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ضعيف21.5مقبــول28مقبــول27.5مقبــول25.5مقبــول30جيــــد35.5مقبــول30.5ابتسام يحيى عبد المنعم البشبيشى4001

مقبــول29.5مقبــول30.5جيــــد33مقبــول29.5مقبــول31جدآ جيد40مقبــول31.5ابراهيم ربيع ابراهيم زيدان4002

مقبــول27جيــــد33.5مقبــول31.5مقبــول30.5مقبــول32أمتياز45جدآ جيد37.5ابراهيم محمد ابراهيم شبل الخولى4003

ضعيف22.5مقبــول29ضعيف22.5ت.رت.رمقبــول26ت.رت.رضعيف20احمد حمدى غريب محمد4004

جدآ جيد39جدآ جيد40جدآ جيد42.5جدآ جيد39.5جدآ جيد42جدآ جيد42.5جدآ جيد39.5احسان شعبان محروس عباس قمح4005

ضعيف23جيــــد34مقبــول30ت.رت.رمقبــول29.5مقبــول30مقبــول30احمد اسامة فوزى هنداوىنعيم4006

ضعيف20مقبــول29.5مقبــول25مقبــول25ضعيف20.5جدآ جيد39ضعيف24احمد عاطف عباس محمد أحمد4007

جدآ ض17.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف24جدآ جيد42مقبــول26.5احمد عبد الحليم دياب الحباك4008

ضعيف21.25مقبــول31مقبــول26.5مقبــول27.5مقبــول26.5جيــــد33مقبــول27احمد محمد عبدالوهاب محمد عطيان4009

ضعيف24مقبــول29.5مقبــول25مقبــول27.5جيــــد35.5جدآ جيد43مقبــول26احمد محمد عبدالعاطى ابراهيم على4010

ضعيف22مقبــول28.5مقبــول26جيــــد32.5جيــــد36جيــــد34جدآ جيد37.5احمد محمد عطية عوض محمود4011

ضعيف24.25مقبــول27.5مقبــول26مقبــول27.5جيــــد34.5جدآ جيد41مقبــول29احمد محمد لطفى بركات4012

ت.رت.رت.رت.رضعيف21مقبــول25ضعيف21.5جدآ جيد39ت.رت.راحمد محمود حنفى محمود السيد4013

مقبــول30مقبــول31.5مقبــول31جيــــد34جيــــد35.5جدآ جيد40جيــــد36احمد محمود محمود مصطفى بدر4014

مقبــول28جيــــد35ضعيف20مقبــول26مقبــول27جيــــد35مقبــول31.5احمد السعيد اسماعيل حماد4015

ضعيف21.75مقبــول29.5مقبــول25جيــــد33.5مقبــول29جيــــد34.5مقبــول31.5اروى ممدوح محمد حسن محمد4016

ضعيف22.5مقبــول28ضعيف22.5مقبــول28مقبــول29.5مقبــول31.5مقبــول31.5اسراء احمد ابو الفتوح على القطورى4017

مقبــول25.5جيــــد36.5مقبــول26.5مقبــول30.5جيــــد35جيــــد34جيــــد36اسراء أحمد على الحلفاوى4018

ضعيف23جيــــد34.5مقبــول31مقبــول29.5جيــــد36جيــــد34جدآ جيد37.5اسراء حسن ابراهيم محمد على زايد4019

مقبــول26.5ت.رت.رمقبــول25مقبــول26.5مقبــول29.5مقبــول29مقبــول27.5اسراء سامى عبد الرازق رميح4020

مقبــول28.5جيــــد36جيــــد34.5جيــــد33جيــــد37جدآ جيد37.5جيــــد37اسراء على شحاتة على البرادعى4021

ت.رت.رجيــــد32.5ت.رت.رت.رت.رضعيف22مقبــول26.5مقبــول25اسراء محمد سمير عبد الونيس عبدهللا4022

مقبــول25.75جيــــد35جيــــد33.5مقبــول28جيــــد36جيــــد36.5جيــــد36اسراء محمد شحاتة المشد4023

