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التقديراملجموعالتقديراملجموعالتقديراملجموعالتقديراملجموعالتقديراملجموعالتقديراملجموعالتقديراملجموعالتقديراملجموع

جيــــد33أمتياز44مقبــول29جيــــد33.5جيد جدآ39.5ضعيف24.5جيــــد34مقبــول29.5ابرام سعد ابراهيم سعد وهبه5001

جيــــد36أمتياز46جيد جدآ38.5جيد جدآ40جيد جدآ38جيــــد32.5جيد جدآ39.5جيــــد37ابراهيم الفضلى محمدعبدالحميد الشناوى5002

جيــــد35.5أمتياز47جيد جدآ39جيد جدآ40جيد جدآ41جيــــد35أمتياز43جيــــد37ابراهيم حسن سليمان احمد سالم5003

جيــــد34.5جيد جدآ42جيــــد35جيــــد37مقبــول29مقبــول28جيــــد33جيــــد34احسان منصور ابوالفتح عيسى عيسى5004

جيد جدآ38أمتياز46.5جيد جدآ42جيد جدآ39أمتياز43مقبــول30جيد جدآ41جيد جدآ39احالم عبدالوهاب احمد عبدالمجيد5005

مقبــول28.5جيد جدآ40.5جيــــد33.5جيــــد32.5جيــــد32.5ضعيف21جيــــد35.5مقبــول29احمد السيد عبدالمجيد عبدالمولى5006

مقبــول26مقبــول32جيــــد36جيــــد35جيــــد34ت.رت.رمقبــول27.5ضعيف22.5احمد حسن عوض ابراهيم5007

ضعيف23مقبــول25ضعيف23جيــــد32.5مقبــول29ت.رت.رت.رت.رض جدآ16.5احمد حمدى غريب محمد5008

مقبــول27جيــــد37ضعيف24.5جيــــد34ضعيف23.5ت.رت.رمقبــول26.5مقبــول25.5احمد حمدى محمد السنطاوى5009

مقبــول30جيد جدآ42جيــــد32.5جيد جدآ38جيــــد36.5ضعيف22.5جيــــد33.5جيــــد34.5احمد خالد محمد عبدالمقصودعبدربه5010

مقبــول26جيد جدآ40جيــــد34.5جيــــد37مقبــول31مقبــول27.5مقبــول28.5مقبــول27احمد خالدعبدالحميد محمدعلى الحديدى5011

جيد جدآ38.5أمتياز44جيــــد36جيد جدآ40.5أمتياز42.5جيــــد33أمتياز43.5جيــــد37احمد رجيعه نوفل ابورجيعه5012

مقبــول27.5أمتياز45مقبــول25جيد جدآ38.5جيــــد34.5ضعيف23جيــــد34مقبــول28احمد سعيد محمد فرحات5013

جيــــد36أمتياز46جيــــد37جيد جدآ42جيد جدآ40مقبــول29جيد جدآ41.5جيــــد36.5احمد سعيد محمود سليمان الزينى5014

جيــــد35أمتياز45.5جيد جدآ39.5جيد جدآ39جيد جدآ40جيــــد36جيد جدآ39.5جيــــد34.5احمد شوقى دسوقى فتح هللا الجزار5015

جيــــد36أمتياز44جيد جدآ40.5أمتياز42.5جيد جدآ37.5جيــــد35جيد جدآ39جيــــد34احمد عبدالفتاح محمد حسن على النجار5016

جيــــد35أمتياز47.5جيــــد37جيد جدآ40جيد جدآ40.5جيــــد33.5جيد جدآ40.5جيد جدآ37.5احمد على عبدالعاطى على5017

مقبــول28.5جيد جدآ39.5جيــــد33جيــــد35.5جيــــد36.5ضعيف21.5مقبــول27مقبــول29احمد فوزى صالح مشرف السيد5018

جيــــد33أمتياز44.5جيد جدآ41جيد جدآ39جيــــد36.5مقبــول27.5جيد جدآ39.5جيــــد37احمد كارم محمد عبدالحميد حنوره5019

جيــــد36جيد جدآ39.5جيــــد34.5جيــــد36مقبــول32مقبــول26جيد جدآ40جيــــد37احمد محجوب سعد ابوسيف عبدهللا5020

صحة الحيوان  والدواجن الرقابة الصحية التوليد أمراض مشتركة
أسم الطالب م

املعديةالجراحةالباطنةأمراض الدواجن
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مقبــول31.5أمتياز45.5جيد جدآ41.5جيد جدآ38.5مقبــول31.5جيــــد33.5أمتياز45جيــــد34.5احمد محمد السيد راضى5021

أمتياز43أمتياز48.5أمتياز43أمتياز44.5أمتياز46أمتياز46أمتياز45.5جيد جدآ41.5احمد محمد عبدالباعث احمد صقر5022

جيــــد36.5أمتياز45جيد جدآ38جيد جدآ41أمتياز45.5جيــــد36.5أمتياز43جيــــد36.5احمد محمد عبدالواحد محمد القاضى5023

مقبــول31جيد جدآ41جيد جدآ38.5جيــــد35جيد جدآ38مقبــول30جيــــد34.5مقبــول31احمد محمود حنفى محمود السيد5024

جيد جدآ38.5أمتياز45أمتياز43جيد جدآ41أمتياز46مقبــول31أمتياز44جيد جدآ37.5احمد مصطفي عبدالمقصود مصطفى عسكر5025

ض جدآ19.5جيــــد37مقبــول30جيــــد32.5جيد جدآ40ت.رت.رمقبــول29مقبــول25احمد ممدوح احمد محمد مصطفى عبدالسالم5026

مقبــول27.5جيــــد35مقبــول30.5مقبــول31ضعيف24.5ت.رت.رمقبــول28ضعيف20اروى محسن مبروك فريج5027

جيــــد34جيد جدآ41جيــــد34جيد جدآ37.5جيــــد37مقبــول27.5جيــــد37مقبــول28.5اسامه احمد محمد محفوظ الحفناوى5028

جيــــد34.5أمتياز42.5جيد جدآ40.5جيد جدآ37.5جيــــد37جيــــد33.5جيد جدآ41.5جيد جدآ38اسامه خالد محمد على حسين رمضان5029

جيد جدآ38أمتياز45جيد جدآ41.5أمتياز42.5أمتياز43.5جيــــد33أمتياز47جيد جدآ41.5اسراء احمد ابراهيم عباس5030

مقبــول29جيــــد36جيــــد33مقبــول29.5ضعيف22ت.رت.رمقبــول28مقبــول27.5اسراء اشرف على عماره5031

مقبــول31.5جيد جدآ42مقبــول31مقبــول31.5مقبــول28ت.رت.رمقبــول25.5مقبــول28اسراء امين مختار عويس زيدان5032

مقبــول32جيد جدآ40.5جيد جدآ37.5جيد جدآ37.5جيــــد35ضعيف23جيــــد37جيــــد35.5اسراء رضا مصطفى محمد العجمى5033

مقبــول30أمتياز43جيد جدآ37.5جيد جدآ37.5جيــــد36مقبــول30أمتياز42.5جيــــد32.5اسراء رمضان عبدالستار زيدان متولى5034

