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ممتاز55292.00جيد جداممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازممتازمأميرة عز الدين سميمان محمد سميمان11609
ممتاز54691.00ممتازممتازممتازجيدممتازممتازجيدممتازممتازممتازمشيماء عبدالغفار مصطفى حسن21620
ممتاز54590.83ممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازجيدجيد جداممتازممتازمماجدة عبدالرازق محمد عبدالمنعم أحمد 31631
ممتاز54290.33ممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداجيدممتازممتازجيد جدامسيام إبراىيم حسين محمد ميدى41618
ممتاز54190.17ممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازمقبولممتازممتازممتازمسعيد" محمد عمى"شيماء محمد عبدالعظيم 51622
ممتاز54090.00ممتازممتازممتازجيدممتازممتازمقبولممتازممتازممتازمىند حسين محمود سالمو61641

جيد جدًا49682.667ممتازمقبولجيد جداجيدجيد جداممتازمقبولممتازجيدجيد جدامإيمان عيسى محمد عبدالحافظ71602
جيد جدًا53288.667ممتازممتازممتازجيدممتازممتازمقبولممتازممتازجيد جدامأسماء أبوبكر عبدالمنعم أبوبكر 81603
جيد جدًا53689.333ممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازمقبولممتازممتازجيد جدامأسماء حسن محمود أحمد 91604
جيد جدًا48280.333ممتازجيدمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولجيد جداممتازمقبولمأسماء عبدالمتعال عبدالحفيظ سالم سعد101605
جيد جدًا53989.833ممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازمقبولجيد جداممتازجيد جدامأسماء نورالدين محمد حامد عمى 111606

جيد جدًا51185.167ممتازجيدجيدجيد جداممتازممتازمقبولجيد جداممتازجيد جدامالزىراء عمى بدرى عطيتو أحمد121607
جيد جدًا53489ممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازمقبولجيد جداممتازممتازمأمنية يحيى أبوالوفا محمود خميل 131608
جيد جدًا53589.167ممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازمقبولجيد جداممتازممتازمأميرة يسرى رمضان أحمد محمد 141610
جيد جدًا53388.833جيد جداممتازممتازجيد جداممتازممتازمقبولممتازممتازممتازمآية داود عبده محمد151612
جيد جدًا51285.333ممتازجيدممتازجيدممتازممتازمقبولجيد جداممتازجيد جدامآية صالح عابدين حسن161613
جيد جدًا49883جيد جداجيد جداممتازجيد جداممتازجيدمقبولجيد جداممتازجيد جدامدعاء محمد عيسى إبراىيم171615
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جيد جدًا52587.5جيد جداممتازجيد جداجيدممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جدامزينب محمد أبوالعينين مصطفى خضر حسين181615
جيد جدًا50283.667ممتازجيد جداجيد جداجيدممتازممتازمقبولجيد جداممتازجيدمسحر سالم محمود حسنين191616
جيد جدًا51385.5ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازمقبولجيد جداجيد جداجيدمشيماء أحمد محمد عمى محمد201619
جيد جدًا51986.5جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازمقبولممتازممتازجيد جدامشيماء محمد حسيب عبدالصادق حسن211621
جيد جدًا52888ممتازممتازممتازجيدممتازممتازمقبولجيد جداممتازممتازمفاطمة السيد إبراىيم السيد221623
جيد جدًا53689.333جيد جداممتازممتازجيدممتازممتازجيدممتازجيد جداممتازمفاطمة إبراىيم عثمان السيد عيسى231624
جيد جدًا53388.833ممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازمقبولجيد جداجيد جداجيد جدامفاطمة زكريا محمد عمى حسن241625
جيد جدًا50884.667ممتازجيد جداممتازمقبولممتازممتازمقبولجيد جداممتازجيد جدامفاطمة عزالدين عمى محمد أحمد251626
جيد جدًا52587.5ممتازممتازممتازجيد جداممتازجيدمقبولجيد جداممتازجيد جدامفاطمة محمود احمد عارف261628
جيد جدًا49983.167جيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جدامقبولجيد جداممتازجيدمفاطمة محمود مدنى موسى 271629
جيد جدًا50584.167ممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازمقبولجيد جداممتازجيدمكريمة محمد عبدالفتاح صالح 281630
جيد جدًا53088.333ممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازمقبولممتازممتازجيد جداممرفت عبدالصمد محمد محمود 291632
جيد جدًا52287جيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازمقبولجيد جداممتازممتازممنار أحمد مصطفى عثمان301633
جيد جدًا52086.667ممتازجيدممتازجيد جداممتازجيد جدامقبولممتازممتازجيد جداممنو اهلل أحمد محمد حسين صالح311434
جيد جدًا50283.667ممتازجيدجيد جداجيدممتازجيد جدامقبولجيد جداممتازجيد جداممنى كمال أحمد حنفى كريم321635
جيد جدًا50183.5ممتازمقبولممتازمقبولممتازممتازمقبولجيد جداممتازجيد جداممى مصطفى عبدالحميد أحمد إبراىيم331636
جيد جدًا52487.333ممتازممتازممتازجيدممتازممتازمقبولممتازجيد جداجيد جدامىاجر سعيد عبدالعاطى مغربى كريم341638
جيد جدًا53288.667ممتازممتازممتازجيدممتازممتازجيدممتازممتازجيد جدامىدى أحمد حسنى سعد عطا اهلل351639
جيد جدًا53889.667ممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازمقبولممتازممتازممتازمىدير جمال عبداهلل محمد حسن 361640
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جيد جدًا52086.667جيد جداممتازممتازجيد جداممتازممتازمقبولجيد جداممتازممتازمىويدا جابر عبدالرحيم معروف عبدالرحيم371642

جيد جداغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمنرمين أحمد جادو حسين381637

محروممحروممحرومضعيف جدامحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممإيمان ربيع إمام عبده391601
محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممآالء عبدالرازق حسن عبدالسيد محمود401611
محروممحروممحرومغائبمحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممسناء جمعو محمد محمود411617
محروممحروممحرومغائبمحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممفاطمة عمى عبدالرازق موسى421627
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طالب غائبون وراسبون وليم حق التقدم بطمب إعادة القيد: ثالثا
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