مقبــول29.5مقبــول30.5جيــــد36جيــــد33.5جيــــد36.5جدآ جيد41.5جيــــد36.5اسراء محمد فايز اسماعيل أحمد السقا4024

مقبــول30.5جيــــد32.5مقبــول30.5مقبــول31.5مقبــول32جدآ جيد40جيــــد33اسالم محمد محمد مصطفى العليمى4025

جدآ جيد39.75جدآ جيد38.5جيــــد36.5مقبــول31.5جيــــد36.5جدآ جيد38.5جدآ جيد41.5اسالم يحيى محمد فهمى خليل4026

ضعيف24.25مقبــول28مقبــول25.5مقبــول29مقبــول32مقبــول29جيــــد35اسماء السعيد جابر السعيد أحمد خلفه4027

مقبــول25جيــــد33مقبــول32مقبــول31.5جدآ جيد37.5جدآ جيد37.5جيــــد36اسماء ايهاب عصمت غنيمى4028

مقبــول26.5مقبــول29.5مقبــول29.5جيــــد33جدآ جيد37.5جدآ جيد41.5جيــــد33اسماء رمضان فرج الصباغ4029

ضعيف23مقبــول28.5ت.رت.رمقبــول26مقبــول29ت.رت.رضعيف24اسماء رضا جمعه خميس4030

ت.رت.رمقبــول28جدآ ض19مقبــول25جيــــد32.5جدآ جيد41.5ضعيف23.5اسماء سامى عبد المقصود على سرحان4031

مقبــول27.5مقبــول30.5جيــــد34.5مقبــول32مقبــول32جدآ جيد39.5جيــــد34اسماء سعد محمد عبد المعطى مشالى4032

مقبــول28.5جيــــد35مقبــول31جيــــد32.5جيــــد35.5جدآ جيد41جيــــد36اسماء محمد احمد محمود القراجى4033

جدآ ض19جيــــد37ت.رت.رمقبــول30.5جيــــد32.5جدآ جيد38.5مقبــول29.5اسماء يوسف محمد يوسف زيادى4034

ضعيف24.5مقبــول29.5مقبــول29.5مقبــول30مقبــول31.5جدآ جيد42.5مقبــول31.5أالء البدرى محمد عبد الغنى على4035

ت.رت.رمقبــول31.5ت.رت.رت.رت.رضعيف24مقبــول31ضعيف23.5أالء سعيد مصرى عطية أبو سالمه4036

ت.رت.رمقبــول30ضعيف24مقبــول25مقبــول30.5مقبــول27مقبــول26.5أالء سمير على عبادىرشوان4037

ضعيف21.5مقبــول29.5مقبــول28.5مقبــول27.5مقبــول31.5مقبــول30.5مقبــول30.5السيد عبدالحليم حسن الطواب4038

جيــــد35.75جيــــد35.5جيــــد37جيــــد37جدآ جيد39أمتياز47جيــــد34الشيماء محمد فتحى سعد4039

مقبــول30.5جدآ جيد39جدآ جيد38مقبــول32جدآ جيد41أمتياز46جيــــد37امانى خميس فتوح ابراهيم ابراهيم4040

ضعيف24.5جدآ جيد37.5ضعيف21.5مقبــول27.5مقبــول30.5جدآ جيد41.5مقبــول31.5امانى مسعد عبد اللطيف خاطر4041

ضعيف24.5مقبــول28مقبــول25.5مقبــول32جيــــد35جدآ جيد38جيــــد33.5امنيه حصافى السيد قاسم4042

مقبــول25.5مقبــول27مقبــول31مقبــول32جيــــد34جيــــد34جيــــد33.5اميرة بدر حسن محمد الزوادى4043

فيرولىجيافارماكىلىجيا
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           الكليه عميد

محروس السيد أسامه. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكليه وكيل

اللقانى فوزى هانى. د.أ
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ت.رت.رت.رت.رضعيف20.5مقبــول25مقبــول29ضعيف21ضعيف23.5اميرة صالح محمود ابراهيم ابو العنيين4044