جيد جدآ38.5أمتياز46جيد جدآ41جيد جدآ41.5جيد جدآ41.5جيد جدآ40جيد جدآ40جيد جدآ40اسراء شوقى سعيد احمد زويل5035

مقبــول32جيد جدآ39.5جيــــد35جيــــد33جيــــد35.5جيــــد34جيــــد36جيــــد32.5اسراء عبدالحافظ محمودعبد الحميد حجازى5036

جيد جدآ37.5أمتياز44جيد جدآ38جيد جدآ38جيد جدآ39.5جيد جدآ39جيد جدآ41.5جيد جدآ40اسراء عبدالرازق محمود عبدالرازق5037

جيــــد32.5جيد جدآ41جيــــد35جيــــد35مقبــول27.5مقبــول31.5جيــــد37مقبــول31اسراء عبدهللا مصطفى الجندى5038

مقبــول31جيد جدآ38جيــــد32.5مقبــول31ضعيف24.5ت.رت.رجيــــد33مقبــول29.5اسراء فتحى عبدالهادى الشحات5039

جيــــد35أمتياز43جيد جدآ38جيد جدآ37.5جيــــد33مقبــول31جيد جدآ40جيــــد35اسراء فرحات حسن احمد5040
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جيــــد32.5جيد جدآ38.5مقبــول30.5جيــــد35مقبــول30ت.رت.رمقبــول29.5مقبــول28اسراء مبروك رشوان مبروك الكنان5041

مقبــول30.5جيد جدآ40.5جيــــد35.5مقبــول28.5جيــــد34ضعيف23.5مقبــول29.5مقبــول25.5اسراء محمد طنطاوى ابراهيم طه5042

مقبــول32جيد جدآ38.5جيد جدآ38.5جيــــد35.5مقبــول29ضعيف22.5مقبــول30.5مقبــول32اسراء محمد عبدالعليم حامد نميس5043

مقبــول28.5جيد جدآ37.5جيــــد33.5مقبــول32مقبــول28ت.رت.رمقبــول26.5مقبــول26.5اسراء مصطفى طه الشنشورى5044

جيــــد33.5أمتياز43.5جيــــد34جيــــد33.5جيــــد36جيــــد33جيــــد36.5مقبــول28.5اسراء نبوى محمد اسماعيل5045

جيــــد33.5أمتياز44.5جيــــد33.5جيد جدآ38جيد جدآ40ضعيف23جيــــد35.5جيــــد34اسالم احمد محمد احمد محمود القاضى5046

مقبــول32جيد جدآ40جيــــد35جيــــد36.5جيــــد33ضعيف22.5جيــــد35.5مقبــول29اسالم حسين سعيد زغلول5047

مقبــول31.5جيــــد35جيــــد34.5جيــــد36.5جيــــد33ت.رت.رجيد جدآ39مقبــول30.5اسالم سالمه السيد عبدالعزيز الجلجمونى5048

مقبــول26جيد جدآ37.5مقبــول30جيــــد33جيــــد35ت.رت.رمقبــول27مقبــول25.5اسالم صالح كامل قطب حسانين5049

جيد جدآ38.5أمتياز45أمتياز44جيد جدآ40أمتياز45جيد جدآ41أمتياز47.5جيد جدآ42اسالم محمد عبدالحفيظ محمد ابراهيم5050

مقبــول26جيــــد35.5مقبــول32جيــــد34.5مقبــول28ضعيف21.5جيد جدآ41مقبــول26اسالم محمد فتحى سيداحمد خليل5051

مقبــول29.5أمتياز42.5جيــــد32.5مقبــول31جيــــد37ضعيف21جيــــد34.5مقبــول31.5اسما نجيب السيد محمد ابوحمد5052

جيد جدآ41.5أمتياز48.5جيد جدآ40أمتياز43جيد جدآ41.5جيد جدآ37.5أمتياز43.5جيد جدآ40.5اسماء حسنى جزئى عبد الحليم عاشور الناقورى5053

جيــــد35أمتياز44.5جيــــد33جيــــد35جيــــد33.5مقبــول29جيد جدآ40جيــــد35اسماء رمضان عبدالمجيد حسن عمر5054

جيــــد36جيد جدآ41جيــــد33جيــــد34.5جيــــد36.5مقبــول29جيد جدآ40جيــــد34.5اسماء سمير محمد ابراهيم5055

مقبــول25.5جيــــد36مقبــول31.5مقبــول26.5مقبــول28.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول27.5اسماء صالح مبروك عبدالسالم الدقاق5056

مقبــول31أمتياز43جيــــد36جيــــد32.5جيد جدآ38ضعيف23جيــــد34.5جيــــد33.5اسماء عبدالباسط عبدالصمد عبدالتواب5057

جيــــد33.5جيد جدآ37.5جيــــد32.5جيد جدآ37.5جيــــد32.5مقبــول29.5مقبــول32جيــــد32.5اسماء عبدالغنى عبدالمعطى على هيبه5058

جيــــد35.5أمتياز43جيد جدآ38.5جيد جدآ42جيــــد35.5جيــــد36جيــــد37جيــــد33.5اسماء عبدالمقصود مسعود عبدالمقصود5059

مقبــول27.5جيد جدآ38.5جيــــد32.5جيــــد35مقبــول31ضعيف21.5مقبــول27.5مقبــول26.5اسماء على محمد عبدالرحمن العطار5060
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جيد جدآ39.5أمتياز44.5جيد جدآ40.5جيد جدآ38.5جيد جدآ40مقبــول30أمتياز42.5جيد جدآ40.5اسماء فوزى السيد احمد حجازى5061

جيــــد34جيد جدآ38جيــــد35مقبــول31.5جيــــد34.5مقبــول27.5جيــــد34.5مقبــول31اسماء محمد اسماعيل شحاتة5062

جيــــد35.5أمتياز43.5جيد جدآ39جيد جدآ38.5جيد جدآ41.5جيد جدآ37.5جيد جدآ41جيــــد33اسماء محمد عبدالرحمن محمد الزقم5063

مقبــول31.5جيد جدآ40.5جيــــد35.5جيــــد33مقبــول32ت.رت.رجيد جدآ37.5جيــــد33اسماء محمد مرضى عبدالواحد حمدان5064

مقبــول32جيد جدآ39.5جيــــد33جيــــد33.5مقبــول31مقبــول31.5جيــــد33جيــــد33االء أحمد جالل محمد أحمد5065

جيــــد34.5جيد جدآ40.5مقبــول29.5جيــــد35مقبــول28مقبــول26مقبــول31جيــــد33االء حسنى فرج محمد قريطم5066

جيــــد36أمتياز45.5جيــــد36جيــــد37جيــــد34مقبــول29جيــــد35.5جيــــد36.5االء خميس على محمد شلتوت5067

ضعيف22.5جيــــد33.5مقبــول26.5مقبــول30ضعيف23.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول25.5االء سعيد مصرى عطيه ابوسالمه5068

جيــــد34أمتياز45جيد جدآ40.5جيد جدآ40.5أمتياز42.5جيــــد34.5جيد جدآ40جيد جدآ37.5االء عبدالحليم محمد الزاغ5069

