حسن حسين42122
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانخلود زكريا دياب محمد دياب21959
79529oهندسة اسيوطتادرس وجيه حفظى عبد النور
42o748تجاره االسكندريهعمر خالد محمد السيد
كلية أداب بورسعيدالهام ابو المعاطي زكي محمد الهلوتي661682
457o33هندسة االسكندريهمصطفى عبدالقوى ابراهيم محمد محمود
تجاره عين شمسعلى عصام دسوقى محمد124981
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كليةاسمجلوس
كلية تجارة ج أسوانمحمود جالل الدين فؤاد ربيع822632
تربية قنا ج جنوب الوادىمريم نصيف عبد الشهيد ابادير746315
طب المـــنيامحمد جمال ابوحامد احمد718582
صيدله طنطامـــنه هللا شعبان عيد فراج225772
2o7839صيدله القاهرهدينا ممدوح محمود احمد يوسف
هندسة المـــنيااالء حاتم فكرى بدر132671
8o674صيدله حلوانبيشوى عادل شــاكر سالمه
صيدله الزقازيقاحمد عزت مصطفى هالل محمد582238
هندسة اسيوطهشــام احمد ابو الليل موسى583484
5756o2تربية المـــنصورهسماء عبد العزيز شعبان عبد العزيز شــادى
صيدله االسكندريهشيماء مسعود عيسى على437698
581o32تجاره المـــنصورهسنيه احمد حسين المرسى
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه صالح عبدالوهاب عيسى219479
121o75هندسة عين شمسنهى ابراهيم حسنين ابراهيم المـــنياوي
هندسة االسكندريهايمـــن محمد عطية عبدالجواد عطية459254
6o373تربية حلوانايات عبد اللطيف محمد عبد الظاهر
49o131طب بيطرى المـــنصورهيمـــنى احمد عبد الصمد حسين الخولى
اداب حلواننيره هارون عزت محمد271136
تربية رياضية بنات المـــنصورةندى طارق عبد الحليم سعد الشهاوى571194
تربية المـــنصورهسمر العشرى السيد عبد الهادى السيد576331
518o34طب الزقازيقريهام اصبيح السيد محمد
هندسة المـــنصورهمصطفى محمود الحسانين سالطين572444
طب القاهرهنسمه سعيد فتحى عبد اللطيف337755
هندسة اسيوطانجى احمد موسى على117419
تمريض المـــنصورة نشوى نجاح نبهان حمد فرجانى582799
653o34تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنورهان مجدى احمد عبدالرحمـــن سيد احمد
طب حلواناحمد رجب محمد رجب76512
تمريض طنطا دولت طارق مسعد السالمونى494859
27o8o2التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةرويدا احمد صالح احمد
تربية حلواناميره عزوز عبد هللا سيد59848
3o34ooحقوق بنهامحمد سالم على السيد عامر
تجاره القاهرهمؤمـــن خالد سيد طلب32751
تجاره انتساب موجه قاهرههاجر ماجد محمود رضوان197587
12o449طب عين شمسساره سامى السيد عارف ابراهيم
811o74تربية طفوله سوهاج طالباتنريمان رزق محمد يوسف
33726oهندسة االسكندريهأرسانى مهدى مرقس عطا
صيدله المـــنصورهرواء حسن محمود السيد شحاته488339
كلية البنات تربية عين شمسمـــنال عبد البر بيومى عبد الحليم152235
تجاره عين شمسميران هشــام زكريا محمود114163
اداب القاهرهندى فؤاد سعدهللا عبد الحميد137567
67o141نوعية بور سعيدصابرين احمد عبدالحميد حسين
عالج طبيعى ج كفر الشيخخلود وجدى يونس محمد العشماوى382294
هندسة حلوانشذى حسني ابراهيم محمود مسلم13416
اداب االسكندريهمروان فتحي سلمان حسين418596
اداب المـــنياوائل عبدالحليم احمد محمد712285
432o45تربية ابتدائي دمـــنهورشيماء عبد الناصر عيد العبد
هندسة الزقازيقمحمود ابراهيم احمد وهبه564266
3o63o5تجاره عين شمسعبدالجليل محمد عبدالجليل سالم ذكرى
طب بيطرى دمـــنهورايهاب عبدالنبى سعد شــامخ444168
فنون جميله فنون المـــنياتسنيم هشــام المتولى السيد117758
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشروق سامح السيد السيد51674
5544oاداب حلوانهبة رمضان عبد العزيز محمد عبد الوهاب
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كليةاسمجلوس
هندسة الزقازيقاحمد عبدالمـــنعم الشبراوى االنور محمد522586
اداب المـــنصورهمـــنار محمد محمد احمد الشلتاوى585835
2o9898كلية البنات تربية عين شمسمـــنار دياب محمد عوض هللا
كلية هندسة بنهاسليم ابراهيم محمد موسى نصر513643
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد عادل محمد حسن272583
487o18صيدله طنطاايمان محمد ابراهيم البيومى داود
صيدلة المـــنياالشيماء رأفت محمد يوسف719239
هندسة عين شمسياسمين خالد احمد ماهر محمد الجندي192436
طب عين شمسمريم مجدى عزيز ابراهيم793286
تجاره اسيوطاسالم صالح عبد البديع محمد793652
21o596حقوق القاهرهبكار صالح احمد عبدالوهاب
اداب المـــنصورهياسمين ثروت محمد زكى خليل563684
5o7211تربية جامعة دمياطندى محمد سعد عبد العزيز ميرة
كلية األلسن ج أسواندعاء طاهر محمد جاد هللا219376
هندسة المـــنصورهمحمد جيالنى صبحى عواد576943
تربية المـــنصورهاسماء المهدى خليل ابراهيم593486
513o8oتربية ابتدائي الزقازيقطارق جمال صالح الدين حسين
اداب الزقازيقشروق على محمود حمدهللا رباح648794
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورشهد طه حسين محمد سكر449126
67o58oصيدله الزقازيقاحمد نصر عبد المجيد مصرى محمد
هندسة بور سعيدكريم عزت ابراهيم السيد عامر588571
تربية قنا ج جنوب الوادىهبة عبيد شعبان مبارك739577
43o176تربية دمـــنهورإيمان أحمد عبد السالم على رضوان
تجاره انتساب موجه قاهرهسلسبيل مدحت يوسف توفيق135181
235o39هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد سعيد السيد محمد شراقى
طب االسماعيليه ج قناة السويسساره مكرم نجيب جندى جاد هللا671686
هندسة اسوانمحمد عادل فتح هللا الحلو337578
تربية ابتدائي عين شمسبسنت بنيامين موريس ساويرس264867
3442o3هندسة االسكندريهمحمود ماجد محمد محمود عامر
تربية طفوله طنطاصابرين احمد موسى محمد ابوهاللى488147
تجاره الزقازيقهايدى عادل كمال عازر بقطر649367
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد ياسر نعمان رمضان234816
تربية الزقازيقمحمود عبد الحميد مـــنصور عبد الحليم عثمان637178
794oo4هندسة اسيوطرجب محمد زاهر احمد
71448oصيدلة المـــنيامحمود ايهاب محمود فهمى
638o77علوم الزقازيقايمان محمد غنيمى محمد غنيمى
تربية أساسي اسكندريةايه يوسف سالمان احمد 423492
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد جمال رمضان سيد38958
42o756اداب االسكندريهعمر ياسر على فرج محمد
تجاره القاهرهتقى حسام حسين على48659
657o7تربية ابتدائي بنى سويفشريف محمد احمد سيد
طب بيطرى بنى سويفبسنت عزالدين محمد حسن79747
2951o1كلية البنات تربية عين شمسمروه رمضان صابر ابراهيم
تربية عين شمسسمر محمد سليمان محمد145292
تجاره القاهرهايه احمد سالمه احمد ابراهيم155861
38371oتربية كفر الشيخاسماء عبداللطيف عبدالعزيز عبدالوهاب
اداب عين شمساستير عايد شحاته ملك114252
تجاره القاهرهعلي بدر علي حسن58849
8o1888تربية رياضيه بنين اسيوطاحمد عاصم حسانين سالمان
كلية التربية الفنية ج المـــنيامحمد سيد عبدالكريم عمر755788
37424oطب كفر الشيخاسراء ضياء الدين محمود فواز
تجاره القاهرهمي حسام محمود ابراهيم44835

Page 2378 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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طب بيطرى القاهرهاحمد اسماعيل محمد اسماعيل عثمان57677
اداب حلوانفيروز ماهر حسن عبد المجيد52742
52o616طب الزقازيقاسالم رمزى احمد على عبدالمعطى
5817ooتربية المـــنصورههاله عالء حسن اسماعيل حسن
تربية ابتدائي بنهااحمد نصر فاروق احمد292464
تربية ابتدائي سوهاجالزهراء جبريل احمد مهران815213
56o3o7هندسة كفر الشيخباهر احمد حمدى عيد عباس
صيدله طنطاايمان فتحى السيد محمد خضر449447
7924oتربية ابتدائي الفيوماسراء عبد القادر شريف محمد
18983oصيدله عين شمسعلى محمود احمد مرسى على
تربية ابتدائي الزقازيقياسمين ياسر حافظ العوضى حيرم585335
2o2289هندسة اسيوطمحمد سيد عبدالحميد سيد
5o1752اداب جامعة دمياطنادين محمود انور الشــامى
3o6844تجاره عين شمساحمد سيد رجب على سالم
صيدله االسكندريهحسن على السيد الكنفانى441341
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو جمال سيد محمد267375
تربية ابتدائي طنطاايمان محمد محمد دحروج354687
تربية المـــنصورهنورهان السيد محمد ابو غانم579393
اداب الزقازيقايه طارق حسن يوسف الجندي524916
58447oتربية الزقازيقاميره سعد عطيه سيد احمد نوح
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمـــنار جمال احمد نايل78828
تربية رياضيه بنين بني سويفاحمد طارق عويس محمد65913
5o8o75صيدله المـــنصورهايمان محمد نديم سمك
اداب انتساب موجه عين شمسعزالدين عصام صابر مدبولى263264
طب حلوانافنان محمود سيد قطب62796
1483o8تربية رياضيه بنين حلوانمحمود نبيل فتحى مصطفى
تربية اسكندريةخلود مجدى رمضان عبد السميع احمد349381
362o71طب طنطايوسف رضا محمد النشرتى المشد
5o16oاداب القاهرهرحمه ممدوح حسيني علي
157o8تجاره القاهرهنورا ابراهيم احمد على
تربية الزقازيقنورا ايمـــن العنانى عبد الشــافى حسون588146
1299o4اداب حلوانندا ناصر ابراهيم عبد المعز
578o85صيدله المـــنصورهدينا عبد هللا عبد الفتاح السعيد البلعوطى
5o8756هندسة الزقازيقاحمد اشرف السيد محمد زكى قاسم
طب االسكندريهاسراء حمدى محمود بوادى447235
تربية المـــنصورهضحى رأفت محمد محمد الخضرجى575457
هندسة بور سعيدمحمد السيد التابعي خليل الجيار664314
اداب طنطااحمد السيد ابوالفتوح موسى358618
اداب طنطابسمة لطفى عبد الشكور على سليمان498184
هندسة االسماعيليةمينا يوسف وقيم توفيق عجايبي651386
تربية رياضيه بنين بني سويفامير حمدى عبد الخالق جودة63675
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسمر مجدى السيد عطيه274357
2252o3طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء سعيد فرج حافظ
سياحه وفنادق االسكندريهسارة عادل محروس السيدابراهيم423182
262o45السن عين شمسهيام محمد مصطفى حسين سعودى
هندسة شبرا بنهااحمد حامد عبدالرؤف عبدالنبى ابوخشبه284345
5o2879هندسة بور سعيدايمـــن ناصر رفعت الخضرى
تجاره االسكندريهمحمد ربيع محمد علي عوض342313
طب طنطاهايدى مصطفى سعيد فرج الدرش368481
تجاره انتساب موجه قاهرهنورهان كمال محمد عبدالخالق266114
هندسة المـــنياهديل محمد عبد الفتاح عبد الخالق نصر الدين585515
اداب الزقازيقاسماء محمود السيد أحمد516362

Page 2379 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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7o681حقوق بنى سويفاحمد محمد طه على
صيدلة اسيوطنصرالدين عبدالمحسن نصر الدين محمود736712
اثار القاهرهصالح عبدالمـــنعم حسانين محمد656232
طب المـــنياميالد مـــنير نسيم ذكى726211
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد عبدالعزيز صالح221948
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاحمد رضا الغريب محمد222116
صيدله المـــنصورهاحمد عادل محمد النبوى احمد564842
4446oالسن عين شمستقي اسامه سعيد السيد
طب بيطرى دمـــنهورندى سمير احمد سالم احمد449687
سياحه وفنادق المـــنصورةكريم عطيه مصطفى الشيخ366392
646oo6برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد محمد جوده السيد
تربية أساسي اسكندريةبسنت حمدي محمد علي احمد عطا351384
24o2o4اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاالء عبدالواحد يوسف البصرى
2o5157هندسة عين شمسعلى اسامه فؤاد محمد
اداب بنهاطارق محمود على مهدى البرقطاوى279779
طب بنهانورهان السيد عبدالهادى سليم354736
هندسة عين شمسمحمود اسامه محمود سليمان119782
طب اسنان عين شمسنورا اسامه احمد يوسف الخواجة288295
41143oحقوق االسكندريهفادي سمير بطرس خليل عبد المالك
هندسة طنطاأحمد أشرف أحمد أبوحسن491965
3o5946تجاره عين شمسنهال احمد محمد احمد
5o58o5عالج طبيعى ج كفر الشيخهاجر زكرى محمد زياده  السيد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاحمد محمد مـــنجد سيد زهران295635
29669oتربية ابتدائي عين شمسمحمد غريب عبدالمحسن حسن
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانالفيرا اشرف الفى رزق هللا34236
طب القاهرهندى احمد احمد حفنى18133
265o93تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنه هللا محمد محمد سيد
اداب االسكندريهمي وجيه اسماعيل ابراهيم الحلوى351417
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفمارينا جمال شهدى يواقيم794468
تربية طفوله كفر الشيخاسراء محمود احمد حسن الزيادى381957
اداب المـــنصورهابراهيم بركات ابراهيم سيد احمد565251
تجاره طنطاعبد السالم حسين محمد عبد السالم عزام496216
58393oعالج طبيعى القاهرهمصطفى جمال عبد العزيزالعوضى الطامى
هندسة حلوانعبدالرحمـــن محمد فاروق عبدالجواد194371
6oo39تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانامين يحى امين سالمه
2oo277حقوق القاهرهاسراء سعيد عبدالجليل مرسى زيد
671o45طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسريهام عبد المـــنعم حسين سالم
هندسة اسيوطباخوميوس نعيم صبحى ابراهيم797464
تجاره طنطاعايده محمد محمود عبد هللا363815
75588oطب المـــنيارغده مصطفى مغاورى هاشم
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةغاده جالل عزاز احمد153758
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةندى عاطف عبد هللا السيد656473
هندسة كفر الشيخمحمود هشــام على خميس تركى371385
73159oاداب قنا ج جنوب الوادىمحمد فوزى رمضان محمد
تجاره بنى سويفاسالم احمد محمد احمد65233
اعالم القاهرهالزهراء طارق عبد الوهاب غنيم644347
تجاره بنى سويفمريم حمادة عبد المعتمد محمد725639
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد مليجى محمد147887
12o414السن عين شمسغاده سامح عثمان محمد احسان
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء احمد شيخون صديق135889
طب بنهاعمرو عبدالعزيز عبد العزيزعطيه تايب234883
51262oتربية ابتدائي الزقازيقعبدهللا عماد عبدهللا عبدالرازق
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كليةاسمجلوس
تجاره القاهرهاالء الرحمـــن محمد على محمد24546
اداب قنا ج جنوب الوادىعبلة جودة زكى ابو المجد745988
رياض اطفال المـــنيا طالباترباب كامل محمود خالد712421
28612oتجاره بنهاعمرو ضياء الدين احمد خضر
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمى هشــام محمود ابو طالب216137
تربية ابتدائي المـــنصورهايمان السيد احمد يوسف سودان589935
تربية ابتدائي الساداتمحمود مصطفى محمد محمد227579
طب االسماعيليه ج قناة السويسساره عبد المـــنعم احمد محمد ابراهيم653132
36o171السن عين شمسمى احمد عبد السالم محمد البنباوى
تربية رياضية بنين بنهااحمد ماهر عالم ابراهيم286389
2267o4تربية ابتدائي الساداتامل شعبان حلمى محمد
اداب القاهرهعمر عادل عبد المـــنعم محمد32665
828oo4صيدلة اسيوطمحمد جارح عبد المـــنعم ابراهيم
135o34كلية البنات تربية عين شمسزينب اسامه محمد امام
اداب عين شمسنجاه صالح محمد حسين267952
طب المـــنصورهفيصل اسامه متولى السباعى على يوسف562149
اقتصاد مـــنزلى حلواناسراء رضا السيد سليمان643666
اداب الزقازيقهند عربى عيد احمد سالم643346
اداب االسكندريهندى حسن عبد الرحمـــن محمد احمد422794
تربية االسماعيليهندا محسن مبارك خطاب654699
اداب اسيوطمريانا مراد تفال اسرائيل799751
اداب المـــنصورهداليا مسعد مصطفى على النبراوى486824
اثار الفيوممينا سمير ذكرى ارمانيوس264177
تجاره القاهرهسهيل وليد احمد عزت احمد118423
هندسة المـــنصورهاحمد محمد عبده تامر خطاب562443
طب بيطرى بنى سويفنورهان محمد سيد محمود74745
تربية الزقازيقندى محمد عبد الحفيظ عبد الرحمـــن زينه519726
3o73o8التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاسراء محمد محمود عبدالغفار
414o11هندسة االسكندريهاندرو سمير البرنس نافد غبرس
تجاره الزقازيقاحمد محمود محمد حسين647937
هندسة شبرا بنهاكيرلس عماد صابر رزق هللا649835
تجاره القاهرهامـــنيه يسن سالمه عبد المعطي52346
هندسة االسكندريههنا جميل محمد نديم محمد جميل346911
كلية طب أسواناحمد حمدى محمد جاد823268
طب القاهرهعبد الرحمـــن محمد ثابت احمد749311
75897oصيدله حلوانعواطف محمد مـــنصور على
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن فتحي السعيد السيد345593
صيدله عين شمسنيره بهاء الدين خالد رشيد122111
طب بيطرى بنى سويفهبة محمد عبد الحليم معوض65165
كلية البنات آداب عين شمساسراء عبدالحميد محمد عبدالفتاح294985
5o6989تجاره جامعة دمياطاسامة رجب عز الدين ابراهيم البيومى
673o43هندسة االسماعيليةاحمد فتحى حمدى باشــا محمد
تربية حلواناسراء وليد محمد فتحى ابراهيم196955
هندسة بني سويفمصطفي احمد عبد هللا عباس63565
حقوق القاهرهعلى محيي الدين عبده مهران118414
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةفاطمه عصمت فتحي محمد654694
586o1oتربية الزقازيقرضا مسعد عبد الفتاح جاد هللا
2123o1هندسة المـــنيامحمد سامى ابراهيم عيسى
5oo648تجاره جامعة دمياطاسراء محمد محمد االمام
اداب حلوانعثمان عمر عثمان عزام58848
29329oاثار قنا جنوب الوادياسماء احمد رشــاد غريب
811oo2هندسة عين شمسابانوب غضبان حلمى عوض
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كليةاسمجلوس
اداب عين شمسميار احمد حنفى محمود132588
دار العلوم ج القاهرهمصطفى باسم مصطفى حسن سليمان343322
صيدله االسكندريهعمرو محمد فوزي السيد لطفي345788
787o9oطب اسيوطساره جمال ابراهيم عثمان
23557oطب اسنان طنطامحمد محمد محمد بسيونى باشــا
تجاره كفر الشيخعبد اللطيف رضا احمد محمد على السيد572957
اثار القاهرهاسالم محمد عبد الكريم جبر577631
السن عين شمسدعاء فاضل حماد محمد429135
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد احمد عبدالهادى يس235618
اداب سوهاجريهام نجاح خلف محمد811382
3o54ooصيدله الزقازيقميرنا شريف عبدالغفار يوسف
37ooo8هندسة بترول وتعدين جامعة السويساحمد عمر محمود كحاله
اداب القاهرهخلود خالد غريب محمد143777
5oo217هندسة بور سعيدسامى سمير زكريا ابو طالب
12884oهندسة اسيوطفاطمه عصام رمضان عبيد
تجاره عين شمسسيد سامى عبدالحميد محمد294733
اثار القاهرهمريم رفعت راشد شنوده157115
تجاره القاهرهمحمد هانى محمد عبد الجليل32928
إعالم ج جنوب الوادىمها محمد الشحات عبدالحميد274416
رياض اطفال المـــنصورهندا محمود ابراهيم الغريب ابراهيم581682
تجاره المـــنصورهمحمود سمير رزق طه علي561825
515o85تجاره بنهازينب على محمد حسن
5612o1طب بيطرى المـــنصورهمروه جمال الحماقى حامد
5o2585هندسة المـــنصورهمحمد السيد حسن ميالو
تربية قنا ج جنوب الوادىمحمد احمد محمد ابراهيم744578
حقوق القاهرهفرح طارق مـــنير محمد صادق رستم15766
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمـــنة هللا خالد حجاج حسين عبد العزيز149313
1473o7اداب عين شمسسلوان محمود السيد مرسي
تربية ابتدائي اسوانرندا حسين احمد حسن821767
هندسة بور سعيدحازم السيد احمد حسنين لهيطه664511
هندسة عين شمسعبدالرحمـــن طارق امام عطيه191338
هندسة المـــنصورهاحمد سالم يوسف محمود حسن488226
3oo821طب بيطرى بنهاشيماء احمد سعيد مـــنصور
637o55سياحه وفنادق االسماعيليه ج قناة السويسالسيد محمد السيد نافع
تجاره القاهرهميالد فرج وهيب وهبه57629
14o541اثار القاهرهمريم جورج رمزى خليل
هندسة الزقازيقابراهيم محمد عبد الواحد عطيه عبد ربه648367
33859oتجاره االسكندريهشريف محمود عبدالرحمـــن احمد حسن
تجاره القاهرهرنا تامر مصطفى محمد عبد المـــنعم16485
حقوق عين شمساسماء عبد الرحيم فرغل رفاعي119466
تجاره بنى سويفمحمود بكر احمد عبد هللا724721
2o42o8اداب حلواننورهان رياض حسين عوض
هندسة القاهرهمحمد عشرى حسن محمود237876
641o87تجاره بنهافاطمه حسن عبد الحميد على اسماعيل عمر
43o645الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفإسراء إبراهيم محمود محمود النجار
4178o1اداب االسكندريهسارة خليل عبد هللا امين احمد
تجاره انتساب موجه قاهرهجون ناصر صبحى اسكندر صالح197193
23oo52طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسماء ابراهيم النبوى كامل احمد
تربية اسيوطاسالم صابر محرم هارون793522
71343oنوعية المـــنيامريم عيد عبد المسيح اسعد
تجاره اسيوطشــادى جرجس بطرس كيرلس789536
83192oطب بيطرى سوهاجحسين شعبان حسين محمد
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تجاره الزقازيقمـــنار محمد حسين احمد516519
اداب المـــنصورهمى السيد مكرم شعالن495398
صيدله عين شمسهدير ايمـــن عبدالرازق عبدالجواد188187
277o71كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمحمود ابراهيم احمد الخضرى
57691oطب بيطرى المـــنصورهندا مأمون عبد السالم غنيم
6788oتربية بنى سويفهاجر سيد عبد الستار سيد
7o147حقوق بنى سويفناجى نعمان ناجى محمد
65211oتربية ابتدائي االسماعيليهنيره اشرف على اسماعيل
كلية البنات تربية عين شمسدعاء فوزى سعيد حسن ابراهيم25288
هندسة عين شمسحازم اشرف حسن عطيه اسماعيل261513
66o83اداب بنى سويفمحمود خميس محمد حسن
تجارة قنا ج جنوب الواديعادل بحر فاضل قناوى818123
معهد تكنولوجي عالي العاشر مـــن رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتياسمين طارق محمود مهدى262654
5oo48oتربية جامعة دمياطهاجر حسن إبراهيم شطا
تربية اسوانسماح اسحاق فهمى عبده822699
هندسة االسماعيليةمحمد مهدي سليمان سالم666334
37o297طب اسنان كفر الشيخمصطفى شكرى مصطفى ابومـــندور عبدالرازق
1933o6هندسة حلواناندريه جرجس رمزى صالح
هندسة اسيوطمروه احمد ابراهيم احمد797846
تجاره المـــنصورهدينا مصطفى كمال محمد حسن تركى486758
اداب بنى سويفحماده مسعود اسماعيل عبد الوهاب66288
طب كفر الشيخخالد ابراهيم بدر ابراهيم السيد375336
طب بيطرى الزقازيقامير امين محمد االمير عبد هللا العطار646874
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء احمد عبد الحميد عبد الباقى123272
اداب المـــنصورهاسراء عاطف محمد سند492131
636o86هندسة االسماعيليةناردين اشرف خيري برت
4884o7تربية طنطاالمتولى ابراهيم الشهاوى طه
56ooo6الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفماهينور سعد ابراهيم صالح
52o3o9اداب الزقازيقنورهان عوض محمد غريب الجزار
طب بيطرى المـــنصورهفاتن فرج عبدالرحيم عزام493183
41oo1oتجاره االسكندريهرضا جالل محمد سعيد مجدى
1925o5فنون جميله فنون حلوانرنا محمود ابراهيم موسى
هندسة حلوانيوسف ممدوح محمود محمد عسكر153511
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمود رمزى محمود امين عفيفى213693
271o14السن عين شمسداليا عمرو حامد احمد
طب القاهرهاحمد حمدى عبد المـــنعم سليم53736
 تربية الساداتايه عبدالفتاح ابوالمعاطي حبلص233745
حقوق بنى سويفمصطفي عبد السالم عبد السميع محمد712279
475o7دار العلوم ج القاهرهفاطمه الزهراء عبد هللا على عبد هللا
تربية اسواننور الهدى حسين صالح محمد822899
72oo81التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساندى عفت بشرى شحاته
5o6233هندسة المـــنصورهمحمد اشرف السيد محمدبدر
اداب االسكندريهميار عالء الدين محمد السيد سالم417271
تربية ابتدائي االسماعيليهاحمد محمد عطيه عبدالحميد651816
صيدله الزقازيقعائشه صالح احمد محمد السيد بركات637738
34479oكلية األلسن سوهاجعمرو محمد يوسف عبدالمالك
تربية قنا ج جنوب الوادىكيرلس نشــات عبدالمسيح روفائيل731568
صيدله الزقازيقنوران بالل حسنين سليم موسى644434
فنون جميله فنون االقصرامـــنيه خالد محمد احمد بدر265816
صيدله القاهرهنهى خالد عبد اللطيف ابو الفرح17751
هندسة عين شمساحمد يحيي احمد محمد133361
تربية المـــنصورهمحمود الغريب محمود الغريب573862
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هندسة المـــنيامريم السيد احمد مصطفى محمد457864
تجاره القاهرهمى عامر احمد على16698
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد ابراهيم محمد بسيوني655541
58o73طب القاهرهاميره محمد عبد الفتاح عبد القادر
اداب القاهرههاجر سماح محمد محمود سليمان37411
تجاره القاهرهاحمد صادق حسين المال13786
3o47o9تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيهمى محمود طه احمد سيد احمد
اداب طنطاعبد الرحمـــن سمير فتحي حسن النجار357424
تجاره القاهرهاحمد ماجد عبدالمـــنعم سيد187238
43o246تربية طفوله ج دمـــنهورمايسه رمضان محمد محمد بدر
2o676oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةميرنا مجدى شحاته عطيه
تجاره انتساب موجه قاهرهاسراء محمود فتحى عبدالفتاح197466
تجاره المـــنصورهاالء محمد ابراهيم مـــنصور خضر578245
رياض اطفال المـــنصورهنورهان ابراهيم مصطفى ابو ستيتة578856
تربية رياضيه بنين طنطاابراهيم عصام محمد شعبان العكل487232
8o4233طب سوهاجاحمد عبد اللطيف محمد ابو القاسم
طب بورسعيدرغده اسعد محمد سعد صالح592927
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةاحمد سمير محمد حسانين644464
12o386هندسة عين شمسمصطفى وليد عبد العزيز بيومى
42727oتجارة جامعة الساداتمحمد عادل عبد الغنى الخربتاوى
هندسة عين شمساحمد ايهاب محمد مـــناع يوسف639781
498o72طب طنطاهيام متولى على زكى خطاب
اداب انتساب موجه حلوانروميساء محمد احمد حامد143752
تربية بنهانبويه مـــنير عبدالعزيز حسن نعمه هللا285419
5o98o5نوعية الزقازيقآالء كرم كامل محمد عبدهللا
عالج طبيعى قناندى محمود محمد ادريس758489
اداب عين شمسامانى السيد صالح على غنام288416
38o21oتربية كفر الشيخرشــا خالد محمد السماحي
هندسة اسواناندرو هانى اندريا صليب736735
74o216هندسة قنامحمد ابوالفضل عبدالراضى خير
تربية طنطامصطفى رجب محمد ابراهيم361662
تجاره طنطااحمد اشرف احمد مصطفي السيد361335
11522oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفامير سامي ابو السعد ايوب
تجاره القاهرهمروان محمد سمير عثمان دنانه121188
كلية األلسن سوهاجعال على ابوالمجد نورالدين831255
تجاره االسكندريهعلى مصطفى على احمد344314
اداب المـــنصورهساميه رضا عطيه السيد السنطاوى571634
59o58oطب اسنان المـــنصورهمحمد مصطفى مصطفى مصطفى الماظنى
اداب سوهاجوالء عبد الناصر خلف عبد الرحيم813734
دار العلوم ج القاهرهدنيا حسن عبد الحميد حسن27828
تربية ابتدائي عين شمسفاطمه هشــام حسن على267829
34o818تجاره انتساب موجه االسكندريهمحمود عبد المـــنعم ابراهيم محمد زيدان
3529o8تجاره طنطاعلى احمد على عبد الرحمـــن شــاهين
3o2551صيدله الزقازيقندى سيد امام ابراهيم
تربية دمـــنهوراسراء فضل هللا طلب عبد القوي429539
سياحه وفنادق االسكندريهمحمود أحمد محمد سعد باز421134
52o76تجاره انتساب موجه قاهرهمياده عبد العزيز حسين عبدربه
8o58o3حقوق سوهاجاسالم محسن عبد الفضيل عبد الرحمـــن
اداب انتساب موجه االسكندريهباسل جمال محمد عبد العزيز421378
طب اسيوطاسالم حسين حسن ابراهيم799541
56o3o5هندسة كفر الشيخايهاب عماد الدين امين عبد هللا امين