ضعيف21.5ت.رت.رضعيف23مقبــول25مقبــول29مقبــول30مقبــول27.5اميرة عبد المحسن محمد القاضى4045

مقبــول26.75مقبــول28.5مقبــول28مقبــول27جيــــد35جدآ جيد39.5مقبــول30.5اميرة على عبد البارى على ابراهيم4046

ضعيف23مقبــول30مقبــول27.5جيــــد32.5مقبــول32جدآ جيد41.5جيــــد33.5اميرة مختار محمد السيد حماد4047

ضعيف23.25مقبــول28.5مقبــول27.5مقبــول27.5مقبــول27.5جيــــد34جيــــد32.5انتصار عطية على قنديل4048

ت.رت.رت.رت.رت.رت.رمقبــول25مقبــول25.5جيــــد32.5مقبــول25.5اية احمد بسيونى احمد الكومى4049

جدآ جيد39.5أمتياز43.5أمتياز43.5جيــــد37جدآ جيد37.5أمتياز45.5جيــــد35.5اية احمد عوض موسى جزر4050

ضعيف22.5مقبــول29ضعيف21.5مقبــول26مقبــول25.5مقبــول30مقبــول27اية محمد جابر عاشور4051

مقبــول25.5مقبــول28مقبــول29مقبــول28.5جدآ جيد38.5أمتياز45مقبــول32اية محمد عبد العظيم محروس4052

ضعيف23.25مقبــول28.5مقبــول29.5مقبــول30.5مقبــول32جدآ جيد38مقبــول30اية ياسر النحاس عطية4053

ضعيف24ت.رت.رمقبــول31.5مقبــول31مقبــول29جيــــد35مقبــول31.5ايمان اشرف محمد عبد الوهاب خفاجى4054

ت.رت.رمقبــول32ضعيف22.5جيــــد34مقبــول28مقبــول30.5ضعيف24ايمان السعيد حسن عرفة4055

ضعيف21.5مقبــول29ت.رت.رمقبــول28مقبــول26جيــــد34.5مقبــول27.5ايمان خالد زكى عسران4056

مقبــول29مقبــول30.5مقبــول29جيــــد33جيــــد32.5جدآ جيد39جيــــد33.5ايمان صبحى عبد الستار مرسى4057

جدآ جيد40.5جدآ جيد39.5جدآ جيد38جيــــد34جدآ جيد38جدآ جيد42جدآ جيد39.5ايمان فتوح احمد أحمد المهدى4058

ت.رت.رمقبــول29.5جيــــد33مقبــول25مقبــول32جيــــد37مقبــول26.5ايمان نبيل محى الدين سليمان أبوالخير4059

مقبــول26.75جدآ جيد40.5مقبــول31.5مقبــول29.5جدآ جيد37.5جيــــد32.5مقبــول27.5بسمة الصاوى محمد ابراهيم عطيوه4060

مقبــول28جدآ جيد38.5مقبــول31.5مقبــول26.5مقبــول31جدآ جيد41جيــــد34.5بسمة على عبد هللا السيد4061

ضعيف22.5ت.رت.رضعيف22مقبــول28.5مقبــول27.5مقبــول30.5مقبــول29.5بسنت محمد عوض الحوفى4062

ضعيف23.25مقبــول29.5مقبــول27مقبــول26ضعيف23جدآ جيد42.5مقبــول30.5تونى ميالد ميخائيل غبلاير4063

ضعيف21.5مقبــول30مقبــول26.5مقبــول28جيــــد34.5مقبــول32جيــــد33.5جهاد السيد كامل السيد4064

ضعيف20.5مقبــول27.5ت.رت.رمقبــول25مقبــول31.5مقبــول32مقبــول31.5جهاد فتحى عبد الفتاح عوف4065

ضعيف21.5مقبــول28.5مقبــول27.5مقبــول26مقبــول30جيــــد35مقبــول28.5جهاد محمد بشير طه شرف4066