جيد جدآ39أمتياز45.5جيد جدآ41.5جيد جدآ39.5جيد جدآ41.5جيــــد33.5أمتياز46.5جيد جدآ41.5االء فتحي محمد السيد  شرابى5070

مقبــول26جيد جدآ39.5مقبــول29مقبــول31.5جيــــد32.5ت.رت.رمقبــول26.5مقبــول26.5االء محمد طلعت عشرى فريج5071

مقبــول32جيد جدآ40مقبــول29.5جيــــد35جيــــد35.5مقبــول27.5جيــــد33.5مقبــول32االء مصطفى الصافى الحمراوى5072

مقبــول31أمتياز43مقبــول32جيــــد32.5جيــــد35.5مقبــول29.5جيــــد36مقبــول29.5السيد حلمى السيد صالح5073

جيــــد33.5أمتياز42.5جيــــد35جيــــد37جيــــد36مقبــول31جيــــد35.5مقبــول31امال نشات حسن عبدالعزيز مصطفى5074

جيــــد36.5أمتياز44.5جيد جدآ41جيد جدآ40جيد جدآ41.5جيد جدآ39جيد جدآ41.5جيد جدآ38.5امانى صالح ابوالمجد بخيت5075

جيــــد33.5أمتياز43.5جيــــد35جيد جدآ38.5جيــــد35مقبــول31جيد جدآ38جيــــد36امل عوض رجب محمدشوشه5076

جيــــد33جيــــد34.5جيــــد34.5جيــــد36جيــــد33.5مقبــول29.5جيــــد32.5جيــــد33امل محمد محمد رمزى عبدالعزيز قطورة5077

جيــــد36أمتياز43.5جيد جدآ37.5جيــــد34.5جيد جدآ40.5جيــــد34جيد جدآ38جيــــد35.5امنيه جمعة كريم صالح5078

مقبــول32أمتياز45جيــــد35.5جيد جدآ39.5جيد جدآ38.5مقبــول29جيــــد36.5جيد جدآ37.5امنيه خيرى صالح الشريف5079

مقبــول30.5أمتياز43.5جيــــد33.5جيــــد33مقبــول32ضعيف23.5جيــــد34جيــــد34.5امنيه عصام عثمان محمد سالم5080
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جيــــد36.5أمتياز45.5جيد جدآ37.5جيد جدآ38جيــــد36.5مقبــول28جيد جدآ41.5جيد جدآ38.5امنيه وحيد محمد ابواليزيد  ابوعادل5081

جيــــد32.5أمتياز42.5جيد جدآ38.5جيد جدآ38جيد جدآ40.5ضعيف22.5جيد جدآ40جيــــد35.5امير اسماعيل محمد علي جنادي5082

جيــــد34.5أمتياز43جيــــد37جيــــد35جيد جدآ38.5مقبــول31.5جيــــد37جيــــد34.5اميره ابوبكر عبدالرازق المكى5083

جيد جدآ40أمتياز47.5جيد جدآ41.5جيد جدآ41.5جيد جدآ38.5جيد جدآ41.5أمتياز45أمتياز43اميره احمد احمد محمود الزعم5084

مقبــول27جيد جدآ41.5مقبــول29.5جيــــد36جيــــد33ضعيف21مقبــول26.5ضعيف24اميره خالد احمد عبد الغنى حماد5085

مقبــول28.5جيد جدآ41.5جيد جدآ37.5جيد جدآ39.5جيــــد35.5مقبــول29جيــــد35.5جيــــد33اميره عطيه بسيونى عطيه حسن5086

جيد جدآ37.5أمتياز47جيد جدآ39جيد جدآ39جيــــد35.5جيد جدآ39جيد جدآ41جيــــد36اميره على محمد الفقى5087

جيــــد34.5أمتياز46.5جيــــد37جيد جدآ42جيد جدآ41جيــــد33.5أمتياز42.5جيد جدآ38امينه أحمد ابراهيم السيد غالى5088

ضعيف21جيــــد35.5جيــــد34غغض جدآ18ت.رت.رضعيف24.5مقبــول25.5انتصار السعيد عبدالجواد قطب5089

مقبــول32جيد جدآ41.5جيــــد36جيــــد34.5جيــــد33ضعيف24.5جيــــد35.5جيــــد33.5ايات محمود رياض محمود مخلوف5090

مقبــول28.5جيد جدآ40.5مقبــول31.5مقبــول29.5مقبــول32ضعيف23مقبــول30.5جيــــد32.5ايرينى غالى توماس غالى حبش5091

مقبــول28جيــــد37مقبــول31.5مقبــول28.5مقبــول28ت.رت.رمقبــول26.5مقبــول26.5ايمان خيرى حسن محمد5092

مقبــول30.5جيد جدآ41مقبــول31.5مقبــول31مقبــول28.5ضعيف24مقبــول29.5مقبــول31ايمان عاطف حلمى محمد عيسى5093

مقبــول29.5جيد جدآ39.5مقبــول31.5مقبــول31مقبــول26ت.رت.رمقبــول32ضعيف24.5ايمان كامل عبدالحفيظ عبدالسميع شلبى5094

جيــــد36أمتياز43.5جيــــد36.5جيــــد35مقبــول27.5مقبــول30جيــــد34مقبــول32ايمان محمد السيد بسيونى الجندى5095

جيــــد34جيد جدآ41مقبــول29جيــــد34.5مقبــول29.5ت.رت.رجيد جدآ38جيــــد33.5ايمان محمد عبدالمقصود مصطفى عبدالال5096

مقبــول32أمتياز46جيد جدآ38جيــــد33.5مقبــول32ت.رت.رجيد جدآ38جيــــد33.5ايمن حمدى عبدالحكيم محمد خليل5097

جيــــد34جيد جدآ37.5جيــــد33مقبــول31.5مقبــول28.5ضعيف23.5مقبــول32مقبــول31ايه السيد السيد احمد شهاب5098

مقبــول28.5جيد جدآ38جيــــد35.5جيــــد35مقبــول31مقبــول25.5جيــــد32.5مقبــول29ايه رجب احمد بابرس5099

جيــــد32.5أمتياز43.5جيــــد35جيــــد36.5مقبــول30.5ضعيف23جيــــد37جيــــد32.5ايه صالح احمد جنيدى5100
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جيــــد35أمتياز42.5جيــــد35.5جيــــد33.5جيــــد33مقبــول30جيد جدآ39.5جيــــد34.5ايه عبدالعزيز عبداللطيف الحبال5101

جيد جدآ38.5أمتياز43.5جيد جدآ40جيد جدآ39.5جيد جدآ40جيد جدآ37.5أمتياز44.5جيد جدآ40ايه عبده ابوالعنين حسين ابوالعنين5102

جيــــد34.5أمتياز44جيــــد37جيــــد35.5جيــــد36.5جيــــد34جيد جدآ37.5جيــــد37ايه فهمى فؤاد على5103

جيد جدآ37.5أمتياز45جيد جدآ40.5جيد جدآ41.5جيد جدآ38.5مقبــول28جيد جدآ42جيد جدآ40.5ايه كرم توفيق سليمان5104

