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 2020/ 2019الدراسي الثاني للعام الجامعي  

 

رقم 
 الجلوس
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 1مادة 

 سباحة
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 جامعة طنطا
 كلية الرتبية الرياضية

  االوىل كنرتول الفرقة 

Tanta University 

Faculty of Physical Education 

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم احمد ابراهيم سليمان الفرت "1"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم احمد عبدالعظيم ابوقوره "2"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم احمد محمد ابراهيم رزق "3"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم اسامه فتحى محمد الصبرى "4"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم اشرف محمد محمد عثمان "5"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم السيد ابراهيم داود "6"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم حمدى ابراهيم احمد فرج "7"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم سيف الدين عقلابراهيم حمدى  "8"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم خالد مصطفى سيد احمد "9"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم طاهر على احمد راشد "10"

 غياب غياب غياب غياب غياب ابراهيم عادل ابراهيم السباعى دنيا "11"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح االودنابراهيم عبدالاله احمد  "12"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم على ابراهيم على الندرى "13"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم محمد ابراهيم رزق "14"

 غياب غياب غياب ناجح ناجح ابراهيم محمد جمعه اسماعيل النفياوى "15"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم محمد عبدالسالم المرسى "16"

 غياب غياب غياب غياب غياب ابراهيم محمد محمد احمد عنتر "17"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم ياسر ابراهيم عبدالفتاح "18"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد ابراهيم احمد بدر البدوى "19"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد ابراهيم احمد عبدالعزيز "20"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد ابراهيم حسانين محمود حجاج "21"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد ابراهيم مصطفى السيد "22"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد ابوالفتوح عطيه الخياط "23"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد احمد مصطفى عايد "24"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد الشرقاوىاحمد ادهم محمد  "25"

 

 يعتمد         ن                           رئيس الكنترول                         وكيل الكليه لشئو  أعضاء الكنترول       
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد اشرف ابراهيم شعيره "26"

 غياب غياب غياب غياب غياب احمد اشرف عبدالحميد ابوغزاله "27"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد اكمل الدسوقى هواش "28"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد السعيد احمد حجازى "29"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد السيد السيد مدين "30"

 غياب غياب غياب غياب غياب احمد السيد عبدالفتاح شقوير "31"

 ناجح غياب ناجح غياب غياب السيد محمد محمود الغريباحمد  "32"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد امير احمد على ندا "33"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد امين احمد عبدربه "34"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد امين عبدالرؤف عبدالحليم الدق "35"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد ايمن على يوسف "36"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد باسم مرزوق عبدالدايم "37"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد جمال الدين السيد بدره "38"

 ناجح غياب ناجح ناجح ناجح احمد جمال عبدالوهاب سالم رحاب "39"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد جمال عطيه ابراهيم "40"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حبيب محمد ابراهيم ابويوسفاحمد  "41"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد حسن الطنطاوى حسن "42"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد حلمى سعد حلمى شعبان "43"

 غياب غياب غياب غياب غياب احمد حمدى فرغلى حجاج "44"

 غياب غياب غياب غياب غياب احمد حميده عبدالجواد خفاجى غنام "45"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد خالد رجب محمد ضيف هللا "46"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد خميس احمد بسيونى جويلى "47"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد رضا عبدالجيد على سرحان "48"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد سامى محمد عبدالنبى السيد "49"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد سعد سعد عبدهللا "50"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد سعيد ابواليزيد درويش "51"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد سعيد احمد محمد عباس "52"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد سعيد محمد محمد على محفوظ "53"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد سمير المحمدى مصطفى عبده "54"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح على عبدالوهاباحمد شوقى فهمى  "55"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد صابر السعيد الحماقى "56"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد صادق عبدالشافى حبيب "57"

 غياب غياب غياب غياب غياب احمد طارق احمد محمود سرور "58"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد طارق محمود فهمى بكره "59"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد طارق مرسى القرفان "60"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عادل ابراهيم ابوزيد "61"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عاصم احمد محمود درويش "62"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عاطف احمد صباح خليل "63"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم عجالن احمد عاطف السعيد "64"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عبدالجواد محمد السيد حسن بدو "65"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عبدالحكيم نصر شعيب "66"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عبدالدايم عرفات زيد عبدالد "67"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح صادقاحمد عبدالرحمن ابوالفتوح  "68"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عبدالرحمن عوض الشوره "69"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عبدالسالم محمد عبداللطيف "70"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عبدالفتاح كمال غنيم "71"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عبدهللا ابوالغيط داود "72"

 غياب غياب غياب غياب غياب احمد عبدالمنعم محمد يوسف "73"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عبدالناصر سعد على منتصر "74"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عزت سعيد رضوان الصباغ "75"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عصام السيد محمود عمار "76"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عصام حجازى محمد "77"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدهللا محمد اسماعيل احمد عصام "78"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عالء حلمى خلف "79"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عالء عبدالغنى عمار "80"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عالء كمال القرياوى "81"

 غياب غياب غياب غياب غياب احمد عالء مصطفى كامل احمد "82"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد على اسماعيل ابراهيم نصار "83"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد على عبدالعزيز على فايد "84"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد على عبدهللا يوسف بدر "85"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد على على الفرس "86"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سليمان عبدالجواد قطباحمد عماد  "87"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عوض عبدالجيد محمد المغربى "88"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عوض ياقوت احمد الحداد "89"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عيسى يحى عيسى "90"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد فتحى امين رجب طمان "91"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد فخرى عبدالقوى السيد صيام "92"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد فرج محمود ابوجليله "93"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد ماهر عبدالحميد مرسى على "94"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد مجدى عبدالقادر محمد رجب "95"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد مجدى محمد خميس قلج "96"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد مجدى محمد متولى الغنام "97"

 غياب غياب غياب غياب غياب احمد محمد ابراهيم حسن "98"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد ابراهيم حسين مرعى "99"

 ناجح غياب ناجح ناجح ناجح احمد محمد ابراهيم محمد صالح "100"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد احمد ابراهيم الشوره "101"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد احمد احمد مطاوع "102"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد احمد النجار "103"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد احمد حسن بسيونى "104"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد احمد محمد الحو "105"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد السيد رمضان "106"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد السيد محمد حمد "107"

 غياب غياب غياب غياب غياب احمد محمد الغريب النحاس "108"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد سعيد احمد حماد "109"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد عبدالصادق الشوربجى "110"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالعالاحمد محمد عبدالقادر شرف  "111"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد عبدالكريم امام سالم "112"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد عبداللطيف موسى البديوى "113"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد عبدالوهاب كساب "114"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد على شحاته "115"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد محمد العراقى "116"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد محمد رمضان عيسى "117"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد محمد عبدالعزيز االشول "118"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد محمد عبدالغنى الشاعر "119"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد محمد عوض "120"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد محمد محمد المعاملى "121"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد محمود سالمه محمود "122"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد مصطفى الكومى "123"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد يوسف منصور "124"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمود ابراهيم محمود الجروانى "125"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمود ابراهيم محمود السيد "126"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمود احمد رمزى رفاعى "127"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمود احمد رياض المنشاوى "128"

 ناجح غياب ناجح غياب غياب احمد محمود رياض خليل يوسف "129"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود محمد الصاوىاحمد  "130"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد مختار احمد رياض "131"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد مدحت فوزى احمد ابوالنجاه "132"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد مصطفى عبدالخالق محمد شراره "133"

 غياب غياب غياب غياب ناجح احمد مصطفى محمد دسوقى فايد "134"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد مصطفى محمد زهره "135"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد مظهر كمال محمد فراج "136"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد ممدوح عبدالفتاح الضرير "137"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد ممدوح محمد عبدالقادر "138"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد نادر عبدالحميد على ابراهيم "139"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد هانى الصباحى حامد العوامى "140"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد هشام ابراهيم عبدالرازق "141"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد وائل احمد ابراهيم الشوره "142"