جدآ ض19جيــــد32.5ضعيف23مقبــول25ضعيف24.5مقبــول29مقبــول28حسام محمد رتيب عبد اللطيف4067

جدآ ض15.5ت.رت.رجدآ ض15.5ت.رت.رجدآ ض15جدآ ض10ت.رت.رحسام حسن عبده برغش4068

جدآ ض17.5مقبــول29.5جدآ ض19مقبــول25مقبــول25.5ضعيف22.5ضعيف23حسام مسعد فتح هللا ابراهيم فتح هللا4069

مقبــول29.5جيــــد35جيــــد34مقبــول25جيــــد32.5جدآ جيد39جيــــد33حسن جمال حسين الجندى4070

جيــــد35جدآ جيد38.5جدآ جيد40جدآ جيد38.5جيــــد36.5أمتياز43.5جدآ جيد39.5دعاء عبد اللطيف على الصباغ4071

مقبــول26.25جيــــد37جيــــد33جيــــد32.5جدآ جيد37.5جدآ جيد37.5جدآ جيد38.5دينا احمد عصمت احمد4072

ت.رت.رمقبــول27.5جدآ ض19مقبــول25جيــــد32.5مقبــول28.5مقبــول25دينا جمال احمد البسومى4073

ت.رت.رمقبــول28.5ضعيف21مقبــول25ت.رت.رجيــــد37مقبــول26.5دينا عالء عبداللطيف الشوره4074

ضعيف20مقبــول30.5ت.رت.رمقبــول29مقبــول25جيــــد35.5مقبــول27.5رانا احمد محمد شعبان جادالحق4075

مقبــول26مقبــول29.5جيــــد33مقبــول31جدآ جيد38.5جيــــد35جيــــد34رانيا رجب زايد رشوان حسين فراولو4076

ضعيف21.25مقبــول32مقبــول29.5ت.رت.رجيــــد33جيــــد32.5مقبــول30.5رضوى محمد احمد محمد حسن4077

ت.رت.رجيــــد37مقبــول25مقبــول26مقبــول28مقبــول29.5مقبــول32رنا مصطفى محمد العربى الزلبانى4078

مقبــول25.75جيــــد36مقبــول31.5مقبــول28.5جيــــد35جدآ جيد42جيــــد35.5رويدا طه ابراهيم السيد السماليجى4079

جيــــد34مقبــول31جيــــد32.5جيــــد36جيــــد36.5جدآ جيد41.5جدآ جيد38ريهام عبد البارى محمد محمد وهدان4080

مقبــول28.5جيــــد35مقبــول31.5مقبــول31جيــــد36.5أمتياز44.5جدآ جيد37.5زينب محمد حسين محمد شلبى4081

ضعيف20.5مقبــول25.5ضعيف23ضعيف20مقبــول30.5جيــــد35.5مقبــول32سارة الشحات محمد زقزوق4082

مقبــول28.25جيــــد36.5جيــــد34.5جيــــد37جيــــد36.5جدآ جيد40.5جيــــد37سارة حمدى محمد بهنسى4083

جيــــد34.25جيــــد33جيــــد33جيــــد32.5جيــــد33.5جدآ جيد42.5جيــــد35سارة سعد رمضان محمود برانى4084

ضعيف23.5جيــــد33مقبــول25.5مقبــول30.5مقبــول31مقبــول29.5مقبــول31.5سارة صالح محمد الطايفى4085

مقبــول26.5مقبــول30مقبــول27.5مقبــول30.5مقبــول32جيــــد33.5جيــــد34.5سارة عطية نصر محمود عطية سليمان4086
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جدآ ض17.5ت.رت.رمقبــول25مقبــول25مقبــول31.5مقبــول29.5مقبــول31سارة عالء الدين محمد كامل بلتاجى4087

ضعيف24.5مقبــول28.5مقبــول27مقبــول31.5مقبــول32جيــــد36.5جيــــد36سارة محمد بدوى عمرعمر القطقاط4088