مقبــول31.5جيــــد35.5جيــــد33مقبــول32مقبــول28ضعيف23مقبــول30.5مقبــول32ايه محمد حسن على حسن5105

مقبــول28جيــــد35ضعيف24.5مقبــول31مقبــول32ت.رت.رمقبــول25ضعيف20.5باسل حسين محمد البسومى5106

جيــــد34جيــــد37مقبــول28.5جيــــد34مقبــول29.5مقبــول25.5جيــــد33.5مقبــول27بسمه عبدالنبى محمد عفيفى النمر5107

جيــــد35.5أمتياز43.5جيــــد34.5جيــــد35مقبــول32مقبــول25جيــــد37جيــــد35.5بسمه يحيى محمد الحداد5108

جيد جدآ37.5أمتياز43جيــــد37جيــــد36جيــــد35.5ضعيف24جيــــد36.5جيــــد32.5بسنت خالد كمال عبدالمجيد حسن5109

جيــــد34أمتياز44جيد جدآ37.5جيــــد33.5مقبــول31.5مقبــول31جيــــد33جيــــد33.5بسنت راضى عبدالنبى االصولى5110

جيــــد34.5أمتياز45جيــــد35.5جيــــد36جيــــد36مقبــول29.5جيــــد35.5جيــــد33.5تقى محمد حنفى المصرى5111

جيــــد33جيد جدآ41.5جيــــد34جيــــد36جيــــد36مقبــول29جيــــد36جيــــد33.5جهاد احمد رجب مرسى حمده5112

مقبــول31جيد جدآ40.5مقبــول31جيــــد32.5مقبــول27مقبــول26.5جيــــد34.5جيــــد33جهاد عاطف فرج محمد فرج سالمه5113

جيــــد33.5جيد جدآ40جيد جدآ38جيــــد33.5جيــــد34.5ضعيف22جيد جدآ40جيــــد33جهاد عبدالفتاح ثابت عبدالفتاح عبدالعال5114

مقبــول29جيد جدآ39.5مقبــول32مقبــول28.5مقبــول28.5ت.رت.رمقبــول31.5مقبــول32جوزيف نبيل رزق يوسف5115

جيــــد33جيد جدآ41جيــــد34جيد جدآ39مقبــول30مقبــول25.5جيــــد33.5جيــــد34حسناء السيد محمود احمد زيد5116

جيد جدآ41أمتياز46أمتياز44.5أمتياز47أمتياز42.5أمتياز46.5أمتياز45جيد جدآ41.5حسنى عبدالقادر عبدالعزيز على الساعدى5117

جيــــد35.5أمتياز43جيــــد33جيد جدآ37.5جيــــد33ت.رت.رمقبــول29مقبــول30.5خلود فرج شيخون مهدى عسران5118

جيــــد32.5جيد جدآ41جيــــد32.5جيــــد36.5جيــــد36مقبــول26.5جيد جدآ39مقبــول30داليا رشاد محمد عبدالرازق5119

جيــــد35أمتياز43جيــــد36.5جيد جدآ40جيــــد35.5مقبــول29.5جيــــد35مقبــول32دعاء احمد حسين مصطفى التحفة5120
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جيــــد34أمتياز42.5جيد جدآ37.5جيــــد35جيــــد36.5مقبــول29جيــــد35.5جيــــد33دعاء حسبو جالل عبدالرحمن حسبو5121

مقبــول25جيد جدآ41.5جيــــد34.5مقبــول28.5جيد جدآ39ضعيف20.5مقبــول27ضعيف22.5دعاء فوزى محمود اسماعيل5122

جيد جدآ40أمتياز43.5جيد جدآ37.5جيد جدآ41جيــــد37مقبــول30.5جيد جدآ41جيد جدآ39.5دنيا السعيد محمد محمد الصردى5123

جيــــد35أمتياز46جيــــد36.5جيد جدآ40جيد جدآ41.5جيــــد34.5جيد جدآ38.5جيد جدآ38دولت حسن على عبدالخالق5124

جيد جدآ39.5أمتياز46جيد جدآ40.5جيد جدآ37.5جيــــد37جيــــد36أمتياز43.5جيــــد37دينا سامى عبدالرازق ابراهيم عيسى5125

جيد جدآ41أمتياز46.5أمتياز44جيد جدآ42أمتياز46أمتياز45أمتياز44أمتياز42.5دينا محروس عبدالعليم ابراهيم طنطاوى5126

جيــــد33.5أمتياز45جيد جدآ37.5جيد جدآ39.5جيد جدآ40جيــــد36أمتياز43جيــــد36رانيا زكريا فتحى الزقيطى5127

جيــــد33جيد جدآ41جيــــد36.5مقبــول30مقبــول27.5ضعيف23.5جيــــد36.5مقبــول26.5رفيده عبدهللا احمد عبد الكريم الخولى5128

جيد جدآ39.5أمتياز47جيد جدآ41.5أمتياز43جيد جدآ39.5جيــــد32.5جيد جدآ41.5جيــــد37رقيه سعدهللا احمد محمد احمد5129

جيد جدآ38.5أمتياز47.5جيد جدآ41.5جيد جدآ41أمتياز45جيــــد36أمتياز44جيــــد35.5رقيه محمد محمد أحمد عطا5130

ضعيف24جيد جدآ38جيــــد32.5مقبــول27.5جيــــد33ت.رت.رضعيف22.5مقبــول25رمضان حجاج عيدابراهيم غازى5131

جيــــد34.5أمتياز44.5جيد جدآ38جيد جدآ40جيد جدآ37.5جيــــد34جيد جدآ39جيــــد36رنا احمد عبدالسالم عبدالحميد رمضان5132

جيــــد34جيد جدآ40جيد جدآ39جيــــد34.5جيــــد33مقبــول29جيد جدآ38.5جيــــد35رنا مصطفى عبدالحليم مصطفى الديب5133

جيــــد33جيد جدآ42جيد جدآ37.5جيــــد36جيــــد32.5مقبــول26.5جيد جدآ37.5جيــــد35روان صبرى بسيونى محمد ابورحيم5134

جيــــد32.5جيد جدآ41جيد جدآ38جيــــد32.5جيــــد34ت.رت.رجيــــد32.5مقبــول28رويدا كرم عبدالقادر عبدهللا5135

مقبــول30.5جيد جدآ41.5جيــــد33.5جيــــد33.5جيــــد35جيــــد33جيــــد35.5جيــــد32.5رويده محمد ابراهيم بدوى5136

جيــــد35أمتياز42.5جيــــد35.5جيد جدآ37.5جيد جدآ39.5جيــــد33جيد جدآ38جيــــد36ريم صابر احمد محمد5137

جيــــد36.5أمتياز43جيد جدآ40جيد جدآ41جيد جدآ38.5جيــــد36.5أمتياز42.5جيــــد35.5ريهام احمد السيد ابراهيم عبيد5138

جيــــد36.5أمتياز43جيد جدآ39.5جيد جدآ38جيد جدآ37.5مقبــول28.5مقبــول31.5جيــــد34ريهام خالد احمد يس احمد5139

