
 

 

 

 

 التقدير النسبة المجموع اإلسم م

 امتياز 91.46 3201 دعاء حسن حسن الحسانين 1

 امتياز 90.00 3150 هنادي أبو الفتوح يوسف أحمد 2

 امتياز 89.74 3141 أمنية محمد علي أحمد 3

 امتياز 89.69 3139 عبدالعزيز أحمدأسماء عبدالعزيز السيد  4

 امتياز 89.46 3131 ندا فتوح خليل سعد أبو عمر 5

 امتياز 88.91 3112 منه هللا طارق إبراهيم أبو العال 6

 امتياز 88.71 3105 أميره حسن صالح محمود 7

 امتياز 88.66 3103 أيه عبدالمجيد عبدهللا رمضان 8

 امتياز 88.14 3085 عبدالقادرأسماء عبدالقادر السعيد  9

 امتياز 8791 3077 فاطمة رمضان أحمد عفيفي 10

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 التقدير النسبة المجموع اإلسم م

 امتياز 92.51 3668 أسماء محمود محمود البهي عيد 1

 امتياز 92.33 3661 نيره جالل زكي حسن 2

 امتياز 92.18 3595 إيمان محمود علي الداودي 3

 امتياز 92.16 3592 رانيا الشحات مصطفي ابراهيم 4

 امتياز 91.41 3565 مي طارق حامد بدير 5

 امتياز 91.39 3564 خليفة فكريه علي فهمي علي 6

 امتياز 96.77 3546 فاطمة الزهراء محمد مصطفي عبدالجواد 7

 امتياز 96.54 3531 مارينا كامل صبحي بشاره 8

 امتياز 96.41 3526 هاجر عبدالمقصود حسن عطاهللا 9

 امتياز 96.41 3526 وئام جمال عبدالعاطي 16

 امتياز 96.18 3517 أميرة وجيه السيد عبدالعال  11



 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدير النسبة المجموع اإلسم م

 امتياز 93.66 3726 عمر عبدالفتاح عبدالمجيد محمد 1

 امتياز 92.63 3681 خلود عباس عبدالعاطي عباس 2

 امتياز 91.43 3657 محمد عبدالفضيل سعد ابراهيم 3

 امتياز 91.68 3643 محمد مصطفي حسن غازي الشاذلي 4

 امتياز 96.96 3636 صباح رضا ابراهيم درويش 5

 امتياز 96.86 3632 نرمين مسعد سمير محمود 6

 امتياز 96.76 3628 صفاء خالد حيطاوي محمد 7

 امتياز 96.63 3625 هدير صفوت أحمد الطويل 8

 امتياز 96.42 3617 محمد خيري محمد الشرنوبي 9

 امتياز 96.16 3664 زينب أحمد عارف ابراهيم تاج الدين 16



 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدير النسبة المجموع اإلسم م

 امتياز 95.28 3716 أحمد السيد عبدالمطلب إبراهيم الصاوي 1

 امتياز 95.16 3769 ابوزيدنشوي ابراهيم رشوان نصر  2

 امتياز 94.67 3692 عبدهللا محمد عبدالحميد عيسي 3

 امتياز 94.13 3671 ايمان ابوالقاسم ابراهيم عرفه علي 4

 امتياز 94.66 3666 رانيا محمد محمد صقر 5

 امتياز 93.86 3658 اسماء محمد انور الشيخ علي 6

 امتياز 93.11 3631 محمود عبدالرحمن احمد القباني 7

 امتياز 93.68 3636 صفاء صبحي غريب جبر المداح 8

 امتياز 93.63 3628 نورا سعيد جمعه زيان 9

 امتياز 93.66 3627 بسنت عالء محمد زهير البابل 16



 

 

 

 

 

 التقدير النسبة المجموع اإلسم م

 امتياز 92.44 17749 أيه عماد نصر محمد فوده 1

 امتياز 92.42 17745 ريهام حسني عبدالبديع محمد 2

 امتياز 92.35 17733 ريهام علي صبري علي منصور 3

 امتياز 91.99 17663 أميره علي علي األنه 4

 امتياز 91.98 17661 ليلي احمد يحي عبدالوهاب عقل 5

 امتياز 91.76 17619 شيماء ابراهيم كمال عبدالخالق 6

 امتياز 91.46 17561 هدير مصطفي يوسف الخرصاوي 7

 امتياز 91.19 17569 منصور محمود اسماعيلريهام  8

 امتياز 91.18 17568 سماء سعيد احمد محمد مرسي 9

 امتياز 91.16 17493 غاده احمد السيد احمد عباده 16

 

 

 



 

 
 