ضعيف24.5ت.رت.رمقبــول29مقبــول25مقبــول30مقبــول26جيــــد35.5ساره محمود فتحى الزلوعه4089

مقبــول31.25جدآ جيد39.5جيــــد35.5جيــــد32.5جدآ جيد40.5جيــــد35جدآ جيد37.5سعاد أحمد السيد محمد محمدالخراشى4090

ضعيف23.25مقبــول29.5مقبــول29.5ت.رت.رمقبــول32مقبــول25جيــــد35سلمى عبد المنعم محمد حلبى4091

مقبــول28.25مقبــول28.5مقبــول30مقبــول31جيــــد32.5جدآ جيد41مقبــول32سلمى مجدى عوض جمعة جوده4092

ضعيف24مقبــول31.5مقبــول30.5مقبــول28مقبــول32جيــــد36مقبــول30.5سماء حسين نعيم عمارة4093

ضعيف22.75ت.رت.رضعيف23مقبــول29مقبــول31.5مقبــول30.5جيــــد33.5سمر صالح فهمى عبد العزيزمحمد4094

مقبــول28جيــــد33.5جيــــد32.5مقبــول31جدآ جيد37.5جدآ جيد40.5جدآ جيد39سمر عبد الحميد محمد أبوالمجد بركة4095

مقبــول27مقبــول31.5مقبــول29.5مقبــول26.5مقبــول30.5مقبــول32جيــــد33.5سمر محمد عطية درويش4096

مقبــول28.75جيــــد33مقبــول31.5مقبــول31جيــــد35.5جدآ جيد40.5جدآ جيد37.5سمر يحيى محمود اسماعيل4097

جيــــد34جيــــد36جيــــد36.5جيــــد33.5جدآ جيد39.5جدآ جيد41.5جيــــد36.5سميه محمد رجب فوده4098

ضعيف23مقبــول27.5مقبــول25مقبــول26.5مقبــول28.5مقبــول30.5جيــــد32.5سهام كرم محمد اسماعيل مشعل4099

مقبــول29.5جدآ جيد40جدآ جيد38.5جيــــد35جيــــد37جيــــد37جدآ جيد38شرين عبد الحميد حسن البنا4100

مقبــول25.5مقبــول31.5مقبــول25مقبــول25مقبــول29.5مقبــول28.5جيــــد33.5شرين محمود رمضان محمود خليفه4101

مقبــول26.5جيــــد33.5جدآ جيد38.5مقبــول25جيــــد35.5جدآ جيد38.5جيــــد35.5شيماء ابراهيم محمد ابراهيم النكالوى4102

مقبــول29.5مقبــول30جيــــد32.5جيــــد32.5جيــــد32.5مقبــول30جيــــد34شيماء ابراهيم محمد السيد دراز4103

ضعيف23.5مقبــول31مقبــول26.5جيــــد33جيــــد36مقبــول29.5جيــــد36.5شيماء درويش نصرعبدالنبى درويش4104

مقبــول26مقبــول30مقبــول30.5مقبــول27.5مقبــول29جدآ جيد39.5جيــــد36.5صبحى عبد الكريم بريك عبد العاطى4105

ضعيف21.5جيــــد34.5ضعيف23مقبــول26مقبــول29.5مقبــول32مقبــول28.5صفاء عباس عيسى محمد موسى4106

مقبــول29.75جدآ جيد39جيــــد33جيــــد34.5جيــــد36جدآ جيد38.5جيــــد36.5صفاء عبد السالم عبد هللا سعيد4107

ضعيف21مقبــول31.5ضعيف23جيــــد32.5ضعيف23مقبــول29.5ضعيف23صفوت عبد الحميد طه على الزهيرى4108

ضعيف24مقبــول29.5مقبــول26مقبــول27مقبــول27مقبــول31.5مقبــول32عايده السيد زهقنا ابوالمجد4109

ضعيف23جيــــد33.5ضعيف24.5مقبــول28مقبــول25.5جيــــد36مقبــول29عبد الحميد رضا مرسى حسن عبده4110