ضعيف24.5جيــــد36مقبــول31.5مقبــول30جيــــد32.5ت.رت.رمقبــول26.5ضعيف22ريهام عبدالمنعم زكريا عبدالمنعم الصاوى5140
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مقبــول32جيد جدآ39.5مقبــول32مقبــول27.5مقبــول27ضعيف23جيــــد32.5مقبــول28.5ساره أحمد على محمد البهوفى5141

مقبــول32جيد جدآ40.5جيــــد34مقبــول31.5جيــــد33.5مقبــول28.5جيــــد35جيــــد33.5ساره رجائى محمد دسوقى كامل شرف5142

مقبــول28جيد جدآ41.5جيــــد34مقبــول30مقبــول29.5مقبــول25.5مقبــول31مقبــول28.5ساره عبدالبارى عبدالصادق الشامخ5143

مقبــول26جيد جدآ41مقبــول25مقبــول31مقبــول30.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول31ساره على ابراهيم دعبيس5144

مقبــول29.5أمتياز43مقبــول31.5جيــــد33مقبــول27ت.رت.رمقبــول30مقبــول27ساره على حسن يوسف طلبه5145

جيد جدآ40أمتياز46.5جيد جدآ41.5جيد جدآ38.5أمتياز44.5جيــــد36.5جيد جدآ41جيد جدآ40ساره محمد محمود طلبه عبدالنبى5146

جيــــد36جيد جدآ39جيد جدآ38.5مقبــول31.5جيــــد32.5مقبــول29جيــــد36.5جيــــد36.5ساره محمود حمزه الديب5147

جيــــد32.5جيد جدآ40.5جيــــد35.5مقبــول30مقبــول31مقبــول26.5جيــــد32.5مقبــول31.5سعده احمد محمد زقزوق5148

غغغغغغغغغغغغغغغغسلمى ابراهيـم محمد جالل الدين ابراهيـم شكر5149

جيــــد34أمتياز45.5جيــــد36جيد جدآ37.5جيــــد36جيــــد36.5جيد جدآ42جيــــد35.5سمر منصور عبدالصادق سعدغويزى5150

مقبــول31جيد جدآ38.5مقبــول30مقبــول32جيــــد32.5ت.رت.رمقبــول29مقبــول25.5شيرين احمد محمد النجار5151

مقبــول27.5جيــــد35.5جيــــد32.5مقبــول32مقبــول30.5ت.رت.رمقبــول26مقبــول27شيماء ابراهيم محمد شرف الدين5152

مقبــول31.5جيد جدآ41مقبــول32جيــــد35جيــــد33.5مقبــول25جيــــد35.5جيــــد33.5شيماء حمدى مبروك محمد جغمان5153

جيد جدآ37.5أمتياز47جيد جدآ41.5جيد جدآ40جيد جدآ42جيــــد32.5جيد جدآ42جيــــد35.5شيماء شعبان يوسف ابراهيم الديب5154

مقبــول28.5جيــــد37مقبــول31.5مقبــول30مقبــول30ضعيف21.5مقبــول28.5مقبــول29.5شيماء عاطف محمود عبدالحليم5155

جيــــد32.5جيد جدآ39.5جيــــد35مقبــول30.5مقبــول31ضعيف23.5جيــــد34مقبــول28شيماء فؤاد عبداللطيف  ابوالنضر5156

جيــــد34.5أمتياز46.5جيد جدآ41جيد جدآ41.5أمتياز43جيد جدآ42جيد جدآ40.5جيد جدآ39.5صبرى محمد محمد رمضان5157

جيــــد34أمتياز43.5جيــــد35مقبــول29.5جيد جدآ40مقبــول28جيد جدآ38جيــــد32.5صفاء محمود على السنور5158

مقبــول26.5أمتياز42.5مقبــول31مقبــول29.5جيــــد32.5ت.رت.رمقبــول26.5مقبــول28.5ضحى احمد جمعه عبد ربه غانم5159

جيــــد34.5جيد جدآ38جيــــد33جيــــد33جيد جدآ40.5مقبــول29.5جيــــد35جيــــد32.5ضحى صبحي مصطفى ابوزيد5160
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مقبــول27.5جيــــد36جيــــد32.5مقبــول31مقبــول29.5ضعيف21.5جيــــد33مقبــول28.5ضحى على سعيد على حسن5161

ض جدآ19.5جيد جدآ38.5مقبــول28مقبــول32مقبــول30ت.رت.رت.رت.رضعيف24.5عبدالرحمن ابوسيف ناجى صابر5162

مقبــول30أمتياز46جيــــد34جيــــد35جيد جدآ37.5مقبــول26.5جيد جدآ41.5جيــــد36.5عبدالرحمن احمد السيد محمد ابوداهش5163

جيد جدآ38أمتياز45.5جيد جدآ39جيد جدآ39.5جيد جدآ42جيــــد37جيد جدآ41.5جيد جدآ38عبدالرحمن اسامه محمد الفيشاوى5164

جيــــد33.5أمتياز44.5جيد جدآ41جيــــد37جيد جدآ38جيــــد35.5جيد جدآ41.5جيــــد35.5عبدالرحمن السيد اسماعيل ابوكبشه5165

جيد جدآ40أمتياز49أمتياز43أمتياز43.5أمتياز43جيد جدآ40.5أمتياز45جيد جدآ41.5عبدالرحمن امين عبدالفتاح السيد البنا5166

مقبــول27.5جيــــد36.5مقبــول30.5مقبــول31.5جيــــد35.5ضعيف21جيــــد33مقبــول30عبدالرحمن بدر ابراهيــــــــم الصباغ5167

جيــــد35.5أمتياز46جيــــد35جيد جدآ39جيد جدآ42مقبــول28جيد جدآ40جيد جدآ37.5عبدالقوى ابراهيم عبدالقوى محمد النقيب5168

مقبــول27.5مقبــول32مقبــول29جيــــد34.5جيــــد34ضعيف22مقبــول31.5مقبــول28عبدهللا كامل اسماعيل عامر جاب هللا5169

جيــــد33.5أمتياز43.5جيــــد35جيــــد34جيد جدآ39.5مقبــول29جيــــد33.5جيــــد32.5عبدهللا مختار عبدهللا جعفر5170

مقبــول25.5جيــــد32.5مقبــول30.5مقبــول28.5مقبــول29مقبــول25مقبــول26مقبــول26عبير جمال احمد باهى ابوعلفة5171

ضعيف20.5مقبــول31مقبــول30مقبــول27.5ضعيف21.5ت.رت.رضعيف20ضعيف20عبير حسنى محمد محمد عرفان5172

جيــــد34.5جيــــد37جيد جدآ40جيــــد37جيد جدآ38.5مقبــول28.5جيد جدآ37.5جيد جدآ37.5عثمان السيد بكر محمد5173

جيــــد37أمتياز43جيد جدآ40جيد جدآ39جيــــد36.5جيد جدآ41أمتياز42.5جيد جدآ38.5عزيزه رمضان محمد فضل هللا خليفة5174

