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ممتاز%58597.50ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازطه عبدالمجيد راضى والءمستجد13657

ممتاز%58096.67ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازحسين عطية عصام محمدمستجد23649

ممتاز%57595.83ممتازممتازممتازجدا جيدممتازممتازممتازممتازعلى احمد حسين محمد سحرمستجد33634

ممتاز%57495.67ممتازممتازممتازجدا جيدممتازممتازممتازممتازعبيد ماهر عبيد محمد رانيامستجد43628

ممتاز%57495.67ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازالدين كمال عمر طالل مروةمستجد53651

ممتاز%57195.17ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتاز أحمد عبدالراضى أحمد الدين حساممستجد63623

ممتاز%57195.17ممتازممتازجدا جيدممتازممتازممتازممتازممتازحسين محمد الدين محى دينامستجد73625

ممتاز%57195.17ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازهندى عزيز جمال رشامستجد83629

ممتاز%57195.17ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازعلى عبدهللا محمد أحمد زينبمستجد93630

ممتاز%57195.17ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازذكى يحيى  محمد يحيىمستجد103659

ممتاز%57095.00ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازخليل محمود جاد عطا جهادمستجد113622

ممتاز%56994.83ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازعلى الوهاب عبد نجار زينبمستجد123632

ممتاز%56794.50ممتازممتازجدا جيدجدا جيدممتازممتازممتازممتاز مصطفى محمد عبدالجواد السيد إيمانمستجد133605

ممتاز%56794.50ممتازممتازممتازجدا جيدممتازممتازممتازممتازبغدادى أحمد حسن محمود سحرمستجد143635

ممتاز%56794.50ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازبولس فهمى ناجي وائلمستجد153656

ممتاز%56694.33ممتازممتازممتازجدا جيدممتازممتازممتازممتازحبشى جورجى كمال مشيل جكلينمستجد163621

ممتاز%56694.33ممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدممتازممتازممتازحسن على حسين سارةمستجد173633

ممتاز%56594.17ممتازممتازجدا جيدممتازممتازممتازممتازممتازعبدالحافظ أحمد عبدالحافظ إسراءمستجد183603

ممتاز%56594.17ممتازممتازممتازممتازجدا جيدممتازممتازممتازمحمد الرحيم عبد احمد رانيامستجد193626

ممتاز%56594.17ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتاز عبدالكريم رجب محمود نسمةمستجد203653

ممتاز%56393.83ممتازممتازممتازجدا جيدممتازممتازممتازممتازمحمد ريان عابدين محمودمستجد213650

ممتاز%56293.67ممتازممتازجدا جيدممتازممتازممتازممتازممتازالمسيح عبد بولس وهيب بيترمستجد223619

ممتاز%56293.67ممتازممتازممتازممتازجدا جيدممتازممتازممتازعطاهللا ميخائيل بنيامين مينامستجد233652

ممتاز%56093.33ممتازممتازجدا جيدجدا جيدممتازممتازممتازممتازعبده محمد سليمان زينبمستجد243631

ممتاز%55993.17ممتازممتازممتازجدا جيدممتازممتازممتازممتازجادهللا إبراهيم جبره فوزى جرجسمستجد253620

ممتاز%55893.00ممتازجدا جيدممتازممتازممتازممتازممتازممتازفارس محمود فارس  يارامستجد263658

ممتاز%55692.67ممتازممتازجدا جيدجدا جيدممتازممتازممتازممتازعسر أحمد العال عبد أحمدمستجد273608

ممتاز%55692.67ممتازممتازجدا جيدجدا جيدممتازممتازممتازممتازحسن العظيم عبد محمد سعادمستجد283636
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ممتاز%55692.67ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازجدا جيدأبوالعال حسين السيد عبدالعليممستجد293640

ممتاز%55592.50ممتازجدا جيدممتازجدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدطونى عطاهللا عادل بسادهمستجد303615

ممتاز%55592.50ممتازجدا جيدجدا جيدممتازممتازممتازممتازممتازسليمان بدوى خالد داليامستجد313624

