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ممتاز72290.250ججمجممممجاحمد محمد امين الشعراوى1

ممتاز72590.625ممجممممججاحمد محمد عبد الحميد محمد يوسف2

ممتاز73692.000مججججمججممماسماء احمد حافظ عبد النبى3

ممتاز73091.250ممجممممماسماء مصطفى محفوظ العدوى4

ممتاز74593.125ممجممممججزينب ابراهيم محمد ابراهيم بدر5

ممتاز72190.125مملممممججسعاد محمد على فهمى على6

ممتاز74493.000ممممججممججشيرين محمد عبد الوهاب على ابو حشيش7

ممتاز76996.125مممممممججشيماء عيد احمد عيد عبدربه8

ممتاز73792.125ممججممممججشيماء مصطفى محمد عبد العزيز ابو الخير9

ممتاز76795.875مممممممجصفاء ابراهيم على  حسن المكاوى10

ممتاز72590.625ممججمججممجفاتن محمد حافظ على يوسف11

ممتاز73191.375ممجممممججفوزى السيد فوزى رمضان12

ممتاز72090.000ججمجمججممجكريم احمد الشوادفى احمد جاد13

ممتاز72390.375ممجمججممجمحمد حميده عوض العربى14

ممتاز72290.250ممججمججممجمحمد رمضان فتحى حسين صالح15

ممتاز74493.000مممممممجمنار محمد مختار العجمى16

ممتاز72290.250ممججمججممجنورهان السيد عبد الرحمن ابراهيم الصيفى17
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جيد جدا71789.625ججمججمججممججاحمد عبد المنعم محمد عكاشه مصبح1

جيد جدا68485.500جمجمجمجماحمد محمد محمد شكر2

جيد جدا66983.625جمجمجمجماحمدى حسن امام محمد طنطاوى3

جيد جدا70888.500مججلمججممججاسماء السيد كامل صقر جمل4

جيد جدا67284.000مجججملممجامين محمد حموده محمد5

جيد جدا70588.125مملمججممجايمان راضى محمد ابراهيم عارف6

جيد جدا70988.625ججمجمممججججايمان مصطفى  يوسف احمد الخرقانى7

جيد جدا71088.750مملمجممججايهاب يوسف محمد الشيمى8

جيد جدا70488.000مججلمججممججبدر ابو العنين محمد ابو العنين9

جيد جدا71389.125مججلمججممججخالد محمد المهدى عطا هللا سالمه10

جيد جدا68685.750مململممججزيان عبد الفتاح محمد محمد11

جيد جدا69086.250جمجمججمجججسالمه صابر احمد محمد عبد الجواد12

جيد جدا68685.750جمجمججمجججسمير احمد محمود وهبد السيد13

جيد جدا71088.750ججمجمججمجججعبده شفيق السيد عقل السيد14

جيد جدا71789.625ججمجممممججعلى احمد محمد احمد حسين15

جيد جدا71188.875ممججمجممجفاطمه شعبان محمود حامد مصباح16

جيد جدا71689.500ممججمججممجفلاير حمدى حسينى جاد الماوى17
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ممضملمعجاسماء طلبه عبد الفتاح القطان1
دور ثاني بعذر ومادة 

بدون عذر

دور ثاني بمادةجمضمجملججعبد الجليل محمد فهمى باشا خير هللا2

دور ثاني بمادةجججضمجمججوليد احمد زكى الجمال3

راسبغغغغغغغغاسماعيل عبد هللا الصباحى محمد1

راسبغغغغغغغغخلود سليمان حسن محمد السماحى2

راسبغغغغغغغغسماح محمد سعد محمد غراب3

(3)طالب لهم الحق في دور سبتمبر وعــددهــم : ثالثا

(3)طالب باقون لالعادة وعــددهــم : رابعا