51o44تربية حلوانمحمد عماد عبد النبى الشحات
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تربية الزقازيقسعاد طارق السيد ذكى514572
هندسة اسوانمحمد عبد المالك عبد الحميد مكى834329
تربية ابتدائي سوهاجمياده حازم جاد الكريم احمد832351
5o793oهندسة بور سعيدعبدالرحمـــن محمد محمد حبلص
123o14تجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد اشرف احمد محمد احمد
هندسة المـــنيااحمد انور احمد صالح61835
اثار قنا جنوب الواديكريم محمد على ابوالنور358635
1495o6طب القاهرهنورهان عبد الخالق علي محمد امام
5o2813صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن مسعد محمد الزقزوق
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسياسمين محمود احمد حلمى محمود حلمي661294
صيدلة سوهاجريحاب رفعت احمد ابراهيم818264
طب االسكندريهعصام عوض عبدالفتاح الخبيرى469178
السن المـــنيامحمود كرم عبد الفتاح على عبدالحافظ234739
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيه/رياضةابراهيم عبد الغنى ابراهيم سالم362865
3o576هندسة عين شمسزياد عادل سليم ابراهيم
7873o8حقوق اسيوطاحمد محمود عثمان عبد البارى
794o72تجاره اسيوطاسماء على سامى رياض
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدير هشــام ابراهيم حسن39982
816o41تربية ابتدائي سوهاجرانيا صالح ذكى هاشم
8178o3تجاره سوهاجعمرو ناجح ابراهيم حسن
تربية شبين الكوممحمود جمال عبدالكريم اسماعيل211966
14224oاداب عين شمسجهاد عماد سعيد عبد العزيز
5o1o7oصيدله المـــنصورههمسه حسن عبده احمد هاللى
عالج طبيعى ج كفر الشيخأسماء علي مصطفي علي الشيخ376699
هندسة طنطاابراهيم حسن ابراهيم مبروك عبدهللا496297
تجاره بنى سويفمحمد بسكاوي علي صالح721212
8o4513تجاره سوهاجعمر عبد الرحمـــن حسين خليل
3o8918كلية البنات آداب عين شمسمريم ضياءالدين ابراهيم محمد
اداب القاهرهاحمد مدحت عبد الوالى عبد المتجلى32366
عالج طبيعى قناعبدالرؤف محمد سليمان اسماعيل739366
اداب بنهادينا احمد على نافع يوسف287915
اداب كفر الشيخاية عباس حسن الجندى378135
تجاره اسيوطمحمد عادل محمد محمود789229
تربية الفيومسميه عبد النبى عبد السالم سيد81269
حاسبات ومعلومات عين شمسندى اشرف محمد صالح عبد هللا119845
فنون جميله فنون ج االسكندريهروان حسين دياب أحمد عبد الموجود419376
6559o8تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسالم يسن مصطفى زين العابدين
58828oتربية المـــنصورهاحمد محمود احمد المتولى محمد
تربية طنطاحماد محمد حماد شريف358869
حقوق القاهرهفتحى شعبان ابراهيم على58319
تجاره عين شمسعمر يوسف محمود حمدى126914
رياض اطفال المـــنيا طالباترانيا محمد توفيق اسماعيل714676
52333oنوعية موسيقيه الزقازيقوالء فهمى محمد فتحى المغربى فهمى عمر
كلية اآلثار سوهاجريهام رضا عبد الحكيم جاد127843
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد ممدوح عبدالعزيز عامر217882
74448oتجارة قنا ج جنوب الواديشيماء سيداحمد شوقى خليل
79516oتربية رياضيه بنين اسيوطمحمود سمير عبد الحكيم مرسى
فنون جميله فنون ج االسكندريهعلياء طارق جابر السيد محمد جاد419729
اداب الفيوممحمد عادل احمد رأفت صالح73111
اداب المـــنياصموئيل غطاس بشرى عبدهللا722447
طب طنطارنا اشرف محمد كامل محمد السيد374362
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانانجي عصام الدين علي عبد هللا سكر37326
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8o42oهندسة الفيوممحمود احمد السيد مرسى
تجاره عين شمسمونيكا مجدى نلسن مكرم117683
8oo4o9تربية اسيوطايمان حادى محمد عبد الاله
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالباتايمان احمد محمد حسين153824
تخطيط عمرانى القاهرهاسالم محسن السيد صبيح291472
صيدله عين شمسنسرين نبيل عبد السميع السيد شهاب115484
341o77صيدله االسكندريهمحمد احمد محمود احمد الدليل
5626o4هندسة المـــنصورهمصطفى احمد عبد القادر الشربينى
38111oتربية كفر الشيخعبد الرحمـــن رمضان عبد الرحمـــن الدسوقى
هندسة بور سعيدحسن ناصر خليل سليم حسن653372
22o161طب اسنان طنطاخلود عاطف عبدالعاطى عمران
34o17oاداب االسكندريهدنيا احمد محمد السنوسي
تخطيط عمرانى القاهرهمازن محمد نجيب عبد التواب18698
اداب بنى سويفاميره رأفت على محمود69451
3584o5تربية طنطامحمد عبد النعيم عبد الرحيم السيد حبيب
اداب المـــنياآية محمود عبد التواب فراج729919
تربية كفر الشيخمي احمد محمود عرفه377914
23o335تربية ابتدائي الساداتاحمد فتحى عبدالغنى سيد احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبسنت عادل محمد حلمى محمد ذكى121528
تربية جامعة السويسنانسى عماد نصر الرفاعى658165
4467o2كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورنهلة سالمة عوض احمد
662o7oتربية ابتدائي بور سعيدفوزيه محمد عطيه محمود محمد
5834o4تربية المـــنصورهندا عاطف عثمان على
119o65هندسة حلوانمحمد السيد رمضان عبد هللا
2154o1تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمى صبحى محمد غالب
طب الزقازيقمحمد اسامه عبد الرحمـــن محمد  حسن عفيفى644172
تربية كفر الشيخآيه رجب السعداوى محمد أبو زهره374752
اداب بنى سويفاميره مبارك عوض عيسى67379
49o773تربية رياضيه بنين المـــنصورهمحمد ربيع بدوى البديوى
هندسة القاهرهنور احمد محمود على46391
733o4طب الفيومشيماء عبد الغفار ذكى عبد الغفار
1241ooطب بيطرى القاهرهمحمد حسام الدين محمد ابراهيم جنيدي
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمى محمد لبيب عوف283844
8o814كلية األلسن ج أسوانريهان كمال حسن جوده
هندسة االسكندريهكريم شريف محمود السيد البحيري414915
3o1626اداب بنهااالء حسام الدين خليل حسن عوض
3428o2صيدله االسكندريهعمر مجدى فؤاد احمد عمر
طب بنهاالشيماء رجب عبدالسالم عبدالهادى285466
تجاره دمـــنهورسميه محمد حسن على الضوى341445
رياض اطفال االسكندريه طالباتاسراء محمد احمد محمود عبد العال348117
طب االسكندريهاسماء عيسى محمد مشهور437194
تجاره الزقازيقمحمد عالء الدين عبده مـــنصور مصطفي522382
33988oتربية طفوله اإلسكندريةجهاد سعيد محمد المتولى
اداب قنا ج جنوب الوادىكريمه حسين مخلوف محمد738347
طب عين شمسزينب محمد عبدالمـــنعم حسن298463
طب طنطاهانيا مرزوق عبد الجليل عبد الجليل عمر561282
نوعية الزقازيقايمان عادل عبدالهادى عبدالمطلب511676
81141oتربية ابتدائي سوهاجهدى مصطفى محمد عثمان
هندسة حلوانعمر محمد عبدالقادر حمزه191444
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوراحمد محمد شعبان احمدالفقى469429
تجاره بنهاسهيله جمال الدين حسين  بيومى267795
59497oاقتصاد مـــنزلى حلواننوران على محمد توفيق على مجاهد
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تجاره كفر الشيخإسالم محمد أبوالفتوح محمد غطاس384719
35o19تجاره القاهرهايمان بهاء سعيد يوسف
64661oطب الزقازيقمريم السيد محمد مهدى الفار
48759oحاسبات ومعلومات المـــنصورهاحمد ابراهيم احمد على النظامى
365o57طب طنطاهبه عاطف عبده الجنجيهى
17o56فنون جميله عماره ج االسكندريهرنا حسام محمد حسن الجبالى
هندسة اسيوطمريم صالح محمد السيد الحضرى241537
كلية البنات آداب عين شمسالفت حسن فتحى احمد148534
تجاره المـــنصورهالسعيد عاطف محمد ابراهيم الشــافعي565572
اداب قنا ج جنوب الوادىاحمد زكى بدرى حسانين746993
23426oتربية الساداتمها صبحى سعيد خليف 
صيدله االسكندريهمصطفى حسام الدين معوض سرحان413471
صيدله بنى سويفمحمد محمود عبد الحميد جمعه64491
هندسة بور سعيدحسن محمد حسن احمد قيراط562484
3oo565طب بنهاريم محمد محمود محمد سالم
79o237كلية طب االسنان جامعة أسيوطياسمين اشرف محمد انوراحمد
حقوق اسوانمحمد عادل السيد الطاهر747251
26341oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبدهللا اسامه عبدالحميد عبدالحميد
45o931طب القاهرهعلياء عبد الحميد احمد عبد الحميد البهوفى
تجاره الزقازيقفجر زكريا زكريا محمد637928
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد حسنى عبدالعزيز المصيلحى212749
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسعبد هللا هشــام السيد احمد عطيه سالم651194
3477o2فنون جميله فنون المـــنياايالريه اميل صبحى ابراهيم مشرقى
291o18هندسة شبرا بنهامحمد حسام صبحى حسن السيد
تربية الفيوماسالم فتحى دسوقى حسين78561
664o19نوعية بور سعيدبيشوى اشرف عياد جندى بطرس
اداب عين شمسبسمه ابراهيم احمد سعيد عمران288427
طب بنى سويفمـــنة هللا صبحى عبد الفتاح عبد الرحيم63332
صيدلة سوهاجمحمد عبد الرحمـــن محمد السيد811297
491o9صيدله القاهرهعمرو محمد احمد محمد ابراهيم الشبيسى
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسمارك مراد فوزى زخارى636435
تجارة قنا ج جنوب الواديسارة محمود فهمي محمود744474
358oo6اداب طنطاالسيد ابراهيم الشحات سويد النعمانى
حقوق القاهرهمريم مصطفى عبد الرازق جالل114436
3o4743عالج طبيعى القاهرهمـــنه هللا فتحى محمد عبدالحميد فرج
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةسارة عالء طلعت محمدمحمد الدخاخنى349293
اداب القاهرهديانا روماني سعد شكمت27715
تربية طفوله الزقازيقدعاء الدسوقى السيد ابراهيم خليل587829
صيدله حلواننهال عالء محمد احمد714216
اثار القاهرهاحمد عبدالرحمـــن عبدالحفيظ عبدالرحمـــن286777
6o991كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسدعاء حسن زغلول فرغل
5o66o2تربية جامعة دمياطدينا ناصر أحمد عبد العزيز القزاز
طب االسماعيليه ج قناة السويساسراء ماجد محمد احمد652669
تربية اسيوطشيماء احمد شيبه سيد799991
تربية بنى سويفحسين سيد حسين زيان69894
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورخضره صبحى محمود محمد اسماعيل446581
نوعية الزقازيقاشرف احمد احمد حسن669592
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد عصام احمد فريد654385
135o78تجاره عين شمسندى ابراهيم محمد ابراهيم
اداب القاهرهندى سالمه عبد المجيد امام22119
3oo367نوعية بنهااحمد طارق محمد عبدالكريم
21913oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةهبه احمد على الشــابورى
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كليةاسمجلوس
هندسة الفيوماحمد محمد زغلول خفاجى371577
تجاره عين شمسميرنا مصطفى محمود حسن187984
هندسة المـــنياحسين محمد حسين على755156
81167oتربية ابتدائي سوهاجمينا رفعت محروس ديب
صيدلة بورسعيدحبيبه عادل السيد ثابت636815
اداب حلوانيوسف شعبان سعد عبد الهادى49689
رياض اطفال المـــنصورهاسماء مصطفى كامل الحفنى367642
تربية دمـــنهورأسماء اسماعيل عوض اسماعيل أبوعلم429829
42823oتربية طفوله اإلسكندريةآية عبدالحميد رمضان محمد صفار
3851o5كلية األلسن كفر الشيخاالء محمد محمد محمود البيطانى
1186o8صيدله حلوانمحمود عبد الرحمـــن محمود دسوقى النشــار
هندسة القاهرهمحمد اشرف على طه48226
تربية ابتدائي بنهارباب احمد عبدالفتاح عبدالعزيز285559
طب بنهازينب فرج خليل ابراهيم سليمان469971
641o74تجاره الزقازيقساره احمد عبدالحميد شراقى
تربية ابتدائي بنهاساره حامد حامد الجالى284933
279o37نوعية بنهاتغريد عبدالحليم السيد محمد عامر ماضى
4172o9تجاره االسكندريههبة محمد جابر محمد يونس
5o6599تربية جامعة دمياطدنيا احمد رجب رجب مفتاح
371o79تجاره كفر الشيخكمال احمد كمال احمد فريج عون
صيدله القاهرهنورهان رمضان مصلح مهران128535
هندسة عين شمسمحمد ايمـــن حسين ابوالعال24379
تربية ابتدائي سوهاجانجى نصحى شنوده خليل818232
تجاره اسيوطعلياء عادل محمود عثمان749818
3oo56oطب بنهادعاء رمضان عبدهللا عبدالحميد
4983o8طب بيطرى الزقازيقسارة عبدالوهاب أحمد يونس
تجاره كفر الشيخفاطمة الزهراء محمود محمد طه دويدار423656
تربية ابتدائي المـــنصورهبيشوى فايز جرجس مجلى565583
اداب الزقازيقنرمين طاهر امين عطوة524718
تجاره دمـــنهورمحمد اشرف سليمان شبل محمد425598
22o962طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاسراء لطفى عويان عبدالمقصود قنديل
49965oهندسة بور سعيدزياد طارق عزت والى
تربية عين شمسسعيد احمد محمد السيد مصطفى295641
رياض اطفال المـــنصورهخلود محمد شعبان محمد ابراهيم589397
293o66التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةامل ابراهيم عواض عبدالحليم هزاع
طب عين شمساسماء عماد محمود عبدالمـــنعم عماره288128
تربية بنى سويفرضا كمال عبد الغني رمضان64949
8o9854تجاره سوهاجمحمد سمير محمد حسن
222o84طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد رأفت عبدالرازق نصار
تربية شبين الكومهيام صالح الدين السيد عبدالعال الغمرى236445
كلية األلسن ج أسوانسارة اشرف محمد السعيد الحداد429213
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهشــام على عمر على موسى131753
226o44نوعية اشمونايمان احمد محمد سعيد محمد
هندسة سوهاجاحمد اليمـــني عبد الجابر احمد811739
تربية ابتدائي دمـــنهورمهند نصر شعبان عبدهللا خليل425651
132o89تربية حلوانمريم محسن عبد الغفار محمد
طب بيطرى بنى سويفايه هللا سيد صالح عبد الرحيم64554
3o956اداب القاهرهحنان فريد احمد سيد
صيدله المـــنصورهعبد الرحمـــن احمد السيد محمد عجوة577729
تجاره القاهرهنيروز ايهاب ابراهيم فوزى محمد198341
69o93هندسة بني سويفمحمود رجب سعد علي
هندسة المـــنصورهعبد الحميد مجدى عبد الحميد حامد السيد صبيح588545
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كليةاسمجلوس
اداب دمـــنهوراسامة احمد قطب احمد419218
5916o8تربية المـــنصورهنجالء السيد محمود على محمد
تجاره االسكندريهعبدالرحمـــن احمد حسين سالم على421827
58571oهندسة المـــنصورهصالح خالد صالح محمد عبد الحميد عيسى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفرح اشرف عبد الغفار خاطر117579
كلية الطب البيطرى جامعة أسواننادين نادر حسين صالح819379
تربية ابتدائي الفيومابتهال رجب محمد عبد الحفيظ75966
71o595التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنهى عاطف محمد عبد الحكيم
اداب بنى سويفهاجر جمال كامل طه62766
37761oطب بيطرى كفر الشيخياسمين عبد العزيز محمود ابراهيم على
اثار القاهرهاحمد سامى عبدالقادر ابراهيم281821
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتعائشه يحى حجاج محمد743976
288oo5تجاره بنهاهند السيد سعد السيد عوض
صيدله االسماعيليه ج قناة السويساحمد محمد عمادالدين عبدالعزيز655922
طب طنطايارا مبروك سليمان احمد الفقى354251
حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةاشرف يوسف سعيد مليجى مراد227318
طب المـــنصورهشيماء شعبان سعيد محمد عبد الفتاح564751
73434oاداب اسواننهال محمد نبيل عالم يوسف
تربية العريشاسراء ابراهيم محمود محمد حسن خضر665789
238o56تربية الغردقة جنوب الواديسحر عبدالناصر عبدالفتاح رمضان
رياض اطفال المـــنيا طالباتسوسنه ناصر سامى غطاس723282
تجاره عين شمسشيماء جمال محمد عبد العزيز127867
7293o8اداب المـــنيامحبه وحيد عوض بطرس
8o4622تربية ابتدائي سوهاجميار على هريدي على
طب بيطرى جامعة الساداتبسمه وليد محمد عبداللطيف225887
2o3983صيدله القاهرهنسمه عبدهللا يوسف حسن
تجاره بنهاعمر عبدالنبى متولى اسماعيل284175
8o4624تربية ابتدائي سوهاجنهاد رشــاد عبد الواحد عبد الوهاب
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمر خالد سالمة محمد654198
تجاره الزقازيقاسالم السيد عبدالحميد موسى644758
هندسة طنطابيشوى ماجد رزق هللا عبده حبش491387
تربية حلوانحسام اسامه عبد النبى حسن مرزوق26481
اداب دمـــنهورهدي حسن محمد عبد العظيم عريف429512
نوعية عباسيهنورهان نبيل عبدالمـــنعم محمد الليثى187986
اداب القاهرهمحمد خالد محمد فهمى197281
423o29اداب االسكندريهسارة محمد انور احمد
414o26هندسة االسكندريهشــادي خالد بن الوليد خليل ابراهيم عبد الرحمـــن
653o83اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةنهى محمد جمعة مبارك
تجاره الزقازيقعبدالناصر محمد عبدالشــافى السيداحمد الجمال515962
تجاره االسكندريههدير رؤف خميس على حسين346225
تجاره بنهامحروس ناصر محروس عبدالعزيز296664
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانشروق رؤوف حسن محمد347627
تربية طنطامياده مجدى عبد الحميد حارون359263
اداب المـــنيامصطفي محمد محمود احمد714548
طب كفر الشيخمينا محجوب تادرس فهمى عوض379585
صيدلة المـــنياغادة شعبان معيقل محمد718474
52o626طب الزقازيقخالد السيد محمد سعيد ابوالخير
علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةايات سامح السيد المزين233878
تربية ابتدائي الساداتامير عارف شوقى عثمان213779
كلية اآلثار سوهاجمصطفى ابراهيم مرشد محمد مصطفى289619
اداب قنا ج جنوب الوادىسارة ناجح عبادى يونس746293
اداب العريشهبه عبد الناصر مسلم محمد666939
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66o15oنوعية بور سعيدمحمد السيد عبد الفتاح عبد الفتاح رزق
23o79oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى مجدى محمد عبد المجيد الجوهرى
اداب انتساب موجه عين شمسخالد هانى محمد احمد269269
439o51صيدله االسكندريهمونيكا بولس عزيز زكى غبلایر
367o31طب بيطرى بنهااميرة احمد عبدالمـــنعم الشرقاوى
115o81اداب انتساب موجه عين شمسمونيكا مدحت كامل قلدس
نوعية المـــنياابراهيم دسوقي محمد ابو زيد724248
نوعية بنهاهدير عبدالقادر محمد عبدالرحمـــن231474
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورأحمد محمود عبدالجواد هنداوى ابوورك443581
5o5125سياحه وفنادق المـــنصورةرزق قدرى رزق سالم شــاهين
5o6722تجاره بور سعيداسراء رضا عبد الشــافى عبد الرحيم عيسى
هندسة اسوانمحمود مغربي همام محمد736397
طب بيطرى الزقازيقامل ممدوح جبر احمد عبد البر517923
تجاره اسيوطمحمد صالح محمد على792937
اداب القاهرهمحمد عبدالحكيم مـــنصور الصاوى261222
5o4o96طب بورسعيدمـــنة هللا اسماعيل فتحي عبد الغفار
تجاره جامعة دمياطزياد أحمد محمد صبحي الشــامي499864
1919o8تجاره عين شمسنادين طارق مدحت حافظ احمد
رياض اطفال بنى سويفاسراء رمضان حسين عويس69627
1524o1طب القاهرهرنا احمد ماهر جيوشى
62o62طب بيطرى بنى سويفاحمد حسن عقل محمد
3o2872تربية بنهااسراء السيد معتمد على ابوالسعود
2667o1اداب حلوانمحمد عبدالكريم محمد محمود
تربية طفوله كفر الشيخآيه طه عبد العزيز على محمد382678
2o48o4األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم 6 اكتوبريوسف محمد عوض ابراهيم حسب هللا
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنرمين محمد عبد السالم محمود146199
هندسة كفر الشيخمحمد عماد محمد عبد المجيد المعداوى357777
هندسة اسيوطكيرلس اشرف ينى سرو789955
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيه/رياضةعبدالحميد رجب عبدالحميد عربه217711
تربية رياضية بنات المـــنصورةسالى رمضان طلبه على عباس575267
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىنهى سيد محمد آدم741543
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخعمر كمال احمد احمد عبد السالم375391
طب طنطاريهام احمد عبدالستار المزين485776
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىداليا كمال محمد صبري737757
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمد قطب السيد قطب السقا443619
هندسة قناعبدهللا شــاذلى عبدالسميع محمد237825
تربية كفر الشيخمحمد جمال رمضان بدر ابو عرب375185
هندسة المطريه جامعة حلوانرحاب كمال عبدالعليم مرسى195375
43829oعلوم االسكندريهآية عبد الرحيم صابر أحمد عبد الرحيم
رياض اطفال بنى سويفايمان مصطفى محمد حسن67778
298o9oتربية ابتدائي عين شمسمارينا عماد فتحى لبيب
36o861طب بيطرى كفر الشيخنورا حازم سعيد محمد
151o61هندسة القاهرهعمر عصام الدين صفى الدين مصطفى
طب اسنان طنطامحمد صبرى احمد زنون223637
3589o8اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمود اسامه السعيد شلبى
تجاره االسكندريهمحمد السيد السيد ابراهيم337294
168o1اداب القاهرهامينه محمود محمد حنفي
هندسة اسيوطايه رضا ابراهيم محمد القديم587714
 تربية الساداتمى عاصم عبدالمعين احمد قطب232231
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسميرنا ماجد شنوده شفيق636244
51719oاداب الزقازيقأحمد عادل أحمد السيد
19o37oطب القاهرهمارينا مدحت مـــنير سليمان
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44884oطب االسكندريهسهيله محمود رجب عبده البانوبى
السن عين شمساسراء محمد الشريف محمد حسانين582475
اداب عين شمسندى عبد الوهاب جوده عبد الوهاب117689
5853ooتربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةمريم اشرف فايق حنا
5o75o3طب المـــنصورهندى عبد الرحمـــن على صادق صحصاح
تجاره انتساب موجه  عين شمسيوسف محمد عبدالمجيد عبدالغفار281943
هندسة طنطامينا كيرلس موسى كيرلس ابراهيم362484
هندسة اسيوطعبد الفتاح محمد عبد الفتاح محمد الجندى13515
تربية طفوله سوهاج طالباتشرين سيف العرب عبد هللا احمد814353
4439o8طب االسكندريهاحمد هشــام فوزى دياب
34o236تجاره انتساب موجه االسكندريهحسناء محمد رمضان محمد فرغلى
21o353كلية البنات تربية عين شمساالء وحيد ياسين توفيق
2o6272تجاره عين شمسمهرائيل ايهاب لطفى فهمى
صيدلة الفيوممارينا محب مسعد مترى75497
تجارة جامعة الساداتمحسن سعد محسن خلف هللا233354
8o6686طب اسنان جنوب الوادىريهام سليمان حنس سليمان
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره هالل محمود امام284859
424o9اداب القاهرهاسراء احمد البندارى السيد
حقوق الزقازيقامـــنيه مصطفى السيد احمد الزغبى648422
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد رضا سعد عبدالحليم213435
15o975كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهمحمود احمد ابراهيم محمد بطران
هندسة طنطااشرف ابراهيم شبل اغا497269
علوم العريشمروه صالح خالد محمود ادم665681
طب المـــنيااسامة عبد الرحمـــن احمد عبد الرحمـــن722345
تجاره كفر الشيخمحمود وحيد محمد قطب مطاوع378754
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساسامه عبد البديع محمد حموده651865
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفتحى خالد محمد بحيرى263936
هندسة المـــنياسمير نصر عياد عويضة753791
تجاره جامعة دمياطشيماء نجاح عبد العزيز محمد شــامه573454
356o12نوعية فنيه طنطاامانى محمد حسين سيد احمد المدوحس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر سامي محمد بدر حسن123149
3oo139تجاره بنهاايمان جمال محمد حسن
صيدله المـــنصورهنوران خالد ابراهيم امين محمود589286
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إداريةنورهان عالء الدين عبد الوهاب عبد الحق144376
حقوق طنطاياسمين احمد عبد الفتاح امام359328
تربية ابتدائي بنهاياسمين عبدهللا فهمى مـــنصور احمد285592
تربية رياضيه بنين شبين الكوماحمد حسن محمود جمعه213847
14782oتربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانمحمد مصطفى محمد عطا هللا على
تجاره طنطامحمد عصام عاطف عيد الصردى488625
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمر اشرف السيد محمود الغباشى636133
رياض اطفال المـــنصورهايه عادل فتحي محمد عوض ابو العال521667
اداب حلوانمحمود كمال محمد سليمان58673
7463o4تربية ابتدائي قنا ج الواديعبير عبدالدايم حماد رضوان
صيدله القاهرهسلمى نجاح محجوب محمد35429
14o239تجاره انتساب موجه  عين شمسرضوى محمد يس عبد الرحيم
تربية قنا ج جنوب الوادىجاكلين رفعت فخرى ابواليمين734591
طب عين شمسحذيفه عبدالسالم محمد محمود311759
3o5348هندسة شبرا بنهانورالدين محمد نجدى محمد نورالدين محمد عبدالباقى
35o859تربية اسكندريةهاجر ابراهيم السيد مصطفى
هندسة المـــنيامحمد محى الدين جميل حيدر721459
تجاره عين شمسكريم عالء مسعد عبدالعزيز192954
هندسة القاهرهاحمد محمود ياسين محمد ابوالسعود49191
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299oo7كلية البنات آداب عين شمسميرنا اشرف توفيق ابراهيم
هندسة بور سعيدحسن محمود محمد احمد عماره588526
52o31oاداب الزقازيقهدير عبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن
تجاره طنطاخالد حسين محمد الشيخ361434
هندسة القاهرهعدنان محمد ابراهيم مجاهد155541
طب الزقازيقاحمد محمد رمضان عبد السالم591617
58474oعلوم الزقازيقهنيه ياسر حلمى عبد المقصود حسن الجوهرى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهند جمال ابراهيم محمد محمدين229694
هندسة بني سويفمحمد عبد الخالق محمد طه63558
81644oكلية األلسن سوهاجحاتم محمد عبد هللا محمد
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسايهاب ناصر عبد الخالق حسين651916
568o53صيدلة بورسعيدنوران سعد فؤاد البيومى
طب بيطرى المـــنصورهاسراء السيد محمد الشــافعى579786
64729oاداب الزقازيقسالى محمد على محمد سالمه
تجاره بنى سويفبدوى على بدوى محمد66597
358oo9اداب طنطاعصام عبد الفتاح مـــنجود حسن عبد العال
طب القاهرهايه على احمد حامد صالح56275
تربية ابتدائي كفر الشيخفدوى محمد ابراهيم زيدان قنديل374563
2743o5كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةتقى صبحى عبدالفتاح رمضان
44o729طب اسنان طنطااحمد حمدى اسماعيل الشــافعى
7894ooطب بيطرى اسيوطشروق مـــنصور محمد احمد
طب المـــنصورهشروق محمد على السيد محمد589243
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو صالح احمد يوسف السحترى32697
36779oتربية ابتدائي طنطاياسمين عبدالحميد محمدعبدهللا الشــاذلى
42oo42تربية طفوله اإلسكندريةاسراء عوض سليم عبد الرحمـــن حسنين
هندسة عين شمسعمرو مصطفى عبد الحليم جاب هللا123716
41258oطب القاهرهالرا أحمد ماهر محمد عثمان
السن عين شمسنور عالء محمد محمد  عوض187943
8o7296هندسة سوهاجمحمود حسن محمود حسن
السن المـــنياهاجر ممدوح احمد عثمان715393
تربية ابتدائي االسماعيليهربا خالد حسن محمد654675
تربية أساسي اسكندريةاميره محمود عبد هللا عبد الحميد422919
75239oفنون جميله فنون المـــنيانوران سيد محمد حسن
هندسة حلوانمحمد ناصر نصرهللا عبد الرحيم135673
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخادهم احمد عبدالواحد يونس371741
48969oصيدله المـــنصورههدير محمد محمد الجالد
تجاره كفر الشيخحمادة شهاوى فرج ندا الشهاوى375129
صيدله حلوانعبد هللا عادل علي سالمه147981
تجاره كفر الشيخمحمد مصطفى محمد مصطفى خليفه النحاس375214
72o5o8تجاره بنى سويفمحمد نادي عبد هللا حسن
5o6764تربية جامعة دمياطدنيا المغاورى ابراهيم محمد المحجوب
تجاره دمـــنهورمريم محمد أنور الصفتي429239