ممتاز%55592.50ممتازممتازجيدممتازممتازممتازممتازممتازعبدالمجيد السايح محمد األمير نغممستجد323654

ممتاز%55191.83ممتازممتازممتازجدا جيدممتازممتازجدا جيدممتازمحمد بكرى احمد بسمةمستجد333616

ممتاز%55091.67ممتازممتازجدا جيدجدا جيدممتازممتازممتازممتازسالم قناوى محمد أسامة سمرمستجد343637

ممتاز%55091.67ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازجدا جيد على محمد حسين طهمستجد353639

ممتاز%55091.67ممتازممتازجدا جيدجدا جيدممتازممتازممتازممتازموسى محارب زكريا كيرلسمستجد363647

ممتاز%54991.50ممتازجدا جيدممتازممتازممتازممتازجدا جيدممتازاحمد حسين خالد بسمةمستجد373617

ممتاز%54891.33ممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازممتازممتازممتازحسنين محمد احمد رانيامستجد383627

ممتاز%54791.17ممتازممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدممتازممتاز على أحمد على أحمد إيمانمستجد393606

ممتاز%54791.17ممتازممتازممتازجدا جيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدكلحى حسانين محمود فاطمةمستجد403644

ممتاز%54691.00ممتازممتازجدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدممتازبندرى شكرى عجايبى إزيسمستجد413602

ممتاز%54691.00ممتازممتازجدا جيدجدا جيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدعبده سيد عبدهللا كريمةمستجد423646

ممتاز%54490.67ممتازممتازمقبولممتازممتازممتازممتازممتازأحمد هللا عوض يوسف إبراهيم محمدمستجد433648

ممتاز%54290.33ممتازممتازجدا جيدجدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدأحمد محمود على سميرةمستجد443638

ممتاز%54290.33ممتازممتازجيدممتازممتازممتازممتازجدا جيدمحمد اسماعيل يوسف عالمستجد453642

ممتاز%54190.17ممتازممتازجيدجدا جيدممتازجدا جيدممتازممتازهمام صابر محمد عبدالعزيز أريجمستجد463609

ممتاز%54090.00ممتازجدا جيدجيدجدا جيدممتازممتازممتازجدا جيد (زين محمد) مختار عبدهللا ألشيماءمستجد473612

جدا جيد%50484.00ممتازجدا جيدمقبولجدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدممتازأحمد عبدهللا يوسف إسراءمستجد483604

جدا جيد%52086.67ممتازممتازجيدجدا جيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدمحمود على إسحاق أسماءمستجد493610

جدا جيد%53889.67ممتازممتازجدا جيدجدا جيدممتازممتازممتازممتازإسماعيل يوسف أحمد عبدالمنطلب أسماءمستجد503611

جدا جيد%52687.67ممتازجدا جيدمقبولجدا جيدممتازممتازممتازجدا جيد محمود (أبوالعيون إبراهيم) مجدى أمانيمستجد513613

جدا جيد%53889.67ممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدبكرى محمود عبده آيةمستجد523614

جدا جيد%53489.00ممتازممتازجيدجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدممتاز محمد آدم عبدالصادق عرفهمستجد533641

جدا جيد%53088.33ممتازممتازجيدجدا جيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدمنصور محمدعبدهللا فاطمةمستجد543643

جدا جيد%53589.17ممتازممتازجيدممتازممتازممتازجدا جيدممتازجاد أحمد  محمود احمد كريمةمستجد553645
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جدا جيد%53989.83ممتازممتازجيدجدا جيدممتازممتازممتازممتازسالمة رسالن عبدالعال أحمد جمال هديرمستجد563655

ممتازممتازجدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدغائبممتازأحمد مهيدى حسن عيد إبتساممستجد573601

ممتازغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبسليمان صديق علي صديق أحمدمستجد583607

ممتازغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبالعبد شوقى جرجس بيترمستجد593618

 2 وعددهم القيد العادة التقدم حق ولهم وراسبون غائبون طالب: رابعا

 1 وعددهم الثاني الدور دخول حق ولهم غائبون طالب: ثالثا
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