 غياب ناجح غياب ناجح غياب احمد وجيه السعيد طلبه سعيد "143"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد وليد طلعت سالم "144"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد ياسر الششتاوى عبدالعزيز "145"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد يوسف على منصور جالله "146"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح قاسمادهم احمد محمد عبدهللا  "147"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ادهم االحمدى الشناوى الديب "148"

 غياب غياب غياب غياب غياب ادهم محمد سليمان التطاوى "149"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسامه خالد رمضان على قطب "150"
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 غياب غياب غياب غياب غياب اسامه رفعـت احمد ابراهيم الشرقاوى "151"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسامه سعيد محمد محمد صحصاح "152"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسامه عبدالحليم عبدالعظيم عبدالحميد الفقى "153"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسامه عيد حسين المرسى الجد "154"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسامه محمد احمد دعبيس "155"

 غياب غياب غياب غياب غياب اسامه محمد اشرف عبدالعاطى ابوواف "156"

 غياب غياب غياب غياب غياب اسامه محمود محمد يحيى "157"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسر ايمن شعبان محمد جمعه "158"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسالم ابراهيم محمد محمد عمار "159"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسالم خالد ابراهيم حماد "160"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالمنعماسالم عالء احمد  "161"

 ناجح غياب ناجح ناجح غياب اسالم عالءالدين السيد محمد "162"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسالم مصطفى السيد ابراهيم االمام "163"

 غياب ناجح غياب ناجح ناجح اسالم وائل السيد احمد عبدالعال "164"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح طهاسماعـيل احمد محمد طه محمد  "165"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسماعيل ماهر اسماعيل محمد شعيشع "166"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسماعيل محمد االبيارى محمد عبدهللا "167"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسماعيل مصطفى اسماعيل حسن خيرهللا "168"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالعليم بدراشرف السيد محمد  "169"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اشرف حمدى سعد محمود ميدان "170"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اشرف على صابر ابراهيم الشيشينى "171"

 غياب ناجح غياب ناجح ناجح اشرف محمد محمد حسن شحاته "172"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اشرف هانى جالل محمود "173"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح الحسن اشرف محمد العوضى "174"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح السعيد السيد محمد السعيد حموده "175"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح السعيد سامى السعيد على مصطفى "176"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح السيد ايمن السيد المزين "177"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح السيد سالم على محمد خليفه "178"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح السيد طارق السيد عبدالمنعم سالمه "179"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد السيد العسالالسيد  "180"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح امير محمد فؤاد حسن درويش "181"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح انس على محمد القمارى "182"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ايمن ربيع فرج فخرالدين مخلص "183"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ايهاب خالد ربيع عرفات "184"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ايهاب محمود ربيع يوسف عبدالعاطى "185"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح باسم ابراهيم السيد هشهش "186"

 غياب غياب غياب غياب غياب باسم احمد ابراهيم يوسف سعده "187"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح باهر مجدى زاهر ابوالمجد "188"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح بسيونى نجاح بسيونى محمد البسيونى "189"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح بالل حمدى عبدالرحيم اصالن "190"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح بالل طارق ابراهيم مرسى الهارونى "191"

 غياب غياب غياب غياب غياب بيتر امير فؤاد اسكندر "192"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فارس ميخائيل بيشوى نشات رشاد "193"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح بيومى رجب البيومى غنيم "194"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح جرجس فهيم وليم فهيم جرجس "195"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح جمال الدين محمود عبدالحميد محمد ب "196"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حازم محمد ابراهيم محمد وهبه "197"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حامد حامد عبدالفتاح خليفه "198"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حسام حسن ابراهيم احمد "199"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حسام حمدى عبدالفتاح محمد ابراهيم "200"
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 غياب غياب غياب غياب غياب حسام سامح السيد احمد غانم "201"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حسن ابوالمجد رجب عبدالوهاب "202"

 ناجح غياب ناجح غياب غياب حسن اسامه حسن محمود على الطايفه "203"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حسن جمال احمد محمود حسن "204"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حسن محمد حسن الشرقاوى "205"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حسن محمود احمد الهاللى "206"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حلمى سالم حلمى احمد سالم "207"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حمدى سليم محمد سليم "208"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حمدى محمد عبدالعاطى مصطفى الحداد "209"

 غياب غياب غياب غياب غياب حمزه طارق عبدالمعبود حسن عبدالواح "210"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خالد احمد عبدالرحيم عيد رضوان "211"

 غياب غياب غياب غياب غياب خالد جمال عبدالمعطى محمود "212"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خالد رضوان سعدالدين درويش بدر "213"

 غياب غياب غياب غياب غياب خالد سعد عبدالحكيم عبدالدايم محمو "214"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خالد سعيد احمد محمد الشاذلى "215"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خالد شريف محمد على الشريف "216"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خالد صالح عبدالسميع عبدالعال "217"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خالد طارق رزق نقيطه "218"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خالد محمد على حسين مرجان "219"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالحفيظ السيسىخالد محمد عمر  "220"

 غياب غياب غياب غياب غياب خالد مصطفى محمد احمد فرغل "221"

 غياب غياب غياب ناجح ناجح خالد وليد ابوطالب محمد ابوطالب "222"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خطاب محمد ناصف ابراهيم خطاب "223"

 ناجح غياب ناجح غياب غياب رامى شوقى عاطف روفائيل "224"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رجب رمضان رجب رمضان "225"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رجب عبدهللا رجب عبدالمغنى عبدالبر "226"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رشدى سعيد رشدى رضوان دويدار "227"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح زياد ابراهيم عبدالرحمن عبدالوكيل "228"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح زياد اشرف رشاد السيد الصياد "229"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح زياد ايمن مصطفى ابوشنب "230"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح زياد عبدهللا محمد عبدهللا "231"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح زياد محمد ابراهيم على محمد شلبى "232"

 ناجح غياب ناجح ناجح ناجح زياد محمد السيد رقيه "233"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عيدزياد محمد محمود سيد احمد  "234"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح زياد نبيل احمد حلمى البنهاوى "235"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سامح رياض امين محمد بركات "236"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سامح عماد محمد مصطفى العكروتى "237"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سامح ياسر مصطفى كمال شعيب "238"

 غياب غياب غياب غياب غياب سامى محمد سامى العشرى "239"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سامى هشام احمد سامى قنديل "240"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سعد ابوالعال سعد ابوالعال جواد "241"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سعيد طارق السعيد المرغنى "242"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سليمان المرسى حسين الجد "243"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سمير ربيع شريف شريف قديحه "244"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سمير فتحى سيد احمد احمد الشاذلى "245"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سمير مدحت محمد السيد صالح "246"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح المنشاوىشادى اشرف محمد محمد  "247"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شادى محمد ابراهيم االقرع "248"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شريف احمد محمود حامد الدغرى "249"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شريف اشرف محمد احمد "250"
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 غياب غياب غياب غياب غياب شريف محمد عبدالحفيظ السيد مراد "251"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شهاب خالد سالم حبشى "252"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح صالح سعيد صالح محمد لطيف "253"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح صبرى فكرى صبرى عبدالرحمن ابراهيم "254"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح صالح الدين ابراهيم السيد ابراهيم "255"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ضياء اشرف محمد الجمل "256"

 غياب غياب غياب ناجح غياب عبدالحكم ابوالعلىطارق احمد  "257"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح طارق محمد على داغر "258"

