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ممتاز54691.00ممتازممتازجيد جداممتازممتازجيد جداجيدممتازممتازممتازمشيماء حسن إبراىيم السيد سعد13740
ممتاز54290.33ممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداجيدجيد جداممتازممتازمشرين رمضان فارس عمى أحمد23738
ممتاز54190.17ممتازممتازممتازجيد جداممتازجيد جدامقبولجيد جداممتازممتازمأمل نبيل حسنى محمد33718

جيد جدًا51285.33جيدممتازجيدممتازجيد جداجيدمقبولممتازممتازممتازمإسراء أحمد عبدالجميل باشا 43706
جيد جدًا53789.50جيد جداممتازممتازممتازممتازجيدجيدجيد جداممتازممتازمإسراء ظرظور رفيع جادو53707
جيد جدًا53989.83ممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداجيدجيد جداممتازممتازمإيمان عادل مصطفى موسى شمندى63708
جيد جدًا50984.83جيد جداجيد جداممتازممتازجيد جداجيدمقبولجيد جداممتازممتازمأسماء أحمد حسين محمد73709
جيد جدًا50183.50جيد جدامقبولممتازممتازجيد جدامقبولمقبولممتازجيد جداممتازمأسماء أحمد عبدالحميد حسانين83710
جيد جدًا51786.17جيد جداممتازممتازممتازممتازجيدمقبولجيد جداممتازجيد جدامأسماء عبد الناصر عباس عمر93711
جيد جدًا48881.33ممتازجيدممتازجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداممتازمأسماء عبداهلل عبدالمجيد ركابى حامد103712
جيد جدًا50684.33ممتازممتازممتازجيدجيد جدامقبولمقبولجيد جداممتازممتازمأشرقت عالء غانم محمد مصطفى113713
جيد جدًا52086.67جيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جداممتازممتازمألزىراء جابر محمد عمى إسماعيل123714
جيد جدًا52988.17جيد جداممتازممتازممتازممتازجيدجيدجيد جداممتازجيد جدامألشيماء سميم محمد عبدالمعطى133715
جيد جدًا50584.17جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولممتازممتازجيدمألشيماء سيد محمد محمود143716
جيد جدًا51886.33مقبولممتازممتازممتازممتازجيد جداجيدممتازممتازممتازمأمل مصطفى الضوى محمد153717
جيد جدًا52587.50جيدممتازممتازممتازممتازجيدمقبولجيد جداممتازجيد جدامأمنية عاطف عوض حسين محمد163719
جيد جدًا52086.67جيدممتازممتازجيد جداجيد جدامقبولجيدممتازممتازممتازمأمنية ىاشم عبداهلل صالح عبده173720
جيد جدًا50984.83ممتازممتازجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيد جداممتازممتازمأميرة رمضان ابراىيم محمد183721
جيد جدًا50183.50جيدممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جداممتازجيد جدامأميرة عرفو أحمد حسن193722
جيد جدًا51886.33جيدممتازممتازممتازممتازجيد جدامقبولجيد جداممتازممتازمآالء إسماعيل عبدالحميم عبداهلل203723
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جيد جدًا52387.17جيدممتازممتازممتازممتازجيد جدامقبولجيد جداممتازممتازمآيو جابر محمد طو213724
جيد جدًا49782.83ممتازجيد جداممتازجيد جداجيدمقبولمقبولممتازممتازجيد جدامحبيبو جمال أحمد أحمد223727
جيد جدًا49482.33جيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولممتازممتازممتازمدعاء ىاشم نور نصرالدين233728
جيد جدًا51485.67جيدممتازممتازجيد جداجيدجيد جدامقبولجيد جداممتازممتازمدنيا سيد حسيب نور عمي243729
جيد جدًا50484.00جيدممتازممتازجيد جداممتازجيدمقبولجيد جداممتازجيد جدامرحمة عبدالفتاح أحمد عبدالفتاح253730
جيد جدًا48781.17جيدممتازجيدممتازجيدمقبولمقبولجيد جداممتازممتازمعمى مصطفى "محب الدبن " رنيم 263732
جيد جدًا50684.33جيدممتازجيد جداجيد جداممتازجيدمقبولجيد جداممتازممتازمرؤي أحمد عكاشة محمود حسين273733
جيد جدًا52487.33ممتازممتازممتازممتازجيد جداجيد جدامقبولجيد جداممتازممتازمزينب حامد فيمى حامد عبيد 283734
جيد جدًا52988.17ممتازممتازممتازممتازممتازجيد جدامقبولجيد جداجيد جداممتازمزينب صالح ضوى محمد293735
جيد جدًا53489.00ممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداجيدجيد جداممتازممتازمزينب محمد يوسف عمى محمود303736
جيد جدًا51185.17ممتازممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جداممتازجيد جدامسارة سعيد فتح اهلل بحر313737
جيد جدًا52787.83جيدممتازممتازممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازممتازممحمد إبراىيم (سيد أحمد )سحر سعد 323739
جيد جدًا50884.67ممتازممتازممتازممتازمقبولجيد جدامقبولجيد جداممتازجيدمسحر غريب ميدى متولى عبدالغفار333740
جيد جدًا50884.67جيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداممتازجيد جدامسكينة شاذلى حامد أحمد343741
