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ن دمحممستجد11224 ي عبد إلدإيم حسي  ممتاز%56594.17ممتازممتازجيد جدإممتازممتازممتازممتازممتاززينب إلنوب 

ممتاز%54991.50ممتازممتازجيد جدإممتازجيد جدإممتازممتازممتازمريم رإغب فؤإد عبد إلسيد حنامستجد21243

ممتاز%54891.33ممتازممتازجيد جدإممتازممتازممتازممتازممتازآية ناجح دمحم عليمستجد31207

نمستجد41218 ممتاز%54691.00ممتازممتازجيد جدإجيد جدإممتازممتازممتازممتازدينا ضاحي عبد هللا يسي 

ن عبد إلرحيم دمحممستجد51254 ممتاز%54691.00ممتازممتازجيد جدإممتازممتازممتازممتازممتازهند حسي 

ممتاز%54490.67ممتازجيد جدإجيدممتازجيد جدإممتازممتازممتازذكي عبد إلرحمن (نور إلدين)جهاد مستجد61216

ممتاز%54390.50ممتازممتازجيدممتازممتازممتازممتازممتازؤرسإء محمود دمحم دمحممستجد71202

ن جريس سعيد مرجانمستجد81238 ممتاز%54290.33ممتازممتازجيد جدإممتازجيدممتازممتازممتازكرستي 

يف عبد إلفتاح رزقمستجد91219 ممتاز%54190.17ممتازجيد جدإجيدممتازجيد جدإممتازممتازممتازرفيدة رسر

ممتاز%54190.17ممتازممتازجيدممتازجيد جدإممتازممتازجيد جدإمنار ماهر عبد إلرحمن أبازيدمستجد101246

ممتاز%54090.00ممتازممتازجيدممتازممتازممتازجيد جدإممتاززينب أكرم دمحم ؤبرإهيممستجد111223

جيد جدإ%49482.33ممتازجيد جدإمقبولجيد جدإجيدممتازمقبولجيد جدإؤرسإء ؤبرإهيم محفوظ ؤبرإهيممستجد11201

جيد جدإ%52086.67جيدممتازجيدممتازممتازممتازممتازممتازآالء ؤبرإهيم دمحم أحمدمستجد21203

ي سمي  رياض وهبةمستجد31208 جيد جدإ%50283.67جيدممتازجيدممتازجيد جدإممتازجيد جدإجيد جدإؤنج 

جيد جدإ%49181.83ممتازجيد جدإمقبولجيد جدإجيد جدإممتازجيد جدإجيدؤيمان سيد مهلل دمحممستجد41209

جيد جدإ%53989.83ممتازممتازجيد جدإممتازجيد جدإجيد جدإجيد جدإممتازأحمد عبد إلوهاب دمحم محمودمستجد51212

جيد جدإ%49582.50ممتازجيد جدإمقبولجيد جدإجيدجيد جدإجيد جدإجيدأروي بكري مرزوق رسالنمستجد61213

قت دمحم نجيب حسنمستجد71214 جيد جدإ%48881.33ممتازممتازمقبولجيد جدإجيدجيد جدإمقبولجيدأرسر

جيد جدإ%49883.00ممتازجيد جدإمقبولممتازمقبولممتازجيد جدإمقبولبسمة دمحم حسن عمرمستجد81215

يمستجد91217
ي أحمد مصطفن

جيد جدإ%52287.00ممتازجيد جدإجيدجيد جدإجيد جدإممتازممتازممتازدنيا مصطفن

جيد جدإ%52086.67ممتازجيد جدإجيدممتازجيد جدإممتازجيدجيدرقية عبد إلنارص أيوبمستجد101220

جيد جدإ%52287.00ممتازممتازمقبولجيد جدإجيدممتازممتازجيد جدإري  هام بدري دمحم عليمستجد111221

جيد جدإ%50283.67ممتازجيد جدإمقبولجيد جدإمقبولجيد جدإجيد جدإجيد جدإزينب حسن عبد إلنعيم ديابمستجد121225

جيد جدإ%51886.33ممتازجيد جدإجيدممتازجيدجيد جدإجيد جدإجيد جدإزينب رفعت أحمد فؤإدمستجد131226

يمستجد141227
ي إلقاضن جيد جدإ%52687.67ممتازجيد جدإجيدممتازممتازممتازجيد جدإجيدزينب عبد إلحارس ركاب 

جيد جدإ%50484.00ممتازجيد جدإجيدممتازمقبولجيد جدإممتازجيد جدإزينب عبد هللا عبد إلعزيز محمودمستجد151228

جيد جدإ%53489.00ممتازممتازجيدممتازجيد جدإممتازممتازجيدسعاد ممدوح عبد إلمطلب دمحممستجد161229