 ناجح غياب ناجح غياب غياب طاهر فتحى محمد ابراهيم مطر "259"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح طلعت محمد فتحى عثمان "260"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح طه السيد عبدالفتاح السيد غنيم "261"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح طه عبدالمجيد عبدالمجيد سالمه "262"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح طه مصطفى طه ابوسنجر "263"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عادل خالد محمد محمد ابوشادى "264"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عادل رضا محمد محمد غرابه "265"

 غياب غياب غياب غياب غياب طارق عادل حلمى الشب عادل "266"

 غياب غياب غياب غياب غياب عادل محمد السعيد نعمان "267"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عادل نبيل شحاته راغب "268"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عامر عبدالحكيم عامر عبدالمجيد "269"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالحليم اشرف عبدالحليم جعبوبه "270"

 غياب غياب غياب غياب غياب عبدالحميد مبروك عبدالحميد السيد "271"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالحميد محمود عبدالحميد احمد "272"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالحميد ممدوح احمد محمد القويسنى "273"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ال عبدالحميد ياسر عبدالحميد السيد "274"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن احمد بدير البسطويسى المنسى "275"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن اسامه عبدالسالم الصما "276"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن اشرف سعد محمود غراب "277"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن حلمى على على شاهين "278"

 ناجح غياب ناجح غياب ناجح عبدالرحمن حمدى عبدالعزيز فرج "279"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن رضا عبدالرحمن رمضان سلي "280"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن سعيد سعد طلبه القزاز "281"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن سليمان شبل محمد قريش "282"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن سليمان محمد الرفاعى سليمان "283"

 غياب غياب غياب غياب غياب عبدالرحمن طارق محمد القورى "284"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن عادل عبدالمنعم العسال "285"

 غياب غياب غياب غياب غياب عبدالرحمن عاطف عبدالمنعم ابراهيم "286"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن على عبدالحميد محمد الدرس "287"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن فتح هللا مرسى عبدالجواد المسلمانى "288"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن كمال السعيد شاهين "289"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن محمد السيد راغب الصفتى "290"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن محمد شعبان الصعيدى "291"

 غياب غياب غياب غياب غياب عبدالرحمن محمد عبدالرحمن فايد "292"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن محمد محمد عطيه هاشم "293"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن محمود السيد عبدالمعطى "294"

 ناجح غياب ناجح غياب غياب عبدالرحمن محمود قاسم على الشايب "295"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحيم ابواليزيد ابوالفتوح ابواليزيد "296"

 غياب غياب غياب ناجح غياب عبدالرحيم عادل عبدالرحيم محمد عثمان "297"

 ناجح ناجح ناجح غياب ناجح عبدالعزيز العربى عبدالعزيز محمد "298"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالعظيم السيد عبدالعظيم الششتاوى "299"

 غياب غياب غياب غياب غياب عبدالعظيم سعد عبدالعظيم البطاط "300"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالغفار نصر عبدالغفار نصر عباس "301"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالغنى صالح عبدالغنى الخولى "302"

 غياب غياب غياب غياب غياب عبدالفتاح احمد طه محمد احمد الحسب "303"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالفتاح عاطف عبدالفتاح عبدالجوا "304"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالفتاح محمد ابوالسعود السحيتى "305"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبداللطيف محمد عبدهللا عبداللطيف "306"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدهللا ابراهيم ابوالحمد ابراهيم "307"

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب عبدهللا ابراهيم فتحى مطاوع "308"

 غياب غياب غياب غياب غياب عبدهللا احمد السيد احمد نجم "309"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدهللا احمد عبدالعزيز الخولى "310"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدهللا السيد احمد السيد سليمان "311"

 غياب غياب غياب غياب غياب عبدهللا رفيق محمد شبانه "312"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدهللا رمضان محمود محمد "313"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدهللا ماجد السيد عامر "314"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدهللا محمد السعيد المرغنى حشيش "315"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدهللا محمد بسيونى القصبى "316"

 غياب ناجح غياب ناجح ناجح عبدهللا قانوشعبدهللا محمد  "317"

 غياب غياب غياب غياب غياب عبدهللا يونس سعد قمبر "318"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالمجيد حسام عبدالموجود المنش "319"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالمجيد عبدهللا محمد عاجه "320"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالهادى سليم عبدالهادى سيد "321"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالوهاب اشرف عبدالوهاب خويصات "322"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالوهاب عادل محمد الشناوى حجاج "323"

 غياب غياب غياب غياب غياب عبيد اشرف ابراهيم محمد ابراهيم "324"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عثمان سامى سعيد الفرارجى "325"
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 غياب غياب غياب غياب غياب عالء عبدالفتاح محمد محمد عنين "326"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عالءالدين حمدى محمد العمورى "327"

 ناجح غياب ناجح غياب غياب عالم عونى حسينى عالم "328"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح على اسامه على ادم "329"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح على اشرف عزت طباجه "330"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح على السيد عبدالتواب هيبه "331"

 غياب غياب غياب غياب غياب ابوالنور عبدالشافىعلى انور  "332"

 غياب ناجح غياب غياب غياب على ايهاب على احمد ميبر "333"

 غياب غياب غياب غياب غياب على عبدالشافى محمد محمد خليل "334"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح على عبدالعزيز محمد درويش "335"

 غياب غياب غياب غياب غياب على عبدالناصر محمد عبدالواحد "336"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح على عيد على مرسى الحيت "337"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح على محمد البسطويسى عز "338"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح على محمود السيد على ابوالنصر "339"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح على نبيه امين شفيق مزروع "340"

 ناجح غياب ناجح غياب غياب على ياسر بلتاجى الصاوى "341"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عماد ايمن عبدالعزيز ابراهيم عموش "342"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عماد حمدى مصطفى سعفان "343"

 غياب غياب غياب غياب غياب عماد محمد رزق حافظ شادى "344"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح موسىعمار عوض عبدالعاطى  "345"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمار محمد محمد عبدالفتاح سلمان "346"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمر احمد احمد عبدهللا "347"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمر السعيد احمد على الشيخ "348"

 غياب ناجح غياب ناجح ناجح عمر امجد عبدالعزيز عبدالعزيز حجاز "349"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمر ايهاب عبدالباقى محمد حسن "350"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمر حمدى عبدالعزيز قطب عوض "351"

 غياب ناجح ناجح غياب غياب عمر خالد عبدهللا على "352"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمر خالد عرفان السيد ناصف "353"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمر عبدالعزيز على عثمان "354"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمر عماد حسين الدهراوى "355"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمر محمد ابوالفتوح محمد سعيد "356"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمر محمد احمد مصطفى بصل "357"

 ناجح غياب ناجح غياب غياب عمر محمد السمان احمد محمد "358"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمر محمد السيد الشلبى "359"

 ناجح ناجح ناجح ناجح راسب عمر محمد نجيب السيد احمد مصطفى صا "360"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمر نجاح سعد السيد عفيفى "361"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمر ياسر عبدالمنعم السايس "362"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمرو احمد السيد محمد على "363"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالفتاح طايلعمرو احمد  "364"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمرو اسامه احمد احمد البلقينى "365"

 ناجح غياب ناجح غياب غياب عمرو الحسينى محمد عبدالعليم محمد "366"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمرو السيد فهمى عبدالمطلب سعيد "367"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حجازىعمرو خالد فكرى طه  "368"

 غياب غياب غياب غياب غياب عمرو طارق احمد عبدالمعز خلف هللا "369"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمرو طه عبدالقادر احمد البنا "370"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمرو عالء حامد السيد الخولى "371"