19739oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء حمدى عبدالمحسن فولى
حقوق القاهرهمحمد ايمـــن محمود عبد السالم16512
اداب طنطاابراهيم وجدى فرج فتحى فرج366754
طب االسكندريهنادين على محمد عجميه369186
اداب المـــنيانهال اشرف محمد عبدالصالحين723637
56847oصيدله المـــنصورهاسماء مصطفى ابوالعطا محمد
2212o9تربية الساداتلمياء شوقى محمد على شوشه 
تربية ابتدائي دمـــنهوردعاء عمر حسين على429394
7336o7تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتلمياء احمد سيد احمد
طب المـــنصورهحنان نبيل على احمد على589199
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429oo3تربية ابتدائي دمـــنهوردعاء فرج عبدالقادر عبدالمجيد ابوعريبة
فنون جميله فنون ج االسكندريهمـــنه هللا محمد رضوان احمد346787
اداب عين شمساسراء زيدان فريد مخيمر282136
7725oهندسة الفيوممصطفى محمد مصطفى احمد
تجاره االسكندريهراشد اشرف محمد محمد الدسوقي425444
42743oتجارة جامعة الساداتمحمد خميس عبد السالم السمان
59o7o8طب بيطرى المـــنصورهاحمد مصطفى محمد مصطفى رضوان
هندسة بور سعيداحمد عبد الناصر محمد ابو الحسن588487
رياض اطفال المـــنصورهايه مصطفى محمود محمد الشريف592346
فنون جميله فنون المـــنيامصطفى محمد محمود شعبان االكشر52581
اداب قنا ج جنوب الوادىدعاء ابو الحجاج مبارك بربرى733717
1198o8اداب عين شمسياسمين كمال محمد احمد
هندسة كفر الشيخعلى جابر على كامل حسبو373737
تجاره انتساب موجه  عين شمساسماء محمود محمود بيومى142184
279o59نوعية بنهاياسمين ايمـــن السيد احمد محمد
56o645طب المـــنصورهايه احمد محمد عطا رمضان
1288o3فنون تطبيقيه حلوانبسنت عبد الجليل عبد الحميد دسوقى
هندسة كفر الشيخمدحت ممدوح محمد علي قبطان375967
تجاره طنطانسمه محمد احمد عالم359288
65o286طب الزقازيقساره يحى عبد هللا محمد
12o5o7هندسة عين شمسياسمين احمد محمد حسن الحمدى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمـــنة هللا محمد مصطفى مدبولى36762
طب القاهرهمعاذ يحيى فرغل عبد المحسن25717
هندسة القاهرهمحمود عيد احمد صاوي154798
2779o9صيدله طنطارامه خالد محمد توفيق امين
3854ooتربية ابتدائي كفر الشيخزينب مرسى موسى محمد موسى
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةسماح محمد احمد محمد655677
2941o3تربية ابتدائي بنهامحمد عالءالدين محمد عبدالوهاب
4886o2اداب طنطامحمد احمد ابراهيم احمد مسعد
هندسة بترول وتعدين جامعة السويسامين الشــافعى امين حسن231349
تربية المـــنياهشــام جمال محمد احمد721265
حقوق قنا جنوب الواديمصطفى مجدى مصطفى أحمد734434
7954o5نوعية اسيوطكريمه ابراهيم عبد القادر ابوبكر
صيدله طنطاعنان ثروت السيد محمد ابو زهره489956
5o7141هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن احمد محمد محمد شرف
اداب الزقازيقايمان شحته ابراهيم السيد643544
76o559تخطيط عمرانى القاهرهكيرلس يعقوب محارب بشــارة
8o215oاداب اسيوطايه احمد خلف ابوالحمد
تجاره عين شمسهاجر محمد عبدالمـــنعم عبده196562
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلواناحمد عادل عبدالسالم غانم289548
73oo47طب اسيوطاسراء محمد حامد عبد الحفيظ
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانندى محمد رمضان عبد الفتاح21658
3631o3اداب طنطابسمه جمال بسيونى البرلسى
صيدله طنطااسماء بدير عبد الفتاح ابو حويله367512
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسباسم محمد محمد سليم658249
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد طلعت المغازى المليجى سعد227959
هندسة حلوانمحمد عبد الواحد كامل احمد عبد الرحمـــن136867
صيدله بنى سويفيسرا محمود محمد عبد الخالق72895
2o56oطب القاهرهخالد طارق دردير حسين
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد جالل رجب ابراهيم كشك651635
اداب حلوانمحمد حسام محمد الهادى143558
تجاره بنى سويفمحمد حسن عزام السيد717326
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تجاره بنى سويفيوستينا اشرف حليم صليب713773
3771o2هندسة كفر الشيخمهاد عبدالكريم محمد شعبان
5o7743تجاره جامعة دمياطبسمه محمد توفيق جمعه ابو احمد
71669oنوعية المـــنياايمان حسن ابراهيم محمد
142o61هندسة حلوانشريف اشرف فاروق يونس
23o738حقوق شبين الكوم ج مـــنوفيةصالح عادل عبدالحميد محمد النجار
13o782تجاره عين شمسمـــنه هللا محمد عشرى ابو سريع
12622oكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانريهام خالد محمد ابو عزيزه
طب االسماعيليه ج قناة السويستقى احمد محمد محمد تويج635991
هندسة االسكندريهاحمد علي علي خميس459286
5o1263تربية جامعة دمياطساره عادل محمد الغواب
56o316هندسة المـــنصورهعلى هشــام عرفات على خليفه
424o12فنون جميله فنون ج االسكندريهميار خالد لطفى عبد الفتاح حسين
نوعية بنهافاطمه يسن ابراهيم عبدالحميد278174
تجاره عين شمساحمد مسعد عبدالصمد محمد سعيد295636
اداب حلواننورهان صبحى عبد العظيم يونس سعيد47453
46o4o2هندسة حلواناحمد رشــاد أحمد عمران
عالج طبيعى قنارجاء عبدالهادى محمد السايح738395
طب اسنان طنطانيره عبدالفتاح عطيه عبدالفتاح285271
رياض اطفال المـــنصورهياسمين وهدان الشحات احمد السمـــنودى573661
حقوق الزقازيقاحمد حمدي عبدالحميد عبدالمجيد بغدادى649653
هندسة االسكندريهاسالم احمد فضل راغب السيد الشــافعى456417
هندسة عين شمسمحمد عصام احمد محمد ناعوم261691
تجاره سوهاجرمضان محمد صابر رضوان818563
8o1465تربية اسيوطاحمد مصطفى محمد طه
34o786تجاره كفر الشيخعبد الرحمـــن سيد عبد الظاهر مصطفى احمد
749o55تجاره اسيوطندى هشــام مصطفى النحاس محمد
649o21نوعية الزقازيقندى شعبان ابراهيم عبدالحليم
722o38رياض اطفال المـــنيا طالباتهاجر محمد محمود احمد
اداب عين شمسمـــنه هللا سعيد محمد السباعى268158
كلية بنات شعبه طفوله عين شمستقى بالل السيد عبدالرحمـــن282993
4127oهندسة القاهرهعمر خالد محمد السيد
تربية ابتدائي الفيومايه علي سنوسي شيالبي77763
هندسة طنطااحمد محمد احمد امان352656
اداب طنطااحمد عادل عبد الحميد حمام366547
تجاره عين شمسنوران هانى سيد عبدالهادى188237
كلية األلسن سوهاجهاجر رفعت كمال محروس789343
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةريم خالد السيد الجمل228646
هندسة الزقازيقاحمد جمال عبد السميع محمد575234
2o6153اداب القاهرهدينا اشرف سمير عبدالمـــنعم
صيدله طنطاداليا صالح محمد القصير494422
تجاره دمـــنهورعماد احمد عبدالرازق الصوالحي426668
2o298تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبد الرحيم عز الدين صالح
صيدله طنطامى جمال عبدالغفار حمد222822
تربية بنى سويفرهام نادى جمال على62283
هندسة عين شمسرنا محمد محمد كامل115359
صيدله بنى سويفشيماء حسن محمود محمد63631
تربية اسيوطعبد هللا ممدوح محمد عبد الحافظ789789
تجاره اسيوطاسامه جبر عرفه محمود792317
هندسة المطريه جامعة حلوانعبد هللا ايمـــن عبد الغفار احمدالعجمي121388
تربية اسكندريةسمر صالح محمد صالح عبد المعطى423194
صيدلة الفيومشيماء عبد الناصر سعداوى جابر78864
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36o273صيدله طنطاايمان عبد السميع فتحى ابراهيم جبريل
8o8553عالج طبيعى قنااحمد عصام عبد الحميد احمد
73o34oتجاره اسيوطساره صالح محمد عبد الوكيل
عالج طبيعى قنااحمد رجب صبحى السيد237739
تربية ابتدائي بنى سويفعصام محمد جابر عويس69898
رياض اطفال بنى سويفنورهان خالد مصطفى عبد الحليم67872
حقوق عين شمسكريم محمد احمد علم الدين117434
42589oاداب دمـــنهورمحمد جابر ابراهيم على  العريان
هندسة القاهرهمصطفي محمود حامد محمود54829
6556o4هندسة االسماعيليةحسام اشرف محمد جمعة
طب سوهاجمحمد احمد شعبان عبد العزيز816655
4199o9تربية طفوله اإلسكندريةلمياء عبد المحسن رحيم بخيت
سياحه وفنادق االسكندريهاسراء خليل محمد خليل337728
طب بيطرى االسكندريهآيه أحمد سعد محمد نمير444397
نوعية بنهاعبدالحليم محمد سعيد عبدالحليم بدوي285785
5o8946هندسة الزقازيقمـــنه هللا محمد حلمى عدلى عمر
اداب طنطاوالء احمد احمد عبد الحميد شيحه367788
6483o2تجاره الزقازيقمهاب محمد الديدامونى احمد احمد العطار
7234o8سياحة وفنادق المـــنياشيماء محمد على فولى
51154oحقوق الزقازيقاسراء محمد فؤاد فهمى
8o95ooاداب سوهاجبسمه محمد حسن محمدين
3395o1اداب االسكندريهشيماء احمد عبد العظيم ابراهيم حسين
تربية المـــنصورهخالد رشدى زكى مصطفى عطيه572885
هندسة كفر الشيخمحمد حمدينو المتولى السيد572431
إعالم ج جنوب الوادىمحمد اشرف ذكى سليمان221992
صيدله طنطايسرا ناصر السعيد حيدره364515
تجاره القاهرهمايا محمود محمد الشربينى13221
6564oحقوق بنى سويفمحمد عبد الرحمـــن محمد كامل
تربية ابتدائي عين شمساوشين محارب نادر شحاته283458
366o98سياحه وفنادق المـــنصورةمحمد ذكى امين مرسى اسماعيل
2772o3اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةانعام صابر على ابراهيم
حقوق القاهرهنانسى اشرف احمد جمال ابراهيم14764
366o94اداب طنطاحسام صفوت درويش عبدهللا
49751oتجاره طنطازينب مجدى احمد عوض محمود
14o393تجاره وإدارة أعمال ج حلواناسراء محمد عدوى احمد
23ooo7تربية ابتدائي بنهاامال سيد احمد عبدالتواب سيد احمد
هندسة القاهرهمحمد عبد الرحمـــن مصطفى محمود51235
229o7oنوعية بنهااسماء ابراهيم محمد محمود شبانه
تربية ابتدائي الزقازيقسمر نبيل محمود وجدي521599
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهدير سعيد محمد صابر احمد231956
تجاره القاهرهمحمود عبدالتواب عبدالعزيز محمد211187
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن احمد حبيب احمد بركات135437
2912o3اداب عين شمسلبنى محمود عبدالمـــنعم محمود
تربية دمـــنهورمحمد شعبان البدري عبدالحفيظ426399
اداب انتساب موجه عين شمسشيرين محمود حافظ احمد192591
5o6o25فنون تطبيقية جامعة دمياطمروه السيد محمد عبد الغفار ابو العز
تربية ابتدائي المـــنياابراهيم اكرام وليم عبيد728547
اداب الزقازيقدينا عفت عبد المقصود عبد القادر شرباش641639
عالج طبيعى ج كفر الشيخدينا ايمـــن رشــاد محمد بدر356821
اداب الزقازيقعبد الرحمـــن صبرى زكريا الشــافعى على523659
اداب طنطامحمد السيد محمد حافظ حسنين358398
طب االسكندريهروان جمال حسن عبد الجيد أبوزيد451198
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8ooo45صيدلة اسيوطامل صابر امام شيمى
رياض اطفال المـــنصورهسهر السيد محمد سليمان رخا 581645
2144o9اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةنورهان احمد احمد قوقة
حقوق طنطامحمد رشدى مصطفى شلبى426681
23o929المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبراحمد ايهاب سعيد على خالف
تجاره عين شمسحبيبه محمد محمود مـــنصور196187
79oo37تجاره اسيوطبترا شيرين فيليب حكيم
كلية هندسة الطاقة بأسوانمحمد رمضان محمود يوسف819563
تجاره القاهرهشــاهنده كارم مصطفى السيد268459
اداب طنطاهبه سليمان احمد سليمان الفرخ495783
71361oطب بيطري المـــنيامارينا عادل رياض جورجى
طب االسكندريهاميرة شفيق محمد محمد عوض هللا339999
2244o7هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود كمال عبدهللا رزق
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسامح سعيد عبدالعزيز بدران223428
تربية طنطاناهد محمود عبدالواحد احمد البسيونى486875
29725oاداب عين شمسصالح سامى صالح عبدالعزيز
حقوق القاهرهاسامه عبد اللطيف عبد المـــنعم عبد اللطيف127372
تربية االسماعيليهغاده على عبد الفتاح مـــنصور654892
4955o5صيدله المـــنصورهسالى حسن على فوده
تمريض المـــنصورة امانى عماد محمد مصطفى عنتر577559
هندسة االسماعيليةمصطفى احمد زاهر محمد مصطفى النشــار667222
هندسة عين شمسمروه نبيل عبداللطيف عبدالحفيظ268339
تربية العريشاسراء حازم عبد الواحد حميده صابر666112
493o45هندسة كفر الشيخساره ناجى السيد المرغنى عبد هللا
2257o8علوم شبين الكوم ج المـــنوفيةاروى بدر عبدالرحمـــن موسى
تجاره الزقازيقيوسف محمد يوسف ابوالفتوح518798
عالج طبيعى ج كفر الشيخهبه هشــام بكر سجيع دسوقى348453
هندسة الفيوميوسف احمد توفيق احمد عمران119463
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةهند عبدالمـــنعم كامل عزيز214666
هندسة عين شمسجورج سامي يوسف خليل117546
71936oطب المـــنياحسين محمد حسين موسى
عالج طبيعى ج كفر الشيخندى احمد درويش درويش جادهللا354547
59o111تجاره المـــنصورهنهى اسامه ابراهيم ابراهيم سيد احمد
تربية اسوانام كلثوم مصطفى محمد ابراهيم822263
اداب االسكندريهمحمد نورالدين محمد سيد احمد الدفراوى421987
تجاره سوهاجحسين احمد عبد الوهاب احمد811811
نوعية طنطاعال عامر عبدالنبى جاد495774
273o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمادونا ميخائيل عبده ميخائيل
حقوق القاهرهياسين اسامه عبد النبى سليمان138529
هندسة اسيوطمحمد حسن فكري عافيه154782
19o489هندسة عين شمسايه سالم عبدالرحمـــن الوصيف
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةيارا سعيد عبدالفتاح مرشدى214463
217o66طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاشرف سعيد عبدالعاطى احمد صالح
3o841هندسة حلوانعبد الرحمـــن حسنى خليل غانم
35275oعالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد محمد صالح الدين مصطفى محمد الدهراوى
تجاره اسيوطفزاع فوزي توفيق مراد794773
كلية البنات تربية عين شمسزينب السيد مصطفى خليفة267777
799o47تربية اسيوطايه نجدى امين نجدى
هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن عيسى احمد محمد راجح564294
تربية العريشسناء حسن مسلم ابراهيم666815
عالج طبيعى القاهرهماجدة خالد عبد الصمد أحمد الجارحى497573
صيدلة بورسعيداسماء محمد بكر عثمان السحراوى594994
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كليةاسمجلوس
نوعية المـــنيايوسف قلينى يوسف جرجس721269
282o94هندسة شبرا بنهامحمود عبدالرازق محمود عبدالرازق محمد
2o4792السن عين شمسنور مالك داود مجلى
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانفاطمه محمود احمد محمود196128
السن عين شمسمى محمد شــاكر محمد31694
71o596رياض اطفال المـــنيا طالباتنورهان حماده مصطفى عبد العزيز
كلية الفنون الجميلة عمارة المـــنصورةدينا محمد محمد رزق579123
اداب الزقازيقاالء مصطفى عطيه مصطفى644533
اعالم القاهرهانجى محمد مبروك فرج196514
تربية ابتدائي المـــنصورهمايكل وحيد مـــناويل معوض565689
752o98طب المـــنياعائشه رضا عبد الوهاب مرسى
تربية عين شمسمروه مصطفى محمد حلمى25458
طب عين شمسايمان سمير جبرى محمد283246
تجاره بنى سويفحسن سيد احمد عبد القوى724491
تربية دمـــنهورأميرة اسماعيل اسماعيل زايد429255
2oo57اداب القاهرهاحمد على محمود ابراهيم
6634o4تجاره بور سعيدمريم مصطفى محمد العنانى
هندسة عين شمسميرنا ممدوح عزمى كامل116777
هندسة اسيوطاحمد رضا سالم احمد حسن497763
تجاره القاهرهانجى جمال على محمد خالد24555
57696oهندسة حلوانايه عبد العزيز السيد عبد المعطى البكري
8o96o2حقوق سوهاجمحمد فتحى محمود على
تربية طفوله طنطاامانى فوزى عبد الرحمـــن السيد مراد495759
4995ooتجاره جامعة دمياطابراهيم ابراهيم محمود ابو صير
اداب اسيوطمحمد ابراهيم على محمد786918
64598oصيدله الزقازيقايناس ابراهيم احمد محمد
هندسة عين شمساحمد طه فكرى طه272828
4164ooتجاره االسكندريهمصطفى سعيد محمد ابو زكري
اداب طنطامؤمـــن اشرف فتحى احمد الفطاطرى357187
3o3254نوعية بنهاباسنت عصام وطنى مـــنصور سالمة
49981oاداب جامعة دمياطاحمد اسامة احمد المغالوى
صيدله الزقازيقمحمد حامد مصطفى يونس عبد الحليم643977
48757oهندسة الفيوممحمد خالد محمد عبد العال ادريس
421o74اداب دمـــنهورعبد الرحمـــن عادل بهائى عبد النور عوض هللا
5o1873تجاره جامعة دمياطمـــنه هللا رمضان يونس الديب
26596oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانحبيبه نصر شعيب على
636o88هندسة االسماعيليةندى احمد ابراهيم عالم
اداب االسكندريهرنا سامح عبد الحليم سليم على351392
اداب دمـــنهوراحمد ابراهيم مصطفى  ابراهيم زيد425966
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسمـــنار محمد ابراهيم إسماعيل653693
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةحسام حسن عبدالمجيد محمد زيد212446
صيدله طنطاندا عصام السيد السيد عبيد232846
تربية سوهاجعزه فرج هللا جهالن تسن817164
كلية األلسن ج أسواننورهان محمد الغمرى محمد277787
4161o4تجاره االسكندريهابراهيم علي ابراهيم علي
73992oتجارة قنا ج جنوب الوادينور هللا عبد الفتاح طه ابراهيم
5o7729تربية جامعة دمياطالشيماء محمد حسن حسن بدر
تجاره االسكندريهعبد الرحمـــن رفيق احمد ابو السعود السيد411566
هندسة عين شمسسيف الدين وائل جمال سامى262572
2o3446تجاره القاهرهبسنت سيد زغلول على محمد
هندسة عين شمسحسام حسن احمد حيضر26354
اداب الزقازيقاسراء محمد ابراهيم عبدالسالم668892
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تجاره انتساب موجه قاهرهمروه محمود عبد الرحيم عبد الرحمـــن25353
فنون جميله فنون المـــنيامولى محمود عبدالوهاب عامر376642
64298oطب الزقازيقسهيله احمد جمال محمد محمد صباح
3487o5نوعية االسكندريهاية مصطفى عبد الدايم عبد هللا موسى
251o4هندسة القاهرهمريم سراج الدين خليفه عبده
تجاره عين شمسمايكل ماهر بطرس تادرس125173
تربية طفوله اإلسكندريةروان ابراهيم عبدالغنى عبد المعطى الشربينى341421
تربية اسيوطامجد رزق مرزوق مسعود795559
2o4655اثار قنا جنوب الواديعبدالسالم محمد عبدالسالم رمضان
24o439اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسماء صالح خليل النحله
حقوق اسوانمحمد رياض احمد الراوى 735462
صيدله حلوانالشيماء شحته محمود محمد745164
صيدله االسكندريهأحمد عصام حسنى عبد العزيز نوح335627
295o18إعالم بنى سويفايمان محمد مجدى محمد سعيد كمال
نوعية طنطاأيه محمد احمد العوضى العتر489354
28o3o1عالج طبيعى القاهرهايمان محمد ابراهيم محمد علي
كلية تجارة ج أسوانريمون رافت متري ميخائيل743327
تربية ابتدائي شبين الكوممى سالم محمد ابوالعيله222715
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو احمد عبدالحق احمد عثمان235287
عالج طبيعى ج كفر الشيخاميرة حسن على على الشريف445186
3o1836هندسة عين شمسمريم ابراهيم على ناصف
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى محمد السيد ابو العنين221473
52o749هندسة الزقازيقمصطفى محمد محمود عبدالرحمـــن بكرى
3o1612السن عين شمسهدى سمير سيد محمد حسن
تربية كفر الشيخالزهراء كامل السيد عبداللطيف383715
اداب عين شمسمروه عبد المـــنعم عوض عبد العزيز27752
فنون جميله عماره ج حلواننور عادل محمود محمد118778
تجاره عين شمسمريم محمد لطفى الشربينى117681
تجاره الزقازيقعبدالرحمـــن صابر القطب عبدالسالم646135
رياض اطفال بنى سويفحسناء سمير عبد هللا حسين67789
طب بيطرى القاهرهعمر عثمان على محمد الزغبى55943
هندسة بور سعيدخضر احمد خضر خضراوى592719
27447oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدير السيد حسن احمد حسن
3929o9تربية طفوله كفر الشيخعزه عبد الرحمـــن محمد تاج الدين
تربية عين شمسنورهان محمد محمد احمد142429
تربية ابتدائي دمـــنهورمريهان رجب محمد عبدالسميع السكيوى431229
هندسة المـــنصورهاحمد محمود نصر عبد الحميد مطر577816
تجاره الزقازيقمحمد نبيل ابراهيم طه عمبر527911
كلية هندسة بنهااحمد طارق احمد الشــاذلى224718
تربية حلواندعاء نادى حنفى ابراهيم59868
تربية ابتدائي بنى سويفاسالم قطب عبد المـــنعم على61295
صيدله المـــنصورهجمال صالح محمد حسن حنفى564858
8o8491كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىمحمد خالد على احمد
كلية هندسة بنهاسمر طارق محمد جمال الدين السيد278113
35o9o2اداب االسكندريهجهاد محمد عبدالرحيم السيد
تربية ابتدائي طنطاندى سامى عبدالونيس المـــنشــاوى359769
تربية ابتدائي الزقازيقياسمين مختار رزق محمد519363
235o2oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةالسيد خالد السيد حشيش
كلية هندسة بنهاعبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالشــافي276997
423o17اداب انتساب موجه االسكندريهايمان صبحى محمود عبدالحميد
هندسة عين شمساحمد محمد عبد هللا على مرسى639798
هندسة االسكندريهروان نيبال محمد شعبان سلمان346853
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4414ooكلية الصيدلة جامعة دمـــنهوركيرلس صبحى فارس صبحى
تجاره بنى سويفعبدهللا ابراهيم سعد دردير721193
7453o8الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفاسماء خليل محمد حسين
76211oكلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفميار الصادق احمد عبد هللا
52o3o8تربية الزقازيقندي الجوهري محمد فؤاد محمد
هندسة عين شمسميار حسام فاروق ابراهيم حسن المزغونى188483
طب اسيوطمروه خالد محمد اسماعيل795913
2o8o61هندسة حلوانعفاف عمر مصطفى عمر ابراهيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانماريهان عادل محمد حلمي عبد العزيز115581
79235oاداب اسيوطمحمود محمد محمود مقبول
591o44هندسة المـــنصورهعلى خالد على محمود
7139ooكلية حقوق المـــنياسارة عبد الرشيد محمد محمد
57551oطب المـــنصورهجهاد السيد عبد الرازق السروجى
125o93تجاره القاهرهيوسف عبد النعيم عبد النعيم على
1912o5كلية السياسة واالقتصاد ج السويسبوال هانى نادر حليم
8oo8o9تجاره اسيوطمؤمـــن صالح سيد محمد
اداب حلواناسراء مصطفي احمد فؤاد رشوان119464
السن عين شمسفادى صفوت لحظى عبيد273317
تربية قنا ج جنوب الوادىابراهيم عبده سيد حسن733196
تربية بنى سويففاطمه خميس محمد زكى67838
اداب اسيوطكيرلس محارب هابيل كيرلس799198
السن عين شمسهبة هللا سالمة عبد الجليل زيدان148932
27o821اداب عين شمسسلمى احمد مصطفى محمود
هندسة شبرا بنهامحمد هايسم محمد حامد ابراهيم279247
3o4115هندسة عين شمسبيشوى مقبل مكنوته زايد
12o954اداب حلوانمهاب باسم محمد حامد
573o24صيدله المـــنصورهابراهيم السيد عبد العليم عطاهللا على
44o227عالج طبيعى ج كفر الشيخمصطفى محمد فهيم محمد مصطفى
27o682اداب عين شمسنورهان مـــنصور رمضان احمد
78629oطب اسيوطسعدية عبده بدير عيد
721o14رياض اطفال المـــنيا طالباتأمـــنيه احمد محمد احمد
1219o8تجاره انتساب موجه  عين شمسيوسف احمد حسن السيد عليان
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخابراهيم عادل محسن عبد العزيز متولى381149
رياض اطفال المـــنصورهخلود محمد احمد على تقى الدين573991
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عماد احمد علي  شيحه235549
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهدى محمد احمد محمود السيد118491
تجاره بنهامصطفى عادل عبدهللا محمود مصطفى275922
39o188صيدله طنطارضا محمود رمضان محمود ابوالسعود
81o846تربية سوهاجرحاب فرغلي السيد عبد الرحيم
56o693هندسة المـــنصورهعمر سعد سعد محمود التوتنجى
حقوق طنطاكريم صبرى عبد الغنى ابوالمكارم381258
6674o3كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةرويدا مجدى وجية عبد المقصود
18729oتجاره عين شمسعمر ثروت محمد محمود
هندسة الزقازيقمحمود عبد الحميد الشحات عبد الحميد521392
تربية الزقازيقيمـــنى عبدالعزيز محمد محمد مرسى649947
طب بيطرى القاهرهمحمد طه اسماعيل موسي ابو زيد125288
115o51تجاره عين شمسكرستين هانى وليم عزيز
36o2oكلية البنات آداب عين شمسزينب محمد حنفى سيد
صيدله االسكندريهعبد هللا خالد مهلل عبد هللا احمد411858
789o92تربية اسيوطمورين عماد عفت حنا
تربية ابتدائي المـــنصورههدير رضا محمد محمد السعدنى574744
56o676عالج طبيعى ج كفر الشيخمعتز السعيد السعيد محمد عساسة
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كليةاسمجلوس
تربية اسيوطرفيداء حسام الدين ابراهيم مـــنصور788843
498o67صيدله طنطاهاله صالح عبد المـــنصف سيد احمد
تربية بنهااحمد عبدالهادى متولى عبدالجواد276254
تجاره عين شمساسماء يحى شعبان محمد44386
تجاره القاهرهاحمد محمود شكرى احمد اسماعيل26461
26848oتربية حلوانمروه عادل رشدى احمد
65683oبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمر خالد محمود محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانبيشوى عماد يواقيم رزق129514
اداب االسكندريهندا خميس السيد محمد347766
تربية طفوله طنطااسماء حمد محمد حمدالبسطويسى486788
19o154هندسة عين شمسعمر محمد سعد عبدهللا
اداب انتساب موجه القاهرهساره صفوت رشــاد محمد36264
57oo33اداب المـــنصورهايه محمود امين السعيد
تربية طفوله الزقازيقاسراء عبدالمـــنعم محمد عبدالمعطي514843
تربية دمـــنهورنوال حمدي محمد محمد عامر431292
تربية طفوله شبين الكومسلمى محمود عبدربه على232213
5933o7هندسة طنطامحمد محمد عيسى السيد عيسى
8141o4تجاره سوهاجمحمد عبد الباسط محمد احمد
طب بيطرى الزقازيقسعدالدين طارق محمد سعدالدين عبدالرازق صديق512179
58916oعالج طبيعى ج كفر الشيخاللمياء محمد حسنين حسنين عبد هللا
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسبدر احمد حسن فرج666271
هندسة بور سعيدلؤى حسام محمد طلعت عيد499666
49o748تجاره المـــنصورهكريم ايهاب عبد المـــنعم على حسن
73o676طب المـــنياهدي احمد سيد احمد
8o2898تربية اسيوطاسماء عبد العال احمد عبد العال
فنون جميله فنون ج االسكندريهنشوى سعد محمد ابراهيم علواني349345
اداب انتساب موجه القاهرهزهره خالد مصطفى محمد رخا49376
4371o4طب االسكندريهاحمد عبدالفتاح محمد محمد علي
تجاره اسيوطوليد عبد العواض عبد اللطيف جابر796589
إعالم بنى سويفرانيا وليد شرف الدين حسين119595
هندسة المـــنصورهمحمد حسن موسى طه577854
57829oتربية ابتدائي المـــنصورهنهير ياسر السيد محمد النادى
5o7444تربية جامعة دمياطسوزان ياسر سعد الصديق فضاله
هندسة كفر الشيخوجيه جمال ابراهيم ابراهيم المـــنوفي373675
5o91o8هندسة اسيوطهشــام ابراهيم على حسن الشناوى
549o7اداب القاهرهدعاء طارق محمد مصطفى
تجاره االسكندريهأحمد عصام عبادة النيدانى425436
هندسة حلوانريم عادل عبد السالم ابراهيم123316
اداب المـــنصورهنرمين السيد عبد الودود السيد585319
حقوق القاهرهمحمد ايمـــن محمد انيس السيد يونس193346
763o7هندسة الفيوماسامه سيد عبد القوى سرحان
تجاره بنى سويفمحمد محمد كارم عبد العزيز61338
اداب حلوانعمرو عادل عويس عبد العزيز فرج58854
كلية حقوق المـــنياخالد ذكى احمد عبد اللطيف717557
السن المـــنياكيرلس سعد فهمى سعيد729152
نوعية كفر الشيخهاجر رمضان فتحى فلفل372628
تربية ابتدائي شبين الكوممريم زكريا جرجس ميخائيل225153
7o398تربية بنى سويفرانيا امين محمد خميس
طب الزقازيقمحمد احمد عبدالسميع حسن على646935
هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن ابراهيم ادريس ابراهيم شــاهين345383
3483ooاداب االسكندريهصفية سعيد محمد عبد ربه
8o8737هندسة سوهاجانطونيوس ناصر فتحي متى
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261oo7تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمود اسماعيل سالمه عبدالفتاح
اداب طنطاهبه يحيى ابراهيم محمد السهرجتى359315
515o76كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةرباب مصطفى إسماعيل أحمد
تربية ابتدائي الزقازيقساره محمد احمد عبد المعطى الغلبان585827
هندسة اسيوطمحمد جوده حسن حسن825411
27o261تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبده برهوم عبده عطيه
58721oرياض اطفال المـــنصورهايمان احمد زكى السيد متولى الجريدى
8o4946اداب سوهاجعبد الهادى وحيد حمدان عبد الواحد
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةحسام عزمى فتحى شــاهين233333
6638oطب بنى سويفاحمد جمال عبد العظيم على
294o42طب عين شمسامانى سالم محمد سالم
2o174اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةكريم حسن عبد العال سيد مطر
64oo13اداب الزقازيقساره نصر محمود محمد
5oo643تجاره جامعة دمياطاسراء رجاء على سالم
51o28oاداب الزقازيقامـــنيه محمد محمود احمد على سالم
صيدله القاهرهرانا احمد السيد حجازى123661
اداب الزقازيقوالء جمعه محمود ابراهيم عبدالعال524768
اداب طنطاياسمين خالد صابر عطا367332
3487o7تربية اسكندريةايمان محمد حسان محمد حسان
طب االسكندريهأمـــنية عبد المـــنعم بسيونى احمد بسيونى448586
تربية سوهاجامانى ابو الحمد مصطفى محمد817482
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةياسمين محمد فتحى نبيه محمد582233
259o1تجاره القاهرهعبد هللا سيد محمد عبد الفتاح
طب بيطرى المـــنصورهمحمود عبد العليم محمد صادق577782
هندسة الزقازيقابراهيم محمد مصطفى العساس645471
3847o1تجاره كفر الشيخاحمد اسماعيل زكى حسن الزفتاوى
46o396هندسة االسكندريهمحمود عبدالجيد علي احمد الوراقي
51778oتجاره الزقازيقشروق محمود عبدالحميد محمد عبدالرحمـــن
441o24كلية الصيدلة جامعة دمـــنهورمحمود احمد محمد محمود مطر
35718oاداب طنطامصطفى محمد ابراهيم سيد احمد
71673oرياض اطفال المـــنيا طالباترئيفه الفولى ابراهيم السيد
نوعية اشمونياسمين سالمه عبدالمـــنعم الخولى218369
19378oتجاره اسيوطجورج نشــات شكرى عوض
كلية األلسن سوهاجساره مـــنتصر محمد السيد785546
اداب طنطايوسف جمال محمود حمدى عبدالرحمـــن361698
كلية البنات آداب عين شمسندى عصام بكرى لطفى35349
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد مصطفى السيد محمد المدنى46799
فنون جميله فنون االقصرمينا ميخائيل ايوب بولس823257
28144oالدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمؤمـــن عالء عبدالوهاب محمد
هندسة المـــنياابانوب عايد مستقيم باسليوس728278
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنوره جاد محمد عثمان751688
طب بنهانورهان حامد احمد الصادق277987
تجاره انتساب موجه  عين شمسعصام حسام الدين عصام عبدالحليم188931
هندسة عين شمساحمد كامل بدر اسماعيل139539
74521oكلية الطب بقنانورهان مصطفى محمود احمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى احمد عبد الراضى توفيق21652
تربية العريشميار محمد محمد مصطفى665466
علوم االسكندريههبه عبدالناصر محمد ابواليزيد الحلفاوى444982
7696oتربية الفيوممـــنار محمد نمر يونس
حاسبات ومعلومات القاهرهمحمد محمود شعبان مصطفى124918
طب الزقازيقاريج احمد جوهر حامد محمد جاد514651
22o877التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةخلود خليل عبدالحليم خليل
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كليةاسمجلوس
57o5o7طب المـــنصورهايمان طه محمد السيد ابو العمايم
تربية طفوله طنطاساره عادل فاروق محمد353765
8o4762طب سوهاجاالء خالد احمد النمكي
41o173صيدله االسكندريهجورج وديع واصف بشــارة سعد
هندسة الزقازيقنورهان حسن عبدالعزيز حسن عبد ربه641265
3o4323صيدله عين شمساسراء عماد حمدى محمود الحداد
152o4حقوق القاهرهمحمد يسري محمود محمد
52o673طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسيحيى محمد السيداحمد ابراهيم
هندسة طنطامحمود حامد يونس محمود حامد571936
صيدله بنى سويفهناء احمد محمد محمد الشــاذلى63392
578o53تربية ابتدائي المـــنصورهياسمين محمود ابراهيم محمد البندارى
حقوق سوهاجورده جاد عبد الرحيم على812779
اداب انتساب موجه القاهرهاسالم علي احمد محمد علي23329
3o1855تخطيط عمرانى القاهرهاسراء يوسف عكاشه ابراهيم
2126ooتربية ابتدائي شبين الكومعمرو عبدالناصر عبدالمولى السحيمى
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفلميس على عبدهللا على746153
تربية رياضيه بنين المـــنيااسامة محمد عبدالعظيم اسماعيل721161
29o428تجاره عين شمسسلمى رضا رجب محمد الباجورى
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخوالء السيد عبد الرحيم محمد372454
269o89هندسة حلواناحمد رمضان ابوزيد متلقح
هندسة اسيوطاحمد الهامى احمد عبد الرازق785119
646o66اداب الزقازيقنيفين رمضان محمود رمضان
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدهللا عبدالوارث عنتر ماضى233667
23o399هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمود فتحى محمود قاسم
29o339السن عين شمسسلمى مصطفى محمد محمد مخلوف
21o346تربية حلواناسماء عبده اسماعيل نصر عبدهللا
اداب الزقازيقمديحه مدحت اسماعيل محمد موافى647318
هندسة المـــنصورهمحمد احمد محمد ابراهيم583564
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفاطمه ياسر وجدى عبد العزيز148883
347o8oتجاره االسكندريهخلود مجدى حامد الجوهرى يونس
تربية المـــنصورهامانى نصر امين مـــنصور ابوزيد582477
74o366نوعية قنانفين اليا زكى خليل
طب المـــنصورهندى احمد محمد عمر حطب567215
6617o6تربية بور سعيدرؤيه عادل السيد احمد ربيع
هندسة بني سويفحمدى جمعه شعبان محمود61867
8o1411كلية رياض االطفال اسيوطداليا ماهر ابواليزيد حمدان
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد هانى محمد عزالدين الرشيدى18893
81o132كلية األلسن سوهاجفاطمه محمد عبد الواحد البغدادى
حقوق القاهرهرانيم احمد عبد المـــنعم مجدي27841
اداب كفر الشيخنرمين محمد احمد عبده الجحشه374571
تربية دمـــنهورياسمين حسن محمود محمد البيلى429911
اداب اسيوطابانوب اشرف فؤاد عطا هللا791144
581o71صيدله المـــنصورهمحمود عبد الباسط على محمد برهام
تجاره الزقازيقبالل احمد محمد احمد ابراهيم522289
عالج طبيعى ج كفر الشيخهاجر السيد ابراهيم السيد عليوة354564
52o771صيدله الزقازيقخالد محمد احمد على
كلية الطب البيطرى المـــنوفيةعبد الحميد طارق محمود سالمه358466
كلية تجارة ج أسوانشيماء أبو الحجاج حسين عبد الرجال745985
818o11تربية ابتدائي سوهاجكرم عنتر عبد الحميد احمد
هندسة القاهرهنهى عالء محمد احمد محمد123284
تجاره القاهرهمارينا عماد صدقى فهيم199935
59o9oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمحمد سعيد عبد السميع حافظ
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2o2o33كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيقمصطفى ابراهيم سامى ابراهيم مصطفى
طب بيطرى دمـــنهورمـــنار محمد مبروك مفتاح غنيم445624
تجاره المـــنصورهاحمد محمد سعد السيد زين الدين565536
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسنيره ايمـــن محمد مصطفى655536
طب بيطرى الزقازيقسندس خالد عبد الجليل شرف البغال638146
58o492تجاره المـــنصورهياسين محمود ياسين طه على محرم
حقوق طنطامحمود مسعد محمد عباس379477
هندسة قنارحاب عبدالعزيز محمد عبدالرحيم739743
طب اسنان القاهرهمـــنة هللا عالء عمر على124362
8132o1حقوق سوهاجعايد عياد عبيد هللا شنوده
تربية دمـــنهورمحمد خميس محمد عبد الحفيظ حسن حربى425891
اداب المـــنصورهمحمود احمد مـــنير حسن الكسار565762
السن عين شمسعمر محمد ابراهيم نصحى قوره198453
نوعية الزقازيقيمـــنى محمد عادل خالد649582
نوعية بنهاندى محمد حامد محمد نصرالدين294422
3o4719طب بنهاريم جالل معوض متولى خليل
4o348هندسة المـــنيارحاب حميدو انور حسنين
382o43كلية األلسن ج أسوانمروة ماهر بدوي احمد بدوى
هندسة الزقازيقاحمد الهادي موسى فضل511617
حقوق القاهرهاحمد خالد يسرى انيس123757
79139oاداب اسيوطمصطفى على سيد ابوالمكارم
فنون جميله فنون ج االسكندريهيسرا مراد عبد الفتاح محمود عمار411354
195o56تجاره عين شمسايات صالح احمد سيد احمد
56o777اداب المـــنصورهعزه السعيد عبد اللطيف دياب
طب المـــنصورهابتسام مـــنير عبد الحى ابو زهرة495413
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةهند ممدوح ابراهيم الدسوقى سالم الطوخى588148
صيدله عين شمسثروت عطيه مجلع ويصا297767
4o832تجاره وإدارة أعمال ج حلوانجارحي عصام جارحي عبده
8146o3طب سوهاجعبد الرحمـــن عماد على محمد
8oo515اداب اسيوطايه بشــاى على فرغلى
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةاحمد ياسر حسن السعيد حسب هللا577817
41oo22سياحه وفنادق االسكندريهفريدى يوسف بولس ابراهيم
64638oطب الزقازيقمها محمود محمد محمد على جبر
هندسة كفر الشيخمحمود عبد العزيز عبد الوهاب سيد احمد شــاهين375966
4o71oهندسة القاهرهاحمد سامى محمد عبد الحميد
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد احمد عبد الفتاح شلبي147786
اداب االسكندريهبسنت لطيف فخرى ابو سيف349995
اداب المـــنيااسراء هشــام شعراوى ناصح722134
277o26تجاره بنهاالسيد اشرف جالل حسن عيسوى
11488oاداب عين شمسجنه شريف على حنفى
419o68تجاره االسكندريهمحمود صالح على حسن صالح
السن عين شمسدينا مصطفى عبد الحليم السيد145285
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمد حمدى عبد البصير خالد651138
811o69تربية طفوله سوهاج طالباتميرنا صفوت خير صادق
3649o3صيدله االسكندريهسلفانا ايهاب عزمي نجيب ميخائيل
نوعية بنهااميره عيد عليوه عبدالعزيز284858
5oo221هندسة المـــنصورهشهاب صادق عبده الشين
تربية كفر الشيخعبدالناصر السيد امين محمد االمام384743
اداب االسكندريهرحاب قدرى االدهم محمد335392
511o72صيدله الزقازيقياسمين أبو عجوه فهيم محمد
تجاره االسكندريهنورهان محمد محمود على ابراهيم417547
12o9o3هندسة المطريه جامعة حلوانمحمد وائل عبده ابو زيد
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كليةاسمجلوس
تجاره عين شمسدينا الشين محمد الشين115174
صيدله حلوانشريف محمد عفيفى صالح262728
تجاره عين شمسيسرا محمد حسنى احمد عبدالمجيد293374
36758oطب طنطافاطمة نوح مصطفى نصار
صيدله الزقازيقمعتز انور الغمرى الصعيدى227383
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةساره على عبدالرحمـــن شــاهين232393
497o71اداب طنطاايمـــن خليفه يوسف محمد شلبى
13173oتجاره عين شمساحمد خالد احمد عبد المجيد
اداب القاهرهندى احمد سرور حماد192189
5685o9صيدله المـــنصورهرقيه عادل فتحى الشربينى جمعه
اداب اسيوطمريم رفعت يوسف مجلى793743
تجاره بنهاعبدالرحمـــن عصام عبدالعاطى حسين294743
3o3258نوعية بنهادينا حسن محمد احمد سيد احمد
هندسة حلواناحمد ياسر فوزى عبد هللا63714
34371oاداب انتساب موجه االسكندريهمحمد رضا السيد محمد متولى
5o7432تربية جامعة دمياطامل السعيد السادات البيومى
تربية ابتدائي المـــنيابسنت ابراهيم حسين ابراهيم713878
هندسة االسكندريهرحاب عبدالعال السيد ليلة337791
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسنورهان خالد كامل إسماعيل655714
اداب القاهرهتقى احمد محمد سعيد27235
278o51طب بنهاغاده جمال السيد متولى
طب المـــنصورهماجد محمد المتولى قاسم ابوالعطا564421
كلية تجارة ج أسواناسالم ياسر زكى احمد819759
كلية السياسة واالقتصاد ج السويسخالد اشرف عبدالرازق فهمى664667
حقوق عين شمسكريم احمد محمد صالح الدين اباطه187713
385o71هندسة كفر الشيخمحمد شوقي السيد عاطف صالح
3619ooطب طنطاعلى عبدالمجيد عبداللطيف تركى
هندسة المـــنصورهمحمود عمرو محمود ابو السعود499677
17o97السن عين شمسنورا طارق احمد زمزم
طب الزقازيقايه ابراهيم السيد محمد عامر524943
58oo7oاداب المـــنصورهاحمد حسن حسين حسن
58o299صيدله المـــنصورهامانى شــاكر محمد محمد جراوش
طب اسنان المـــنصورهعبد الرحمـــن طالل عبد الفتاح يوسف الشربينى596356
5o884oهندسة المـــنياعبد الرحمـــن رشوان عبد الرحمـــن يوسف عرفة
338o73اداب االسكندريهايه محمد حسن عطيه
طب اسنان المـــنصورهساره سعد عبدالحى سبع491929
طب المـــنصورهنورا محمد عزت السيد السيد569146
تجاره بنى سويفمحمد جمال عبدالحميد محمد726538
تربية كفر الشيخسمر عبد الحميد بدر البدوى374184
33937oتجاره االسكندريهسهيلة سامى محمود مصطفى مـــنفى
41o864سياحه وفنادق االسكندريهعمر محمد فؤاد محمد ابراهيم
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمعتصم خالد كمال السيد محمد651852
1153o5السن عين شمسمارتينا ايهاب نبيل لمعى
تربية طنطاشيرين حسن عبد الحكيم عبد المـــنعم الدعباس496468
27285oهندسة القاهرهاسالم فهمى محمد ابراهيم محمد
تجاره الزقازيقاسامه ابراهيم محمد على647938
طب الفيوممحمد عالء مسامح جمعه79137
51764oتجاره الزقازيقمحمد أحمد أحمد محمد
4244o7فنون جميله فنون ج االسكندريهندي محمد حفني محمد جاد
طب بنهارضوى مجدى محمد عبدالسميع حالوه285158
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعمرو على عبدالعزيز حماد217842
565o22اداب المـــنصورهايه ممدوح مصطفى حسن سمره
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تجاره عين شمسعبدالعزيز عماد عبدالعزيز سيد272537
تربية طنطاحنان ربيع فتح هللا محمد الدسوقى359158
5728o6طب طنطاعمر السعيد عبد المـــنعم سيد احمد شحاته
214o93كلية الطب البيطرى المـــنوفيةباسل على محمود صادق
4o95oتجاره انتساب موجه قاهرهعبد هللا محمد احمد ابراهيم
5o6229هندسة المـــنصورهعمر عطية على الشربينى
8o651تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى جمال عبد السالم بريدان
تربية حلوانسمر محمد حسين محمد59878
67o87طب بيطرى بنى سويفساره فاروق ابوزيد محمد
اداب القاهرههدير عصام انور عبد العزيز27356
تجاره عين شمسعبد الرحمـــن طه حسين محمد الطباخ144737
تربية ابتدائي طنطامريم محمد صالح جوده489422
59o161صيدلة بورسعيدايه احمد مجد الدين احمد صابر
طب بيطرى دمـــنهوراية سعد عبدالحميد عبدالقادر رميح445226
23o985هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن مجدى ابراهيم الدويك
4399o4صيدله االسكندريهايمـــن محمد يوسف سعيد محمد
تجاره بنهاوسام محمد طارق عبدهللا مدبولى285591
79o394صيدلة اسيوطريهام صابر محمد حسين
اداب القاهرهيوسف محمد عبدالمـــنعم عبدالعليم198661
2o8129اثار القاهرهبسنت جمال سامى مصطفى
 تربية الساداتحسام محمد عبدالدايم سلطان243695
15o872تجاره القاهرهاحمد عبد الحميد عبد الحميد عبد العظيم
19o819عالج طبيعى القاهرهمارك اشرف عادل عزيز
43o291تربية طفوله ج دمـــنهورفاطمة محمد عبد السالم عبد اللطيف مرسى
234o24كلية الصيدلة ج المـــنوفيةمروى ابراهيم محمد الور
2317o6حقوق بنهاايه مجدى المحمدى سعد
تجاره عين شمسدنيا سيد ابراهيم محمد265971
اداب حلواناحمد رمضان السيد قناوي51253
تجاره الزقازيقأسماء عبدالعزيز صبرى عبدالعزيز519343
132oo7تربية حلوانايمان عبد الدايم سعد الدين عز العرب
اثار القاهرهسنية كامل احمد محمد151796
14119oكلية البنات تربية عين شمسنورهان مصطفى عبد الباقى محمود عطوه
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوانسميه يحيى محمد طه37296
اداب االسكندريههاله عادل محمد سليمان الشناوى348339
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمروه صبرى صالح الدين كرار196948
7122o9حقوق بنى سويفمحمد مخلف عبدالعزيز محمد
575o47طب المـــنصورهدينا عبد هللا عبد الحميد محمد الفقى
5o6175تجاره جامعة دمياطعمرو رضا محمد ابو العنين
صيدله القاهرهمـــنه هللا احمد حنفى احمد196272
358o94تجاره طنطامحمد احمد انور احمد حسن
سياحة وفنادق المـــنيامحمد صالح الدين عبد الحكيم محمد789587
تجاره القاهرهخالد محمد محمد محمد حمد196884
8o9941تربية طفوله سوهاج طالباتعزه محمود ضاحى عطيه
تجاره القاهرههشــام سيد اسماعيل عبد الفتاح46945
صيدله المـــنصورهمـــنى احمد محمد احمد صالح588192
2922ooالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةاميره ماهر على عبدالمقصود شقره
تربية طفوله ج دمـــنهورخلود عيد نصر حسن المزين429795
تربية العريشكريم محمد درويش سالم664693
تربية ابتدائي المـــنصورهناديه معين عبد الرازق السيد الديسطى571445
تجاره القاهرهاحمد عاطف محروس حمد55632
نوعية قناساره صالح سالم ابو الوفا743958
اداب المـــنصورهمحمد عاطف مصطفى يوسف ابراهيم569658
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تجاره القاهرهعبد الرحمـــن ايهاب عبد المـــنعم محمد محمود26664
667oo1تجاره االسماعيليه ج قناة السويساميمه محمد محمد تقى محمد
تربية المـــنياشــاهنده شحاته ابراهيم عبدالحفيظ723612
تربية ابتدائي اسيوطساره محمد حسن على827417
تجاره طنطااحمد ابراهيم شبل الشيخ366166
374o42تجاره كفر الشيخاحمد جمال الظريف عطيه الغندور
اداب المـــنيارغدة نادر قاسم محمد714841
علوم القاهرهفيروز محمد عبد الحميد عبد الرحمـــن119996
هندسة حلوانريم ايمـــن محمد السعيد الخضرجى 18198
8o9121طب اسنان جنوب الوادىرضوى احمد عبد الرؤوف محمود
اداب دمـــنهورياسمين أحمد موسى خميس431255
اداب عين شمسدولت عماد سيد اسماعيل144668
747o75اداب قنا ج جنوب الوادىرقيه جمال الدين عباس على
حقوق جامعة الساداتاحمد سامى فتح االله الطنطاوى427186
هندسة المـــنصورهكمال سالم عبد الجواد سالم حمود586635
صيدله طنطاامل جمال احمد السيد حجاج368399
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسايمان حمدان الحسانين عبد النبي666139
صيدله طنطااحمد محمد رجاء محمد حسب هللا221973
تجاره دمـــنهوررنيم مـــنير صالح الدين زكى351445
تجاره القاهرهفاطمه كمال محمود محمد58528
تربية جامعة السويسنورهان احمد محمد ابراهيم657742
36798oتربية طنطاهدير هاشم محمد عطيه
36o29تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوانسلمى السيد حنيدق الحماحمى
فنون تطبيقيه حلوانشيماء مجدى عبد الحليم عنبر21816
154o6oتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواننورهان عماد فوزي معوض
هندسة المـــنيااحمد محمد عبدالعال حسن655594
1472o8كلية البنات آداب عين شمسسماح محمد سعد الدين على
نوعية الزقازيقيمـــني خالد صالح الدين ابراهيم علي511475
هندسة اسيوطعمر محمد سعيد وهبان345428
7o118تجاره بنى سويفمحمد ماهر عطيه عبد الهادى
صيدله المـــنصورهمريم حاتم محمد موسى قابيل494899
456o84هندسة حلوانعبد الرحمـــن مصطفي ابراهيم قاسم محمد
52o42oعلوم الزقازيقروفيدة محمد محمد شحتو محمد السيد
اداب انتساب موجه عين شمسهدير عاطف سيد ذكى25392
5o3738هندسة الفيوماحمد محمد أحمد فهمي عبد السالم حجازي
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنورا كساب رمضان كساب63767
8164o1طب سوهاجمارتينا صفوت زغاتى نصير
صيدله بنى سويفاسراء جمال عبد الحميد احمد66951
حقوق حلوانكريم محمد محمد يعقوب ابوسيف123744
19o497هندسة حلواننوران حازم حامد محمد ابراهيم
2o167تجاره وإدارة أعمال ج حلوانفادى عماد اندراوس عوض هللا
335o61هندسة االسكندريهنهى احمد حسين محمد نمير
اداب االسكندريهاحمد محمود سعيد احمد علي343245
78522oكلية طب االسنان جامعة أسيوطمورا مجدى عبد المالك جرجس
صيدله االسكندريهروان علي السيد علي فرج437949
اداب اسيوطلمياء حماده اسماعيل ذكى794199
3o6129تربية ابتدائي بنهامحمد يسرى محمد محمد
414oo7هندسة االسكندريهامير محمد ناصر حسن عبد الغني حسن
صيدله طنطاايه محمد احمد عبدالمؤمـــن286719
عالج طبيعى القاهرهرحمه حماده عبدالسالم محمد السيد645124
3o4694كلية هندسة بنهاعبدالرحمـــن كرم ابراهيم موسى المجدوب
هندسة حلوانمحمد مصطفى عبدالرحمـــن محمد مرسى239144
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هندسة طنطااحمد جمال محمد عمار221626
29o4o8تجاره بنهاراندا خالد سالم ذكى اللبان
اداب القاهرهفريده اسماعيل محمد محيسن فضل هللا17256
148o69هندسة المطريه جامعة حلوانمصطفى بكر احمد تمام
طب طنطااحمد ابراهيم حمدى ابراهيم هتهوت352997
73oo11نوعية المـــنيامـــنال احمد عبدالاله احمد
رياض اطفال المـــنيا طالباتليلى عادل كامل محمد719895
134o14صيدله حلوانهاجر خالد ثابت سالمان
طب بنهامحمد الهادى شوقى الهادى299611
14373oهندسة عين شمسمحمد فريد عبد المقصود ربيع
146o24تجاره عين شمسميار مجدى مصطفى اسماعيل
رياض اطفال المـــنيا طالباتآية سيد موسى ابوزيد721529
اداب طنطاايمان حسن عبد الجواد عبد السالم الشربتلى353718
هندسة اسيوطمريم جمال حسن على799946
تجاره االسكندريهحسن احمد حسن كراد محمد421384
71452oهندسة المـــنيافؤاد عماد يونان فلتس
تجاره عين شمسندى عاطف عبدالعزيز عباس حسانين196559
اداب عين شمسمحمد شريف احمد اسماعيل291917
4298o9تربية دمـــنهورحياة كامل محمود محمد القاضى
السن عين شمسنهى اسامه عبد الهادى محمود118879
3o4o56طب عين شمسمحمد حمدى حامد عبدالنبى
تجاره المـــنصورهفتحى على فتحى ابو العز573682
347o96تربية أساسي اسكندريةاسماء مجدي حسين محمود سلطان
حقوق القاهرهغرام عزيز ابراهيم عزيز خليل116643
صيدله عين شمسساره محمد حسنين عبد المقصود119384
58o875هندسة المـــنصورهمصطفى مصطفى كامل اسماعيل
2276o1طب بنهااحمد عبدالغنى العفيفى ابراهيم مليجى
7o289هندسة المـــنيااحمد محمد احمد محمد
طب بيطرى كفر الشيخدينا انور محمد ادريس محمد377433
تربية ابتدائي دمـــنهورنورهان على حامد محمد عرابى428273
3o1537تجاره انتساب موجه  عين شمساميره عبدالعزيز محمد محمد
8o798oتربية سوهاجمحمد حسن حسانين محمد
كلية الصيدلة جامعة دمـــنهوريوسف محمد محمد حسن عبد الشــافى441611
72oo5صيدله بنى سويفمصطفي محروس الديب محمد حسين
3oo287طب بنهاشروق السيد محمود عفيفي
4254o3اداب االسكندريهعلى محمد كامل شرشوح
5o3598طب بورسعيدمـــنه هللا ميسرة عثمان شتيه
4643oتجاره القاهرهايه محمود غالى قطب
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةلطفى ايهاب لطفى القاضي221752
2129o6طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد جمال عبدالرازق حنوت
فنون جميله فنون ج االسكندريهإسراء مجدي صالح حسن411143
كلية البنات آداب عين شمسهند على احمد مصطفى296123
اداب القاهرهعائشه ايهاب عبد الباقى روبى27289
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةفتحى محمد فتحى نجم212162
663o77تجاره بور سعيدعبد الرحمـــن احمد طه حسن
تربية ابتدائي طنطاايه احمد محمود طه الصعيدى487731
طب طنطامـــنار حسنى عبدالستار العباسى354158
تربية طفوله شبين الكوملبنى سعيد محمود عالم215386
اداب القاهرهزينب جمال عبد العليم محمد سيد21998
اداب طنطامحمد اشرف محمد المغاوري365758
661oo8تجاره بور سعيدهدير محمد محمود محمد دحروج
اداب حلواندينا سعيد علي السيد137596
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هندسة اسيوطعبدالرحمـــن محمد احمد مأمون528748
3oo226صيدله الزقازيقاسراء نسيم حمدى محمد
تربية ابتدائي المـــنيافاطمة احمد اسماعيل ايوب717664
3o7593السن عين شمساالء على احمد حنفى
صيدله المـــنصورهخالد مسعد أبورية عبدالغنى494343
282o74هندسة اسيوطمحمد عاشور السيد صالح
38392oطب اسنان كفر الشيخداليا محمد محمد عبدربه مرجان
تربية كفر الشيخهالة عبد الشــافى عبد الرحمـــن عرفات مهيا385147
342o3اداب القاهرههانم محمد على السيد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةياسمين نصر محمد الحنش225576
5oo829صيدله المـــنصورهاسراء عالء الدين سامى بحيرى
رياض اطفال المـــنيا طالباتشيماء سيد محمد سيد716267
64738oاداب الزقازيقساره اكرم محمد الشهيدي
35291oتجاره طنطاعلى محمد ابراهيم على عبد العزيز
اداب االسكندريهمريم محمد على حسن محمود 423524
طب القاهرهندى جمال الدين فوزى على28445
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيهشروق سعيد شعبان على شلبى211389
663o1اداب بنى سويفطه محمد عبد الرحمـــن محمد
8o522oطب اسنان جنوب الوادىعبد الرحمـــن احمد محمد السيد
حاسبات ومعلومات عين شمسمحمود مجدى حسن الغيطانى263875
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاصاله احمد مصطفى حسن229275
هندسة حلواناسماء عصام سيد احمد46727
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر احمد محمد محمد اسماعيل142874
3oo53oتربية بنهانورهان احمد الرفاعى ابوالمجد
72o7o7تجاره بنى سويفمصطفى أحمد محمد عبدالعظيم
7259o7اداب المـــنياعماد ميالد مـــنير وهيب
15485oصيدله القاهرهاحمد اشرف احمد احمد
216o38تربية شبين الكوماسراء فريد عبدالحميد مـــنصور
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمحمد عبد الرحيم امجد محمدعبد الرحيم جاد بدر الدين18242
هندسة حلوانخالد محمد سيد محمد61255
1478o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد عبد العال احمد ثابت النقيب
5862o8تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةسمر سعد السيد محمود حسين
148o37تخطيط عمرانى القاهرهاحمد سيد مرسى حامد
64299oطب الزقازيقشيماء محمد عبد الرحمـــن ابراهيم صالح
صيدله االسكندريهاسراء عبدالناصر عبدهللا حسن سليم382554
اداب الزقازيقشيماء ابراهيم محمد احمد ابراهيم فايد649563
3466o4علوم االسكندريهلينه سامح على محمد عوض
صيدله طنطامحمد ايهاب محمد سليمان رزق357569
طب بيطرى المـــنصورهرغده على احمد محمد578377
تربية ابتدائي قنا ج الواديمروه محمد محمود احمد734983
5o7166هندسة المـــنصورهمحمود أحمد محمود مصطفى التمامى
نوعية المـــنيامحمد خلف هللا فؤاد بدر722493
هندسة عين شمساحمد هانى عبدالبديع بدير رمضان187385
24136oالسن عين شمسريهام مجدى ابراهيم سعد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةامل جمال حامد يوسف231976
عالج طبيعى القاهرهمينا حنا صبرى ابوالخير273539
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد ابراهيم على الميمونى مرعى234854
تربية عين شمسنهال سامي حسني يوسف137764
652o61هندسة طنطازكريا خالد عبد العزيز فريد السيد
356o19تربية رياضيه / بنات طنطاايمان ابراهيم راشد قطب االحول
35137oتجاره االسكندريهنورهان ايمـــن محمد عبدالحميد السيد
اداب االسكندريههويدا أحمد حسين عبد الحميد محمد الشيخ348938
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كليةاسمجلوس
اداب القاهرهغفران السيد احمد محمد46413
