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ممتاز72390.375مممججججممججاسماء عادل محمد محمد عبد اللطيف1

ممتاز75694.500مممممممججاسماء محمد عبد الحميد عطيه2

ممتاز74993.625مممممممججامنيه محمد محمد عبد المجيد شراره3

ممتاز73591.875ججممججمممماميره محمد رضا فايز محمد البيلى4

ممتاز74593.125مممممممججايمان اشرف السيد زهران الدمراداش5

ممتاز74993.625مممججممممايه السيد عبد الحميد السيد محمد السيد على6

ممتاز74092.500مممججمممجججهاد  عابد عبد الستار محمد يحيى7

ممتاز72991.125مممججججممجراند عاطف عبد هللا محمد ابو الخير8

ممتاز72991.125ججممججججممججرانيا محمد طلعت ابو زيد الهابط9

ممتاز74693.250ممجمممممزهراء فتوح على عيش10

ممتاز74392.875مممججمممججمحمود مصطفى عبد المطلب حسنين رزق11

ممتاز74392.875مممجمممممى مسعد سعد عبد الوهاب12

جيد جدا64480.500لمجججمملاحمد ابراهيم ابراهيم مصطفى صالح1

جيد جدا67384.125جمجججججممجاحمد محمد عبد الغنى الخالل2

جيد جدا69386.625ججممجججممجاالء يوسف احمد موسى غازى3

جيد جدا65381.625جججججلجممجالسيد محمد السيد مصطفى4
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(12)وعــددهــم // ممـــتاز // طالب ناجحون بتقدير : اوال 

(22)وعــددهــم //  جــيد جـــدا // طالب ناجحون بتقدير : ثانيا
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جيد جدا64380.375جججججلججججمجامانى عالء فاروق السيد صالح5

جيد جدا71289.000ججمججججججمممحبيبه عادل محمود احمد البلتاجى6

جيد جدا71989.875ججممجمممججدعاء مجدى سيف النصر7

جيد جدا67584.375جججججججججججمججريهام محمد محمد عباس8

جيد جدا71489.250ممجججمممججسحر صبرى عبد الجليل محمد القبالوى9

جيد جدا64780.875جججللججممجسعيد محمد عبد الغنى الخالل10

جيد جدا69486.750ججججججججججممججسمر السيدعبد الرحمن ابو الوفا11

جيد جدا70287.750ججمجججمممجسمر عبد القادر عبد القادر عباس بشر12

جيد جدا68585.625ججمججلمممجعبد الكافى يحى ربيع عبد الحكيم13

جيد جدا69186.375ججمجججججممجعبد هللا شعبان المرسى المرسى العزب14

جيد جدا71989.875ججممجمممججفاطمه الزهراء عيد عبد هللا شوشان15

جيد جدا66883.500ججججججمممجفايزه احمد احمد الفقى16

جيد جدا68485.500ججمججمممجمنال عصام ابراهيم عبد القادر17

جيد جدا64780.875ججججلججممجمها محمد على الصيرى18

جيد جدا67984.875ججمملمججمججمى ابراهيم على على موافى19

جيد جدا70588.125ججمملمممججندى محمد فتحى مبروك سعيد20

جيد جدا65682.000مجلجمممجهاله بالل غازى عباس المرسى21
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جيد جدا69186.375مججججمممجهبه محمد رجب على22

دور ثاني بعذرعععععمععامل رزق محمود محمد حميدة1

دور ثاني بمادتينجلضجضججججلهاجر مصطفى زينهم محمد البشلى2

دور ثاني بمادةججججججمممغوفاء محمد زكى الناظر3

(3)طالب لهم الحق في الدور الثاني وعــددهــم : ثالثا