مقبــول26.75جيــــد35مقبــول28مقبــول31مقبــول28جيــــد34مقبــول32عبد الرحمن خالد محمد ضياء الدين4111

ضعيف21جيــــد32.5مقبــول25مقبــول28مقبــول28.5جيــــد32.5جيــــد34عبد الرحمن طلعت انس محمد حسب هللا4112

ت.رت.رمقبــول28ضعيف24مقبــول25مقبــول28مقبــول28.5مقبــول30عبد هللا ابوبكر عبد الغنى السيد بركات4113

ضعيف22.75مقبــول30.5ت.رت.رمقبــول25.5مقبــول26.5مقبــول32مقبــول30عبدهللا محمد محمد اسكندر4114

ت.رت.رمقبــول29ت.رت.رمقبــول25ضعيف24جيــــد33.5مقبــول27عبدهللا مصطفى شعبان على أبوعوف4115

مقبــول28.75جيــــد35.5مقبــول28مقبــول32جيــــد36جدآ جيد42.5جدآ جيد39.5عصام على عطية طة عماش4116

ضعيف23جيــــد32.5ضعيف24.5مقبــول28.5مقبــول30.5جيــــد35جيــــد37عفاف عالء الدين عبد السالم حجازى4117

مقبــول26.25مقبــول27.5مقبــول25.5مقبــول31جيــــد33.5جيــــد37مقبــول30علياء رافت ابراهيم على نعمه4118

مقبــول27جيــــد35مقبــول32جيــــد34.5جيــــد33جيــــد36جيــــد35عمر مصطفى ابراهيم الرصد4119

جدآ جيد38جدآ جيد42.5جدآ جيد43جيــــد36أمتياز44.5أمتياز49.5جدآ جيد41.5عمرو محمد السيد جنيدى4120

ضعيف20.25مقبــول29.5ضعيف21مقبــول25ضعيف21مقبــول28.5مقبــول25.5عمرو محمد على عبد الحميد البهنساوى4121

ضعيف23.5مقبــول29ضعيف24مقبــول29مقبــول27مقبــول30مقبــول29.5غاده محمود حسن على ابراهيم4122

ضعيف21.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول25مقبــول28.5جيــــد34.5مقبــول28فايزة ممدوح خليل مصطفى الدناصورى4123

ضعيف22ت.رت.رت.رت.رمقبــول25ضعيف24مقبــول30ضعيف23.5فاطمة الزهراء محمود محمد الطنانى4124

جدآ ض18.5جيــــد34.5ضعيف22مقبــول25مقبــول28جيــــد36.5مقبــول32كريستى روميل نسيم سعد4125

ضعيف20.5مقبــول29ت.رت.رمقبــول25مقبــول28جيــــد36.5مقبــول31كريم خالد محمد نوار4126

مقبــول26.25مقبــول30جيــــد34.5مقبــول25جيــــد32.5جدآ جيد41.5جيــــد35.5لمياء محمد احمد محمد سويف4127

مقبــول29جيــــد35جيــــد33.5مقبــول25جيــــد35جدآ جيد41.5جدآ جيد38محروسة عبد الحميد ابراهيم صفار4128

مقبــول28.5جدآ جيد40.5جيــــد36مقبــول30.5جيــــد35جدآ جيد42جيــــد35.5محمد جمال يوسف محمد شخبه4129
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مقبــول28.25جدآ جيد38.5مقبــول30.5جيــــد34.5جيــــد35جدآ جيد39.5جيــــد34محمد زكريا جمعة شحاتة أبويوسف4130

ت.رت.رمقبــول28.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رمقبــول28.5ت.رت.رمحمد سميرمحمد نور حسن4131

ضعيف24.5جدآ جيد41مقبــول30مقبــول28جيــــد36.5جيــــد35مقبــول29.5محمد صبحى ابراهيم المصرى4132

مقبــول29.25مقبــول29.5مقبــول29.5جيــــد35جيــــد35.5جيــــد35.5جيــــد37محمد صالح محمود حجازى4133