 ناجح غياب ناجح غياب غياب عمرو محمد السعيد احمد النجار "372"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمرو محمود شاكر لطفى "373"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عوض محمد جابر غانم "374"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فادى محمد عبدالجواد الغريب القلين "375"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فارس احمد ابراهيم السيد "376"

 غياب غياب غياب غياب غياب فارس حازم ابواليزيد الفقس "377"

 ناجح غياب ناجح ناجح ناجح المرسى عباسفارس رمضان  "378"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فارس طارق ابراهيم غازى "379"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فتحى رمضان فتحى الحسينى الشازلى "380"

 غياب ناجح غياب ناجح ناجح فتحى عباس نسيم عبدالنبى نسيم "381"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فتحى عبدالحكيم محمد حسين البحيرى "382"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح كرم الرفاعى الرفاعى الزيات "383"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح كريم احمد محمد فوده "384"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح كريم اشرف على ابوالخير "385"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح كريم السيد السعيد ناصف "386"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح كريم تامر توفيق الديب "387"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح كريم خالد عبدالغفار فارس "388"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح كريم خالد محمد عبدالمنعم احمد "389"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح كريم خالد محمود العزب حواس "390"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح الفالكريم سعيد السبع محمود  "391"

 ناجح ناجح ناجح غياب غياب كريم عبدالمجيد عبدالمجيد سالمه "392"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح كريم عزت محمد الشهاوى الشهاوى "393"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح كريم فريد احمد مرزوق محمد مرزوق "394"

 ناجح ناجح ناجح غياب غياب كريم ياسر محمود عزمى حامد "395"

 غياب غياب غياب غياب غياب كمال ساتر كمال ناصف "396"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح كيرلس جورج ميشل ابراهيم سليمان "397"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح لؤى محمد حمدى السعيد عبدالفتاح "398"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مؤمن حسين جاد عبدالمعـطى حسين "399"

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب مؤمن صابر زكى عبدالفتاح "400"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مؤمن محمد محمدى احمد محمد "401"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مؤمن هشام عثمان خليل "402"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ماجد ابراهيم ابراهيم احمد سنبل "403"

 ناجح غياب ناجح ناجح ناجح ماجد سامى عبدالعزيز النفراوى "404"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود الكيالنى ماجد طارق محمد "405"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مازن ابراهيم فهمى رمضان جمعه "406"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مازن عزالعرب عبدالموجود عبدهللا "407"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مازن محمد درى عبدالمعطى مفتاح "408"

 غياب غياب غياب غياب غياب مازن محمد ربيع عـويس "409"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مازن محمود السيد عتمان "410"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ابراهيم احمد سالم بشر "411"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ابراهيم طه محمود عمر "412"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ابراهيم فتوح العجوانى "413"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ابراهيم محمد امين محمد حسنين "414"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ابراهيم محمد بسيونى يوسف "415"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ابوالخير محمد ابوالخير بلح "416"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ابوالمعاطى عبدالحكيم شريف "417"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد احمد ابراهيم عبدالمقصود "418"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد احمد ابوالنجا حموده "419"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد احمد بسيونى محمد عمر "420"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد احمد حافظ عبدالمطلب عرفات "421"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حمدى هاشم حامد عوضمحمد احمد  "422"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد احمد سعد بخيبخ "423"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد احمد شندى المنشاوى "424"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد احمد عبدالحليم احمد عيطه "425"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد احمد عبدالفتاح رمضان الخطيب "426"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد احمد عبدالمطلب عبدالجليل منصور "427"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد احمد محمد الربوه "428"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد احمد محمد زقزوق "429"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد احمد محمد عبدالقادر "430"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد احمد مسعد الصيرفى "431"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح الجملمحمد احمد مصطفى زكى  "432"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد اسامه محمد مزروع "433"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد اشرف السيد داود "434"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد اشرف بشر ابوالمجد بحيرى "435"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد اشرف رشوان محمد اسماعيل "436"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد اشرف شمس الدين عماره "437"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد اشرف عبدالستار عبدالجواد حمي "438"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد اشرف عبدالمنصف المطاهر "439"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد اشرف محمد ابواليزيد رزق "440"

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب محمد اشرف مصطفى البيومى مهران "441"

 غياب ناجح غياب ناجح ناجح محمد الجرئ السيد بيومى بيومى "442"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد السباعى محمد سيد احمد "443"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد السيد ابوالفتح عبدالقادر ابراهيم "444"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد السيد احمد البهنسى "445"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد السيد رزق السيد عبدالحق عود "446"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد السيد رمضان محمد الصعيدى "447"

 غياب غياب غياب غياب غياب محمد السيد محمد عبدهللا العقبه "448"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح المغازى حلمى مطاوعمحمد  "449"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد امين عبدالحليم امين الفقى "450"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ايمن عبدالرحيم عبدالعزيز حات "451"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ايمن محمد المرشدى راشد "452"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ايوب محمد ايوب المغربى "453"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد جالل حسن محمد احمد "454"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح جالل عبدالعزيز العربىمحمد  "455"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد جمال احمد جعبوبه "456"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد جمال عبدالجواد محمد البحيرى "457"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد جميل عبدالحافظ السيد "458"

 غياب غياب غياب غياب غياب الغزالىمحمد حسنى اسماعيل محمد  "459"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد حسين احمد حسين "460"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد حسين محمد حسين البحيرى "461"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد حمدى البيومى عبدالدايم "462"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد حمدى عبداللطيف الشايب "463"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد حمدى عوض حسين عوض "464"

 غياب غياب غياب غياب غياب محمد خالد جميل محمد حبسه "465"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد خالد حسن الخياط "466"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد خالد عفيفى عبدالمجيد "467"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالعزيز يوسفمحمد خالد محمد  "468"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد خالد محمود عبدالرحمن احمد "469"

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب محمد رافت ابراهيم فريج حموده "470"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد رزق حسن محمد "471"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد رفيق سعيد عبدربه ابوورده "472"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد سعد منجد الشيخه "473"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد سعيد على شحاته "474"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد سعيد محمد السيد ابوشادى "475"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد سلطان عـلى محمد الكومى "476"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد سمير ابراهيم خليل "477"

 غياب غياب غياب غياب غياب محمد سمير عبدالحميد السيد سليمان "478"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد شريف صالح سعد محمد "479"

 ناجح ناجح ناجح غياب غياب محمد شريف عبداللطيف عطيه حسن "480"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد شعبان ابوبكر الطوانسى "481"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالحليم منصور احمدمحمد صبحى  "482"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد صبحى عبدالخالق شاهين "483"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد صبرى احمد ابراهيم محمد ضباش "484"

 غياب غياب غياب غياب غياب محمد صبرى محمد محمد حسن عسل "485"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يبه سليمانمحمد صالح بازيد عيد  "486"

 غياب غياب غياب غياب غياب محمد عادل عبدالحميد محمد حسن "487"

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب محمد عاطف احمد السيد الشوره "488"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عاطف احمد صباح خليل "489"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عاطف السيد البنا "490"

 ناجح غياب ناجح غياب غياب محمد عاطف فهمى محمد الرفاعى "491"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عاطف محمد هيكل "492"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالباقى محمد السعودى "493"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالحميد سليمان عبدالرحمن س "494"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالرحمن عبدالرحمن السعدنى "495"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالرحمن عبدالعزيز حسين "496"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالستار السيد حافظ "497"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالسالم عشرى محمد اسماعيل "498"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالسالم نصر احمد عبدالعال "499"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالعال السيد جبر "500"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالعزيز طاهر عبدالعزيز "501"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالغنى محمد بدر "502"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالغنى محمد حامد "503"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالفتاح على شمس "504"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح الكفورىمحمد عبدالقادر نبيه  "505"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبداللطيف على محمد النادى "506"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالناصر شاكر ابوريه "507"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالوهاب محمد عبدهللا ابوعي "508"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عزت ابراهيم قطب عماره "509"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عزت محمد المشد "510"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عزوز محمد ربيع احمد النجار "511"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عصام ابراهيم جوده شلبى "512"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عصام شعبان درويش االعمى "513"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عصام محمود سليمان عبدالمطلب "514"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عالء محمد ابراهيم ايوب "515"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عالء محمد شريف "516"