جيــــد33جيــــد35.5جيــــد34.5مقبــول29مقبــول31ضعيف24.5مقبــول31مقبــول30عال جمعه عبداللطيف عبد العاطى5175

جيــــد35.5جيد جدآ39.5جيد جدآ38.5جيد جدآ39.5جيــــد33.5مقبــول29.5جيــــد33.5مقبــول32عال عصام خيرت السيد محمد5176

ضعيف24مقبــول30مقبــول27مقبــول31جيــــد32.5ضعيف21مقبــول25.5ضعيف24.5عالء شعبان فتح هللا عبدالغنى عثمان5177

مقبــول30.5أمتياز44.5جيــــد36.5جيد جدآ37.5جيد جدآ39.5ضعيف22.5جيــــد37جيــــد35على السيد قطب شهاب5178

مقبــول26مقبــول30جيــــد34جيــــد33.5جيــــد33.5ت.رت.رمقبــول26.5مقبــول31.5علياء عالءالدين عبدالباسط جاد5179

مقبــول28جيــــد33.5مقبــول30مقبــول31مقبــول26.5ت.رت.رمقبــول26مقبــول27عمر على عبدالمنعم حسن عالءالدين5180
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مقبــول32جيــــد34.5مقبــول26.5جيــــد33.5مقبــول31.5ت.رت.رضعيف24.5مقبــول29.5عمر عوض محمود على جاد5181

مقبــول25.5جيــــد32.5مقبــول27.5مقبــول29.5ضعيف22.5ت.رت.رت.رت.رض جدآ19.5عمراسامه سعيد حافظ عبدهللا5182

جيــــد37أمتياز43.5جيد جدآ38جيد جدآ38جيد جدآ41.5مقبــول28.5جيد جدآ40.5جيــــد34.5عمرو عيد محمود محمد على5183

جيد جدآ41جيد جدآ40أمتياز47أمتياز42.5أمتياز43.5أمتياز45.5أمتياز49.5أمتياز43.5عمرو محمد مصطفى حسين5184

جيــــد34.5جيد جدآ40.5جيــــد34مقبــول31.5مقبــول28ت.رت.رمقبــول30.5مقبــول30.5غاده رجب رزق النقراشى5185

جيــــد33.5مقبــول30.5جيــــد36.5مقبــول32مقبــول29ضعيف23.5جيــــد32.5مقبــول31غاده محمد شحاتة عطيه مبارك5186

جيــــد34جيد جدآ41جيــــد33.5جيــــد34جيد جدآ39ضعيف23مقبــول32مقبــول29فاتن عوض السعيد على شتا5187

جيــــد35جيــــد36.5جيد جدآ38جيد جدآ38جيد جدآ37.5مقبــول31.5جيد جدآ38جيــــد35فاطمه ابراهيم فتحى محمد زعير5188

جيــــد36.5أمتياز43.5جيــــد36.5أمتياز43جيد جدآ38.5جيــــد35جيد جدآ39.5جيــــد35فريدة حسن حسين عبدالواحد5189

جيــــد37أمتياز48جيــــد37جيد جدآ39.5جيــــد35مقبــول29جيد جدآ38جيــــد33.5كرستينا وليم وهبة سعد5190

جيــــد34أمتياز45مقبــول31جيــــد34.5جيد جدآ39.5مقبــول30.5جيــــد36جيــــد33كرم احمد عبدالكريم رفاعى5191

جيــــد35أمتياز43.5جيــــد35جيــــد36جيــــد36.5ت.رت.رجيد جدآ39جيــــد33كريم عوض على شتا5192

جيــــد34جيد جدآ38.5مقبــول32مقبــول32جيــــد35مقبــول31جيــــد32.5مقبــول32لمياء على محمد عبدالمطلب5193

مقبــول29.5جيد جدآ39مقبــول32مقبــول30.5مقبــول29مقبــول26جيــــد33مقبــول27لمياء مسعد احمد الصعيدى5194

مقبــول27جيد جدآ39.5مقبــول32مقبــول29مقبــول26.5ت.رت.رضعيف24.5ضعيف23.5مادونا عادل اسعد ابراهيم اسعد5195

جيــــد35أمتياز45.5جيد جدآ37.5جيد جدآ37.5جيــــد36جيــــد32.5جيد جدآ38.5مقبــول32محمد ابواليزيد مصطفى محمد قاسم5196

مقبــول28.5جيد جدآ38.5مقبــول30.5جيــــد34جيــــد33مقبــول25مقبــول31.5مقبــول27.5محمد ابوطالب محمد ابوطالب5197

جيــــد33أمتياز46جيد جدآ42جيد جدآ42جيد جدآ41.5جيــــد32.5أمتياز42.5جيد جدآ39.5محمد احمد عباس محمد عباس5198

مقبــول27.5جيــــد36مقبــول28.5مقبــول32مقبــول28.5ضعيف21.5ضعيف22.5ضعيف23محمد احمد محمد موسى عيسى5199

مقبــول30جيد جدآ38.5جيد جدآ38.5جيــــد36أمتياز42.5مقبــول26.5مقبــول28.5جيــــد33.5محمد اشرف مجاهد مخمير5200
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ضعيف22.5مقبــول31مقبــول30.5مقبــول26.5مقبــول27.5ت.رت.رت.رت.رضعيف22محمد السيد طه ماضى5201

جيــــد35.5أمتياز42.5جيد جدآ38.5جيد جدآ40جيــــد34.5مقبــول32جيــــد37جيــــد35.5محمد السيد عبدالحميد أحمد5202

جيــــد35.5أمتياز42.5جيد جدآ40جيد جدآ41جيد جدآ37.5جيد جدآ37.5جيد جدآ40جيد جدآ38.5محمد حامد عبدالجيد عيد عطا5203

جيــــد33جيد جدآ38مقبــول31جيــــد33مقبــول31ت.رت.رمقبــول27.5مقبــول30.5محمد حسن خيرى حسن5204

جيــــد36.5أمتياز44.5جيد جدآ38.5جيــــد37جيد جدآ40مقبــول26جيد جدآ41.5جيــــد35محمد حمدى محمد قريطم5205

مقبــول31جيد جدآ41مقبــول31مقبــول32جيــــد34ت.رت.رمقبــول25.5مقبــول27.5محمد زكى سليمان داود قمح5206

مقبــول30.5جيد جدآ39مقبــول30.5جيــــد35جيــــد36مقبــول27.5جيــــد34مقبــول32محمد سعيد عبدالعزيز شلش5207

مقبــول27جيد جدآ38مقبــول26.5جيــــد35جيــــد34.5مقبــول26مقبــول27مقبــول30.5محمد سالمه رضوان حميده5208

جيد جدآ40أمتياز47.5جيد جدآ39.5جيد جدآ41.5أمتياز43.5جيــــد32.5جيــــد37جيــــد37محمد سالمه محمد عبدالحميد5209

مقبــول25.5جيد جدآ39مقبــول30جيــــد33مقبــول27مقبــول28.5مقبــول26.5مقبــول31.5محمد سيف النصر محمد حسن القزق5210