جيد جدًا51185.17جيدممتازممتازجيد جداجيدجيد جداجيدممتازممتازجيد جدامعزة إسماعيل القطب إبراىيم 353742
جيد جدًا53789.50ممتازممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جدامقبولممتازممتازممتازمفاطمة سيد عبداهلل محمد363743
جيد جدًا51085.00جيدممتازممتازممتازجيد جداجيدمقبولجيد جداممتازممتازمطاىر عمى (شمس الدين)فاطمة عادل 373744
جيد جدًا53388.83ممتازممتازممتازممتازجيد جداجيدجيدجيد جداممتازممتازمفاطمة عبدالفتاح أحمد عبدالرحيم383745
جيد جدًا53388.83ممتازممتازممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداممتازممتازمفاطمة محسن عبدالمطمب عبدالرحيم فرج393746
جيد جدًا50984.83جيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيدمقبولجيد جداممتازممتازمفاطمة محمد عوض يوسف403747
جيد جدًا53088.33ممتازممتازجيدممتازجيد جداجيدمقبولجيد جداممتازممتازممارى سمير النحاس حنااهلل مسعود413748
جيد جدًا52186.83جيد جداممتازممتازجيدجيد جداجيدمقبولممتازممتازممتازممروة رمضان محمود إبراىيم423749
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جيد جدًا53388.83جيد جداممتازممتازممتازممتازجيد جدامقبولجيد جداممتازجيد جداممنو اهلل زكريا محمد فؤاد سيد433750
جيد جدًا52988.17ممتازممتازممتازممتازجيد جداجيد جدامقبولجيد جداممتازممتازممنو اهلل محجوب عبد المتعال حسن443751
جيد جدًا53288.67جيد جداممتازممتازممتازجيدجيد جدامقبولممتازممتازممتازممنى احمد يس مصفى متولى453752
جيد جدًا53489.00ممتازممتازممتازممتازممتازجيد جدامقبولجيد جداممتازجيد جدامميا عادل عبدالحفيظ عثمان قاسم463753
جيد جدًا51385.50ممتازممتازممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداممتازجيد جدامندا حسن عمر حسن473754
جيد جدًا52287.00جيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداممتازجيد جدامندى نبيل حسنى محمد483755
جيد جدًا53088.33جيد جداممتازممتازممتازجيد جداجيدمقبولجيد جداممتازممتازمنرمين ثروت معوض إبراىيم عطااهلل493756
جيد جدًا49682.67ممتازجيد جداممتازجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداممتازجيدمنيا خيرى أحمد محمد عمى503757
جيد جدًا53689.33ممتازممتازممتازممتازممتازجيدمقبولممتازممتازممتازمنيمو عبدالقادر أحمد تركى513758
جيد جدًا52287.00ممتازممتازممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداممتازجيد جدامىاجر جابر عبدالحميم عبداهلل523759
جيد جدًا50484.00ممتازممتازمقبولجيد جداممتازمقبولمقبولجيد جداممتازممتازمىاجر عبدالباسط أحمد سميمان533760
جيد جدًا49883.00ممتازمقبولممتازجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد جداممتازممتازمىدير يوسف عبدالصبور عبدالرحمن543761
جيد جدًا52988.17ممتازممتازممتازجيد جداممتازجيد جدامقبولجيد جداممتازممتازمىمبيس فوزى فيمى خميل عبدالنور553762
جيد جدًا53589.17ممتازممتازممتازممتازممتازجيدمقبولجيد جداممتازجيد جداموفاء رضا عبد الوىاب حسن خير اهلل563763
جيد جدًا52587.50جيد جداممتازممتازممتازجيد جداجيد جدامقبولجيد جداممتازجيد جداموالء عبادى موسى عمى عبداهلل573764
جيد جدًا51686.00ممتازممتازممتازجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيد جداممتازجيد جدامياره يوسف صالح حسيب حسن583765
جيد جدًا52787.83ممتازممتازممتازممتازجيدجيدمقبولممتازممتازممتازميوستينا ادور جريو فيمى593766

جيدممتازممتازجيد جداجيدضعيفمقبولجيد جداممتازممتازمآيو عادل مختار أحمد حماية603725
جيد جداممتازجيدجيد جداجيدضعيفمقبولممتازممتازجيد جدامآيو فاروق الصغير أحمد613726
ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازضعيفمقبولجيد جداممتازجيد جدامسارة عمي أحمد حسنين623738
ممتازممتازممتازجيد جداممتازمقبولمقبولجيد جداممتازضعيف جدامشيماء حامد أحمد آدم633739
ممتازممتازممتازجيد جداممتازضعيفمقبولجيد جداممتازممتازمشيماء عبد الحكيم نور اليدى عبدالباسط 643741

5طالب ليم حق دخول دور اكتوبر في المواد التي رسبو فييا وعددىم: ثالثًا 
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ممتازغغغغغغغغغمرغدة جمال عبد الرحيم ابو المجد653731
ممتازغغغغغغغغغمشروق عمر محى الدين أمين بالل663742

2طالب غائبون وراسبون وليم حق التقدم بطمب إعادة القيد وعددىم : رابعًا
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