 ناجح ناجح ناجح غياب ناجح محمد علم محمد عبدالعزيز مصطفى "517"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح على ابراهيم سرحان محمد "518"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد على السيد فايد "519"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد على السيد محمود قنديل "520"

 ناجح غياب ناجح غياب ناجح محمد على عبدالعظيم الصعيدى "521"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد على عبدهللا مصطفى البرماوى "522"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عماد حسن ابويونس "523"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عماد شعبان شهاب الدين "524"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عماد عزت جمعه خالد "525"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عيسى حسين عيسى هجرس "526"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد فؤاد محمود المشد "527"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فاروق حسين حافظمحمد  "528"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد فتحى محمد عبدالحافظ "529"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد فتحى محمد متولى السيد "530"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد فرج ربيع عاشور "531"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد فوزى عاطف احمد عبيده "532"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد قاسم احمد المتولى غنيم "533"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد كمال محمد ربيع عبدالفتاح "534"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد مامون انور امام ابراهيم "535"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد مجدى السيد عبداللطيف "536"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد مجدى سيد احمد الشوبرى "537"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد مجدى عبدالخالق عمر "538"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد مجدى عبدالفتاح عمر "539"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد مجدى محمد على غاليه "540"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خالفمحمد محروس محمد محمود  "541"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد محسن السيد البنا "542"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد محسن عبدالغفور محجوب "543"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد محسن عبدالفتاح الجمل "544"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد محسن مخيمر عبدربه "545"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد محمد عبدالستار حسن ابراهيم "546"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد محمد محمد السيد جامع "547"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد محمود اسماعيل الصباغ "548"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد محمود السيد محمود العشماوى "549"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود حامد احمد حسب هللامحمد  "550"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد محمود عبدالفتاح عبدالعاطى "551"

 غياب غياب غياب غياب غياب عواد احمدمحمد محمود  "552"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد محمود محمد القلعى "553"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد محمود محمد خليل "554"

 غياب غياب غياب غياب غياب محمد محمود محمد عبدالحافظ شكر "555"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد محمود محمد على فوده "556"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد محمود مصطفى اغا "557"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد مداح احمد ابراهيم النكالوى "558"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد مصطفى ابراهيم مصطفى داود "559"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد مصطفى القطب ماريه "560"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى عبدالعاطى عبدهللا ذكرىمحمد  "561"

 غياب غياب غياب غياب غياب محمد مصطفى عبداللطيف مصطفى "562"

 غياب غياب غياب غياب غياب محمد معوض عبدالبارى عبدالمقصود سامون "563"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ممدوح محمد الشين "564"

 غياب غياب غياب غياب غياب مصطفى احمد حسينمحمد مهنى  "565"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ناجح محمدى محمد خليل "566"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ناصر مصطفى محمد عزام "567"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ناصر يوسف احمد لطفى "568"

 غياب غياب غياب غياب غياب محمد نجيب محمد فهمى المهدى "569"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد هشام محمد الشرقاوى "570"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد وائل السيد عبدهللا محمد عبدالعال "571"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد وجدى محمد نيده "572"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد وليد جمعه عبدالحى الخولى "573"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد وليد على سليمان بكير "574"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ياسر ابراهيم فوده "575"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ياسر السيد احمد عرعوش "576"

 غياب غياب غياب غياب غياب محمد ياسر حسن الحنطور "577"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد يحى عبدالحى الجيزاوى "578"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود ابراهيم عبدالغنى ابراهيم "579"

 غياب غياب غياب ناجح ناجح محمد راضى شحاتهمحمود ابراهيم  "580"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود ابراهيم محمود خليفه "581"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود ابوالمعاطى عبدالحكيم شريف "582"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود ابوريه محمود ابوريه "583"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود احمد مصطفى فرج صبره "584"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود اسامه محمد عبدالفتاح الحفنى "585"

 ناجح ناجح ناجح غياب غياب محمود اشرف محمد القويسنى "586"

 غياب غياب غياب غياب غياب محمود السيد عبدالحميد محمود مالح "587"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود الشافعى عبدالحميد عبدالرازق "588"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود انور محمود حسن على سليم "589"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود ايمن البهى سليمان الجخو "590"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود ايمن فرج احمد سليم "591"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود ايهاب فرج ابراهيم بدرالدين "592"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود جمال عبدالموجود ابوسعده "593"

 ناجح ناجح ناجح غياب غياب محمود حسن السيد عباس ناجى "594"

 غياب غياب غياب غياب غياب محمود حسن عبدالاله محمود ابوبكر "595"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود حسين عبدالمنعم الشريدى "596"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود خالد بدير محمود رشدى "597"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود خالد عبدالعزيز عبدالمقصود "598"

 ناجح غياب ناجح ناجح ناجح محمود خالد محمود فوزى ايوب "599"

 ناجح غياب ناجح غياب غياب محمود خيرى عبدالوكيل شحاته "600"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود رجب رشاد عبده الصرصار "601"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود رمضان سارى مدنى "602"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود سامى محمد على ابوعوف "603"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود سعيد محمود سليمان حموده "604"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود صالح مرسى عبدالفضيل عيد "605"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود عادل عبدالغفار عبدالسالم "606"

 ناجح ناجح ناجح غياب غياب محمود محمد عدس محمود عاطف "607"

 ناجح ناجح ناجح غياب ناجح محمود عبدالباقى عبدالجواد عبدالعا "608"

 غياب غياب غياب غياب غياب محمود عبدالجليل شحاته عبدالجليل "609"

 ناجح ناجح ناجح غياب ناجح محمود عبدالرحمن عـبيد عبدالرحمن ا "610"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن فاروق السيد عبدالمحمود  "611"

 غياب غياب غياب غياب غياب محمود عبدالمنعم محمد محمد "612"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود عالء محمد الحلو "613"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود على الدين المتولى محمد "614"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مسعودمحمود على خليل على  "615"

 غياب غياب غياب غياب غياب محمود على محمد على عجرمه "616"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود لطفى محمد محمود عامر "617"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود محسن عبدالفتاح الجمل "618"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود محمد اسماعيل محمود سالم "619"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود محمد حسن االتربى "620"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود محمد حسنى احمد سليمان هواش "621"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود محمد عبدالرحيم فيشار "622"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود محمد عبدالرحيم محمد سالمى "623"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود محمد عبدالعزيز محمد عبيد "624"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود محمد عبدالعليم محمد راشد "625"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود محمد عبدهللا حسن الجيزاوى "626"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود محمد كمال ابراهيم فاخر "627"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود محمد محمود ابراهيم اليمانى "628"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود محمد محمود حلمى المليجى "629"

 غياب غياب غياب غياب غياب محمود مصطفى كامل عبدهللا مصطفى "630"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود ناجى يوسف العدس "631"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود نصر مصطفى مصطفى شامه "632"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود وجدى احمد محمد شرف "633"

 ناجح غياب ناجح غياب ناجح عبدالعاطى عبدالرحمنمحمود وحيد  "634"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود يوسف مراد الشناوى "635"