رياض اطفال المـــنصورهكوثر نبيل رفاعى على523112
دار العلوم ج القاهرهعبد الرحمـــن احمد محمد بدر145532
8oo813اداب اسيوطمحمد احمد سيد مرسى
صيدله المـــنصورهيمـــنى بدران طاهر محمد عوض الشيخ593884
طب طنطاانجى اشرف مينا فرج363187
تجاره وإدارة أعمال ج حلواناندرو ادهم عطا هللا موسى192947
8o18o1تربية اسيوطساره دعبس عبد العال دعبس
2957o4هندسة شبرا بنهاعبدالعزيز عبدالباقى عبدالعزيز عبدالباقى
هندسة االسكندريهمحمد جابر سيد احمد السيد339248
هندسة عين شمسيوستينا صبحي رؤوف عزيز134785
تربية طفوله طنطانانسى باسم فكرى السيد امام363838
تربية دمـــنهورفاطمة الزهراء احمد محمد زيتون428258
23oo25تربية شبين الكومشيماء ابراهيم عبدالغفار محمد فرج
تربية ابتدائى فرع وادى جديدعمر صبرى عمر احمد748197
تربية ابتدائي المـــنياأميرة عثمان شعبان عبدالحق716241
السن عين شمسمحمود سيد محمود كامل273138
8o3567طب سوهاجيمـــنى سمير ابراهيم عبد الرحيم
3o2779اداب بنهااحمد شوقى عبدالعاطى حلفاوي
11547oتجاره القاهرهسما احمد بيومي محمود
تجاره الزقازيقعمرو خالد بسيونى محمد642181
اداب المـــنياكرستينا بولس عبد المسيح السيد716799
2o5826علوم عين شمسيحى زكريا عبدالمعبود مـــنصور
21488oعالج طبيعى ج كفر الشيخاسراء محمد احمد ابوالعنين
44o719طب بيطرى دمـــنهورابراهيم يحيي ابراهيم جابر القزاز
تربية حلوانمريم مصطفى يحيى حسين شلبي195447
صيدلة المـــنياانجى خيرى وجية جورجى752484
رياض اطفال المـــنصورهندا السيد عبد الباسط عبده باز519722
كلية اآلثار سوهاجزياد فيصل محمد السيد البرعى644767
46o475كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخمحمد أسامة محمود السيد شلبى
6654ooاداب العريشدعاء محمد حسين موسي
664oo7تجاره بور سعيداحمد عاطف سعد محمود سليمان
137o8طب القاهرهبسمه عالء محمد محمد
تربية سوهاجهند عابد احمد محمد812268
اداب دمـــنهورأحمد وجية مـــنصور عوض427994
4952o2تجاره المـــنصورهمحمود محمد محمد برغوت
151o26هندسة القاهرهاسالم صبحى عبد الحافظ محمد السيد
43626oصيدله االسكندريهعمرو خالد السيد ابراهيم
3676o7عالج طبيعى ج كفر الشيخهيام البندارى زاهر عوض
7592oاداب الفيومنورا سيد محمد سالم
تمريض عين شمس اسالم ناصر مدحت عبد الحميد148424
طب بيطري المـــنيامينا جرجس ثابت ناشد714653
5o9553تربية الزقازيقمحمد مصطفى حسن ابوعامر
5o9495اداب الزقازيقعلى محمد على محمد مصطفى
216o2oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةسلسبيل مختار فايد امين الشــاعر
هندسة بور سعيداحمد حسن عباس حسن كذلك636847
283o35كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمارينا عادل فوزى عريان
2o7182تجاره عين شمسشيماء مصطفى كامل احمد
طب بيطرى المـــنصورهاسيل ممدوح الشربينى رمضان شــاهين563478
طب اسنان المـــنصورهمحمد حافظ محمد الفقى488711
اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه الزهراء رأفت السيد عبد البر44817
353o44صيدله طنطاجمال حمدى ابوزيد مرسى ابو زيد
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8o8257حقوق سوهاجاحمد محمد موسى السيد
21622oكلية الطب البيطرى المـــنوفيةاسراء محمد محمد شلبى
46oo11حاسبات ومعلومات شبين الكومعمرو عالء السيد السيد الشبشيرى
تجاره المـــنصورهاحمد على الزيان عبد الوهاب على588273
كلية اآلثار باالقصرزينب عبد الحميد حسن محمد582526
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد رمزى سليمان يوسف سليمان234751
18876oتجاره وإدارة أعمال ج حلواناحمد محمد عباس محمود حسن
طب بيطرى الزقازيقاسراء محمد عبد الرازق سعد642675
تجاره عين شمسمصطفى محسن محمد عبدالغنى194565
8o1971تربية ابتدائي اسيوطازهار محمد سليمان على
اداب الزقازيقاسماء ناصر محسن احمد طه زيدان667711
41o861تجاره االسكندريهشريف محمود صالح الدين خليف
تجاره عين شمسمحمد على محمد عبدالحليم محمد294784
كلية األلسن ج أسوانشمس محمود احمد عبدالمقصود عزام285451
طب بيطرى دمـــنهوررحمة شحاتة حسن عامر446596
طب بيطرى بنى سويفياسمين عالء عبد الحميد احمد16133
تربية المـــنصورهماجده جمال محمد ابراهيم محمد سالمان578278
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفمصطفى اسماعيل ابراهيم اسماعيل درويش55855
تجاره القاهرهريم عادل محمد محمد محمد36246
نوعية موسيقيه المـــنياسلمى حسين جابر محمد713742
9o1o9صيدله بنى سويفمحمد جمال محمد محمد
36o817طب طنطادعاء خالد فاروق الجندى
هندسة بور سعيدابانوب انور كامل اسرائيل651313
نوعية المـــنياسلمى محمد شحاته ناجي726734
26842oتربية ابتدائي عين شمسدعاء ناجى حامد السيد
طب بيطرى فرع الوادي الجديدساره سعد محمد البيلي749796
كلية أداب بورسعيدبوسى السيد عبد المـــنعم السيد نوفل636689
طب الزقازيقاسماء رمضان عبد المـــنعم السيد اسماعيل586539
تمريض شبين الكوم المـــنوفيةفاطمه احمد محمد عبده222947
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا مـــنصورةاحمد جمعه على العوضى591686
طب كفر الشيخامـــنيه مصطفى محمد عبد المحسن حامد374289
5243o7تربية الزقازيقروفيده عبدالرحمـــن محمد عبدالرحمـــن
58o7o2هندسة الفيومالسيد طلعت يوسف عبد هللا محمد
5852oكلية البنات آداب عين شمسعبير محمد عالء الدين حلمي عبد الحليم
اداب انتساب موجه القاهرهدينا خالد فتحى مصطفى36214
صيدله عين شمسسلمى عمادالدين عبدالعظيم عبد االعزيز الجمل262235
تجاره سوهاجمحمد حسان فراج على814512
3569o2اثار الفيومكريم متولي حامد موسى
كلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةندى حماد ابوالمجد عبد الواحد656492
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةعبدالفتاح ماهر عبد الفتاح شعبان الشوربجى235476
65112oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسعمر محمد محمد احمد شريف
تجاره عين شمسمريم سيدهم لطفى سيدهم31682
نوعية الزقازيقمحمد سعد عبد اللطيف جوده سعد644144
34811oاداب االسكندريهصفاء عبدالجليل محمد محمد
49o677اداب المـــنصورهحسام حسن ابراهيم فرج سرور
63618oكلية األلسن ج قناة السويس باالسماعيليةسها احمد محمد مصطفى على
هندسة اسيوطعالء الدين محمد باسم طه كامل الدرويش119879
تجاره انتساب موجه المـــنصورهياسمين محمد الموافى عبد الهادى574755
تجاره القاهرههدير محمد عبد الوهاب ابراهيم131957
8o7265طب اسنان جنوب الوادىمارك ميالد بولس حنا بولس
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمحمد جمال جمعه حامد743358
3oo747تربية بنهاايه رجب نعيم هالل
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تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر مؤمـــن محمد السيد38368
اداب الزقازيقامـــنيه زكريا السيد على يوسف643838
تجاره عين شمسهبه احمد سباق احمد198257
495o35هندسة المـــنصورهاحمد محمد محمد الحسينى زهران
رياض اطفال المـــنصورهاالء محمود محمد هالل عبد الفتاح586195
هندسة االسكندريهمحمد عصام سعد زغلول مصطفى458789
712o32اداب المـــنيامصطفى جمال على محمد
تجاره انتساب موجه المـــنصورهعبد الفتاح جمال عبد الفتاح السيد شلبى572467
4115o9حقوق االسكندريهعمار اشرف عبد المالك عبد القادر الشــافعى
7259o8حقوق بنى سويفعمر حسن عطية عرفات
36o831طب اسنان طنطاسهيله محمد على فرغلى
567o5تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمر مصطفي جمال محمد عمر
نوعية بنهانورهان عبدالرحيم سعيد عبدالرحيم299955
58875oصيدله المـــنصورهمحمود محمد همام باز
اداب المـــنيانجوى محمد محمد عبداللطيف717278
43o661تربية الساداتغاده محمد بسيونى انور عبد العاطى 
6449o3هندسة الزقازيقعمر ناصر عمر عبداللطيف
تجاره القاهرهيوسف اكرم يوسف حجاج البري136753
اداب االسكندريهعمر محمد رفاعى ابراهيم344318
27o553هندسة حلوانفؤاد طارق فؤاد احمد عبدالمجيد
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادىريهام شداد عطاهللا ابراهيم758632
كلية البنات آداب عين شمساسراء حمدى عواد عوض السيسى287836
دار العلوم ج القاهرههبة هللا رمضان حسن على144262
424o13اداب االسكندريهميار طارق بسيونى عبد المجيد فرج
22838oتربية بنهايسرا محمد عبدالعزيز حسين احمد
8o8365تمريض سوهاج اسراء ابوزيد محمد على
تجاره االسكندريهميار حمدى محمد امين حسين346684
275o24صيدله عين شمسشــاهنده صالح على صالح
2934o5صيدله عين شمستقى محمود طوخى عواد
صيدله عين شمسعمر مصطفى محمد محمود133241
8oo26oتجاره اسيوطمحمد صالح احمد يحى
اداب قنا ج جنوب الوادىياسمين حماد حسن فرغل732825
74o233تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتاسراء محمد عبد اللطيف محمد
تربية طفوله ج دمـــنهورهمسه ناصر عبدالحميد شمسيه429517
طب بيطرى المـــنصورهمصطفى رضا حلمى عبد الوهاب581377
42oo48اداب االسكندريهآالء احمد ابراهيم مليجى عبدالباقى
رياض اطفال المـــنصورهالشيماء عالء جمعه ابو المكارم569529
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد موسى محمد موسى577917
33951oكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةليديا بشــاى اسحاق بشــاى
طب بيطرى بنى سويفمحمد طلعت محمد حسن69583
359o81كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةميار مجدى محمد حلمى عواض
تجاره عين شمسحسام اسامه رمضان محمد294525
اداب المـــنيارضا محمد صادق محمد717479
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةدنيا محمود محمد محمد الجنايني288822
صيدلة سوهاجمينا امير موريس برسوم816358
طب بنهاعمرو جمال ربيع مصطفى موسى286437
تربية قنا ج جنوب الوادىسارة أحمد حسين النجار744473
تجاره عين شمسندى احمد اسماعيل فرج126583
كلية أداب بورسعيدفاطمه محمد السيد احمد مكرم661589
اداب عين شمسفاطمه محسن الشــاذلى احمد195141
تجاره القاهرهمؤمـــن محمد محمود ابراهيم198777
اداب عين شمسمحمد سمحان محمد عبدالسالم291668
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كليةاسمجلوس
نوعية المـــنياندى ناصف شكرى شــاكر713775
اداب طنطاياره محمد جحا شحاته قاسم488153
حقوق عين شمساحمد يوسف زيدان يوسف138966
3o34o4كلية األلسن بنى سويفمصطفى احمد فرج عبدالصمد
تربية ابتدائي جامعة السويسنورهان مسعد السيد محمد658689
75oo1تربية الفيوممروه جمال سيد محمود
كلية اآلثار باالقصرسمر حاتم محمد محمد محمد124716
5o5249تربية جامعة دمياطمـــنار االتربى السيد عبد اللطيف عابد
37o663السن عين شمسدينا نصر محمد محمد الجدى
41341oصيدله االسكندريهروماريو رؤوف توما غبلایر
تربية المـــنيارحمة طارق عبد المـــنعم محمد725179
طب طنطاوعد احمد حسانين عبدهللا359668
4743oاداب حلواندنيا علي قرني مـــنصور
52oo52طب بنهاامـــنيه احمد ابراهيم السيد
تربية المـــنصورهايه عباس محمد عوض خفاجى592581
طب بنهاموده ابراهيم مصيلحى احمد النجار229212
طب المـــنصورهامـــنيه حمدى اسماعيل ابوالسعود ابواحمد586548
طب بيطرى الزقازيقاالء محمد عبد اللطيف عبد الفتاح514671
طب بيطرى بنى سويفعدى عبد الحميد احمد بيومى89996
حقوق القاهرهسلمى مصطفى صالح عبد الرحمـــن131934
صيدله القاهرهايه ابراهيم سعد عبد الرحيم17719
نوعية بور سعيدفاطمه خالد خالداحمد سالم661586
تربية عين شمسنورا عاطف السيد على291212
3392o3تجاره االسكندريهمحمد حمدى محمد مرزوق
46o282هندسة االسكندريهاحمد خالد متولي حجاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانطارق فوزى محمد شوقى127253
كلية األلسن ج أسوانمينا اميل وليم جرجس517336
73568oتربية قنا ج جنوب الوادىزهراء محروص خليفه خيمر
5212o6نوعية الزقازيقمـــنى توفيق عبده همام
5923o6هندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن عبد العظيم الدسوقى السيد طاحون
5145o4اداب الزقازيقغادة محمد عالء الدين ابراهيم على
تربية شبين الكومنسمه حسنى السيد فرج ابو شلبيه214564
363o98تربية طنطاايه احمد لطفى الجزار
تجاره القاهرهاحمد سمير فتحى عبد هللا العادلى196875
نوعية المـــنياياسمين شريف يوسف ذكى714867
645o99طب بيطرى الزقازيقايه عطيه عبد العظيم عطيه
هندسة عين شمسمينا وجدى عونى سليمان125784
63843oتربية الزقازيقعبد هللا عادل عبد هللا محمد
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانمريم ابراهيم صابر سعيد268152
341o3oتربية أساسي اسكندريةعمر محمد عبد اللطيف احمد السيد
اداب حلوانندى جمال حسنين امام148753
اداب المـــنيااسراء ربيع محمد سليمان715375
56o878اداب المـــنصورهامـــنيه فرج عبد العاطى حمد مرجان
اداب بنهااحمد عادل السيد السيد278814
21554oكلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفايمان ابراهيم عبدالواحد السيدعمر
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةلبنى عبدالعزيز محمد على الفرماوى215387
اداب حلواندنيا محمد شعبان محمد57894
هندسة االسكندريهسارة خالد صابر السيد حسن457967
تجاره القاهرهطارق شعبان عثمان السيد148299
12841oاداب القاهرهنهله حسام الدين عبد المعطى عبد النبى
كلية أداب بورسعيدحسين السيد السيد البسيونى663888
طب اسنان عين شمسمحمد محمود محمد محمود العاصى289194
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كليةاسمجلوس
65o637تربية ابتدائي الزقازيقنهال احمد رشدى على مـــنصور
اداب بنهامحمد عصام شحاته عبدالحليم284512
653o11تربية ابتدائي االسماعيليهريهام خضر محمد محمد احمد ابو عميره
اداب المـــنصورهندى ناصر السيد ابراهيم النجار492389
تجاره القاهرههاجر محمد حسين اسماعيل28396
طب طنطاياسمين صبحى غنيم عبدالمولى354258
هندسة عين شمسنوران بهاء محمد حامد268346
هندسة عين شمسيوسف عبد الرحمـــن محمد عبد الرحمـــن بدوى121964
هندسة طنطاعبدالرحمـــن خالد عبدالرحمـــن البدرى358918
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةمحمد طارق محمد على عبد الرازق243718
5849o4هندسة الزقازيقاحمد محمد يوسف محمد يوسف
28o943حقوق عين شمسمصطفى سامى محمود سيد
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمود اشرف عبدالسميع الضليل223646
طب اسنان المـــنصورهخالد سعد مسعد الغضبان499963
357o39هندسة طنطاخالد عالء الدين عبد المـــنعم على خاطر
5913o5تجاره المـــنصورهمحمد السيد احمد محمد بديع
12o995اداب انتساب موجه عين شمسسلمى ماهر محمد سامى النبوى
5o7987تجاره جامعة دمياطمحمد محمد المتولى عوض طريه
58o153هندسة كفر الشيخاحمد ايمـــن حلمى ابو عرب
تربية سوهاجندا جمال كامل سليم812886
هندسة شبرا بنهااحمد ياسر محمد عبدهللا299836
طب بيطرى القاهرهميار امين احمد على115118
صيدلة اسيوطساره عبد الرحيم حمدان محمود815625
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد الرحمـــن اشرف محمود عبد العزيز142862
طب اسيوطعمر رمضان عبد الرؤوف ابراهيم752745
كلية البنات آداب عين شمسايه مجدى عبدالمطلب السيد291532
هندسة الزقازيقخالد عبدالسميع كريم عبدالعزيز الشرقاوى649826
26737oتجاره عين شمسعمر احمد جالل محمد
تربية بنى سويفاسماء سيد محمد عبد العزيز65337
كلية اآلثار سوهاجهاجر سيد احمد عبدالحميد شــاشه222728
2o231oهندسة القاهرهمحمود هشــام سعودى حسن سليمه
52546oنوعية الزقازيقبسنت احمد سعد حسن عباس
762o56صيدلة اسيوطيوسف ابو الحسن على محمد
5o3769تربية جامعة دمياطأسماء سماره مرزوق الفار
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةايه وجيه محمود على سالم215966
4976o2هندسة اسيوطاحمد محمد نجيب اسماعيل عطيه
6396oتجاره بنى سويفحسان عبد الرحيم نعمان سيد
اثار القاهرهروان محمود عبد الحميد النصراوى128291
هندسة طنطاسليمان عبد الغنى سليمان عبد الغنى الغنام362537
497o98تجاره طنطامحمد حمدى أنور احمد موسى
34871oتربية اسكندريةبرديس عبد الرحمـــن مبروك عبد اللطيف
423o77تربية اسكندريةنورهان طارق سليمان محمد رجب
طب بيطري المـــنياامانى شعراوى تونى محمد711226
74898oتربية فرع الوادى الجديدعال جمال السيد محمود
65o28oصيدله الزقازيقروناء عاطف اسماعيل على
7343o8تربية قنا ج جنوب الوادىخلود فتحى فاروق عبد الوارث
تربية أساسي اسكندريةوسام عبد الحميد عبد العاطى عبد الحميد419767
21952oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةندا عالءالدين مبروك سيد احمد
هندسة الزقازيقراندا حمدى محمد فتح هللا584714
1282ooتجاره انتساب موجه  عين شمساستير سمير موريس سعد
تجاره الزقازيقاحمد محمد السيد محمد512314
3o381هندسة حلوانابراهيم محمد ابراهيم سليم
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كليةاسمجلوس
صيدلة اسيوطرانيا عادل مبارك محمد739291
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانتقى حسن اسماعيل اسماعيل149358
359o66صيدله طنطاكاترين رائف يوسف ميخائيل عوض هللا
اداب انتساب موجه عين شمسعبدالمعبود حسن عبدالمعبود ابوزيد296643
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمها مختار على حسنين298111
تربية رياضيه بنين المـــنصورهكريم جمال عبد العزيز حلمى حسن565678
طب بورسعيدعادل عبد الناصر محمد محمد مصطفى عبد الـلـه564867
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةسيد احمد السيد السيد273258
هندسة الزقازيقاسراء ياسر رمزى احمد على القشــاط641484
283o28كلية البنات آداب عين شمسفوزيه رفاعى عبدالمـــنعم ابراهيم
تربية اسيوطحسناء احمد محمد صالح794944
تربية ابتدائي بنى سويفحماده رمضان كامل احمد68594
كلية البنات آداب عين شمسمـــنه هللا احمد عبدالسالم شعيب293538
5o1448اداب جامعة دمياطاّيه محمد أحمد شطا
كلية تجارة ج أسوانوليد طارق ابراهيم امام822856
اداب االسكندريهفادى شنوده زكى جيد فرج424839
اداب الزقازيقتقوى ابراهيم حسين ابراهيم586959
هندسة اسيوطحسن يوسف محمد محمد26358
طب حلوانهند ابوزيد محمد عبد السالم89311
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايه احمد محمد رحمى العونى228685
طب االسكندريهاسراء خيري عزيزي احمد صبح447236
صيدلة بورسعيداميره نبيل عبد القادر سعفان578962
65236oتربية االسماعيليهامـــنيه ابراهيم الدسوقى عباس
رياض اطفال بنى سويفعزيزه على احمد محمد716783
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفايه محمد عبد الجليل محمد احمد746275
354o5oصيدله طنطارضوى عبدالحميد مختار عبدالحميد الصاوى
صيدلة المـــنيااحمد نبيل عبد الرازق عبد العليم714432
فنون جميله فنون حلوانشكران محمد صابر محمد حسن24732
كلية األلسن ج أسوانهبه هللا اشرف حسن سالمة821827
122oo2هندسة القاهرهسيرين حسن محمد الوكيل
3827o1رياض اطفال االسكندريه طالباتندى احمد محمد حسن مهنى
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفساره حجازى عبد المـــنعم عبد العزيز63587
صيدله الزقازيقايه عبدالعزيز اسماعيل اسماعيل جنديه512839
تجاره عين شمسمحمود امين محمود قاسم محمود288949
صيدله حلواناسراء احمد حلمى محمد754785
صيدله االسكندريهرنا عبد الحكيم عبد الرحمـــن السيد الجد489566
65469oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةفاتن سليمان محمد سليمان
اداب حلوانعبد الرحمـــن محسن سيد على السيد116516
تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد على محمد على656786
58o418تجاره المـــنصورهالسيد يسرى السيد عوض عبد المـــنعم
1187o9هندسة القاهرهاحمد هشــام حسنى مـــنصور
79276oكلية رياض االطفال اسيوطامال احمد عبد النعيم ابراهيم
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمـــنة هللا اشرف عبد العزيز سيف115311
66157oكلية أداب بورسعيدسماء عبد المجيد على عبد المجيد على
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود رزق عبدالحفيظ مكاوى522955
صيدلة بورسعيداسراء كمال احمد حسن794282
هندسة بور سعيدخالد عبد القادر محمد المرغلى السيد غربيه664427
8o1837تربية اسيوطهبه خالد حلمى شــاهين
اداب االسكندريهشــاهيناز شمس محمد محمود شمس417618
3913o8تربية ابتدائي طنطاحنان مرشدي محمد عمر
5o3497تربية جامعة دمياطرانيا محمد على حبيشى
كلية أداب بورسعيداسالم احمد محمد احمد نوفل663873
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تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدهللا محمد على الجنزورى221435
صيدله القاهرههاجر السيد صالح السيد شبانة13875
81234oتربية سوهاجفاطمه مواس جابر عبد الرحيم
5991oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندى بدر الدين حسن حسيني
هندسة القاهرهمحمود احمد فؤاد عبد العزيز148269
نوعية فنيه االسكندريهأمـــنية سامى ابراهيم عبد الغنى466496
اداب طنطاهدير بدوى ابراهيم بدوى عبد هللا356717
هندسة المطريه جامعة حلوانأحمد محمود أحمد الخولى491973
هندسة القاهرهاحمد عصام عبد ربه ابراهيم122953
74394oتربية قنا ج جنوب الوادىدنيا قناوى امين السيد
6432o3تربية ابتدائي الزقازيقمـــنى شوقى محمد عليوه
6o963هندسة القاهرهمحمد احمد سليمان راضى
2o9547تربية حلوانمحمد ابراهيم صالح حسان
تربية دمـــنهورابراهيم عبدالحميد ابراهيم عبدالمقصود426373
11767oع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسرنا سامى كمال السيد
تجاره االسكندريهاحمد محمد عبد العظيم عبد المقصود416537
449o5كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىايمان رأفت محمد دسوقى
كلية االثار ج اسوانكريم مدحت أحمد محمد عبد المجيد342635
تربية شبين الكومساره عبدالخالق طلبه نصار231943
طب القاهرهاروى عصام بشير محمد14124
8o9594تجاره سوهاجمحمد ابراهيم محمد على
تجاره الزقازيقسيد وليد السيد يوسف حسين649447
تجارة قنا ج جنوب الواديشروق احمد رفيع محمد على237164
5o2262حقوق المـــنصورهمحمد مختار جمعه الشــافعى
طب طنطاعمر احمد محمد احمد المطاهر357545
اداب االسكندريهاسالم نصرهللا عبدالعزيز جادهللا337439
72oo46تجاره بنى سويفاية ابو غنيمة عبد الحي اسماعيل
رياض اطفال االسكندريه طالباترحاب سعد النبوى فهيم سالم592812
صيدلة اسيوطاالء رأفت محمد عبد الناصر787919
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين امير عباس سليمان275644
طب بيطرى الزقازيقاسالم محمد محمد حجازى497942
تربية عين شمسشيماء محمد عبد االمـــنعم محمد267811
1939o9تجاره انتساب موجه  عين شمسعبدالمعز صبرى محمد احمد احمد
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةحبيبه ضياء الدين جودة احمد يونس117668
صيدله المـــنصورهاميره محمد عطا محمد الرشيدى568489
علوم عين شمسعمر اشرف انور على119437
663o52تجاره بور سعيدمحمد مجدى مختار محمود شطا
تجارة جامعة الساداتحسن ضياء دياب النسناس224758
4763oطب القاهرهسما سامح السيد حسن
نوعية المـــنيااحمد حمدي عثمان عبد اللطيف722871
5o5964صيدله المـــنصورهافنان حسنى عبد المـــنعم محمود بركات
كلية هندسة بنهامحمود ربيع عبدالعزيز عماره231381
تجاره طنطاعبد الرحمـــن احمد احمد داود366183
تجاره بنى سويفمحمد خليل دسوقى خليل728569
19269oهندسة عين شمسنور رأفت نصرى اندراوس
اداب المـــنصورهرانيا محمد السعيد السيد عابدين569697
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالباتالشيماء عبدالكريم محمد على732364
6425o8تربية الزقازيقندا فهمي ابراهيم توفيق
75619oصيدلة المـــنياشروق مدحت فؤاد فهمى
21687oتربية طفوله شبين الكومساره اشرف عبد هللا عبد الحميد عمران
تجاره الزقازيقشروق احمد احمد عبدالرحيم648456
662o23حاسبات ومعلومات االسماعيلية ج قناة السويسمياده محمد ابراهيم الدسوقي حموده
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كليةاسمجلوس
8211o2كلية الطب البيطرى جامعة أسواندعاء سيد مـــنصور على
تجاره الزقازيقمحمد جمال المتولى المتولى ابوالروس586178
تجاره القاهرهيحى سيد يحى محمد26775
هندسة عين شمسبوال روماني كمال مملوك119244
اداب بنى سويفهاجر محمد سيد محمد63149
4o6o7اداب القاهرههدير هاشم احمد عثمان
السن عين شمسبسمه صالح عبدالاله عبداللطيف274739
كلية البنات تربية عين شمسشروق عصمت عبيد عبد العال34374
صيدله المـــنصورهمحمد احمد محمد عبد البارى عطاهللا583913
اداب الزقازيقالشيماء الحسين عمارة سعد حسن645767
طب بيطرى المـــنصورهمحمد فتحى عبد السالم مصطفى مـــنصور588436
8o6122اداب سوهاجحسناء خالد جابر عبد الرحيم
تجاره المـــنصورهاحمد ايهاب فتحى محمد الحسينى عوض561866
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوانايه امير فتحي ابو سريع151178
تربية الزقازيقوسام حسن محمد بدرسليمان637997
تجاره االسكندريهمحمد هشــام ابو االرشــاد معروف418593
اداب االسكندريهحازم اشرف عبدالسالم ضيف هللا419123
تربية شبين الكومنورهان مجدى كامل الفرعونى218718
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةرشــاد اسماعيل محمد شــاهين221649
22177oتربية ابتدائي شبين الكوممحمد مسعد محمد عيسوى
تربية المـــنياايه امام ابراهيم مقبول713381
هندسة الفيومحسام عزت مجاهد مجاهد حسين593662
1181o4تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفى محمد محمود محمد مهدي
هندسة عين شمسكيرلس رشــاد حمدى لطيف264422
2233o5طب اسنان طنطاهبه اسامه رجب عبدالحق
طب بيطرى دمـــنهورهند حسن عطية رخا447555
تربية طفوله طنطاغاده عالء عبدالجواد الشناوى495997
تجاره انتساب موجه الزقازيقميالد عبد الملك يوسف عبد السيد642224
6627o6تجاره بور سعيدسمحاء احمد محمد عبد المجيد عبد الجليل
تربية طفوله سوهاج طالباتاسراء محمد سيد احمد811351
2162o7كلية الصيدلة ج المـــنوفيةاسراء سعدون حسان قطب
تجاره الزقازيقمحمد حسين السيد الصريدى643491
1424ooالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةندا عبد المـــنعم محمد عبد الرحمـــن
5o9585تجاره الزقازيقمهند حسنى ابراهيم عبدهللا
كلية هندسة بنهامحمد رمضان عبدالحميد ابوالسعود محمد296251
2o6215تجاره انتساب موجه  عين شمسغاده حسين عبدالغنى رجب الشريف
تجاره الزقازيقمحمود سعيد عابدين علي516966
السن عين شمسمارينا صبحى بشــاى جيد142355
صيدله المـــنصورهنهال حموده عبد الهادى جاد هللا491686
هندسة طنطاعبدهللا فرج بدوى المتولي جوهر493647
94o31تربية بنى سويفمحمود ماجدى بدوي رجب
تربية المـــنصورهنوريهان الحسين محمد عبد المـــنعم البراشى566814
49747oتجاره طنطااحمد محمد مهدى حسن
تجاره القاهرهبركة محمد زكريا محمد59125
طب بيطرى الزقازيقنيره عبد الغفار محمد السيد سليم643935
هندسة المطريه جامعة حلوانمحمود السيد متولى رزق523786
تجاره القاهرهفاروق فضل فاروق عبد الحميد فضل52548
79292oتجاره اسيوطعبد الرحمـــن ممدوح عبد الكريم بدرى
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاميره صبرى السيد شديد215269
كلية البنات آداب عين شمسرضوى مختار عبدالمـــنعم احمد271638
تجاره عين شمسمحمد اشرف سمير عبدالهادي288938
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاميره محمد ابراهيم الطنبداوي216528