ضعيف21مقبــول29مقبــول28.5مقبــول25.5مقبــول29.5جيــــد35مقبــول27محمد طه على القصاص4134

ضعيف21.5جيــــد35ضعيف24.5مقبــول26.5ضعيف23.5مقبــول27جيــــد32.5محمد عبد العاطى مسعود شلبى4135

جدآ ض13.5مقبــول31مقبــول29جدآ ض17.5مقبــول28جيــــد33.5مقبــول25.5محمد عبد الغنى عبد العزيز كشك4136

ضعيف21مقبــول27ت.رت.رجدآ ض16.5ضعيف22مقبــول25.5جدآ ض19محمد ماهر عبدالرؤف4137

ت.رت.رمقبــول28.5ت.رت.رمقبــول25جدآ ض19.5جدآ ض18.5ت.رت.رمحمد مخلص محمد عبد اللطيف أبوموسى4138

مقبــول25.5مقبــول27.5مقبــول26.5مقبــول25مقبــول25.5مقبــول25.5مقبــول30محمد مكرم جمال الدين شاكر4139

ضعيف21.5مقبــول27.5مقبــول31.5مقبــول29مقبــول31.5جدآ جيد37.5مقبــول32محمود ابراهيم ابراهيم الطباخ4140

جدآ ض17مقبــول30.5ضعيف24ضعيف21مقبــول29مقبــول32مقبــول27.5محمود احمد عوض محمد على4141

مقبــول31.5جيــــد32.5مقبــول30.5مقبــول31جيــــد33.5جدآ جيد41.5جيــــد36.5محمود حبشى عبد السالم عبدة محمد عالم4142

جدآ ض19.5مقبــول30.5ضعيف24.5مقبــول26.5مقبــول28مقبــول32مقبــول29.5محمود صالح هيبة منشاوى4143

مقبــول28.25مقبــول30مقبــول29.5جيــــد34.5مقبــول30.5جدآ جيد37.5جيــــد32.5محمود صالح محمد عبد الواحد على4144

مقبــول28.75جيــــد36جيــــد34.5مقبــول31.5جدآ جيد39.5جيــــد33جيــــد36.5محمود مبروك عبد القادر محمد4145

ضعيف24مقبــول29مقبــول26.5مقبــول27.5جيــــد32.5جيــــد34جيــــد33مروة خالد محمد شرعان4146

مقبــول30.5مقبــول30.5مقبــول28.5جيــــد35مقبــول31جيــــد36.5جيــــد33مروة سمير عبد الخالق الطنيخى4147

مقبــول25.5مقبــول32ضعيف24.5مقبــول28جيــــد35جيــــد35جيــــد36.8مصطفى سعد على محبوب4148

مقبــول27.5مقبــول29.5مقبــول27مقبــول28مقبــول31.5جيــــد32.5مقبــول26.5مصطفى عادل مصطفى ابراهيم صالح4149

مقبــول25.5جيــــد33مقبــول29.5مقبــول30مقبــول32جدآ ض0جدآ جيد39.5منار عادل صبرى محمد شبل4150

ضعيف21.75مقبــول30.5ت.رت.رمقبــول26.5جدآ جيد38.5جيــــد33جيــــد33.5منار محمد صالح عبد الرازق4151

ت.رت.رمقبــول28ت.رت.رمقبــول26.5مقبــول29مقبــول32مقبــول29منة هللا اشرف محمود التيتى4152

ضعيف24.5مقبــول31.5مقبــول27.5جيــــد32.5جيــــد33.5مقبــول28جيــــد36.5منة هللا جمال عبدالنبى االسكندرانى4153

ت.رت.رمقبــول31.5مقبــول25مقبــول25مقبــول26مقبــول27مقبــول28مها رمضان عبد الحميد حسن عالم4154

ضعيف23.5ت.رت.رضعيف24مقبــول30.5مقبــول26.5جيــــد33.5مقبــول32مها محمد فتحى الشراكى4155