مقبــول27جيد جدآ39مقبــول30.5جيــــد32.5مقبــول27.5ت.رت.رمقبــول26.5ضعيف23.5محمد صبرى حسن العطار5211

مقبــول25.5مقبــول32مقبــول29مقبــول25.5مقبــول25ت.رت.رمقبــول25.5مقبــول25محمد عبدالمنعم عبداللطيف محمد عياد5212

مقبــول32جيــــد35.5جيد جدآ40.5جيــــد36جيد جدآ37.5مقبــول31.5مقبــول28.5مقبــول32محمد عطية رجب عطيه هاللى5213

مقبــول31جيــــد36مقبــول28.5مقبــول31جيــــد35مقبــول27مقبــول27.5جيــــد33محمد عالءالدين محمد شعبان5214

جيد جدآ38.5أمتياز48جيد جدآ39.5جيد جدآ38جيد جدآ40.5جيد جدآ41أمتياز45جيد جدآ39محمد كامل عبدالعزيز حجازى5215

جيــــد32.5جيد جدآ41جيــــد34جيد جدآ40.5جيــــد37مقبــول30.5جيــــد35جيــــد32.5محمد كمال خليفه احمد حامد5216

مقبــول31جيد جدآ39مقبــول30.5مقبــول29.5مقبــول26ضعيف22.5مقبــول30مقبــول28.5محمد محمد انور محمد يونس5217

مقبــول30جيــــد36مقبــول29.5جيــــد32.5جيــــد33.5ت.رت.رمقبــول31.5مقبــول27.5محمد محى ممدوح سالم الديب5218

جيــــد33جيد جدآ39.5جيــــد33مقبــول30.5جيــــد32.5مقبــول32جيد جدآ39.5مقبــول32محمود عادل احمد محمد5219

مقبــول30جيد جدآ41مقبــول32جيــــد32.5مقبــول27ضعيف21مقبــول30مقبــول28.5محمود عبدالغنى محمد عبدالغنى ابراهيم5220
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جيد جدآ39أمتياز46جيد جدآ40جيد جدآ41.5جيد جدآ37.5مقبــول30.5جيد جدآ40جيد جدآ39.5محمود مبروك سعيد شرف سالمه5221

ضعيف24.5جيــــد34.5ضعيف23مقبــول31مقبــول27ضعيف20ضعيف24.5مقبــول27.5محمود محمد احمد مصباح جاد5222

جيــــد33أمتياز42.5جيــــد35.5جيد جدآ38مقبــول32ضعيف24أمتياز43جيــــد37محمود محمود السيد الشيخ5223

ضعيف24.5مقبــول27.5جيــــد35مقبــول30.5مقبــول25.5ت.رت.رمقبــول30.5مقبــول25محمود مرسى عطيه عوض الجعو5224

مقبــول28جيد جدآ39.5جيــــد33مقبــول32ضعيف23.5ت.رت.رضعيف24.5ضعيف23.5محمود ممدوح محمد على زيتحار5225

جيد جدآ39أمتياز46.5جيد جدآ38.5جيد جدآ40جيد جدآ41جيد جدآ39أمتياز44.5جيد جدآ41مروه محمد ابراهيم الرمادى5226

جيــــد34أمتياز44.5جيــــد32.5جيــــد33جيــــد36.5ت.رت.رجيــــد35.5جيــــد32.5مروه ممدوح احمد محمد ربيع5227

مقبــول27.5جيــــد35مقبــول25مقبــول28.5مقبــول26.5ت.رت.رمقبــول26مقبــول25مروى سعيد محمد ضيف محمد5228

جيد جدآ39.5أمتياز44.5جيد جدآ38.5أمتياز44.5جيد جدآ42جيــــد32.5أمتياز42.5جيد جدآ39مريم فتحى هاشم فتيانى5229

مقبــول25جيــــد35.5مقبــول27.5جيــــد33.5مقبــول31.5ضعيف21.5ضعيف21مقبــول28مسعد محمد عبدالمنعم مسعد5230

جيــــد32.5جيد جدآ41جيــــد37جيد جدآ38جيــــد35مقبــول29.5جيــــد36جيــــد35مصطفى جمال عبدهللا على ناجى5231

مقبــول29أمتياز47جيــــد33مقبــول32جيد جدآ40.5مقبــول32جيد جدآ37.5مقبــول30.5مصطفى عبدالعال سعد محمد عبدالعال5232

جيــــد33.5أمتياز42.5جيــــد34.5جيد جدآ40.5جيــــد34.5مقبــول28.5جيد جدآ38جيــــد34منار عوض شوقى عبدالقادر5233

جيد جدآ40أمتياز46.5جيــــد37جيد جدآ40جيد جدآ39جيد جدآ38جيد جدآ40جيد جدآ38منار فكرى عبدالمجيد بدرى ابوعيد5234

جيد جدآ37.5أمتياز45.5جيد جدآ42جيد جدآ41.5جيد جدآ41.5جيد جدآ39جيد جدآ41.5جيد جدآ38.5منال شعبان على حسبو الخولى5235

أمتياز43.5أمتياز49.5أمتياز43أمتياز45جيد جدآ41أمتياز47.5أمتياز46.5أمتياز42.5منى السيد متولى جمعة عاشور5236

ضعيف22.5جيد جدآ39.5مقبــول27.5جيــــد33مقبــول29ت.رت.رمقبــول26.5مقبــول25.5مها عبدالحليم حسن الطواب5237

مقبــول31جيد جدآ39.5مقبــول28.5جيــــد32.5جيــــد33ت.رت.رمقبــول31.5مقبــول27مونيكا فيليب ميخائيل مرقص فوزى5238

مقبــول30.5أمتياز42.5مقبــول29.5مقبــول31.5مقبــول25ت.رت.رمقبــول29.5مقبــول28.5مى عزالدين عطيه محمد حميده5239

جيــــد34أمتياز46جيد جدآ37.5مقبــول31.5جيــــد35.5مقبــول31.5جيد جدآ41.5جيد جدآ37.5مياده محمد محسن أبراهيم5240
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مقبــول32أمتياز42.5مقبــول31جيــــد34مقبــول31ضعيف23.5مقبــول29.5مقبــول32ميرفت رمضان عبدالحليم محمد عزب5241

جيــــد37أمتياز45جيد جدآ37.5جيد جدآ39جيد جدآ39جيــــد33جيــــد37جيــــد34ناريمان عيدالسعيد احمد سليم5242

مقبــول28.5جيد جدآ39.5مقبــول29.5مقبــول32مقبــول28.5مقبــول25مقبــول31.5مقبــول26ناريمان محمد قطب سالم5243

جيــــد36أمتياز44جيــــد34.5جيــــد34.5جيد جدآ38مقبــول27جيد جدآ42جيد جدآ37.5ندا خالد احمد حسين على5244

مقبــول30.5جيــــد36مقبــول31.5جيــــد34.5جيــــد37مقبــول28جيد جدآ37.5مقبــول29.5ندا ياسر يوسف يوسف حجاج5245

جيــــد33.5جيد جدآ40.5جيــــد33.5جيــــد34ضعيف24.5ضعيف22.5مقبــول31مقبــول32ندى سمير محمود عبدالمجيد شهاوى5246