 ناجح غياب ناجح ناجح ناجح محى الدين سعيد محى محمد نورالدين "636"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مروان ممدوح خميس قطب على "637"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مسعد على محمد حجاجه "638"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مسعد محمد اسماعيل مصطفى محمد "639"

 ناجح ناجح ناجح غياب غياب مصطفى ابراهيم عبدالمنعم محمد "640"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى احمد ابراهيم المرسى شعبان "641"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى احمد السيد الشهاوى "642"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى احمد عباس السعيد يوسف "643"

 غياب غياب غياب غياب غياب مصطفى احمد مصطفى الدسوقى محمد سالم "644"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى اشرف بسيونى عبدالخالق عبده "645"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى ايهاب حامد عبدالغنى جمال "646"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى حمدى احمد هواش "647"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى رمزى عطيه سالمان "648"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى سعيد عبدهللا الجندى "649"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى شريف عبدالحكيم على "650"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى شوقى عبدالحميد امام فليفل "651"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى عادل عبدالصبور على بحر "652"

 غياب ناجح غياب ناجح ناجح مصطفى عارف محمد متولى عون "653"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى عبدالرحمن محمد النصيرى "654"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى عبدالمنصف ابوالعال درويش "655"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى على محمد على ابراهيم عمرو "656"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى كامل مصطفى السقا "657"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى ماهر مصطفى هواش "658"

 غياب غياب غياب غياب غياب مصطفى محمد عبدالرحمن عبدالرحمن ال "659"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى محمد مصطفى احمد رزق هللا "660"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عطامصطفى محمود حلمى  "661"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى محمود عبدالمنعم محمود رمضان "662"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى محمود محمود خليل "663"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى مخلوف محمد الحاجه "664"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى مصطفى لطفى السامولى "665"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى نورهللا جوده مصطفى شبل "666"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح معاذ حمدى عبدالسميع بدوى "667"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح معتز شبل مصطفى شبل عماره "668"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ممدوح عبدالمنعم السيد الباجورى "669"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منتصر مجدى مصباح محمد حسن "670"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مهند حلمى سليمان محمد "671"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مهند محمد ابوعايد فتوح "672"

 غياب غياب غياب غياب غياب مهند نبيل حسنى محمد محمود بدر "673"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نادر السيد جعفر عبدالرحيم "674"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نادر ايمن عبدالرؤف محمد الصاوى "675"

 

 أعضاء الكنترول         رئيس الكنترول                         وكيل الكلية لشئون                                   يعتمد 

 عميد الكلية     التعليم والطالب                                                                

                             

 أ.د/ زينب اسماعيل                أ.د/ هاني سعيد عبد المنعم                      أ.د/ عالء محمد طه حلويش                         

 

 

 



  
 
 
 

 التطبيقية للفصلنتيجة الطالب لالختبارات بيان ب
 2020/ 2019الدراسي الثاني للعام الجامعي  

 

رقم 
 الجلوس

 بـــــــالـــــــاسم الط
 1مادة 

 سباحة
 2مادة 

 طائرة
 3مادة 

 جمباز
 4مادة 
 قوى

 5مادة 
 مبارزة

 

                                                                                    

 جامعة طنطا
 كلية الرتبية الرياضية

  االوىل كنرتول الفرقة 

Tanta University 

Faculty of Physical Education 

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نادر عبدالرحيم عبدالمنعم البدرا "676"

 غياب ناجح غياب ناجح ناجح نادر محمد غانم السيد ابوهالل "677"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناصر هشام ابراهيم ابراهيم المصرى "678"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نجيب ماجد السيد سرحان "679"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدهللا محمد عبدالمنعمهادى  "680"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هاشم احمد هاشم القماش "681"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هاشم احمد هاشم مصطفى ابوعبيه "682"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هشام جمعه عطا محمد جابر "683"

 غياب غياب غياب غياب غياب عبدالفتاحهشام محمد اسماعيل محمد  "684"

 غياب غياب غياب غياب غياب هشام محمد كامل متولى شطا "685"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هيثم عبدالقادر الشربينى على موسى "686"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح وائل الشحات ابراهيم منصور "687"

 ناجح ناجح ناجح غياب ناجح واصف احمد احمد عبدالواحد راضى "688"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح وليد اشرف سعد الصيرفى "689"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح وليد محمد على قطب جاد هللا "690"

 ناجح غياب ناجح غياب غياب وليد ناصر السيد عيد "691"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ياسر محمود اسماعيل محمد عليوه "692"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يحيى فايق محمد فهمى الشنوانى "693"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يسرى عبدالمنعم على عبدهللا "694"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يوسف اشرف انور السيد غازى "695"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يوسف حسن يوسف محمد حبلص "696"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح غانميوسف خميس عبدالرحمن  "697"

 ناجح غياب ناجح غياب غياب يوسف سعيد احمد محمد حسنين العشرى "698"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يوسف سعيد محمد عبدالفتاح مكى "699"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يوسف عبدالفتاح عبداللطيف محمد "700"
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يوسف عطيه السيد على البحراوى "701"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يوسف عمرو على محمد نصرالدين "702"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ابراهيم السيد الجماليوسف  "703"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يوسف محمد مصطفى يس "704"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يوسف محمود حسن شمس "705"

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يوسف مصطفى يوسف احمد المجدوب "706"

 غياب ناجح غياب غياب غياب عوض محمد ابراهيم ايمن ابراهيم 721

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شلبى ابراهيم محمد ابراهيم 722

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح الشافعى محمد محمد ابراهيم 723

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح زياده محمد فرج اليمانى احمد 724

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ظهر مجاهد على ايمن احمد 725

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد سيد السيد باسم احمد 726

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح جبر فوزى حاتم احمد 727

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم هشام ابراهيم عطيه محمد 728

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد اليمانى فرج محمد زياده 729

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد ايمن على مجاهد ظهر 730

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد باسم السيد سيد احمد 731

 ناجح غياب ناجح ناجح غياب احمد جمال ابراهيم مناع 732

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد حاتم فوزى جبر 733

 غياب غياب غياب ناجح غياب احمد حسن ابوالعنين الفاس 734

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد خالد شعبان عبدالونيس 735

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد رضا احمد حرك 736

 ناجح ناجح ناجح غياب ناجح احمد رمضان عبدالفتاح احمد مهران 737

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد زغلول رمضان سليمان سعفان 738

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد سامى منير عبده حفيضه 739
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد سعد عبدالحق حماد 740

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد سعيد محمد محمد ربيع هجرس 741

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سليمان زهيرى احمد عبدالباقىاحمد  742

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد سمير ابراهيم عبدالغفار بدوى 743

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد سمير احمد احمد ابوشهبه 744

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد صالح عبدالعظيم حسن الصباغ 745

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح الرفاعى محمد خضيراحمد عبدالباسط  746

 غياب غياب غياب غياب غياب احمد عبدالعزيز محمود محمد سالم 747

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد عبدالفتاح عبدهللا الشازلى 748

 غياب ناجح غياب ناجح غياب احمد عزت محمد غيط 749

 ناجح ناجح ناجح غياب ناجح احمد عالءالدين صبرى على 750

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد كارم حلمى عبدالعليم عبدالمجي 751

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد لطيف محمود احمد 752

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد مجدي رزق الحلوجى 753

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد احمد عبدهللا غنيم 754

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح البسيونى عبدالبصير عفيفاحمد محمد  755

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد السيد طه 756

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد سامى محمد البهنسى 757

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد شعبان القصراوى 758

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد عباس عباس 759

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد محمود ابوجليله 760

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد محمد مصطفى مصطفى البالكوسى 761