جدآ جيد37.5أمتياز44جدآ جيد42.5جيــــد36.5جدآ جيد40.5جيــــد37جدآ جيد41مها هيبة فتح هللا احمد بدر4156

مقبــول29.25جدآ جيد40جيــــد35مقبــول25جدآ جيد39جيــــد33.5جيــــد35.5مهند عصام عبدالعظيم على جمال الدين4157

ضعيف21مقبــول28.5ضعيف23مقبــول25.5مقبــول31.5مقبــول29.5مقبــول30.5مى جمال محمد محمد فرج4158

ضعيف21.25مقبــول31مقبــول25.5مقبــول25مقبــول31جيــــد33جيــــد34ميادة نجاح احمد السيد الحوشى4159

مقبــول31.25جدآ جيد40جيــــد33جيــــد33جيــــد36أمتياز45.5جدآ جيد38نادية حمدى سعد رضوان4160

ضعيف20.25مقبــول32مقبــول28مقبــول25جيــــد35جيــــد33.5جيــــد35نانسى حسن محمد عبد القادرغانم4161

مقبــول30مقبــول31.5مقبــول31.5جيــــد33.5مقبــول31.5جيــــد35جيــــد35.5ناهد رفعت هليل عبده هليل4162

ضعيف23.75جيــــد33مقبــول28.5مقبــول25مقبــول30.5جيــــد33مقبــول29ندى عبدالجيد محمد عبدالجيد مسعود4163

ت.رت.رت.رت.رمقبــول25.5مقبــول25.5مقبــول30مقبــول32جيــــد33.5ندى محمد محمد شيحة4164

مقبــول27.75جيــــد33.5جيــــد33.5مقبــول28.5جيــــد36جيــــد35.5جيــــد35.5نورهان لطفى احمد الزكى النجار4165

جدآ جيد38.25جدآ جيد41أمتياز44جدآ جيد41.5جدآ جيد37.5أمتياز45.5جدآ جيد43هبة السعيد محمد يوسف الصيحى4166

مقبــول30.75مقبــول28.5مقبــول30.5مقبــول30جيــــد34.5جيــــد33.5مقبــول29هبة سعيد محمد معوض4167

ت.رت.رمقبــول26.5ت.رت.رمقبــول25.5مقبــول28مقبــول25.5جيــــد33.5هبة محمد عبد السالم شيبة4168

جيــــد34.75جيــــد35.5جيــــد35.5مقبــول25جدآ جيد39جيــــد36جدآ جيد38هدير حسين محمد محمد قضيب4169

جيــــد35.5جيــــد34جدآ جيد38مقبــول25.5جيــــد37جدآ جيد41جيــــد37هدير خميس عطية محمد عطيه مبارك4170

مقبــول29.75جيــــد37جيــــد32.5مقبــول28.5جيــــد34.5جدآ جيد39.5جدآ جيد37.5هدير ربيع محمد محمد محمدقريطم4171

مقبــول25.75مقبــول32ضعيف23ت.رت.رمقبــول28مقبــول31مقبــول29.5هديل كريم فهمى محمد الغول4172

ضعيف23.25مقبــول29.5ت.رت.رضعيف20.5جيــــد35جدآ جيد39.5مقبــول26والء شعبان فتح هللا عبد الغنى عثمان4173
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مقبــول31جيــــد35.5جدآ جيد39جيــــد32.5جيــــد37جدآ جيد38.5جدآ جيد37.5والء ناصر محمد عبد المالك4174

مقبــول27.25مقبــول27.5مقبــول25.5مقبــول25مقبــول30جيــــد35.5جيــــد36ياسمين نبيل عبد السالم حسنين الزلبانى4175

ضعيف20.25مقبــول30ت.رت.رجدآ ض17مقبــول29.5مقبــول25مقبــول30ياسمينا احمد محمد احمد نصار4176

ضعيف23جيــــد34ت.رت.رت.رت.رجيــــد37جيــــد33جيــــد34.5يمنه مرسى ابوالنجا مرسى4177
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