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كليةاسمجلوس
578o29تجاره المـــنصورهغاده رجب احمد احمد المـــنشــاوى
653o37اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةاسراء ابراهيم بكري شحاته حماد
كلية هندسة بنهامحمد محمود محمد عطية عجوه512575
حقوق اسيوطاحمد رشدى محمد عبد الرحمـــن787681
7117o4كلية هندسة الطاقة بأسواناحمد مصطفى طه محمود
7963o3تربية اسيوطمارتينا جمال سمير سيف
اداب حلوانغاده ابو المجد عبد الرحيم يوسف148878
اداب الزقازيقاحمد محمد الطاهر محمود محمد644122
تربية سوهاجايه محمد عبد الوارث محمد813472
طب اسنان المـــنصورهمصطفى محمد محمد صالح الحجار563455
تجاره عين شمسهدير صالح مختار عبدالخالق الحنفي298178
السن عين شمسندى حسنين عبد الفتاح حسنين124863
هندسة طنطامصطفي طارق رزق محمد رزق357811
7256ooاداب المـــنياسوزان مـــنير لويس اديب
5oo777اداب جامعة دمياطنادين يونس يونس ابو زايد
هندسة المـــنيامحمد احمد السعيد احمد المسدى491281
اداب انتساب موجه القاهرههايدى نادى ابو راضى بيومى118738
كلية طب أسنان الفيومرانيا صالح السيد عبد الجليل76753
طب المـــنصورهاحمد محمود محمد سالمه565819
تربية ابتدائي طنطاايمان محمد عبدهللا عبد الحميد سكير367966
كلية البنات آداب عين شمسمى محمد صبرى عبدالحليم احمد292256
طب طنطااحمد سمير محمد الكيالني358656
هندسة عين شمساحمد هشــام سعد عبدالمجيد191428
177o9إعالم ج جنوب الوادىنورهان اسامه السيد االحمدى
3118o7هندسة المطريه جامعة حلواناسالم محمد احمد حسن
29o398كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسايه هللا جمال الدين صالح الدين عبدالحليم
تربية طفوله طنطاهند سامى سيد أحمد الخولى365144
تجاره طنطامحمد محمد عبد الحميد طلحه فايد357159
651o78تجاره االسماعيليه ج قناة السويساحمد عالء السيد محمود
3o2854هندسة الفيوممحمد ناصر عبدالرحمـــن عبدالدايم
تجاره بنهاشيماء بيومى عبدالحكم بيومى283498
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانفاطمه وحيد عوض عثمان65556
تجاره انتساب موجه قاهرهايه خالد محمد عبد الحليم24563
2o6699هندسة المطريه جامعة حلوانشروق شريف محمود عثمان الدجوى
صيدله االسكندريهريم محمد رفعت ابو موتة378171
49458oعالج طبيعى ج كفر الشيخعبير محمد بدير النوسانى
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد فكرى عبدالفتاح عبدهللا212329
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمسمروة السيد عبدالعظيم احمد القصير289367
تربية بنهاابتسام فتحى جمال الدين سراج الدين277528
طب المـــنصورهعطيه ايمـــن عطيه عبد هللا ابراهيم565836
إعالم ج جنوب الوادىجمال عبد الناصر حسن عبد الهادي642169
23672oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةايه محمد صابر محمد نعيم
136o47اداب القاهرهنورهان مصطفي عبد الفتاح محفوظ
اداب قنا ج جنوب الوادىاسراء رمضان محمد بشير742251
تجاره االسكندريهاحمد محمد طارق سعد الدين محمد نوح416536
49335oاداب طنطااميره عبدالرحمـــن السيد احمد جميل
تجاره اسيوطرايقه خالد عبدالعزيز محمد238362
حاسبات ومعلومات المـــنصورهاحمد زكريا محمود خليل491345
3598o2صيدله طنطاايه خلف هللا محمد الشــاذلى
3o31oطب القاهرهمحمد على محمد عبد هللا
حقوق بنى سويفاسالم على عباس عبد الفتاح717892
5935o9تربية ابتدائي المـــنصورهمـــنة هللا ماجد الدسوقى الحفنى جعطيط
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كليةاسمجلوس
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمياده عبدالمحسن هاشم سويلم222853
34o845حقوق االسكندريهحسام الدين مصطفى السيد ابو العال
تربية الزقازيقهاجر عنتر يوسف محمد احمد515167
اداب كفر الشيخعبدالرحمـــن حمدي السيد الجارحي375784
69o56هندسة بني سويفسيد عمر سيد رياض
2863o3صيدله طنطاايه مسعد عبداللطيف ابراهيم
تربية ابتدائي سوهاجكرستينا اشرف الديب رزق هللا812253
3oo963نوعية بنهاشيماء توفيق عباس فرجانى
438o1دار العلوم ج القاهرهعبد هللا مـــنصور علي محمود
طب اسنان المـــنصورهاسماء عبد المقصود محمد عبد المقصود582916
تربية بنى سويفايمـــن مـــنصور ابراهيم ابراهيم65921
73o85اداب الفيوماحمد رجب مرزوق احمد
تمريض دمـــنهورنجوى ابراهيم عبدالمولى هبيله448711
فنون جميله عماره ج حلوانسلمى عبدربه عبدالعزيز احمد عبدربه196712
38545oاداب كفر الشيخهند هشــام السعيد عاطف عبداللطيف النابت
اداب الزقازيقجهاد ياسر عطيه محمد512161
5o8217تجاره جامعة دمياطاحمد رشــاد محروس البياع
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانابراهيم عماد شوقى ابراهيم198663
43o25oتجاره طنطاناهد محمد عبدالحميد عبدالسالم نصار
حقوق عين شمسعالء هشــام قطب محمد194554
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةرضوى سامى عبدالغنى مغاورى225693
اعالم القاهرهمحمد خليفه خلف نورالدين عبد هللا663955
هندسة اسيوطعمر حاتم بهى عبد الفتاح644222
كلية تجارة ج أسوانخالد ابو بكر مرسى محمود819764
اداب المـــنياريم جمال محمد فؤاد محمد725581
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمصطفى صبحى على بكر228291
كلية البنات تربية عين شمساميره اسامه سعيد علي295945
هندسة الزقازيقاحمد محمد حسين احمد هشه582991
هندسة الزقازيقتغريد السيد محمد محمود القصاص585182
498o65طب طنطانورهان السعيد عبدالمعبود الهايش
هندسة المـــنصورهمحمد احمد المـــندوه احمد ناصف576159
اثار القاهرهعبد الرحمـــن احمد سليمان محمد114933
79o247 هندسة اسيوطهيام جالل فرغلى على
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةساره مصطفى حجازى عبد المجيد92712
اداب االسكندريهنعمة عمرو عمر هالل351455
السن المـــنيااسراء محمود خليل عبدالحميد189351
السن عين شمسرانيا احمد حسين على حسين56912
796o5هندسة الفيومامانى فتحى ابراهيم عبد الرحيم
65825oاآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسباسم ممدوح صالح توفيق ابراهيم
علوم بنهاهدير اسامه مجاهد محمد مجاهد228872
8oo74oنوعية فنيه اسيوطابادير وحيد كامل سامي
تجاره بنى سويفمحمود رمضان امين قناوي69853
هندسة شبرا بنهاهدير طه احمد مصطفى283423
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاحمد محمد حمزة محمد على صالح212516
357o97السن المـــنياشهاب ابو اليزيد رمضان ابو اليزيد
3763o6هندسة كفر الشيخامين جمال امين عبدالقوي خيرهللا
هندسة اسيوطكيرلس مجدي سويرس عبد المسيح786669
65661oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود عصام عبدالصبور احمد
تربية أساسي اسكندريةياسمين السيد احمد عبد العاطى محمد348343
كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة بنى سويفشهاب الدين محمد عبد المـــنعم كمال الدين63479
4428o2طب بيطرى دمـــنهورأمير بليغ عبد الحميد عبد الحليم محمد
طب بورسعيدسلمى سعد محمود محمد محمود568517
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كليةاسمجلوس
تجاره انتساب موجه قاهرهعبد الرحمـــن احمد حسين احمد136614
81o495اداب سوهاجحسن فرج هللا حافظ عبد هللا
6672o1هندسة االسماعيليةعمرو نبيل فرج ابوذكري احمد
هندسة اسيوطمحمود محمد الجوهرى الهلبى362759
تربية ابتدائي دمـــنهورنورهان مسعود فراج شحاتة عطا هللا428769
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانعمر بالل عبد اللطيف عبد الرحمـــن17849
تربية دمـــنهورنورهان مسعد عبدالقادر القداف428492
اثار قنا جنوب الواديايه عاطف محمد جبريل118158
اداب الفيومسمعان وديع صليب سليم72945
تربية ابتدائي طنطااالء ابراهيم محمد نور الدين اسماعيل489339
تربية طنطاايه هللا السيد محمد إبراهيم موسى359145
2798o2تجاره بنهامحمد خالد رفاعى راشد
نوعية الزقازيقنهاد ايمـــن ابراهيم عبده518428
تجاره كفر الشيخمحمود نصر هللا عبد الحميد عبد الحميد فايد369957
هندسة المـــنيامينا سمير ابو زيد بشرى726584
تربية رياضيه / بنات المـــنياامـــنيه محمود وائل على عبد هللا عبد الكريم713873
طب االسكندريهمحمود احمد محمد الشرنوبى صوار442224
29o881تجاره بنهافادى رضا ذكى جريس عويضه
8o1461تربية رياضيه بنين اسيوطاحمد عادل حسنى عبد البارى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةهايدى مجدى نفادى يوسف محمود55497
تجاره االسكندريهاحمد يحيى السيد عبد الرحيم جالل343663
2799o5كلية هندسة بنهاعمر عبدالفتاح ياسين احمد
طب اسنان القاهرهاسراء يحيى عبد العليم محمد118329
6683ooتجاره الزقازيقعبد الرحمـــن عماد الدين امين الشــاطر
725o46كلية التربية الفنية ج المـــنياداليا صالح عطا على
تجاره بنهابسمه هانى محمد حسن عبد هللا عامر123644
2o2823كلية البنات تربية عين شمسنورهان بشرى عبدالعزيز على
446o83علوم دمـــنهورايه رمضان اسماعيل محمود شــاهين
22454oصيدله طنطامحمد السيد عبداللطيف مصطفى
هندسة طنطامحمد خالد عصمت عبد الفتاح القطان487664
43o83فنون تطبيقيه حلوانساره مدحت محمد عبد الحميد السباعى
38o451طب كفر الشيخنيره السيد عبد الجليل السيد
اداب الزقازيقاميره خالد ابراهيم عبد هللا511961
اداب المـــنصورهخالد السعيد السعيد ابراهيم سليمان575778
41o139تجاره االسكندريههانيا احمد حمدى بدوى سليمان
8o6324اداب سوهاجايه السيد سمـــنجى السيد
13o834طب القاهرهسلمى مصطفى محمد مصطفى
2322o4تربية طفوله شبين الكومساره فتح هللا محمد عمر حبيب
82935oصيدلة سوهاجمـــنار محمود السيد عبد العال
رياض اطفال بورسعيداميره سامح جاد الكريم احمد عوض661686
49o512هندسة المـــنياابراهيم احمد عبد الواحد ابراهيم
563o2oاداب المـــنصورهاسراء ايمـــن محمود السعيد المرسى سنجاب
12o744هندسة عين شمسنوران اشرف محمود حسن
789o41هندسة اسيوطريهام سيد موسى عبد الغفار
صيدلة بورسعيدأحمد رشدي يوسف محمد صفا527453
2329o1تجارة جامعة الساداتعمرو عبدالعال عبدالعزيز خفاجى
363o2تجاره انتساب موجه قاهرهشروق محمد سيد محمد احمد
147o31تربية حلوانياسمين ابو العال محمد محمود
هندسة االسكندريهعمرو عصام محمد احمد سالمه414896
هندسة شبرا بنهااحمد محمد حسام عبدالفتاح محمد المهدى دراج277124
هندسة المـــنصورهمحمد عاطف محمد فتحي ابراهيم السنباوى491476
6o996تجاره انتساب موجه قاهرهرنيم احمد رشــاد امين
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2285o4صيدله الزقازيقياسمين جمال الشــافعى ابراهيم
41o648كلية السياسة واالقتصاد ج السويسعبد الرحمـــن هانى سالمه شحاته
651o55اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمصطفى طاهر عبدالحافظ اسماعيل
تربية شعبه طفوله م. السادات طالباتامانى محمد سمير محروس231395
دار العلوم ج القاهرهفردوس محمود فرحات عبدالحميد197757
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريم نور مصطفى ابوالعال187723
اداب القاهرهمهرائيل نصر جرجس بشــاى126568
السن عين شمسالشيماء عبدالناصر كرم محمد ابوطالب377772
صيدله االسكندريهاحمد عبد الناصر احمد موسي بالبل434967
13o813تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسمين حمدى محمد ابراهيم
حاسبات ومعلومات عين شمسيوسف احمد صدقى على عبد هللا635479
رياض اطفال بنى سويفغاده حسين قرني يوسف66176
هندسة االسكندريهزياد ماجد سعيد محمد عيد342235
2o5852هندسة حلوانمحمد سعيد فتحى حسن
كلية البنات آداب عين شمساسراء السيد مصطفى السيد282972
5o2713تربية جامعة دمياطسامح السعيد احمد شولح
754o7كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفسميه جمعه يوسف محمد
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانامام محمود امام ابراهيم عبدالاله284144
2828o1اثار الفيومامل بدر عبدالعزيز محمود
3736o1كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخمحمد احمد احمد الشرقاوى
7115o4نوعية المـــنياكريم جمال كمال فهمى
اداب اسيوطهبه هللا مجدي ذكي احمد791846
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةسلمى ابراهيم محمد البرعى محمد217138
28545oنوعية بنهاشروق محمد يوسف محمد
تجاره طنطاايه محمد عبدالجيد خليل494125
283o32التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمارتينا يوسف صبحى عزمى
اثار الفيومهاجر ابوسريع صادق محمد151441
هندسة عين شمسعبد الرحمـــن عاطف فوزى حسن146639
8o9136طب بيطرى سوهاجسحر محمود السيد حسن
34o865تجاره االسكندريهمحمد جابر عبده احمد شكر
51o951اداب الزقازيقمصطفى عبد المعبود فتحي سليمان
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايه محمود ماهر محمد رزق43458
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانساره مجدى عبد الرؤوف مصطفى24813
عالج طبيعى ج كفر الشيخاحمد محمد عبد الحميد احمد العشرى488287
تربية حلوانيوستينا صموئيل سعيد جرجس114232
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةنيره نبيل محمود صقر35363
تربية ابتدائي كفر الشيخروفيده محمد محمود عبدالوهاب383763
5o6734تربية جامعة دمياطاسماء محمد شعبان عوض شمس الدين
7179o7تجاره بنى سويفربيعى عبد الحميد محمد عبد الحميد
تربية سوهاجوفاء صابر صديق عبد هللا815532
هندسة حلوانشروق شوقى السعيد محمد جبر17981
صيدله المـــنصورهيوسف عبد العزيز طه البيلى عوض488311
49o392هندسة المـــنصورهمحمد المغازى يونس المغازى شهاب
279o27كلية السياسة واالقتصاد ج السويساسراء عبدالحليم عبدالمـــنعم عبدالحليم احمد
كلية األلسن سوهاجايمان مصطفى عبدالوارث عبدالمحسن265934
36379oتربية طنطاريهام اسامه السيد عبد العزيز بدران
هندسة كفر الشيخمحمد نبيل عبد البارى عبد الغنى الجندى568981
هندسة عين شمسعمرو محمد محمد احمد السرسى139599
19o288هندسة عين شمساالء مجدى محمود مصطفى
تربية حلوانهدير مصباح ابراهيم فتوح137584
تجاره بنهامحمد خالد عبده عيد عبدالجواد295879
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةساره اشرف انور توفيق116638
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2o2324هندسة عين شمسنورالدين احمد محمد محمد
طب المـــنصورههند ابراهيم محمد محمود سويلم587695
1376o7اداب عين شمسناديه محمد سيد سليمان
هندسة المـــنصورهطارق احمد محمد السيد564292
23115oتجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد لبيب عبدالمعين احمد
تربية المـــنصورهايات عطيه مصطفى عطيه بدوي579722
تجاره الزقازيقفادى خالد بهى الدين ثابت حسن517265
هندسة القاهرهدعاء طارق محمد عبد الرحمـــن ابراهيم198417
35o796اداب االسكندريهروميساء احمد محمد يوسف
4319oصيدله القاهرهاميره سعد علي جاويش
2634o9تجاره عين شمسعبدهللا ابوالفتوح عبدالمجيد فايز
5165o5اداب الزقازيقمروة عالء محمد عبد الحليم السيد النمر
تربية ابتدائي المـــنصورهامل ايمـــن طاهر ابراهيم محمد573416
824o83تربية طفولة أسواناسماء عادل محمد ابراهيم
4o51oاداب القاهرهاسراء زكريا سعد احمد
تربية ابتدائي بنهااسراء اشرف عبدالحميد عبدالجليل277663
819o32اداب اسوانمارينا عزى شكرى خليل
صيدلة اسيوطرانيا محمد عبد هللا محمد791865
تربية ابتدائي االسماعيليهمونيكا عماد عبد المصلوب جيد656672
اداب اسيوطمروان نبيل محمد احمد789591
29384oتجاره عين شمسهند سعيد سيد عوده
الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفمى سعد عبد الراضى حسين34961
تجاره المـــنصورهمصطفى محمود عطاهللا محمود فايد565788
43o79هندسة حلوانباكينام احمد عبد الرحمـــن عبد الحافظ
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةفاطمه محمد عيد محمد149398
45373oهندسة االسكندريهاحمد شعبان عبد الحميد شحبر
طب بيطرى القاهرهاحمد عاطف عبدالمؤمـــن محمد حسان195683
تربية ابتدائي سوهاجكريمان محمود محمد محمود818241
79o759 هندسة اسيوطايه لطفى عبد الجابر احمد
تربية عين شمسهاجر محمد احمد البدوى31724
نوعية المـــنيااحمد جمال ابراهيم تغيان711979
4931o9تربية طنطاابتهال ماجد صبرى عزام
79o32o اداب اسيوطمريم اشرف مالك مرقص
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانميرنا عاطف مكرم الياس51717
568o3oطب اسنان المـــنصورهمى وحيد يحيى العزيزى
تربية طفوله اإلسكندريةروان حسن عبد الجليل حافظ عبد هللا417137
اداب االسكندريهخالد ممدوح على محمد على صابر344656
كلية هندسة بنهامحمود احمد زاهر متولى درويش228269
تربية كفر الشيخسماء اشرف حسين الفاوي علي377215
38o46تجاره القاهرههنا عامر فكري محمد
اداب المـــنيامحمد ميهوب صالح ميهوب712269
هندسة بور سعيدداود سمير محمد بيوض499649
كلية اآلثار سوهاجابراهيم جمال ابراهيم شديد361319
طب اسنان طنطامحمـد أحمـد محمـد احمـد شكـر358671
286o48طب بنهاريهام مختار محمود عبدالوهاب
اداب دمـــنهورعمرو محمد خليفةيوسف ناصر426822
تجاره بنهاايه ايهاب صالح عراقى حداد ابراهيم283766
صيدله الزقازيقشيماء ماهر يوسف احمد النمرى286543
اداب القاهرهبدرية صالح عبد الرازق حسين57879
تجاره طنطامهند اسامه محمد ابو المعاطى486269
72978oصيدلة المـــنياشــاهر احمد قطب احمد
حقوق قنا جنوب الوادياحمد محمد النادى حسين744682
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143o62صيدله عين شمسمصطفى سعيد مصطفى موسى
56o72تجاره انتساب موجه قاهرهريهام سنيور احمد فرغلى احمد
14o515تربية عين شمسصفيه عباس السيد عبد المجيد
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسرنا محمد بغدادي رشوان657896
تربية ابتدائي بنهافيروز جمال حسنى محمديوسف284973
إعالم ج جنوب الوادىمحمد رأفت عبد الرازق محمد خاطر516954
تربية الزقازيقندى خالد محمد عبدالهادى639342
48627oتجاره طنطايوسف محمد عبد الرحمـــن بلتاجى
نوعية الزقازيقاسماء عبد الحميد محمد ابراهيم639434
طب اسنان االسكندريهعبدالرحمـــن على محمود على احمد439986
33744oاداب االسكندريهالسيد جابر عيد غريب
8oo571تربية اسيوطناديه ايوب تامر ميخائيل
رياض اطفال الفيوم طالباتمروه محمد عبد التواب فاضل68526
122o91حقوق عين شمسجورية احمد فايز نصار
هندسة طنطامؤمـــن مجدى حافظ جاد ابراهيم356956
7252o3اداب المـــنياليديا عماد مـــنقريوس عوض
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةسميره حسين محمود على42149
تجاره القاهرهنرمين محمد رمضان حسين 18183
كلية طب أسوانامل ابو العال احمد طه821225
اداب الزقازيقنورهان محمد كمال محمد مشرف516571
273o23هندسة عين شمسمحمد محمود محمد محمود
3578o6هندسة طنطامصطفى سامى محمد غنيم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانياسين سامى حامد حسان188851
اداب بنهايوسف سيد يوسف فرحات294119
اداب القاهرههدير خالد خليل عباس44688
41o447هندسة االسكندريهنورهان سليم محمد سليمان عطا
5173o3تجاره الزقازيقمحمد علي محمد علي السواح
اداب المـــنياحسن محمد جابر المليجى722424
28549oطب بنهاسماء يوسف احمد السيد مصطفى شومان
455o39هندسة االسكندريهحسام احمد عبد الرؤف امام محمد
كلية أداب بورسعيدميران عصام الدين حسن على عوضين662285
سياحه وفنادق الفيوممصطفى احمد عوض عبد اللطيف73864
طب القاهرهعبد الرحمـــن محمد نصر الدين محمد يوسف793696
5686o9هندسة المـــنصورهعمار ابراهيم محمد ابراهيم
طب اسنان القاهرهاالء عادل عبد العزيز يونس128555
هندسة شبرا بنهامصطفى عبده فواز مصطفى297846
1983o6تجاره القاهرهشيرين جالل احمد وصفى محمد
طب بنهاامل المغاورى الصاوى الصاوى البرادعى353938
7oo12طب بنى سويفشيماء ربيع حلمى حسن
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود محمد فرج هللا مرتضى653597
3o3295طب بنهااسماء ممدوح محمود محمد على حامد
66o959تجاره بور سعيدميرنا اشرف حسن حسين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهانيا فريد فرح عبد السيد17497
13o14اداب عين شمسعبد الرحمـــن ناصر احمد جفال
تربية ابتدائي بور سعيداالء سمير محمد رشــاد حسن ابراهيم662653
تجاره بنى سويفشهد طه سيد عبد الجيد67824
صيدله عين شمسفاطمه رشدى شعبان الشويعر266252
هندسة حلوانخلود عبد الحافظ السيد محمد سعيد46673
تجاره المـــنصورهعبد الحميد عاطف عبد الحميد طه محمد الجمل577643
هندسة عين شمسكريم محمد عباس موسى115414
7333o4تجارة قنا ج جنوب الواديهبة محمد مصطفى على
سياحه وفنادق االسكندريهمريم محمد عبد اللطيف محمد339512
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تجاره وإدارة أعمال ج حلواننادر نعمت هللا نجيب سليمان123887
583o29تربية المـــنصورهايمان زين العابدين على موافى المرسى
26979oهندسة حلوانمحمد نبيل امين عبدالحميد
342o92هندسة االسكندريهمحمد عادل عبد العزيز مرسي بيومى
8o4586سياحه وفنادق االقصرممدوح شوقى شــاكر ميخائيل
السن عين شمسمـــنه هللا ابراهيم على ابراهيم287968
475o5تجاره انتساب موجه قاهرهعبير نجاح ذكى محمد
5o9357تجاره الزقازيقسعيد محمد عبدالخالق عبدالنبى االنشــاصى
تربية ابتدائي الساداترضوى مـــنصور فتحى طبانه233761
8o2916تجاره اسيوطشريهان عبد الرحمـــن خليل عبد الرحمـــن
1338ooاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةدنيا محمد احمد عبد العزيز
إعالم بنى سويففاطمه فتحي احمد عبد المحسن79715
طب المـــنصورهسميره احمد عبد الحميد السباعى العوضى586315
السن عين شمسسعيد عبد العزيز سعيد زهران46858
كلية هندسة بنهااحمد هشــام فهمى السيد228154
كلية العالج الطبيعى ج بنى سويفاحمد سيد علي علي67344
نوعية فنيه اشمونمها صالح رمضان سليط234487
1522o8السن عين شمسايه حسين احمد بخيت
2o692oصيدله القاهرهامـــنيه شفيق توفيق همام
5941ooرياض اطفال المـــنصورهمى محمد جابر عبده غزل
5oo4o7تربية جامعة دمياطسماء محمد احمد الديب
58o4ooتجاره كفر الشيخاحمد محمد احمد محمد الغريب عفيفي
تربية رياضيه بنين شبين الكوممحمد ابراهيم احمد الديب221886
هندسة كفر الشيخاحمد خالد محمد احمد سليمان453725
هندسة عين شمسيوسف عالء عبد المحسن الخواجه122197
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاياد محمد شندى ابراهيم279445
طب طنطاسعاد السعيد حافظ عبد الباقى سالم367475
صيدله عين شمسنيره محسن على شحات291629
كلية حقوق المـــنيااسر أحمد محمد نشــات فوزى711384
اداب عين شمساسماء محمد بكرى عوض267916
36oo1oصيدله القاهرهدينا نبيل جمال داود
نوعية المـــنياآيه جمعة على عبدالحافظ714584
5o8764هندسة الزقازيقاحمد فريد حافظ محمد حسين
1298o1هندسة عين شمسمحمد احمد ثابت محمد
29555oاداب انتساب موجه عين شمسهدير حليم سعد محمد
487o95علوم المـــنصورهفلایر محمد محمدرشــاد محمد عيسى
تربية المـــنياهاجر محمود حسين حسن727417
اداب حلوانياسمين رؤف محمد يونس267958
12o55oهندسة المطريه جامعة حلواناندرو اسامه ادوارد قالدة
طب القاهرهروميساء محمد عابد عبد القادر سالمه43474
716o86تجاره بنى سويفعبدالفتاح العدوي عبدالفتاح حسين
3592ooسياحه وفنادق المـــنصورةسلمى محمد عبد المـــنعم محمد يونس
هندسة اسيوطرمضان صبحي ضيف ضيف458983
تربية شبين الكومايه عبدهللا محمد ابراهيم232784
تربية بور سعيدايه عبده عبد هللا عبد اللطيف662249
هندسة االسماعيليةمهند نبيل محمد عبد الجواد651383
طب طنطاندى احمد محمد محمد سالم214435
تربية ابتدائي قنا ج الواديعائشة سعيد عباس ابراهيم742288
8o1529طب اسيوططه محمد امين محمد
اداب المـــنيارغده وفاء ابوالنجا بهلول722183
علوم اسيوطاسراء عادل على محمد795735
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةاسالم عبدالكريم عبدالكريم محمود224595
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422o57تجاره االسكندريهبيشوى سامى فتح هللا فرج
289o2oتربية بنهاايه ممدوح عزت محمد عبدالعال
تربية بور سعيداالء اسامه التميمى عبده على661459
تجاره بنهامصطفى محمود مهدى مصطفى صيام284246
صيدله بنى سويفعالء الدين محمد عبد هللا عبد العزيز69576
رياض اطفال المـــنيا طالباتامانى غطاس امين ابراهيم725552
نوعية بنهاعبدهللا على مبارك محمد286793
تجاره القاهرهعز الدين نزيه احمد السيد عرفه23597
82oo55حقوق اسواناحمد عبد المحسن طه برعي
4383o2طب القاهرهداليا رضا عبد الحكيم محمد محمد
5o1719طب اسنان المـــنصورهاميرة سمير السعيد عوض
تربية ابتدائي قنا ج الواديمحمود اشرف سلمان محمد747379
حقوق القاهرهاسراء محمد عبد السالم محمد عبد الحميد49243
22837oاداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهاجر سعيد خضر عتريس
صيدلة اسيوطايرينى ماجد ميالد بولس789135
اداب المـــنياعالء محمد كامل اسماعيل715539
5o1481تجاره جامعة دمياطمريم احمد محمد البربرى
كلية هندسة الطاقة بأسواناسالم صابر حسين على54144
28o644اداب الزقازيقاحمد حسن مصطفى كمال
238o38كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىرانيا غريب بشــارى على
هندسة عين شمسعلى طارق محمد سيد145935
طب الزقازيقامل محسن صالح علي سالمه521843
ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامساميره احمد محمد احمد عبد المـــنعم146658
اداب االسكندريهمـــنة هللا محمد حسن عبد العزيز عبد المجيد423676
السن عين شمسنرمين عادل محمد سالم278417
تجارة قنا ج جنوب الواديساره محمد اسماعيل محمد738866
اداب الزقازيقوليد فوزى عوض عبد الرحمـــن522425
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسمحمد جمال عبدالعاطى محمد644498
48578oكلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفريهام عبد الظاهر عبد العزيز مزروع
صيدله االسكندريههدوه محمد احمد مصطفي ايوب412634
3o3242تربية ابتدائي بنهااميره احمد عبدالعظيم طه
صيدله طنطاهاجر محمد مبروك بكر غازي449725
تجاره بنى سويفمحمد محمود عالء محمود718851
طب عين شمسمـــنه سمير سليمان احمد عبيان291349
4253ooاداب انتساب موجه االسكندريهاحمد السيد عبدالحميد النجار
231o22هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد عبدالرحمـــن عبد القوى محمد جاد هللا
طب بنهامحمود عبدالحكم محمد محمد عجالن285857
حاسبات ومعلومات عين شمساحمد عبد الكريم شحاتة على143633
5o7849حقوق المـــنصورهالسيد السيد احمد زهيرى
هندسة طنطاعمر محمد محمد عمرو493648
كلية تجارة ج أسوانايه محمد فهيم جمال الدين743746
طب الزقازيقمـــنار اسماعيل مـــنصور حسين احمد524828
تربية ش.طفولة العريشندى عبدالعزيز محمد محمد مبارك666537
صيدلة اسيوطمحمد نبيل حسانين حسن796715
تربية سوهاجايه عثمان صابر محمد812317
29o355كلية البنات تربية عين شمسنجالء اسامه محمدى عليوة
طب اسنان االسماعيليه ج قناة السويسمحمد جالل فتحى محمد654811
علوم عين شمسجوى وليم نجيب زاخر116674
3o4667طب بنهالؤى محمد اشرف سليمان دربالة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعمرو احمد محمد علي75522
كلية التربية الرياضية بالعريش بنينعبد العزيز مصطفى ناصر جمعه666425
29349oاداب بنهاايمان مصطفى محمد فوزى

Page 2424 of 2441



تنسيق الثانوية العامة وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