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد ممدوح سعد قاسم ريحان 762

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد هشام عبدالباقى البحراوى 763

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح زكى عبدالعال احمد ياسر مصلح 764

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ادم عبدالمغنى عبدالخالق محمود ابودفيه 765
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسامه خيرت محمود ابوقمر 766

 غياب غياب ناجح غياب غياب اسالم ابراهيم البلتاجى الصغير 767

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسالم عمر ابراهيم السيد الفوال 768

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسالم محمد حمزه المرسى سالم 769

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالحكيم السيد شحاتهاسالم مسعد  770

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح السيد عبدالحميد السيد محمد 771

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح السيد على السيد على ابوالخير 772

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح امير حسن ابوزيد االمير محمود 773

 غياب غياب غياب غياب غياب امير عالء عادل محمد القاسمى 774

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح امين اسماعيل امين راغب 775

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح انس ابراهيم ابراهيم رجب 776

 غياب غياب غياب غياب غياب بهاء الدين محمد منصور احمد منصور 777

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح جاسم كمال عبدالمنعم مرسى المصرى 778

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح جمعه محمد جمعه سعد داود 779

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حازم عماد الدين عبدالدايم عبدالقا 780

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حامد زكريا حامد ابراهيم الفيومى 781

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حسام السيد جوده الشاعر 782

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم حسن شحاته حسن حسن 783

 ناجح ناجح ناجح غياب ناجح خالد محمد اسامه محمد عبدالحافظ 784

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خالد محمد محمود عوض 785

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خالد وليد محمد السيد خلف هللا 786

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ربيع محمد ربيع محمد 787

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح زياد محمد سعد بسيونى 788

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شهاب جمال يوسف محمد 789

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالحميد ايمن عبدالحميد محمد 790
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن شادى 791

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن احمد السيد احمد داود 792

 غياب غياب غياب غياب غياب عبدالرحمن المغربى عبدالعزيز المغر 793

 ناجح ناجح ناجح غياب ناجح عبدالرحمن سامى رشاد عبدالرحيم الد 794

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن طارق عبدالعزيز جمعه 795

 ناجح ناجح ناجح غياب ناجح عبدالرحمن عبدالناصر عبده سليمان 796

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن على محمد على ابوعمر 797

 ناجح غياب ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن فكيه السيد عبيد فتيانى 798

 ناجح ناجح ناجح غياب ناجح عبدالرحمن محسن فاروق نجا 799

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن محمد السيد مصطفى الخواج 800

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حمد هللا احمد سليم عبدالرحمن محمد 801

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن محمد سعد بكرى مصطفى 802

 ناجح ناجح غياب غياب غياب عبدالرحمن محمد فتحى السيد خليل 803

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن ياسر عفيفى راضى عفيفى 804

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالفتاح زيادهعبدالفتاح جمال  805

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالفتاح طارق عبدالفتاح شتات 806

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالفتاح عاطف عبدالفتاح بدران 807

 ناجح ناجح غياب غياب غياب عبدالفتاح محمود عبدالفتاح السيد حسن 808

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رضوان محمد نورعبدالفتاح نورالدين  809

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب عبدهللا احمد السيد الزلبانى 810

 ناجح ناجح ناجح غياب ناجح عبدهللا احمد عبدهللا احمد الجبالى 811

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدهللا احمد عبدهللا عبدالنبى عمر 812

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح السايسعبدهللا البدرى محمد  813

 ناجح ناجح ناجح غياب ناجح عبدهللا عالءالدين عبدالرحمن على فرحات 814

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدهللا محسن محمد عايش 815
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 غياب ناجح غياب غياب غياب عبدهللا محمد محمد فوزى عبدالجواد سليمان 816

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالمعز عبدالحميد عبدالمعز الشعراوى 817

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالمنعم امين انور السيد عبدالغفار 818

 ناجح ناجح ناجح غياب غياب عبدالمنعم محمد عبدالسالم المتيت 819

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عالء احمد فاروق القطاوى 820

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عالء الدين السعيد عبدالعزيز محمد  821

 غياب ناجح غياب غياب غياب على خالد على حمزه 822

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمار احمد احمد محمود عبدالهادى 823

 غياب غياب غياب غياب غياب عمر اسماعيل عبداللطيف اسماعيل هالل 824

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمر عبدالباسط ابراهيم الشرقاوى 825

 غياب ناجح غياب غياب غياب محمد ابوشنبعمر عماد  826

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمر محمد عطا هللا اسماعيل المراسى 827

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمر محمد محمد عبدالقوى عثمان 828

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمر محمود محمد محمد عياد 829

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمرو حسنين السيد محمد احمد طه 830

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمرو شريف الشحات مهنا 831

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمرو عادل محمد نجا القن 832

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمرو عبدالرحمن عبدالقادر الشرقاوى 833

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عمرو نبيل محمد محمود سراج الدين 834

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فادى السيد يونس شلبى 835

 غياب غياب غياب ناجح ناجح كامل عبدالعليم كامل احمد عفيفى 836

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح كرم منجى السيد عبداللطيف غديه 837

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح كريم احمد حسن صبرى الجندى 838

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح كريم احمد محمد احمد السيد 839

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح كريم محمد عبدالنبى خميس 840
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح كمال عبدالبديع كمال صبحى عبدهللا 841

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مؤمن سيد احمد احمد صقر 842

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مؤمن عماد الدين عبدهللا عبدهللا ا 843

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مؤمن محمد سعد الدين عزوز على 844

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد فهمى على البدوىمازن فهمى  845

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مجدى هانى على حسن جرامون 846

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ابراهيم السيد نورالدين 847

 غياب غياب غياب ناجح ناجح محمد احمد السعيد محمد الطوطى 848

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد احمد طه محمد الحوفى 849

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد احمد موسى الجزيرى 850

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد اسماعيل شوقى عبدالمعطى نورال 851

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد اشرف عبدالنبى ابوالفتح حماد 852

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد السيد الشحات مهنا 853

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد السيد يونس عبدالفتاح حمزه 854

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد امين موسى احمد عميره 855

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد انور محمد حسينى اسماعيل عبدا 856

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ايمن محمد المطاهر 857

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح امين مجاهدمحمد ايمن محمد  858

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد جمال محمد محمود دهمه 859

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد جمال يوسف نوح 860

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب محمد حازم اسماعيل السيد اللبدى 861

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد حافظ مصطفى امين ناموس 862

 ناجح غياب غياب غياب غياب محمد خالد عبدهللا محمد عبدالعال 863

 غياب غياب غياب غياب غياب محمد خالد محمد الحسينى على سرور 864

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد خالد محمد سيد احمد احمد تنيت 865
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 غياب ناجح غياب غياب غياب محمد خالد محمد عبدالعزيز ابوعالمه 866

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد رضا دسوقى احمد زغلول 867

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سيد احمد حمادهمحمد رضا  868

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد رضا طه غريب ابوحمر 869

 غياب ناجح غياب ناجح غياب محمد رمضان مصطفى سيد احمد رضوان 870

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد سعد مهنا محمد عيسى 871

 غياب ناجح غياب غياب غياب محمد سعيد حسن ابوسالم 872

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد سعيد مرسى عوف عبدالرحمن 873

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد طارق احمد الملوانى 874

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد طارق محمد ابراهيم جاب هللا 875

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد طارق محمد ابوكثير 876

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح الشاذلىمحمد عادل السعيد  877

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عادل فتحى محمد السنباطى 878

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالرحيم خربتاوى صحصاح 879

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالسالم ابراهيم عبدالحليم  880

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عبدالعظيم جمال عبدالعظيم عيس 881

