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جيد جداًمروة إبراهيم محمد عبدالحميد عبدهللا295
//جيد مروة إبراهيم يونس إبراهيم296

//جيد مروة حسن درويش مونس297
//جيد مروة سعيد محمد عبدالسالم298
مقبولمروة صالح زكى ابوشادى299
//جيد مروة صالح محمد محمد عبدالسالم300
//جيد مروة عبدالجليل ابو نوح عبدالهادى 301
مقبولمروة عبدهللا عبدالرحيم محمد302
//جيد مروة عصام مجاهد مشكاح303
مقبولمروة عمر محمد عمر قناوى304
جيد جداً مع مرتبة الشرفمروة عوض حسين حمزة305
//جيد مروة فوزى محمد الديب306
//جيد مروة ماهر محمد إسماعيل الشيخ307
//جيد مروة محسن خميس الشيمى308
جيد جداًمروة مشحوت أحمد محمد دياب309
//جيد مروة محمد سليم المعداوى310
//جيد مروة محمد عبدالجليل السيد عقيل311
//جيد مروة محمد محمد إبراهيم ابو عامر312
//جيد مريم جمال محمد عبدالرحمن ابو على313
جيد جداًمريم شعبان محمد محمود الديب314
//جيد مريم يحيي عزت عطيه منصور315

//جيد مريهان يحيي عبدالكريم ربيع316
//جيد منار ربيع عبدالخالق إبراهيم317
//جيد منار محمد محود دغيد318
//جيد منه محمد عطافى حسن حسن خطاب319
//جيد منى إبراهيم إسماعيل دومة320
//جيد منى أمين جمعه عبدالمعطى كشك321
//جيد منى جالل محمد بسيونى المزين322
//جيد منى حلمى عباس زايد323
جيد جداً مع مرتبة الشرفمنى شعبان عبدالعزيز عبداللطيف 324
//جيد منى عبدالفتاح عبدالعال ابو الفضل325
مقبولمنى محمد جاد الكريم غانم326
//جيد منى محمد حسين محمد هارون327
//جيد منى محمد كمال شلبى328



//جيد منى محمد محمد إسماعيل عمار329
//جيد منى محمد مسعود حميده محمد330
مقبولمها أحمد عبدالفتاح محمد السيد331
مقبولمها على أحمد السيد332
جيد جداً مع مرتبة الشرفميادة أحمد محمود الدور333
//جيد ميادة عبدالحميد السيد عرفات334
//جيد ميادة فتحى محمد السيد عامر335
//جيد مى أحمد محمد محمد سالم336
//جيد مى بالل فتح هللا خطاب337
//جيد مى عبدالمطلب أحمد عبدالمطلب 338
جيد جداًمى محمد كمال بالل339
//جيد مى مصطفى على مصطفى340
//جيد نادية إبراهيم عبدالمنعم شلبى341
//جيد نادية عبدالمنعم أحمد غازى342
//جيد نادية هاشم عبدالرازق محمد343

//جيد ناهد مدحت محمد ابو نصرة344
//جيد نجالء فتحى إبراهيم إبراهيم حرفوش345
//جيد نجالء ناجى محمود على نعيم346
//جيد نجوى عطيه ابو خليل عطيه347
//جيد نداء مصطفى فتحى محمد داود348
//جيد ندا صالح درويش جمعه349
//جيد نرمين مهدى إبراهيم عجمية350
//جيد نسرين حسين شعبان قاسم351
//جيد نسمة جمال سعيد بكير352
//جيد نسيبة محمد عبدالقادر عطيه عبدالقادر353
//جيد نظيمة وجيه خليفة محمد354
//جيد نعمة أحمد سعيد شعبان مبروك زكى 355
//جيد نعمة مجدى عبدالعزيز زيتون356
جيد جداً مع مرتبة الشرفنعمة محمد طه ابو سعيد357
//جيد نعمة مراجع عبدالمعطى تهامى358
//جيد نعمة وحيد بيومى بيومى سالم359
//جيد نها خلف صالح على360
//جيد نهال تركى زكى عبدهللا361
//جيد نهال محمد أحمد عيسى هيكل362

//جيد نهى السعيد عبدالحميد زهرة363
//جيد نهى سمير محمد عبدالسالم مليحة364
جيد جداًنهى محمد ابوالريش على الخوالقة365
//جيد نهى محمد مجدى أحمد القصبى366
//جيد نوال محمد على أحمد راشد367
//جيد نورهان عبده سعيد عبده رخا368
مقبولنيفين سناء عبدالبارى محمد369
//جيد هاجر أحمد علوان عبدالهادى هدية370
مقبولهاجر محمد أحمد محمد الثلث371
//جيد هاجر محمد عبدالعظيم حسين حماد372
//جيد هالة رجب إبراهيم الشباسى373
جيد جداًهبه إبراهيم اليمنى عبدالسالم374
//جيد هبه إبراهيم خميس القصاص375



//جيد هبه إبراهيم شعبان عمر فرج376
//جيد هبه ابو زيد عبدالرحمن ابو زيد377
//جيد هبه السيد كامل أحمد الروينى378
//جيد هبه هللا محمد أنور سعد صوفان379
//جيد هبه هللا وزيرى فرغلى عبدالحميد380
جيد جداًهبه رأفت عبدالشافى درويش381
//جيد هبه رجب إبراهيم إبراهيم382
مقبولهبه رجب هنداوى خطاب383
//جيد هبه صالح على السقا384
//جيد هبه صالح محمد جاد محمد385
//جيد هبه عادل فتح هللا محمد الدقماق386
//جيد هبه عاطف محمد الحوفى387
//جيد هبه فولى يوسف أحمد388
//جيد هبه محمد السيد محمد مرسى389
جيد جداًهبه محمد أنور أحمد سالم390

//جيد هبه محمد عبداللطيف حسن391
//جيد هبه مصطفى عبدالمعز على392
// جيد على عبداللطيف صبحى هدى393

 مقبول كشك اليمانى محمد الدين صالح هدى394

// جيد رزق عطيه يسرى هدى395

// جيد العبد على أحمد هناء396

// جيد عبدالرحيم رمضان فتحى هناء397

// جيد محمد محمود الدين محى هناء398

// جيد داود عبدالعلى كمال ممدوح هناء399

// جيد سلطان إسماعيل بشير هند400

// جيد فرج عبدالعاطى محمود عبدهللا هند401

// جيدأحمد عبدالدايم أحمد محمد هند402

// جيدماجور مصطفى محمد هند403

// جيد نصر محمد إسالم هويدا404

// جيد عامر رشوان عامر هيام405

// جيدعبدالمالك عبدالرحمن فرج هيام406

جداً جيد المهر إسماعيل محمد محمد وداد407

// جيدناضر عبدالحميد محمد سعيد وفاء408

// جيد عجيلة أنور محمد وفاء409

// جيد بدوى على سعد محمد وفاء410

جداً جيد سعيد ابو طه محمد وفاء411

// جيد دغيم سليمان محمود وفاء412

// جيد زغمور أحمد محمد رجب والء413

الشرف مرتبة مع جداً جيد عمارة محمد عبدالعاطى محمد والء414

// جيد النحراوى محمود أحمد محمود والء415

// جيد الشناوى فؤاد نبيل ياسمين416

// جيد العنزيرى إسماعيل سمير يسرا417

// جيد همام درويش أحمد حسن رحاب418

// جيد الدعمة عبدالفتاح فوزى سعيدة419

// جيد عالم عبدالعزيز فتحى أميرة420