جيــــد34.5جيد جدآ41جيــــد36جيد جدآ38.5جيد جدآ40مقبــول28جيــــد37جيــــد35نرمين ناصر عبدالحميد على5247

مقبــول29جيد جدآ39مقبــول27مقبــول30.5مقبــول28.5ت.رت.رمقبــول26.5ضعيف24نسرين شوقى عبدالمولى مصطفى محرم5248

جيد جدآ39أمتياز42.5جيد جدآ37.5أمتياز42.5جيد جدآ38جيــــد33أمتياز42.5جيد جدآ37.5نهى اسامه محمد احمد غازى البنا5249

مقبــول32جيد جدآ41.5جيــــد35جيد جدآ37.5جيد جدآ38جيد جدآ38جيد جدآ41.5جيــــد34نهى فوزى محمد عمر احمد5250

جيــــد35.5جيد جدآ40.5جيــــد35.5جيــــد35جيــــد34.5مقبــول30جيــــد36.5جيــــد32.5نهى محمد يسرى احمد خليل5251

مقبــول31جيد جدآ41.5جيــــد37جيــــد32.5جيد جدآ39مقبــول26.5مقبــول32مقبــول30.5نور عادل رزق زغلول5252

جيــــد34.5جيد جدآ41جيــــد37جيــــد34.5جيــــد32.5ت.رت.رمقبــول31مقبــول30نورهان اسامه حسن مطاريد5253

جيــــد32.5أمتياز42.5جيــــد34مقبــول31.5مقبــول30مقبــول27.5مقبــول31.5مقبــول29نورهان رافع احمد عبد الجابر رافع5254

جيد جدآ39أمتياز46جيد جدآ41جيد جدآ41أمتياز44.5جيــــد33.5أمتياز43جيد جدآ40نورهان طارق مصطفى كمال المحالوى5255

مقبــول29جيــــد36.5مقبــول30.5جيــــد34.5جيــــد36.5مقبــول27.5جيــــد32.5مقبــول29نورهان عادل محمد ابراهيـــــــــم زلط5256

جيــــد32.5جيد جدآ41جيــــد35.5جيــــد33مقبــول26.5ت.رت.رمقبــول30.5مقبــول31نورهان كامل احمد كامل النشار5257

جيــــد37جيد جدآ41.5جيد جدآ38جيد جدآ39جيد جدآ39جيــــد34.5أمتياز42.5جيــــد35.5نورهان محمد صابر درويش طايع5258

جيــــد35.5أمتياز44جيــــد36.5جيــــد34.5جيد جدآ38.5مقبــول28جيــــد35.5جيــــد36.5نورهان ناصر جالل محمد موسى5259

جيــــد36.5أمتياز42.5جيد جدآ39.5جيــــد34جيد جدآ40ت.رت.رجيد جدآ38.5جيــــد35نيره طارق فوزى قلفط5260
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مقبــول28جيــــد35.5مقبــول29مقبــول28مقبــول29.5ت.رت.رضعيف23مقبــول29هاجر احمد محمد السيد5261

جيــــد34أمتياز43جيــــد34.5جيد جدآ39.5جيــــد33مقبــول26جيــــد34مقبــول29هاله سعد قطب ابوطالب5262

مقبــول29جيد جدآ41.5مقبــول29.5مقبــول30جيــــد34.5ضعيف21مقبــول26.5مقبــول28.5هبه عاطف محمد العبساوى5263

جيــــد32.5أمتياز43جيد جدآ37.5جيــــد34جيد جدآ40مقبــول28.5جيــــد34.5مقبــول30.5هبه ياسين عبدالفتاح متولى عشوش5264

جيــــد33أمتياز43.5جيــــد35.5جيــــد35جيــــد34مقبــول28.5جيــــد36.5مقبــول29.5هدير محمد حسن عبدالمولى شاهين5265

مقبــول29جيد جدآ37.5مقبــول31.5جيــــد35.5مقبــول31ت.رت.رضعيف23.5مقبــول25هشام سمير السعيد خليل سالم5266

جيــــد36أمتياز45جيــــد37جيد جدآ37.5جيد جدآ41جيــــد34جيد جدآ41جيد جدآ37.5هند فتحى حمزه عمرى بركات5267

جيــــد36أمتياز45جيــــد36جيــــد37جيــــد36مقبــول26جيــــد37جيــــد35هند محمد عبدالعزيزعيد شحاته5268

جيــــد36جيد جدآ41.5جيــــد33جيــــد36جيد جدآ40.5ضعيف24.5مقبــول31مقبــول28وسام اشرف محمد ابو زيد ابوعطا5269

جيد جدآ38أمتياز46.5جيد جدآ41.5جيد جدآ41.5جيد جدآ40.5مقبــول31جيد جدآ42جيد جدآ37.5والء صبرى طه عبدالقوى الخوسكى5270

مقبــول26.5جيد جدآ38.5مقبــول30.5مقبــول29.5جيــــد34.5ت.رت.رضعيف24مقبــول28ياسمين احمد عبدالفتاح على عبيد5271

مقبــول30جيد جدآ37.5مقبــول29.5جيــــد34.5مقبــول29مقبــول25مقبــول31.5مقبــول31.5ياسمين شحاته محمد ابوالريش5272

جيــــد33.5أمتياز46جيــــد35جيد جدآ40.5جيد جدآ39جيد جدآ40.5جيد جدآ39.5جيد جدآ37.5ياسمين عبدالرحيم محمد حسن5273

جيــــد36أمتياز43.5جيــــد36جيــــد36جيــــد36ضعيف24جيد جدآ40جيــــد33ياسمين مبروك محمد سعيد سالمه5274

جيــــد36جيد جدآ40.5مقبــول32جيد جدآ39.5جيد جدآ40مقبــول27جيد جدآ40.5جيــــد34ياسمين محمد بسيونى محمد حربى5275

جيد جدآ40.5أمتياز44جيــــد36.5جيد جدآ37.5جيد جدآ40.5مقبــول31.5أمتياز43.5جيــــد36ياسمين محمود عبدالحليم حميده جلقاف5276

جيــــد34.5جيد جدآ38مقبــول31جيــــد33مقبــول32ت.رت.رجيــــد32.5مقبــول27.5ياسمينا مسعد يوسف ايوب جنيدى5277

جيد جدآ38أمتياز45.5جيد جدآ39.5أمتياز44جيد جدآ37.5جيد جدآ39.5أمتياز47.5أمتياز43يوسف شعبان خميس ابراهيم الصباغ5278

جيد جدآ39أمتياز47أمتياز44أمتياز45.5أمتياز44جيد جدآ38أمتياز47جيد جدآ41.5يوسف محمود كمال عبدالقوى عيسى5279

مقبــول27جيــــد35مقبــول30جيــــد33.5مقبــول29.5ضعيف23مقبــول28.5مقبــول27يونس حسام الدين يونس دراز5280
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مقبــول25س نجاحةناجحس نجاحةناجحس نجاحةناجحس نجاحةناجحس نجاحةناجحس نجاحةناجحض جدآ14.5محمد اسامه شحاتة عبدالحميد5281
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