كليةاسمجلوس
6o981كلية البنات آداب عين شمسامانى رجب محى حسن
42297oاداب انتساب موجه االسكندريهمـــنة هللا مصطفى عبد الفتاح ابراهيم
58o482تربية نوعية مـــنيه النصر ج المـــنصورةمصطفى حمدان محمد احمد يونس
35748oتجاره طنطاياسر ايهاب السعيد محمد الشوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد احمد عبد الحميد على حسن124246
اداب فرع الوادى الجديدأحمد محمد علي عبد المعطي748689
24331oحقوق حلواندعاء عبدالفتاح حسنى عبدالفتاح
1552o7التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايه جمال محمد سعيد
2o9523تربية حلواناحمد حسن حسين جمعه
22535oتربية ابتدائي الساداتاسراء جمال فرج عبدالنبى
2o16oحقوق القاهرهعمرو اشرف شحاته عبد الاله
5865o5اداب المـــنصورهمريم عبد الحكيم عبد هللا حامد الهنداوى
2o4966علوم القاهرهكيرلس كميل غندور تادرس
198o74اداب القاهرهياسين السيد عزت السيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانايمان محمود محمد عطيه128157
35o886تربية اسكندريةالزهراء احمد متولى احمد محمد
65529oاداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةايه موسى محمد محمدفضه
تجاره انتساب موجه قاهرهمارينا وجيه رزق يوسف14773
هندسة طنطااحمد ابراهيم عبد الفتاح البكر355899
تجاره بنى سويفرامى نصر فنلى فيلبس729137
719o86هندسة المـــنياعمر رأفت حجازي مصري
27o347طب اسنان عين شمسمحمد شعبان عوض عطيه حسين
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسايه محمد عبد هللا احمد665888
6633o5هندسة بور سعيدمصطفى ابراهيم ابراهيم احمد حسب هللا
638o13اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةشهد احمد حسين على
66o476نوعية بور سعيدمحمد السيد كمال الدين على السيد
هندسة طنطامحمد مـــنسى موسى حسين مـــنسى486368
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد نصار زكى احمد نصار235571
14o112هندسة عين شمساحمد خيرى احمد محمد الصباغ
639oo3نوعية الزقازيقرغده احمد احمد سعودى
تربية طفوله االسماعيليههبه هللا رجب محمد ابراهيم656676
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسمر ابراهيم مصطفى محمد هندى214314
رياض اطفال المـــنيا طالباتايه حسن محمد عبد الحليم727385
هندسة االسكندريهمحمود محمد عالء الدين الياس مرسى454158
5722o4تربية المـــنصورهياسمين عصام حسن باشــا
كلية البنات آداب عين شمسمروه خالد حسن محمد131968
نوعية فنيه قنارجاء حسين ربيع حسين745331
رياض اطفال الفيوم طالباتبسمه سيد عبد المغني سيد719178
هندسة االسكندريهمحمود احمد سعيد محمد العريبى343521
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفايه عبدالمعبود عيسى شحاته عيسي494835
تجاره عين شمسضحى سراج الدين اسماعيل عبدالمجيد191945
اثار القاهرهحنان السيد عيد احمد151199
اداب االسكندريهحبيبة محمد توفيق عباس احمد411713
66875oنوعية الزقازيقصالح السيد صالح اسماعيل
42929oتربية طفوله ج دمـــنهورشيماء محمد عطية احمد سليمان
حقوق الزقازيقرويده السيد على ابراهيم العطار647282
تجاره المـــنصورهمحمد فوزى عبدالحميد الجمل491839
طب بيطرى اسيوطاحمد محمد زكريا على787457
4889o8هندسة المـــنصورهاحمد يحيي عبدالمـــنعم سليمان الصياد
اداب انتساب موجه القاهرهفاطمه صبحى ابراهيم سيد احمد44558
3733o8تربية كفر الشيخمحمود الحسينى ابواليزيد يوسف البربرى
تربية طنطااحمد وجدى وهبة محمد المهدى366638
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51o733اداب الزقازيقجهاد حسن عبدالسميع حسن شــاهين
64o378اداب الزقازيقمصطفى ممدوح ثابت على
71468oكلية رياض االطفال جامعة دمـــنهورمروه علي احمد سلطان
هندسة المـــنيامحمد اسماعيل حسين عبدالحميد712139
298o2oكلية البنات آداب عين شمسريهام ابراهيم صالح محمد
السن عين شمسايمان سعيد على حليمة228915
تربية العريشمحمد على محمود زايد666986
3o478هندسة القاهرهاحمد حامد عبد الوهاب السيد
هندسة المطريه جامعة حلوانماريو اشرف مينا جبران261522
58oo87اعالم القاهرهايه انور عبد الودود السيد بدوى
43o617تربية طفوله ج دمـــنهورإيمان عبد الجواد محمود محمد مهينة
تربية المـــنصورهاسالم محمد عبده محمد يس579658
تجاره الزقازيقمحمد يحيى محمد اسماعيل حسن641897
تربية ابتدائي دمـــنهورمحمد مجدى محمد هاشم على الجوهرى425922
تجاره انتساب موجه  عين شمساحمد سيد عفيفى قاسم142934
5943o2طب المـــنصورهنورهان حسن حسن حسن فراخة
تربية رياضيه بنين االسكندريهمحمد أحمد فؤاد عبد هللا حسين426757
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةايمان محمد عبدالسالم عبدالعزيز195425
صيدلة اسيوطامـــنيه جمال عطا فراج788676
فنون جميله فنون حلواناالء محمد على عبدالمـــنعم282153
تربية الزقازيقندى حمدى محمد عبد الجواد على585316
طب االسكندريهاسراء سامى عوض مصطفى446467
إعالم ج جنوب الوادىايهاب عادل محمد عبدالغنى شعبان296393
12837oتجاره القاهرهمريم ناجى صبحى لبيب
58o412تجاره المـــنصورهاشرف السيد جمعه صادق السيد
تجاره الزقازيقبوال عادل عبدهللا عطيه517219
هندسة كفر الشيخاحمد خالد محمد يوسف383343
تمريض المـــنصورة اميره رضا محمد المهدى عبد العزيز589475
4928o2صيدله طنطاساره محمد مصطفى عبدالحميد محمد
صيدله عين شمسجورج ماجد مـــنير حبيب114665
35o379هندسة االسكندريهدينا رجب حسين حسن على
نوعية الزقازيقايه محمد احمد عطية خيال515975
4996ooصيدله المـــنصورهروان ياسر السيد البدوى الخياط
823oo1حقوق قنا جنوب الواديباتعة ربيع عبد الراضى حسن
طب طنطاايه سعيد عبدالمعطى عبدالقوى353996
تربية ابتدائي شبين الكوممحمد حمدى شبل الفخرانى211961
13o29حقوق عين شمسهاله مصطفى فتحي صالح
كلية الصيدلة ج المـــنوفيةشيماء السيد طنطاوى السيد هالل228458
اثار قنا جنوب الواديايمان طالل فرج مجاهد515621
574o52تربية ابتدائي المـــنصورهمـــنة هللا رمضان عبد هللا البدوى الهوارى
36461oتربية طفوله طنطاريهام ماهر محمد قطب
صيدله حلوانآيه بدر الدين أمين عبد هللا746652
65913oتربية ابتدائي جامعة السويسندا جبريل حسن على
1521o1تربية حلواناسراء محمود احمد ابو السعود
44644oصيدله االسكندريهسارة مصطفي عبد القادر عبد الرؤف شحاته
طب اسنان كفر الشيخنورهان عبدالجواد عبدالجواد عبدالحميد بهوت378537
هندسة اسيوطمحمد مصطفى عباس مراد787282
7386o5تربية ابتدائي قنا ج الواديبسمة يحيي عبد الفتاح عويضة
تجاره بنى سويفمصطفى أحمد إسماعيل عبدالقادر725969
577o73هندسة المـــنصورهنصر حامد نصر محمد
تربية ابتدائي بنهامروه فتحى عبدالشــافى مبارك278175
اداب قنا ج جنوب الوادىاسراء احمد رمضان عبد الحارث744784
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37713oتربية ابتدائي كفر الشيخاسماء مـــنصور السيد مـــنصور عطيه
الفني لترميم اآلثار باالقصراسراء اشرف احمد محمد225671
372o23تربية كفر الشيخاميرة صادق عبده أحمد الدناصورى
اداب الزقازيقامـــنية خالد فوزى محمد عبد السالم516379
64oo28اداب الزقازيقمروه جمال الدين صالح محمد السيد
تربية الفيومايه سالم محمود مشرف76927
فنون جميله فنون االقصررحمة احمد جابر على حسن349287
اداب االسكندريهمحمد مصطفى صبرى عبدالوهاب ابوالفتوح421283
تجاره القاهرهاميره مجدى سالمه مصطفى عبد العال196959
564o48تجاره المـــنصورهجمال محمد الصديق محمود مجر
64o718كلية السياسة واالقتصاد ج السويسحازم صابر محمد حسين
صيدله الزقازيقرودينا جمال سعد محمد277917
صيدله بنى سويفاحمد محمد فتحى احمد19361
51o325اداب الزقازيقمريم على جادهللا محمد جادهللا
حاسبات ومعلومات القاهرهفليوباتير ماهر شكرى راغب13597
3626o7إعالم ج جنوب الوادىمحمود الجوهرى عبد الفتاح سراج
429o38تربية دمـــنهورمروة وجيه زكريا متولى غنيم
59o283اداب المـــنصورهفاطمه مصطفى محمد السيد السيد غنيم
طب بيطرى جامعة الساداتايمان ايمـــن محمد العزب234111
اثار الفيوماحمد عبد الستار حسب النبى حميده علي61669
حقوق القاهرهاسامه محمد رشــاد عبد الرحمـــن59675
6658o7تربية العريشاميره خضرى عبدالنور عبدالكريم
رياض اطفال المـــنصورهندى سعيد احمد محمد محمد هجرس354431
تجاره القاهرههبه حسين محمد رشــاد خليل195123
49o252تربية ابتدائي طنطارقيه محمد محمد عمر حماد
8o4958تربية سوهاجمحمد مصطفى فوزي محمد
49o718تجاره المـــنصورهعبد الرحمـــن محمد جمعه انور
طب عين شمسياسمين محمد يونس يوسف احمد262629
215o69تربية ابتدائي الساداتايات مصطفى سعد الدين محمد زايد
تجاره سوهاجنعمة محمد امين هاشم817179
صيدله طنطارانيا السيد موسى محمد هالل368279
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد بهاء عبدالهادى عبدالحكم269678
23oo38تربية ابتدائي الساداتناريمان طارق فؤاد بيومي بدر
هندسة اسيوطمحمد جمال عبد الخالق اسماعيل احمد589587
صيدله االسكندريهانجى عبداللطيف عيد عبداللطيف379216
215o19كلية الصيدلة ج الساداتندا محمد احمد خضر
تربية رياضيه بنين حلواناحمد محمد ايمـــن الياس54566
اداب المـــنصورهمحمود مدحت محمد عبد الخالق565481
24o675اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةهاجر حلمى جالل بيومى
5o296oاداب جامعة دمياطهويدا خليل خليل الجوابرى
5827ooتربية ابتدائي المـــنصورهايه طلعت توفيق حسن
7484o6تربية فرع الوادى الجديدحسناء احمد مسلم ابراهيم
5195o8هندسة الزقازيقاحمد مصطفى حسن السيد
صيدله الزقازيقعبدالرحمـــن صالح حسن صالح514379
طب االسكندريهايمان فتحى محمد اسماعيل ابو الخير438684
نوعية طنطاحنان محمد الشحات عبد الخالق النادي498187
585oo5اداب الزقازيقاسماء محمد احمد ابراهيم نور
صيدله الزقازيقليلى ابراهيم على امين516737
حاسبات ومعلومات القاهرهمـــنة هللا احمد مصطفى احمد18915
طب بيطري المـــنياعبدالرحمـــن كمال راضى حسانين726112
تجاره دمـــنهورمحمود أحمد محمود عبدالرحيم اسماعيل343114
طب اسنان طنطااحمد عزت طلبه مـــنصور486522
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العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامسعمر عصام فتحى جعفر الشوربجى195765
تجاره القاهرهايه عصام قنصوه احمد44449
12228oطب القاهرهحبيبه هشــام محمد حسن سامي
اداب حلوانمحمد سامى عبد الفتاح ابراهيم139934
64259oكلية اآلثار سوهاجتقى مجدي محمود عبد الفتاح
اداب االسكندريهمريم محمد عبد السالم محمد422644
تجاره االسكندريهنورهان محمد فوزى نور الدين احمد417938
355o19عالج طبيعى ج كفر الشيخآالء عبد السالم محمد الجنايني
تجاره الزقازيقمحمد ابراهيم جوده ابراهيم641879
تجاره بنى سويفمحمود قرنى احمد محمد65722
519o3oهندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد ياسر العيسوى رمضان
تربية ابتدائي الساداتنهال ناصر السيد مصطفى تركى215411
كلية الصيدلة ج الساداتاسالم سليمان سليمان الدعبس218257
6458ooتربية طفوله الزقازيقعايده محمد يوسف ابراهيم
3584o3تربية طنطامحمد سمير محمد محمد راشد
515oo4اداب الزقازيقاالء سليم محمد سليم
هندسة كفر الشيخطارق ابراهيم عبد الدايم حامد غازى381785
صيدله االسكندريهمريم احمد حسن ابراهيم ابو الفتوح438993
269o68طب القاهرهكيرلس سمير رمزى جميل عطيه
صيدله القاهرهمحمد عمر محمد محمد عبد العال357927
8o8o61حقوق سوهاجعلى عبد الحافظ محمد احمد
تربية الفيومرحاب علي عبد الوهاب شعبان76941
تجاره الزقازيقايه خالد محمد عبد اللطيف516399
صيدله القاهرهمارى صادق سامي صادق118391
تجاره القاهرهنادين فخرى محمد العمرى137994
28o57oكلية هندسة بنهاعبدالعزيز فوزى عبدالعزيز بنداري
14313oهندسة القاهرهعبد الرحمـــن حنفى عجمى محمد
صيدله االسكندريهمـــنة هللا هشــام عز الدين على كامل346823
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةمارتينا مالك سمـــن فرج هللا114236
كلية هندسة بنهامحمد بيومى عبدالنبى راشد ناصف228238
51o943تجاره الزقازيقعادل اشرف نجم ابو زيد
1923o3اقتصاد وعلوم سياسية القاهرةايمان عمر محمد سعيد محمد العصار
تجاره انتساب موجه  عين شمساستر جورج مينا يوسف132683
هندسة المـــنصورهمحمد السيد عوض محمد على595412
اداب دمـــنهورمحمد إسماعيل علي محمد غزالن426221
تجاره القاهرهنورهان شهاب عبد الفتاح عبد الرحمـــن14578
اداب طنطاندى اشرف نعيم عبد السالم359279
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد العزيز محمود عبد العزيز محمد سالم29753
7o395كلية السياحة والفنادق بنى سويفدعاء محمود عثمان احمد
2244ooكلية هندسة بنهامحمد محمد شــاكر عريض
اداب القاهرهرضوى ابراهيم محمد ابراهيم199972
645o6هندسة المـــنيااسالم عالءالدين شحاته محمد
456o93هندسة االسكندريهعبد هللا صالح الشرنوبى عيد جوهر
تربية نوعية ميت غمر ج المـــنصورةهاجر خالد محمد عجاج496493
اداب المـــنصورهليلى متولى المغاورى ابراهيم حافظ585573
57o673اداب المـــنصورهمحمد احمد سيبويه الحداد
صيدله القاهرهندى اشرف رمضان سالم151543
اداب قنا ج جنوب الوادىابتسام شعبان مصطفي محمد736245
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةعبدالرحمـــن اسامه عبدالفتاح محمد194313
757o9اثار الفيومساره توبه محمد ابراهيم
طب بيطرى كفر الشيخمريم اشرف جمعه رمضان الخطيب359569
5615o8صيدلة بورسعيدهاله احمد لطفى رمضان السالب
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46o218هندسة االسكندريهأحمد محمد محمد ابراهيم العربى
هندسة الفيومحماده احمد مصطفى عبد العزيز91248
822o5تربية ابتدائي بنى سويفمصطفى محمد شكرى هاشم
اداب انتساب موجه بنهاعادل عصام حسين السيد خضر275845
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخايمان عبدالرازق السيد عبدالرازق383897
156o47صيدله القاهرهاالء فتحى امام محمد
صيدلة سوهاجمايكل رشــاد عجايبى سليم816356
تجاره عين شمسعبد السالم محمد عبد السالم احمد146956
13o246تجاره عين شمسعبد الرحمـــن جمال الدين محمد خلف
صيدله عين شمسمينا ميالد فهيم بشــارة117537
12o281تجاره وإدارة أعمال ج حلوانعبد هللا متولى سليمان متولى محمد
8o6623كلية األلسن سوهاجعالء عبد الجواد محمد سيد
تربية الفيوماميره احمد عبد الحليم محمد79697
اداب الزقازيقايه محمد السيد متولى سويلم512159
تجاره سوهاجمحمود أبو بكر عبد العال محمود816573
اداب القاهرهايه مدحت فتحى طايل34557
73o665صيدلة اسيوطماريان مكرم كامل تاوضروس
7o781تجاره بنى سويفياسر محمد خميس مفتاح
2931o8تربية عين شمسندى عماد نبيل عبدالسميع بيومى
5o3381تربية جامعة دمياطسارة سمير الظريف سعد
هندسة االسكندريهعمر ابراهيم ممدوح ابراهيم ابراهيم الشنيطى414912
طب االسماعيليه ج قناة السويسمـــنار السيد ابومسلم مصيلحى523165
36o434هندسة طنطاابتهال احمد عبد العظيم محمد
طب بيطرى جامعة الساداتمحمد مجدى السيد محمود221621
تربية المـــنصورهشروق عبد الحى عبد الحى عيد السولية578845
78735oطب اسيوطابانوب سعد انيس مـــنقريوس
تربية ابتدائي قنا ج الواديبسمه ابراهيم احمد حسن746277
3493o8اداب االسكندريهعبير محمود رشوان حمزة رشوان
2o2557تربية حلوانهيام البدوى الفرغل مهران
12363oاداب حلوانسلمى محسن محمد محمود البهنسى
117o81اعالم القاهرهاسراء حلمى ابو الفتوح ابراهيم
تجاره انتساب موجه قاهرهمصطفي سيد مبروك رحيل41613
كلية حقوق المـــنيااحمد ايهاب طه انور711358
اداب اسوانرغده سعيد محمد موسي821764
تربية طفوله طنطاايمان احمد محمد عسير495378
هندسة االسكندريهمحمود ادريس محمد زقزوق459233
2o8812كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانايزيس رسمى مترى سيداروس
41456oهندسة االسكندريهمحمد حمدي محمود علي حسن
تربية طفوله جامعة السويسكاترين مشرف لبيب جرجس636491
74o279اداب قنا ج جنوب الوادىحنان شوقى ابراهيم عبد الرحيم
4995o8كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المـــنصورةمحمد اشرف محمد سراج
طب االسماعيليه ج قناة السويسرؤي السيد حسن عبد النبى قناوى437376
18816oتجاره وإدارة أعمال ج حلوانلمى ابراهيم عبدالفتاح الصفطاوي
226o15صيدله حلوانلبنى عبدالعزيز محمد الصغير
2183o9هندسة بترول وتعدين جامعة السويسمحمد بدر التهامى محمد الجندى
كلية أداب بورسعيداالء كمال رسالن عبد اللطيف662654
342o86هندسة االسكندريهعبد الرحمـــن احمد عبد العزيز محمد صالح
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةروفيدا سعيد عبد الرحمـــن عبدالعزيز653674
تجاره الزقازيقايمان ايمـــن حسن السيد العطار519682
السن المـــنيااحالم محمد عبد العاطى زكريا احمد341294
طب طنطامحمود ابراهيم ابوالغيط السيد العيسوى485497
2o4453تجاره انتساب موجه  عين شمسعمر خالد طلعت محمد
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اداب الزقازيقآيه عبده احمد ابراهيم522116
22823oهندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد ابوالفتوح ابوالفتوح
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكاترين يسرى فهمى زخارى14561
طب القاهرهزياد حمدى عبد العزيز محمد15556
8o3551طب بيطرى سوهاجربا عالء الدين عبد الراضي عكاشة
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسساره صبحى توفيق بنهان635947
اداب انتساب موجه االسكندريهمـــنة هللا السيد حسن عبد اللطيف348893
هندسة طنطامحمود عبد الستار دسوقى ابو اليزيد358597
نوعية المـــنيااسماء ناصف عبد العاطي عبد الحكيم714669
6383o1نوعية الزقازيقبسنت محمد ابراهيم محمد المـــنزالوى
34o18oتربية أساسي اسكندريةسهير محمد حنفى محمود شحاته
طب بيطرى جامعة الساداتامانى خالد شبل المحروق222642
هندسة طنطامهند على محمود علي ابوعلى491324
تجاره بنهاعبدالرحمـــن خالد جعيفرى حسين289555
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةسراج مدحت عبدالحميد عاشور224424
كلية رياض االطفال اسيوطمادونا نبيل شــاكر شحاته791734
طب اسنان طنطالبنى مجدى شمس الدين عبد العظيم ابوالقراميط232837
اداب عين شمسايمان طلعت محمد عبدالوهاب264841
طب طنطاسعيد مـــنير سعيد شرشر221531
66717oهندسة االسماعيليةاحمد حمدى فايز السيد
تجاره بور سعيدعلى محمد عبد العال مصطفى االزهرى663919
65o819تربية الزقازيقاسراء اشرف السيد طنطاوى
تربية بنى سويفاشواق عيسى محمد مجاهد69114
2242oاداب القاهرهفرح مصطفى محمود علي
اداب عين شمسحاتم محمود امين هنيدى296616
هندسة شبرا بنهامحمد محمود عبدالعزيز محمد281192
اداب بنهاياسمين حسين السيد عليوة286699
تربية ابتدائي شبين الكومنوال مـــنير سعد فرو222283
طب بيطرى بنى سويفايمان مصطفي محمد عبد المقصود76991
57327oهندسة كفر الشيخمحمد حسنى مصطفى عبد العال
اداب الزقازيقهند عفيفى بدوى عفيفى ذكرى643574
تجاره المـــنصورهحاتم محمد شوقى محمد السيد561919
هندسة االسماعيليةعبدالرحمـــن محمد على محمد656278
49o479سياحه وفنادق المـــنصورةفاطمة البرعي عبدالرازق البرعي خضر
طب عين شمسمصطفى عادل السيد موسى شرف الدين295688
طب القاهرهماجدولين محمد حسين محمد عيسي16922
تربية طفوله شبين الكومعلياء احمد مخيمر ابراهيم صقر232597
742o2هندسة الفيومعمرو سعد محمد احمد متولي
1999oتجاره القاهرهمصطفى محمد كامل محمد عبد العليم
56429oهندسة المـــنصورهخالد خالد جمعه طلبه
تربية طفوله شبين الكومامـــنيه رمضان ابراهيم عوض231856
اداب بنهانيره خالد عبدالعظيم الشــاذلى سكر278525
2o6278التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمى مجدى احمد العبد
اداب المـــنيااسالم شعبان عبدهللا مشــاضى724549
صيدله االسماعيليه ج قناة السويسمحمد ابراهيم عبد التواب علي عقل511579
94o19دار العلوم الفيوممحمد رجب مصطفى سلطان
663o32تجاره بور سعيدمحمد احمد على على طيره
اداب اسيوطاسماء راشد محمود عبد الفضيل799252
صيدلة سوهاجمريم ايمـــن عبد الحميد محمد832213
272o44برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمادلين ميالد عدلى رزق هللا
هندسة الزقازيقسماء احمد محمود عبد الوهاب بغدادى641256
299o25كلية البنات آداب عين شمسنرمين عالءالدين جمعه محمود
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كليةاسمجلوس
666o5تجاره بنى سويفصالح فرج عبد الغني عبد الرحمـــن
هندسة اسواناحمد حمدى محمد عبدالرحمـــن512532
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد محمد سعد صالح231226
تمريض المـــنصورة اميره محمد السيد محمد591146
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسزينب سليمان محمد موسى667263
هندسة المـــنياعبد الرحمـــن مـــنصف عبد البديع احمد728168
تربية أساسي اسكندريةشيماء محمد على احمد السيد415764
اداب الزقازيقنفين فهران عبد هللا عبدالرحمـــن649927
اثار القاهرهمحمود محمد محمود احمد الصعيدى235551
تربية بنهاريهام عبدالباسط محمد عطيه279694
تربية بنى سويفمصطفى عادل اسماعيل جبالوى93875
68o91صيدله بنى سويفهاله يسرى محمد شريف
طب القاهرهعمرو كمال شحاته همام731731
السن عين شمسكيرلس اسامه الفيل مـــنسي297272
36818oاداب طنطادينا عبدهللا احمد عبدالمعطي الشيخه
طب اسنان كفر الشيخنوره محمد محمد محمد قاسم372992
اداب انتساب موجه حلوانهدير ربيع سلومه محمد274471
493o5oهندسة المـــنصورهمرام ابراهيم امين العفيفى
268o54حاسبات ومعلومات عين شمسدنيا طارق طلعت احمد
58o648طب بيطرى المـــنصورهمصطفى محمد فوزى محمد عرفه
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةندى احمد محمد فودة215819
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد عادل خضير حامد224778
تجاره انتساب موجه  عين شمسرحمه مصطفى سعد عبد الناصر133875
تجاره الزقازيقحمادة رضا محمود عبدهللا512325
2731o6اداب عين شمسعبدالرحمـــن احمد عبدالعزيز رفعت
41o336هندسة االسكندريهعبد هللا ابراهيم خليل ابراهيم خليل
اداب المـــنياايمان ناجى قطب محمد712856
3919o6عالج طبيعى ج كفر الشيخداليا طارق محمد مـــنصور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد غنيم محمود غنيم سالم197337
34o871تجاره االسكندريهمحمود صالح الدين فتح هللا الصاوى
هندسة اسيوطمحمود عبدالغفار عبدهللا عبدالباقى233197
72o427اداب المـــنياإبراهيم أشرف فرحات كامل
45o255طب بيطرى دمـــنهورمـــنار بالل مختار غالى
4854o9اداب طنطامـــنار حسن متولى عوض محمد
141o44اداب حلوانريهام رمضان احمد محمود السيد
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةاسراء اشرف محمد عبد اللطيف الحلفاوى347682
هندسة شبرا بنهامحمود خالد محمد مهدى الشيمي284433
13o33اداب بنى سويفابراهيم سيد ابراهيم محمد ابراهيم
تربية ابتدائي كفر الشيخدعاء ابراهيم على ابراهيم احمد سليمان377652
23oo31تربية ابتدائي بنهالمياء عواد مصلحي شبل
63o22طب بنى سويفايه عبد المـــنعم احمد رسالن
تجاره القاهرهنادر طارق صبرى فرغلى26581
126o88اداب القاهرهاسراء سعيد محمد ذكى
44o843طب بيطرى دمـــنهورعمر رجب ابراهيم محمود عميش
19o194اداب حلوانرضوى ايمـــن محمد عبد المجيد االزبكاوى
تجاره بور سعيداحمد مجدي ياسين عبد المقصود العالوي663682
34868oالسن عين شمسابتهال محمد عبدالمحسن شربى
هندسة عين شمسروان حازم وجيه السيد السعداوى188479
5o1475اداب جامعة دمياطشروق توفيق مصطفى شلبى
79o922تربية اسيوطعماد عطا شوقي شحاته
3752o1اداب كفر الشيخمحمد عبده محمود ابو اليزيد محمود حبيش
تربية طنطاعمر عبد المعطى عطية عبد المعطى357435
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كليةاسمجلوس
8o6663تربية ابتدائي سوهاجرانيا احمد على احمد
56o5o8طب اسنان المـــنصورهفرح جالل امين حسين حماد
تربية العريشاسليم سويلم سليمان سويلم666824
651o6oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسابانوب جورج وديع غطاس
حقوق عين شمسهنى فاروق مختار محمد191148
حقوق االسكندريهمحمد زكريا محمد اسماعيل اللمسى426875
حقوق االسكندريههبه مصطفى انور امين محمد417563
تجاره بنى سويفكيرلس وليم رزق يوسف711444
صيدله عين شمسنهال احمد السيد احمد اسماعيل266276
تربية ابتدائي المـــنصورهمحمد عبد الناصر السيد الوافى573387
حقوق سوهاجمصطفى فهمى عبد هللا فهمى815842
اداب حلوانسمر طارق رجائى احمد27383
صيدله طنطااسراء خالد محمد ابو الفتوح حسين571396
هندسة اسواناحمد عبدالحميد احمد حماد741497
كلية البنات تربية عين شمساالء احمد شــاور عبدالشــافى288413
3o4134هندسة المطريه جامعة حلوانفادى ناجى يوسف جورجي
هندسة المـــنصورهاسالم رشــاد عبد القادر السيد راشد595394
3381o4طب االسكندريهنورهان ابراهيم حبشى عبد الفتاح مبروك
6872oتربية بنى سويفهاجر محمود جبريل عبد العظيم
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةياسمين صالح محمد على652566
طب عين شمسداليا بدوى محمد بدوى الغنام293654
رياض اطفال المـــنصورهايمان هشــام ابراهيم محمد جمعه492247
تجاره الزقازيقاحمد اشرف شعيب محمد على587414
اداب بنهاروان طارق بدر عفيفى بدر279284
71937oصيدلة المـــنيامحمد حسان عبد المـــنعم شــاكر
2918o4حاسبات ومعلومات عين شمسساره سامى محمد يونس
طب المـــنصورهمحمد صالح فتحى نصر494374
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسهانوف هشــام محمد مكي653271
تجاره جامعة دمياطمحمد أمين زكريا هنيدى499917
هندسة بور سعيدمريم مجدى محمد حسن653922
4191o2تربية اسكندريةمحمد يسرى حسين عبد الفتاح  عبد العزيز
299o65كلية البنات آداب عين شمساسراء حسن جمعه حسين
اداب القاهرهايه سعيد محمد ابراهيم39314
4849oتجاره القاهرهمحمد نصر عبد العزيز الفخرانى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةعبدالرحمـــن انور محمود محمد غنيم بصله371756
اثار الفيومنوال جمال محمد عزام219415
تجاره الزقازيقاحمد ماهر غريب محمد645429
هندسة االسكندريههشــام يسرى شعبان خفاجى459391
كلية البنات آداب عين شمسايه مصلح السيد عبدالحليم سالم287895
79277oاداب اسيوطايه محمد احمد محمود
اداب حلوانوئام ايمـــن فتحى احمد199585
اعالم القاهرهنهال صالح عبدربه جابر226574
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد ابراهيم محمود احمد155634
3o6379نوعية عباسيههاجر هشــام ابوزيد حماد
اداب اسيوطشروق احمد محمد محمد787893
3o3767اثار الفيوماسراء عصام محمود جالل محمد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانهانى ايهاب سالم محمد139972
تجاره بنى سويفمروان عمر عبد العزيز عبد الرحمـــن751973
كلية البنات آداب عين شمسهمس اسامه محمود صديق السيد158883
423o97تربية طفوله اإلسكندريةاالء عادل محمد عبدالخالق سيد احمد
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةاسراء عبدالحميد مهدى محمد232162
65157oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمعاذ امين نصر الدين اسماعيل
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كليةاسمجلوس
صيدله طنطاهند عاطف محمد احمد سليمان488217
صيدله عين شمسدينا سالمه محمود السيد ملش293411
