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ممتاز116191.06ممتازمقبولممتازمقبولممتازممتازجيد جداجيدممتازممتازممتازممتازمستجدشيماء أحمد صديق ناجى أحمد1825

ممتاز115190.27ممتازجيدممتازجيدممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازمستجددعاء عبدالوىاب محمد عمى عبداهلل محمود2816

ممتاز115090.20ممتازجيد جداممتازمقبولممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازمستجدىند حمدى محمد عمى أحمد 3846

ممتاز114990.12ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازجيد جدامستجدأمانى مجدى خمف مرسى عمى4810

ممتاز114990.12ممتازمقبولممتازمقبولممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازمستجدسمية منصور إدريس عبدالرحيم 5822

ممتاز114389.65ممتازجيد جداممتازمقبولممتازممتازممتازجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جدامستجدىدى جبر اهلل أحمد فضيل محمد 6843

ممتاز113989.33ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازجيد جدامستجدالزىراء عامر عبدالكريم إبراىيم 7808

ممتاز113589.02ممتازجيد جداممتازمقبولممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازجيد جدامستجدفاطمة محمود عمر محمود عمر8832

ممتاز113488.94ممتازجيد جداممتازمقبولممتازممتازممتازجيدممتازممتازممتازجيد جدامستجدنجاح عمر عبدالكريم عمى9840

ممتاز113288.78ممتازمقبولممتازمقبولممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازجيد جدامستجدسعيد محمود حفنى محمد10824

ممتاز113188.71ممتازجيدممتازجيدممتازممتازجيد جداجيدجيد جداممتازممتازممتازمستجدكريمو فضيل عون اهلل جاد الكريم 11836

ممتاز112788.39ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازجيد جدامستجدشيماء زكريا أبوبكر محمد 12826

ممتاز112688.31ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازجيد جدامستجدأحمد سعيد عوض اهلل أحمد13802

ممتاز112488.16ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازجيد جدامستجدفاطمة فتحى أحمد بدرى14831

ممتاز112488.16ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازممتازجيدممتازممتازممتازممتازمستجدمنال زكريا البدرى عبادى عبده15838

ممتاز112288.00ممتازمقبولممتازمقبولممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيد جدامستجدأحمد شاذلى عبده محمد16803

ممتاز112288.00ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازممتازجيدممتازممتازممتازجيد جدامستجدحسين السيد حسن أحمد17814

ممتاز112187.92ممتازجيد جداممتازجيدممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازجيد جدامستجدرئيسة محمد شايقى صيام18819

ممتاز111987.76ممتازجيد جداممتازمقبولممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازجيد جدامستجدزينب مصطفى عبدالعال دىب19821

ممتاز111687.53ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازجيد جدامستجدأحمد عبداليادى" جاد الكريم"جبريل أحمد 20812

ممتاز111587.45ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدندا أشرف عبدالباسط أبوزيد21841

ممتاز110986.98ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازممتازممتازجيد جداجيدممتازجيد جدامستجدعبدالرحمن سعيد محمد حسان22828

ممتاز110986.98ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازمستجدكريمة نور الدين حمادة إبراىيم23835

ممتاز110286.43ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازجيدمستجدرنا خالد إبراىيم سيد أحمد24818

ممتاز109786.04ممتازجيدمقبولمقبولممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيد جدامستجدأحمد عبدالنبى محمود أحمد25804
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ممتاز109685.96ممتازجيد جداجيد جدامقبولممتازممتازممتازجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جدامستجدىالة حمدى محمود شافعى26842

ممتاز108785.25ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيد جداجيدجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدزينب حسين السيد مصطفى محمد27820

ممتاز108685.18ممتازمقبولممتازمقبولممتازممتازممتازجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جدامستجداليام حسين عبدالمجيد حسين28809

ممتاز108585.10ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جدامستجدجياد فخرى الحفنى مكى29813

جيد جدًا107284.08ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيد جداجيدممتازممتازجيد جداجيد جدامستجدإيمان حربى محمد سميم30801

جيد جدًا107984.63ممتازجيدجيد جدامقبولممتازممتازجيدجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدأحمد مصطفى أحمد االمين ريحان31805

جيد جدًا105382.59ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيد جداجيدجيد جدامقبولممتازجيد جدامستجدأسامة غانم الضوى محمود32806

جيد جدًا106883.76ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيدجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدالحسين حسن مغازى محمد33807

جيد جدًا107384.16ممتازجيدجيد جداجيدممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جدامستجدأمنية حسنى أحمد حسين34811

جيد جدًا104782.12ممتازجيدممتازجيدممتازجيدجيدجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جدامستجدحنان عمادالدين ركابى عبداهلل35815

جيد جدًا107284.08ممتازجيد جداجيد جدامقبولممتازممتازجيد جداجيدممتازجيدممتازجيد جدامستجدراندا محمد الصغير صالح عمى36817

جيد جدًا104682.04ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازمقبولجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جدامستجدسوسنا إبراىيم رزق اهلل إبراىيم37823

جيد جدًا108384.94ممتازجيد جداممتازمقبولممتازممتازجيدجيدممتازجيد جداممتازجيدمستجدصفاء محمد عطيت اهلل أحمد38827

جيد جدًا105482.67ممتازمقبولجيد جدامقبولممتازممتازجيدجيدجيد جداممتازممتازممتازمستجدعزة أحمد عمر أحمد حامد39829

جيد جدًا107284.08ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيدجيدممتازجيد جداممتازجيد جدامستجدغادة صالح أحمد الصغير موسى40830

جيد جدًا102580.39ممتازجيد جداممتازمقبولممتازممتازجيدمقبولجيدجيدممتازجيد جدامستجدكارولين جرجس ليف جرجس41833

جيد جدًا103180.86ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيدمقبولجيد جدامقبولممتازجيد جدامستجدكريم شاذلى حسين موسى42834

جيد جدًا103180.86ممتازجيدجيد جدامقبولممتازممتازجيدجيدجيدجيدممتازممتازمستجدمحمد صالح حسن إبراىيم43837

جيد جدًا104081.57ممتازمقبولممتازجيدجيد جداممتازجيدجيدجيد جداممتازممتازممتازمستجدمنى عبداهلل أحمد محمد حسين 44839

جيد جدًا108384.94ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيد جداجيدممتازممتازممتازجيدمستجدىشام صبرى محمد ياسين45844

جيد جدًا103280.94ممتازجيدممتازمقبولممتازممتازجيدجيدجيد جداجيدممتازجيد جدامستجدىشام عمى محمد أحمد حسين46845

جيد جدًا107284.08ممتازجيد جداجيدمقبولممتازممتازجيد جدامقبولممتازجيد جداممتازجيد جدامستجدوالء بياء الدين تقادم السيد أحمد47847

جيد جدًا104782.12ممتازجيدجيد جدامقبولممتازممتازجيدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جدامستجدياسمين جمال مصطفى أحمد محمد48848
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