يمستجد171230
جيد جدإ%51986.50ممتازجيد جدإمقبولممتازممتازممتازجيدممتازسعدية عبد إلسيد أحمد مصطفن

وق عبد إلمنعم فتح هللا أسدمستجد181232 جيد جدإ%50383.83ممتازجيد جدإمقبولجيد جدإجيدجيد جدإممتازجيد جدإرسر

ف دمحم صالحمستجد191233 جيد جدإ%52487.33ممتازجيد جدإجيدممتازجيد جدإممتازجيد جدإجيد جدإضجي أرسر
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ي دمحم أحمدمستجد201235
جيد جدإ%52687.67ممتازجيدجيدجيد جدإممتازممتازممتازممتازغادة مصطفن

ن محمودمستجد211236 جيد جدإ%53589.17ممتازممتازجيد جدإممتازجيدممتازممتازجيد جدإفاطمة سيد حسي 

نمستجد221237 جيد جدإ%50784.50ممتازممتازمقبولممتازجيد جدإمقبولممتازجيد جدإفاطمة ممدوح دمحم أمي 

نمستجد231239 جيد جدإ%51686.00ممتازجيد جدإمقبولممتازجيد جدإممتازجيد جدإممتازليلي خالد عباس أمي 

ن ثروت عزيز عبد هللامستجد241240 جيد جدإ%49282.00جيد جدإجيد جدإمقبولممتازمقبولجيد جدإممتازجيد جدإماجدولي 

جيد جدإ%48881.33جيد جدإممتازمقبولممتازجيدجيد جدإجيدجيددمحم شاذلي دمحم عبد إلقادرمستجد251241

جيد جدإ%50684.33ممتازممتازمقبولممتازمقبولممتازممتازجيددمحم عبد إلكريم ضوي بدرمستجد261242

جيد جدإ%49682.67ممتازجيدمقبولجيد جدإمقبولجيد جدإممتازممتازمريم صموئيل سامي جرسمستجد271244

جيد جدإ%52487.33جيد جدإممتازجيدممتازجيد جدإممتازممتازممتازمري  هان محمود علي كميل إلدينمستجد281245

ي دمحممستجد291247 جيد جدإ%50183.50ممتازممتازمقبولجيد جدإجيدممتازجيد جدإجيد جدإمنة هللا دمحم خي 

جيد جدإ%522.587.08ممتازممتازممتازممتازمقبولجيد جدإجيد جدإجيد جدإمها عامر عبد إلغفور دمحممستجد301248

جيد جدإ%50984.83ممتازممتازمقبولجيد جدإجيد جدإممتازجيد جدإجيد نجوي دمحم بحر عوض هللامستجد311250

جيد جدإ%48180.17ممتازجيدمقبولجيد جدإجيد جدإممتازجيدجيدنورهان أحمد رإوي عامرمستجد321251

جيد جدإ%51585.83ممتازجيد جدإجيدممتازجيد جدإممتازجيد جدإجيد جدإ هبة دمحم علي أحمد دمحممستجد331252

جيد جدإ%50984.83ممتازممتازمقبولجيد جدإجيد جدإجيدجيد جدإممتازهدير دمحم حسن عليوةمستجد341253

جيد جدإ%53989.83ممتازممتازجيدممتازممتازممتازممتازممتازهند شحات بشي  غرباويمستجد351255

جيد جدإ%50584.17ممتازجيد جدإمقبولممتازجيدممتازممتازممتازيارإ نرص إلدين أحمد حسنمستجد361256

جيد%47779.50جيدجيد جدإمقبولممتازجيد جدإممتازجيد جدإجيدإلزهرإء عماد سعيد عليباق11204

جيد%46878.00جيدجيد جدإمقبولممتازجيدجيد جدإجيد جدإممتازآية محمود ذكي عجالنمستجد21206

يمستجد31234  عبد إلعزيز إلنوب 
ن جيد%44173.50ممتازمقبولمقبولجيدجيدجيد جدإمقبولمقبولعبد إلرحمن حسي 

نا شهدي شفيق ذكيمستجد41249 جيد%47779.50ممتازجيدمقبولجيد جدإمقبولجيد جدإجيد جدإجيد جدإمي 

جيد%47078.33ممتازجيد جدإمقبولجيدمقبولممتازمقبولجيديوسف حمادة عبد إلرإزق عليمستجد51257

ممتازجيد جدإمقبولجيد جدإجيدجيد جدإجيدغائبأمنية عبد إلقادر فؤإد عبد إلقادرمستجد11205

ن أحمدمستجد21222 ممتازجيد جدإمقبولجيد جدإغائبجيد جدإجيدجيدزبيدة هاشم دمحم حسي 

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومؤيمان عاشور رفاعي دمحممستجد11210

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومأحمد عبد إلمعز عبد إلعزيز عليمستجد21211

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحرومسهام كمال فؤإد دمحممستجد31231
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