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عزت محمد مسعد سليم 882

 غياب ناجح غياب ناجح ناجح محمد عصام مسعد النبراوى 883

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عطيه احمد عبدالفتاح زايد 884

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد على عبدالجليل على 885

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح على محمد على سليممحمد  886

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد عمر طه السيد حسن 887

 غياب ناجح ناجح غياب ناجح محمد فخرى السيد جعفر 888

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد ماهر امرو ابراهيم الجمل 889

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد مجدى يوسف محمد شتيوى 890
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد محمود يوسف عبدالمجيد ابوليمو 891

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد مرزوق محمد احمد عبدالغنى 892

 غياب غياب غياب غياب غياب محمد مصطفى عبدالعزيز احمد داود 893

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد مصطفى على حسن سالم 894

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد مصطفى محمد محمد الجزار 895

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد منصور مسعد الرخاوى 896

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد نبيل سعد عبدالرازق 897

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد نصر السيد على السيد 898

 غياب غياب غياب غياب غياب محمد هانى حجازى يوسف 899

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد هشام صالح السيد عمران 900

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد هشام محمد عبدالعظيم سراج الد 901

 ناجح ناجح ناجح غياب ناجح محمد ياسر احمد السيد ابوموسى 902

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود احمد احمد فره 903

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود اسامه مصطفى الغريب 904

 غياب ناجح غياب ناجح غياب محمود اسماعيل محمد محمد ناصف 905

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود اشرف توفيق المهندس 906

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود العربى السعيد السيد الخولى 907

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود حسين احمد اسماعيل احمد 908

 غياب ناجح غياب ناجح ناجح محمود ربيع محمد حسان عبدالمجيد هل 910

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود رجب حسن الجبالى عيسى 911

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود رجب سعد على قشيطه 912

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود سليمان حامد محمد الحديدى 913

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود عبدالهادى حامد ابراهيم سليم 914

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود كمال رمضان اسماعيل 915
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود محمد احمد حسب هللا 916

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود محمد محمد عبدالغنى عبدربه 917

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود ابراهيم رزقمحمود محمد  918

 غياب ناجح غياب غياب غياب محمود مصطفى جابر الشال 919

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود مصطفى محمود حامد ابوجبل 920

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مروان ممدوح مسعد محمد ابراهيم 921

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم 922

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى احمد سعد الدين عبدالجواد در 923

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى خالد فتوح عبدالوهاب عيسى 924

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى لطفى فرج ابراهيم 925

 غياب غياب غياب غياب غياب مصطفى محمد بدير عبدالمجيد 926

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى محمد حسن شعبان حسن 927

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى محمد عادل عبدالعظيم شعالن 928

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى محمد محمود عبدالكريم 929

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح معاذ محمد دسوقى داود الجمسى 930

 غياب غياب غياب غياب غياب عبدالفتاح زكى ابوالعزم زقزوممدوح  931

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مهاب وليد عبدالمجيد ابوالفتوح خطا 932

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مهند عالء محمد ابوالفتح سليم 933

 ناجح غياب غياب غياب غياب موسى كرم غالى عيسى 934

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح قطقاطهاشم عالء عبدالفضيل احمد  935

 غياب غياب غياب غياب غياب هانى ايمن انور التطاوى 936

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هشام رجب رمضان ابراهيم عامر 937

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح وليد هانى صالح الدين عبدالمنعم  938

 غياب ناجح غياب ناجح غياب يحيى إبراهيم محمد مصطفى  939

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يحيى طارق سيد بركه 940
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يحيى فتحى محمد متولى فرج 941

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يحيى مجدى مرسى صالح عبدالمالك 942

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يسرى احمد يسرى عبدالعزيز 943

 غياب غياب غياب غياب غياب يوسف بدرالدين محمد مصطفى البراوى 944

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالسالم هشاميوسف عصام  945

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يوسف محمد احمد على ايوب 946

 ناجح ناجح غياب ناجح ناجح ابراهيم عبدالهادى عبدالحليم 1201

 ناجح ناجح غياب ناجح ناجح احمد ابراهيم محمد محمد 1203

 ناجح ناجح غياب ناجح ناجح أحمد المحمدي عبدالقادر الجوهري 1204

 ناجح ناجح غياب ناجح ناجح أحمد محمد محمد ابراهيم 1206

 ناجح ناجح غياب ناجح ناجح محمود عبدالرحمن صبري شادى 1208

 ناجح ناجح غياب ناجح ناجح هاب أحمد محمد سبعش 1209

 ناجح ناجح غياب ناجح ناجح محمد عالء الدين عباس عبدهللا 1216

 ناجح ناجح غياب ناجح ناجح على مجاهدمصطفى ممدوح  1221

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب ابراهيم عبدالباسط محمد 1241

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب أحمد خالد لطفى محمد نافع 1243

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب أحمد مجدي سعد عبداللطيف 1246

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب حازم عالء الصاوي ابراهيم سليم 1251

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب طارق يسري أحمد حسين 1258

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب شاد محمدعادل معاذ محمد ر 1259

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب عبداللطيف السيد عبداللطيف أحمد 1262

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب عبدهللا البسطامى حسن البربري 1263

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب عبدالوهابعلى محمد على  1265

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب شناويكريم السيد عامر ال 1271

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب محمد حسب هللا عبدالسالم سالم 1277
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 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب شلشمحمد سعيد عبدالجليل  1278

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب شريف عبده محمد زيدانمحمد  1281

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب عاطف عبدالمنعم ابراهيممحمد  1282

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب محمود أسامة محى الدين الجمل 1287

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب محمود بركات محمد خضر عثمان 1289

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب مصطفى ممدوح على مجاهد 1294

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب شام عباس اسماعيل يوسف الشريفه 1296

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب يوسف عالء محمد عباس 1297

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب أحمد مجدى زكى ابراهيم 1298

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب محمد حسن حسنالقناديلي 1299

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب شحاتهمحمد على سليمان  1300

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب عبدالمغنى عبدالسالممحمود على  1301

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب محمود محمد محمد الخياط 1302

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب مصطفى عمادالدينعبدالفضيلقطقاط 1303

 غياب ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم عبدالباسط محمد عمر 1501

 غياب ناجح ناجح ناجح ناجح شلبي السيدابراهيم مأمون  1502

 غياب ناجح ناجح ناجح ناجح أحمد أيمن محمد عبدالهادى 1503

 غياب ناجح ناجح ناجح ناجح أحمد حمدى عبدالمنعم سالمة 1504

 غياب ناجح ناجح ناجح ناجح أحمد محمد محمد ابراهيم حماد 1506

 غياب ناجح ناجح ناجح ناجح شيأحمد ياسر عبدالحى عبدالحميد نوي 1507

 غياب ناجح ناجح ناجح ناجح حسين محمد حسن أحمد عرفة 1511

 غياب ناجح ناجح ناجح ناجح شادى محمد محمد السعيد شرف 1513

 غياب ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالخالق عماد عبدالخالق ابراهيم 1514

 غياب ناجح ناجح ناجح ناجح عبداللطيف السيد عبداللطيف أحمد 1516

 غياب ناجح ناجح ناجح ناجح السيد الجنديفارس أحمد  1519
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 غياب ناجح ناجح ناجح ناجح شمحمد عيسي عبد العاطى عيسى دروي 1528

 غياب ناجح ناجح ناجح ناجح محمود حسام محمود سبع محرم 1530

 غياب ناجح ناجح ناجح ناجح محمود عبدالفتاح محمد عبدالحميد 1531

 غياب ناجح ناجح ناجح ناجح محمود محمد أحمد السيد أبوحسن 1532
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