اثار القاهرهاحمد عبدهللا بكرى عبدهللا211122
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةمحسن احمد مبارك خطاب651629
656o66تربية االسماعيليهشهاب الدين احمد عبدالعليم الصبى
اداب القاهرهاالء طارق مـــنير غنيم143768
تربية ابتدائي شبين الكوماسراء احمد حموده الجمل215243
اداب انتساب موجه عين شمسشروق رمضان احمد ابراهيم283815
51129oطب بيطرى الزقازيقعمر محمد عبدالعزيز محمود سيد احمد
411oo1كلية فنون جميلة فنون اسيوطزينب مراد محمد السيداحمد عيسى
5654o9هندسة اسيوطمصطفى جمال شحاته رمضان عبد هللا
168o5تجاره القاهرهرحمه السيد مصطفي عزالدين صابر
23598oصيدله طنطادعاء احمد عبدالحميد ابراهيم السيد
تجاره االسكندريهاحمد حسن عبد الهادى عبد الباقى عبد ال343655
كلية بنات شعبه طفوله عين شمساسراء فتحى السيد احمد محمد268366
اداب دمـــنهورعطاهللا محمد عطاهللا عطا هللا الرشيدي425887
94o34اداب بنى سويفمصطفى فوزى على احمد
14o9o9هندسة حلواننورهان حامد محمد على سيد احمد
141o79اداب عين شمساسراء اشرف عبد المـــنعم عبد المقصود
اعالم القاهرهمروه فتحى عبد العظيم متولى124134
تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةنرفانا عالء الدين عيد على39819
اداب كفر الشيخاحمد حمدى فتحى البخ376115
اداب االسكندريهاندرو وديع رياض اسكندر335541
3oo994صيدله الزقازيقامل جمال سليمان على
82o968تربية اسوانمحمود عوض هللا محمود فراج
طب عين شمسوسام عاطف سيباويه محمد زياده293449
46o65oهندسة االسكندريهمـــنال سعد ابراهيم ابويونس
8o616oتجاره سوهاجساره احمد عشرى خليل
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخاسراء احمد سيد احمد السيد عامر376678
رياض اطفال المـــنصورهساره رأفت عبد السميع السيد سعيد581634
تربية ابتدائي دمـــنهورايمان علي احمد حسن431185
رياض اطفال المـــنيا طالباتضحى مصطفى صالح عبدالعال727263
 تربية الساداتسلوى محمد ابراهيم حميده المسيدى221281
كلية البنات آداب عين شمسسلمى حسن عبد السالم يوسف البحيرى19152
اثار القاهرهاية حسن احمد على محمد417338
تربية ابتدائي المـــنياروجينا عبد المسيح عويضة شنودة716744
2194o4اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةجهاد ايمـــن شــاهين حريبه
اداب انتساب موجه القاهرهمـــنى محمد محمود ابراهيم حموده56962
رياض اطفال الفيوم طالباتاسماء عامر سعد تهامي716654
اداب الفيوممحمود اشرف محمود ابراهيم269344
738o12اداب قنا ج جنوب الوادىفاطمه جاد على توفيق
هندسة الزقازيقعمرو مصباح حسنى عبد الحميد حسين566343
125o96السن عين شمسابانوب رأفت نصير بسطاوى
إعالم ج جنوب الوادىعلى مؤنس الكريدى ابوعلى366185
2942o2تربية بنهانورهان حسين عاطف حسين
اداب طنطانجالء الزغبى ابراهيم فرج سرور486876
كلية االثار ج اسوانهدير جابر محمود سعد محمد292277
طب طنطااسماء خيرى صالح احمد النعناعى377336
صيدله طنطامرفت رجب عبدالشــافى عبدالغفار214355
74ooo6تجارة قنا ج جنوب الواديعبد الرحمـــن أبو الحسن محمد أحمد
رياض اطفال بنى سويفنهى عبد الفتاح فاروق عبد الفتاح71338
هندسة شبرا بنهامحمد محمود عبدالرشيد عبدالمحسن294947
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تجاره جامعة دمياطمحمد هانى يسرى الطباخ499938
تربية طفوله طنطانرمين رمضان ابراهيم عيسى ابراهيم354433
8o3719تربية طفوله سوهاج طالباتفاطمه السيد احمد حسين
اداب بنهامحمد عارف عباس احمد محمود287156
5o2421تجاره جامعة دمياطرجب محمد محمد الزاهد
3o34o5تجاره بنهااحمد عبدالمـــنعم محمود محمد
صيدلة المـــنيااحمد عبد الحميد عبد الرحمـــن حسن829472
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمـــنه هللا محمد هاشم داود216134
3o2338كلية البنات تربية عين شمسفاطمه ريحان صالح حافظ
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمؤمـــن وائل نظمى محمد الصيفى189792
طب بنهامـــنة هللا محمد محمود بسيونى االشوح358996
57o664تربية المـــنصورهعمر عطيه مرسى محمد مرسى
تجاره انتساب موجه قاهرهامانى مصطفى احمد طلبه احمد36939
تربية اسكندريةشيماء مسعد محمد حماد مرعى341335
هندسة اسيوطروان هشــام محمد عبد هللا الموافى457645
6621o6رياض اطفال بورسعيدايمان نصر الدين محمد عبدة مصطفى نوفل
8o7339صيدلة اسيوطانس محمد انس مرسى
49632oهندسة طنطاضحى محمد ابوالفتوح محمود الزغ
اداب القاهرههدير حنفى عبد هللا حنفى44687
2858o6نوعية بنهامحمد ياسر عبدالرحمـــن محمد محمد
اعالم القاهرهفيرينا عاطف عبد النور بشــاى117613
حقوق اسيوطاسراء جمال مصطفى عسران787751
حاسبات ومعلومات القاهرهاحمد محمد عبد الرحمـــن محمد155525
43o987تربية دمـــنهوراسماء محمد الشناوي احمد عثمان
82o823اداب اسوانايمان ناصر محمد البغدادى
طب بيطرى المـــنصورهريم السيد محمدين عبد الفتاح محمدين591412
72o753تمريض المـــنيا محمود عصام فكرى محمود
تربية ابتدائي جامعة السويسروان عادل احمدمحمد سيد قاسم667443
هندسة كفر الشيخاحمد حسين ذكى عيد233275
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمصطفى جيوشى عبدهللا اسماعيل272612
1334o8هندسة عين شمسمحمد احمد حسن احمد
تجاره بنهااحمد بهجت عبدالحكيم حسين276244
79772oاداب اسيوطهاجر فتحى محمود محمد
664oo6تجاره بور سعيداحمد عادل اسماعيل عبد الحميد
52o479طب الزقازيقمحمد خالد مصطفى محمد عكاشة
3o457oهندسة شبرا بنهامارينا اشرف مراد فرح خليل
56662oتربية ابتدائي المـــنصورهامل عبد الحميد يوسف عبد الحميد
تجاره بنى سويفصالح محمد جمال الدين عبد هللا عكاشة67492
كلية البنات تربية عين شمسرقيه محمد الجوهرى محمد295494
تربية ابتدائي الزقازيقريم عبد العزيز محمد عبد هللا643183
علوم دمـــنهوراميرة مرسي محمد البكاتوشي447293
تجاره القاهرهمحمود عبد السالم محمود محمد55248
8o99oتربية الفيوماحمد شعبان رمضان مـــنصور
طب االسكندريهندى شكري شعبان محمود شعبان445698
تجاره الزقازيقمحمود ابراهيم عبد المـــنعم عبد العزيز667634
تمريض الفيوم ريهام سليمان محمد قطب73296
اداب كفر الشيخشيرين خميس خميس محمد ابراهيم415757
طب طنطافاطمة محمد عبد العزيز حماد حماد488356
2o7591اثار قنا جنوب الواديمريم سيد مصطفى عبدالرازق
65625oتجاره االسماعيليه ج قناة السويسمحمود حسن محمد حسين
تربية اسوانايمان محمد مصطفى محمد822687
تربية ابتدائي شبين الكومحسن اشرف عبدالمحسن السيد محيسن231118
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كليةاسمجلوس
هندسة بور سعيدمـــنه هللا سليمان شلبي محمد احمد662894
448oo9طب اسنان االسكندريهمايان كمال حسن ايفى
طب القاهرهمصطفى خالد عبد الستار ابو زيد58895
نوعية طنطانورهان كرم ابو الفتوح قريطنه491593
تجاره القاهرهسماء عاطف عبد اللطيف على115439
14o3o1كلية البنات آداب عين شمسبسنت خالد كمال محمود
5852o2اداب الزقازيقسماح على احمد على عمر
تجاره اسيوطمحمد جمال عبد الواحد عبد الجابر791929
56251oهندسة المـــنصورهعبد الرحمـــن عادل السيد السيد الخولي
اعالم القاهرهنورهان احمد يسين عبد الحميد22136
هندسة المـــنياعبدالرحمـــن حسن حامد محمد297868
تربية المـــنصورهياسمين محمد رزق اسماعيل السيد579766
215o65تربية ابتدائي الساداتاميره عبدهللا عبدالمحسن الشــابورى
علوم عين شمسفادى مراد ميالد عياد116575
تربية بنهااميره عادل عبدالسالم عبدالصادق278135
5932oعالج طبيعى القاهرهساره خالد طه ابراهيم
642o26هندسة الزقازيقمايكل موريس عبد الملك مرقص
علوم القاهرهعلي محمد علي محمود درويش58889
4294o8تجاره دمـــنهورروان حسن عبد المـــنعم احمد ختعن
23o92oطب اسنان طنطاعمر محمد رشــاد عمر
تمريض شبين الكوم المـــنوفيةمها محروس عامر عامر222396
3589ooعالج طبيعى ج كفر الشيخعمر حمدى محفوظ ابراهيم حشــاد
15o155تربية حلوانسالم خالد سعيد عدلى
صيدله الزقازيقاسراء حسام محمد امين احمد عيسوى528544
52o293تجاره الزقازيقابراهيم سليم ابراهيم حسن البخمى
41o655تجاره االسكندريهمحمد اسامة محمد محمود ابو السعود
عالج طبيعى ج كفر الشيخمحمد ابراهيم الصاوى رزق عوده564215
74o4o2صيدلة اسيوطاسراء محمد موسي عبادي عبد هللا
صيدله الزقازيقفادى ناجى فاروق جندى هارون646924
نوعية الزقازيقهبه توفيق السيد على عوض518541
تجاره المـــنصورهايمان ابراهيم محمد ابراهيم احمد567775
82954oهندسة سوهاجعبد هللا احمد على حسين
تجاره عين شمسحازم ناصر عمر محمد144734
رياض اطفال المـــنيا طالباتشيماء ناجى على محمد728858
تربية ابتدائي بنهااسراء مسعد حسين هالل286221
تربية ابتدائي دمـــنهورايه محمد السيد مدكور429374
3oo54تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمحمد اشرف السيد مـــنصور
تربية شبين الكومفاطمه عصام احمد قطب229414
اداب الزقازيقاسراء محمد عبد العظيم ابراهيم حماده637822
246o9تجاره القاهرهسوسن مجدى حسين امين
كلية البنات تربية عين شمسمـــنه هللا ممدوح حسن ابوصايمه282914
66915oاداب الزقازيقاسماء محمد عبد العال السيد
طب القاهرهاميرة حسام فتح هللا عبد المـــنعم االكرت351122
تربية ابتدائي بنى سويفاميره جمال عبد الحافظ محمد62664
45o983طب بيطرى جامعة الساداتهالة عبد الرحيم على المعداوى
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرةنجوى مصطفى كامل ابراهيم ابراهيم563875
264o42تجاره عين شمسعاطف عزت على عبدالرحمـــن عفيفى
كلية الطب بقنااحمد عبد الاله ثابت على815858
73433oتربية قنا ج جنوب الوادىمها محمد السيد جمعة
طب االسكندريهخالد محمود محمد احمد468572
اداب الزقازيقتسنيم السيد عبد الحكيم عبد الجواد زهران645336
صيدله االسكندريهاالء احمد عاصم عبدالسالم قابل عبد المطلب233836
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كليةاسمجلوس
نوعية طنطااميره اشرف احمد يوسف الشــاذلي485336
هندسة المـــنصورهابو المجد حسن السعيد ابراهيم بدوى569868
687o4تربية ابتدائي بنى سويفشيماء ربيع محمد على
اداب االسكندريهامانى محمد عبد المحسن حسن السقا417321
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد عبدالعزيز حافظ الصفراوى223691
737o51اداب قنا ج جنوب الوادىمرفت محمد شعبان عبدالرازق
هندسة االسكندريهاية حسام الدين عادل السيد الجزيرى414989
رياض اطفال بنى سويفشيماء عباس سعد عبد الغنى67397
تربية الزقازيقاسماء طارق ابراهيم على إبراهيم518653
تربية طنطاعال شريف محمد يونس494131
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمصطفى جمال احمد عابدين212717
هندسة المـــنصورهشذا عالء الدين عامر صقر495627
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانرضوى مصطفى سيد بدر192253
تجاره القاهرهاسماعيل سمير عبد العزيز ابراهيم47814
تجاره القاهرهيوسف مجدي عطيه حلقه41638
3o5828كلية البنات آداب عين شمسانجى عبدالعاطى محمد احمد
64o899هندسة عين شمسسلمى اشرف محمود طه حسن
51558oهندسة الزقازيقعائشه عاطف عبد العزيز مصطفى
5o1241اثار القاهرهخالد احمد احمد هاشم بكر
3572o3طب بيطرى كفر الشيخحسام محمد احمد حنفى
تجاره القاهرهاميره خيرى ابراهيم سليم صقر188137
49o247تجاره طنطاأمانى احمد عبدالباقى شوكت
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةمحمد فيصل محمد البدوي221769
43o747تربية طفوله ج دمـــنهورأميره عبدالخالق ابراهيم دومه
5o9435تربية ابتدائي الزقازيقاحمد محمد احمد محمد حسن
5o2464تربية جامعة دمياطآيه وحيد محمد فودة
هندسة المـــنيامصطفى محمد االمير عبد الفتاح صديق711974
21o44oالتربية للطفولة المبكرة ج القاهرةمـــنار صالح عبدالرحمـــن عويس
طب االسكندريهكريم محمد محمد عطاهللا368877
23o6o6طب اسنان طنطاسامى كامل سعد يحيى
823o25تربية طفولة أسوانزينب صالح حمدان عثمان
21o673هندسة عين شمسمحمد حماده ابراهيم محمد حسين
كلية اآلثار سوهاجغادة أنور نصر سيد749872
تجاره جامعة السويسمحمد اشرف فتحى احمد659527
تجاره انتساب موجه  عين شمسنورهان عالء احمد احمد المزين196526
تربية ابتدائي كفر الشيخخالد عبد الخالق عبدهللا سالمه379427
هندسة طنطامحمد اشرف محمد مـــندوه اسماعيل خليل362345
صيدله المـــنصورهاسماء مسعد محمد ابراهيم المرشدى586266
تجاره اسيوطسهى عبد الهادى محمد احمد غزالى786978
تجاره القاهرهايه طاهر حسن ابراهيم137416
طب بيطرى دمـــنهورعبد الملك محمد خليفة عبد العظيم469694
تجاره القاهرهايهاب مـــنير محمد ابو سريع الشرقاوى155689
512o97نوعية الزقازيقفاطمة مصطفى كامل عبد الرحمـــن رياض أحمد عوض
تجاره بنى سويفاحمد محمد فهمى السيد719322
2261o2تربية ابتدائي الساداتمـــنى حافظ ابراهيم عبدالعزيز
كلية بنات شعبه طفوله عين شمسكرستينا عاطف يوسف حنا114258
هندسة كفر الشيخاحمد محمد إبراهيم على ابو اسماعيل381657
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويفاسراء عبد الحميد على عبد الحميد793181
28378oكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمستريزا ماهر عبدالرازق بخيت
حقوق اسيوطمـــنار ضياء الدين مصطفى احمد791837
8o365oهندسة سوهاجمهند ياسر جابر محمود
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضةياسمين ابراهيم محمد المعصرانى192398
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كليةاسمجلوس
هندسة االسكندريهمروان شحاته العربى شحاته456544
تجاره دمـــنهورسعد الدين اشرف سعد الدين الكالف426132
تجاره بور سعيداسالم عادل محمد سعد السيد592541
تربية طنطاسماء سامى ابراهيم سيد احمد محمد367758
21738oطب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةمحمد احمد فؤاد السيسى
طب طنطااسماء الهادى عبدالحميد عبدالدايم367993
اداب وعلوم إنسانية باإلسماعيليةساره عادل ابراهيم عبدالرحمـــن اسحاق635948
57o642اداب المـــنصورهالسيد محمود السيد محمود احمد
369o27طب االسكندريهمصطفى إسالم محمد طليس
اداب اسيوطهبه نعمان ناشد مينا827937
1893oحقوق القاهرهطارق سمير شعبان ابراهيم
914o6هندسة الفيومعلى جمال على ابوالدهب
35o919تربية طفوله اإلسكندريةريهام فتحى امين هندى
هندسة حلوانمحمد ايمـــن عبدالمجيد مسلم262673
هندسة االسكندريهمحمد السيد ابراهيم اسماعيل342213
السن عين شمسلينه عصام عدنان الكيالنى146568
741o14تجارة قنا ج جنوب الواديعبد الرحمـــن ابراهيم احمد ابراهيم
سياحه وفنادق المـــنصورةيارا هشــام عبد المجيد غازى363872
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسناء ابراهيم سعيد ابراهيم124717
اداب الزقازيقايمان مصطفى عباده السباعى الدالى584474
8122o8تربية ابتدائي سوهاجاسماء عبد النعيم عوض احمد
هندسة حلوانوسام طارق محسن احمد155784
صيدله طنطامحمود صفوت ناصف جبريل224182
السن عين شمساميره مرتضى محمود حبيب14766
هندسة المطريه جامعة حلوانمـــنير كيرلس مـــنير الياس63735
تربية ابتدائي المـــنصورهاميره مصطفى على مصطفى محمد592331
7235o4سياحة وفنادق المـــنياسماح سعدالدين عبد الشــافي محمد
19ooo2هندسة عين شمسمهند هشــام سليمان على
تجاره انتساب موجه قاهرهمارى وديع رزق هللا ديمترى39749
اداب دمـــنهورنهال فتحي عبده سليمان جمعه429932
طب اسنان المـــنصورهمحفوظ سعيد محفوظ عيسى على587455
34284oهندسة االسكندريهمروان عادل عبد الفتاح محمد وزه
نوعية بنهاعزه محمد عبدالستار عبد السالم سعد229118
نوعية طنطاصبحيه ابراهيم محمد على شويته354694
8o3945تجاره سوهاجمصطفى اسامه سليمان محمدالسيد
تربية ابتدائي جامعة السويسعائشه حميدى احمد محمد659114
تجاره بنى سويفمحمد ياسر لملوم انور717957
21o429تجاره وإدارة أعمال ج حلوانمارينا خالد عبدهللا جرجس
تربية الفيوماسماء محمد احمد علي79825
طب بنى سويفاروى ايهاب احمد شحاته721765
287o46صيدله طنطاهند سعيد على محجوب
صيدلة المـــنيامحمود عادل سيد لبيب711634
221oo3كلية الصيدلة ج الساداتايه وليد محمد بسيونى درويش
طب القاهرهندى ابراهيم قطب ذكى717159
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانسلمى احمد حسام الدين على ابو زيد23268
5885ooهندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمود شعبان محمد
82751oهندسة اسيوطدعاء عثمان زكى رشوان
4213o1تجاره االسكندريهمصطفى محمود عبدالرؤف ابراهيم
اداب االسكندريهمايسة مصطفي محمود اسماعيل422777
تجاره بنى سويفميرنا محسن كمال كامل725228
48981oطب بيطرى المـــنصورهايه محمد محمد عبد الفتاح قريش
طب بيطرى االسماعيليه ج قناة السويسرنا بدر حسين سلطان659368
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555o6تربية عين شمسايمان عبد الرحمـــن حسين محمد
اداب اسواننورما رفيق صمويل بساده جرجس193853
3o311صيدله القاهرهمحمد عماد عبد الوهاب عبد هللا
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمـــنوفيه/رياضةشيماء سامى ابوالفتوح المرسى الصاوى236859
هندسة اسيوطميار جمال عبد العزيز على645246
اداب دمـــنهورمـــني صفوت مصطفي عبد هللا العسال348654
طب عين شمساحمد صبحى احمد عوض اسماعيل287226
اثار الفيومدينا صالح سيد علي44489
58o177تجاره انتساب موجه المـــنصورهاسالم شعبان عبد الخالق المتولى الدغيدى
اثار القاهرههاجر عبدالرحمـــن شــاكر ابوخرص266123
687o1تربية بنى سويفساره محمد طه عبد الوهاب
هندسة طنطامحمد احمد بدير ابو جبه491452
اثار قنا جنوب الوادينورهان سامى محمد محمد296117
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواننورهان عبد الناصر ابوسريع خليل حسين56984
طب طنطااسراء شبل ابراهيم مصطفى حاتم449332
345o77تجاره االسكندريهايهاب هشــام السعيد سليمان فرغل
تجاره انتساب موجه  عين شمسسامر ايهاب نصيف عريان122886
5174o4صيدله الزقازيقمحمد الثالث محمد ابراهيم حسن
طب بنهامؤمـــن انس على عطا223627
455o5هندسة القاهرهجالل حسام الدين عبد الجليل حسن
5o4379هندسة المطريه جامعة حلواناحمد محمد عيد محمد شحاته االمير
195o74تجاره عين شمسرضوى سالم حسن سالم الديب
رياضيه بنات الزقازيقرانيا السيد مصطفى محمد649893
576o65طب المـــنصورهمحمود عبد الرحمـــن محمد عبيه
444oo2طب االسكندريهمحمد عبد الحليم جمعه يونس
كلية األلسن باالقصر ج جنوب الوادىاالء رسمي سالمه محمد48653
هندسة المطريه جامعة حلواناحمد سيد ابو الغيط احمد47119
298o27كلية البنات آداب عين شمسزينب حسن عبدالرازق عبدالجواد
3415o7تربية اسكندريةوفاء محمود حسن ابوالعزم غانم
هندسة حلوانعمر مجدى محمد فريد السيد احمد191273
تجاره انتساب موجه االسكندريهمصطفى رجب عبد اللطيف عبد الاله416397
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةنجوى ابراهيم متولى مصطفى582381
صيدله حلوانصباح السيد على حافظ حسنين خنفس584628
طب بيطرى بنهااحمد مسعد عبدالمقصود سالمه محمد الحر278981
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويساحمد زكريا محمد خليل658241
اداب سوهاجايمان عبد العليم حسن امين812622
14o372تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلواننورهان يسرى بدرالدين هاشم
هندسة بور سعيدكريم حسن ابراهيم الدسوقي حسن عبد المجيد664291
اداب كفر الشيخمحمد عاطف أبوالفتوح على الكومى379893
طب المـــنصورهدينا عاطف فاروق احمد البنا567649
57o629تجاره انتساب موجه المـــنصورهاسامه محمد عبد المـــنعم غريب عفيفى
13475oاقتصاد وعلوم سياسية القاهرةساندى اشرف شنوده سدره
56ooo5الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويفسوسن عمرو فوزى فرج هللا المرسى
هندسة الكترونيه مـــنوف جامعة المـــنوفيةاحمد ماهر عز الدين على635868
413o64طب اسنان االسكندريهمازن أشرف محمد كمال الدين محمد حسين
صيدله المـــنصورهندى فرج على عبد الرازق الفضالى563263
عالج طبيعى ج كفر الشيخسميه عادل عبد العظيم عبد الوهاب579261
فنون جميله فنون حلواناميره مجدى صديق احمد35243
4312o8تربية دمـــنهورسمر حسنى مبروك عبد المقصود
طب المـــنصورهاحمد حكم محمد حجازى رمضان592173
49988oتجاره جامعة دمياطعلى محمد فريد السعيد المال
طب بيطرى دمـــنهوراحمد فايز محمود حسن محمد هلوت442331
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كليةاسمجلوس
81o349هندسة سوهاجمحمد احمد محمود محمد
تربية ابتدائي كفر الشيخرباب مصطفى احمد غازى عصر382682
تجارة قنا ج جنوب الواديسماح صبرى عرابى محمود743695
12o423ع.كندى تكنو.اعالم  ت.خامسمريم محمد عبد الفتاح عبد المحسن
طب االسكندريهسلمى احمد محمد مرسى حسن الصافورى349576
اداب عين شمسابانوب رأفت شحاته عجبان196742
648o5هندسة المطريه جامعة حلواناحمد عبد الباقي عبد السالم عبد الباقي
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانمحمد سامى محمود حسن153118
اداب شبين الكوم ج المـــنوفيةايناس عبدهللا هاشم محمد اسماعيل231865
2183o3هندسة كفر الشيخطارق نوح ابو النجاه خير هللا
اداب االسكندريهندى حسن محمود حسن خليل423836
اداب بنهامحمود مصطفى محمد احمد292632
كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ج اإلسكندريةمـــنه هللا مكرم محمد محمود حسن198229
فنون جميله فنون ج االسكندريهروان خالد احمد عثمان بنا348155
34o835اداب االسكندريهاحمد رضا احمد سمير حسن عبد الرحمـــن
رياض اطفال المـــنيا طالباتدعاء أحمد عباس محمد716725
215o2oكلية الصيدلة ج المـــنوفيةندى احمد سعيد احمد درويش
2o7537اداب حلوانشروق حمدى عبدالعزيز السيد
571o84هندسة المـــنصورهاسالم محمد رمضان عبد العال رمضان
اداب االسكندريهاياد خالد فتحى محمد ابو المجد411489
تجاره انتساب موجه قاهرهمحمد عادل طه محمد145763
طب شبين الكوم جامعة المـــنوفيةاحمد مصطفى عبدالحميد حجازى221512
43o216كلية األلسن كفر الشيخاسراء حلمى عبد العظيم عبد السالم نصار
تربية طفوله طنطاحنان محمد اسماعيل محمد لقوشة492265
نوعية المـــنصورهاسماء لملوم حسن عبد المغيث569995
81o842تربية سوهاجايه فتوح السيد على
هندسة شبين الكوم جامعة المـــنوفيةفتحى حامد عبد العزيز على عماره213827
تربية ابتدائي الفيومراندا عصام احمد فيض هللا72319
تربية طفوله طنطامي سعيد ابو اليزيد حسين364678
5o6811سياحه وفنادق المـــنصورةهنا أحمد ابراهيم الحفناوى
748o84طب اسيوطاالء عثمان خليفة عبد العال
عالج طبيعى ج كفر الشيخعبد المؤمـــن عصام عبد المؤمـــن عبد الحق رزق366485
73875oتجارة قنا ج جنوب الواديرضوى سيد محمود حسن
تربية رياضية بنين بنهااحمد شحاته شبل عبدالرحمـــن286384
تربية ابتدائي طنطاشيماء السيد السيد مصطفى ابو جوهر486766
تربية ابتدائي قنا ج الواديهبه عبد الرؤف جامع بهنساوى743728
2o3484اعالم القاهرهشروق طارق رمضان ابراهيم سالم
هندسة حلواناسامه محمد عبد الظاهر عثمان145661
2o7415تجاره عين شمسنغم عبدالغنى على ابراهيم يوسف
طب عين شمسننسى اسامه عثمان عبدالمجيد بدر293878
تجاره بور سعيداسامه محمد محمد صفاءالبستانى594463
3o1931حقوق عين شمسحسام رضا حرزهللا عنتر
طب بنهاياسمين يحى عبده احمد زغلول232759
51oo14طب الزقازيقمـــنال سليمان عطية سليمان
5o538oتجاره جامعة دمياطمحمود رشــاد محمود غنيم
13o546تربية عين شمسهدى سامى سعد حامد
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالسويسحكمت احمد اسماعيل محمد658223
صيدله طنطاندا نبيل على عبدالكافى214646
دار العلوم ج القاهرهاسراء خالد عبد الرحمـــن عبد هللا حسن52336
تجاره القاهرهاحمد عاطف فؤاد عبد السالم115151
1196o2تجاره وإدارة أعمال ج حلوانكريمان طارق كمال عبد الحميد
358o5هندسة عين شمسرانا حسن ابراهيم احمد
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كليةاسمجلوس
طب اسيوطاميره مبارك مـــنصور خليل795769
طب بنهامريم محمود محمد على العويضى363565
تجاره وإدارة أعمال ج حلوانشهاب عبد هللا عبد الباسط محمد احمد138977
كلية السياحة والفنادق بالمـــنيل ج حلوانجنه محمد محمد سالم عبد الرحمـــن189615
تجاره اسيوطمصطفى محمد عبد الرحمـــن هاللى798824
14877oتجاره وإدارة أعمال ج حلواننورا اشرف ابراهيم حجازى
57157oتجاره المـــنصورهمحمد ابراهيم محمد عبد الحليم الموافى
تربية اسكندريةحسين اسامه حسين سليمان حسين343265
49232oاداب طنطاسونه السيد محمد امين محمد
تربية قنا ج جنوب الوادىاحمد السيد بهجات تغيان735452
تربية طفوله طنطابسنت محمد فتحى محمد الديب361114
عالج طبيعى القاهرهخلود خالد محمد مصطفى احمد645376
تربية ابتدائي قنا ج الواديأحمد حسن محمد أحمد739989
581o25تربية المـــنصورهحنان عادل الغنيمى الغنيمى شعبان
57o678تجاره المـــنصورهمحمد حسن عبد الرازق ابراهيم
تربية حلوانخلود اشرف علي عبد الرازق154942
هندسة المـــنصورهمحمد اسماعيل محمود اسماعيل صالح579848
هندسة حلوانبسمة عفيفى سند عفيفى محمد149173
هندسة االسكندريههاجر محمد هانى حسن حسنى السيد349952
فنون جميله فنون ج االسكندريهروان خالد محمد طلعت عبد الحميد درغام411296
اداب طنطااحمد عصام ابراهيم عبد الحليم358622
6o538تجاره القاهرهاحمد عبد السالم امين عبد السالم
فنون جميله عماره ج االسكندريهدينا مؤمـــن سالمة السيد457961
اداب انتساب موجه القاهرهحنان سعد السيد محمد42129
45o281صيدله االسكندريهنور عطيه محمود الرمالى
662o25تربية ابتدائي بور سعيداسراء محمد فهمى عبد اللة عبد الحميد
تربية ابتدائي طنطامها محمد ابراهيم محمد فنون494326
تجاره االسماعيليه ج قناة السويسرحاب سعيد هالل على657362
كلية البنات آداب عين شمسسلوى امام عبدالعزيز امام294192
653o66اثار القاهرهياسمين محمد احمد محمد
صيدله االسكندريهنور السيد عبد العزيز السيد335128
تجاره وإدارة أعمال ج حلواننورهان طارق رشــاد محمد116213
تجاره االسكندريهمروان سمير السيد حسن على الوقاد418781
تربية ابتدائي اسواننادر احمد السيد على محمد822333
اداب االسكندريهبسمه عادل محمد حافظ حسين348268
طب بيطرى القاهرهمحمد اشرف الدسوقى على شومان14389
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخخلود جمال على ضمرانى سليم393411
صيدله الزقازيقياسمين محمد حجازى رمضان587929
19o848هندسة حلوانعبدالرحمـــن على محمود انيس عبد الوهاب
36o136اداب طنطاسلمى عبد الرزاق عبد الوهاب الخولى
السن عين شمسشيماء شعبان محمد عبد المعطي37368
12o753علوم عين شمساسالم محمد حسن القلينى
19o586تجاره شبين الكوم ج المـــنوفيةفاطمه عطا عبدالمحسن الحبشى
طب بيطرى دمـــنهورشيماء كمال عبد الظاهر هنداوى زبادى445529
السن المـــنيااسراء السيد محمد محمد على موسى637816
تربية حلوانشيماء احمد عبد العزيز احمد57924
442oo6صيدله االسكندريهياسر موسى حسين عبدالعزيز
طب طنطاتسنيم هشــام احمد زايد222313
هندسة عين شمسناجى رؤوف ناجى غالى الرافعى192746
تربية اسكندريةنجوى خالد سعيد عبد المجيد مرزوق422979
اداب طنطاايه محمد محمود مصطفى محمود درويش364576
اداب عين شمسميرنا مدحت عزالدين زكى262928
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كليةاسمجلوس
تربية ابتدائي طنطااسراء مصطفى حامد جعفر367727
اداب االسكندريهدينا احمد سالمة عيد محمد347713
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