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//جيد ابتسام حنفى محمود صالح1
//جيد ابتسام فاروق حسن الشحات2
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جيد جداًاسراء محمد صالح الدين9
//جيد اسراء نبيل محمود عباسى10
//جيد اسالم عبدالخالق عبدهللا غانم11
//جيد هبة محمد رحيم المغربى12
جيد جداًاسالم محمد نبيه عبدالغنى13
//جيد اسماء ابوالعنين خليل مراد14
//جيد اسماء احمد الطيب عبدالماجد15
//جيد اسماء احمد شحاته محمد رزق16
//جيد أسماء احمد عبدالحفيظ سيد17
//جيد اسماء السيد على خطاب18
//جيد اسماء بلبل كمال بدر19
جيد جداًاسماء حبشى جمعة عوض20
جيد جداًاسماء زكريا عبدالوهاب21
//جيد اسماء شهدى محمود عبدالقادر22
//جيد اسماء طاهر السيد على23
//جيد اسماء عاطف محمد محمد24
جيد جداًاسماء عبدالجواد محمد25
مقبولاسماء عبدهللا عوض عوض26
جيد جداًاسماء عبدالناصر محمد ابراهيم27
//جيد اسماء محمد ابراهيم محمد28
جيد جداًاسماء محمد عبدالعظيم29
مقبولأسماء محمود أنور العبد30
جيد جداًاسماء موسى محمد معوض31
جيد جداًاسماء يوسف انور احمد32
//جيد اسماء مصطفى اسماعيل محمود33
//جيد االء توفيق الطنانى34
//جيد االء عصام محمد عبدالرؤوف35
مقبولاالء وليد ابراهيم الريس36
//جيد السيدة ذكى يوسف عيد37
//جيد الشيماء توفيق ابوالوفا38
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جيد جداًالشيماء عبدالمنعم عبدالعال39
جيد جداًالشيماء محمد حسنى محمود40
//جيد أم كلثوم محمد رزق41
//جيد أمانى حسن حسن42
//جيد أمانى رضا ربيع43
//جيد أمانى رمضان رجب44
//جيد أمانى عبدالفتاح دسوقى45
//جيد أمانى لطفى السيد46
//جيد أمانى محمد عيد47
//جيد أمانى مصطفى الشحات48
//جيد امل عبدالجليل توفيق لطيف49
//جيد أمل فؤاد محمد عبدالوهاب50
//جيد أمل محمد ابراهيم51
//جيد أمل محمد عبدالجواد52
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//جيد أمنية محود سامى54
//جيد أمنية صبحى مصطفى55
//جيد اميرة اسماعيل ابراهيم56
//جيد اميرة حسين  احمد محمد57
//جيد اميرة عادل جابرمحمد58
جيد جداًاميرة على علوان59
//جيد اميرة نبيل عبدالعزيز60
//جيد اميرة سمير عبدالغنى61
//جيد انجى محمود محمد62
//جيد انجى يوسف تاوضروس63
//جيد انعام احمد محمد ابونصر64
//جيد انهام محمد هاشم العادلى65
//جيد اية محمد ناصر زكى اللقانى66
//جيد ايرينى سمير امين مينا67
جيد جداًايمان احمد عبدالسالم احمد68
//جيد ايمان السيد محمد اسماعيل69
جيد جداًايمان انور محمد محمد70
جيد جداًايمان بكر عبدالقادر حسن71
//جيد ايمان جميل زكريا على72
//جيد ايمان رجب جبريل عوض73
//جيد ايمان زكري احمد محمد74
//جيد ايمان سيد محمد شلبى75
مقبولايمان طلحة محمد الصاوى76
//جيد ايمان عبدالحميد يوسف العطار77
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//جيد ايمان عبدالسالم احمد طرابيه78
//جيد ايمان عبدهللا عبدالغنى خليفة79
جيد جداًايمان على سمير عبدالرحمن80
جيد جداًايمان فوزى انور عبدالمجيد81
//جيد ايمان محمد على عبده82
جيد جداًايمان محمد محمد المسيرى83
//جيد ايمان محمد حامد ابوزور84
//جيد ايمان محمد محمدعبدالخالق85
//جيد ايمان محمود فتحى احمد86
//جيد ايمان مصطفى عبدالسالم87
//جيد ايمان يحى  احمد عيد88
//جيد ايه عبدالمقصود محمد البانوبى89
//جيد ايه عطيه ابراهيم محمد90
//جيد ايه عالء الدين عبدالظاهر91
جيد جداًاية محمد حسن القماح92
//جيد بثينه كامل ابراهيم كامل93
//جيد بسمة احمد ابراهيم السيد94
//جيد بسمة احمد احمد ابوعسل95
//جيد بسمة اسماعيل محمد96
//جيد بسمة حسن على حجاج97
//جيد بسمة عبدالسالم طلبة98
جيد جداًبسمة على السيد عيد99
//جيد بسمة محمد كامل محمد100
جيد جداًبسمة الشحات محمد محمد زايد101
//جيد بسمة عبدالعزيز سيد احمد102
جيد جداً مع مرتبة الشرفبسمة محمد عبدالجليل عويس103
//جيد بنان يحى جالل خفاجى104
//جيد تغريد جمال عبدالوكيل محمود105
//جيد تغريد  محمد بسيونى106
//جيد توحيدة جمال محمد107
جيد جداًجهاد عبدالمنعم بكر محمد108
//جيد جهاد محمد ابراهيم عطية109
جيد جداًحميدة محمد محمد ابوحجازى110
//جيد حنان السعيد عبدالحميد111
//جيد حنان محمود حسن الغرباوى112
//جيد حنين رمزى ابراهيم محمد113
جيد جداًحورية محمد الدسوقى ابراهيم114
//جيد خضره حمدى ضيف115
//جيد خلود احمد عبدالكريم شاهين116
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جيد جداًخلود صفاء الدين حسن117
//جيد داليا حسين مصطفى118
//جيد داليا محمد حافظ الفكس119
*****************داليا محمد عبدالعال120
//جيد داليا زغلول ابراهيم نصرهللا121
//جيد دعاء حسن حسن الرفاعى122
جيد جداًدعاء سعد على حسن الروبى123
جيد جداًدعاءعبدالاله محمد مرسى124
جيد جداًدعاء فريد عبداللطيف125
//جيد دعاء محمود عباس خليل126
//جيد دعاء منصور عبداللطيف127
جيد جداًدينا محمد شوقى قطب128
جيد جداًدينا احمد محمد129
//جيد دينا رشدى ابوالفتوح ابوعمر130
//جيد دينا على المتولى ابراهيم131
//جيد دينا عياد زكى ابراهيم132
//جيد دينا محمد محمود بركات133
//جيد دينا موسى عوض هللا محمد134
جيد جداًدنيا محمود محمود عبدربه135
//جيد رانا سعد جابر محمد موسى136
//جيد رانا عبدالرازق حسين ابراهيم137
//جيد رنا محمد محمد  حسين خضير138
//جيد رانيا احمد ابراهيم على احمد139
//جيد رانيا السيد سعيد سالم140
مقبولرانيا امين عبدالمبدى حسن141
//جيد رانيا رضا حسين سالم142
جيد جداًرانيا على السيد بدر143
جيد جداًرحاب شعبان رجب محمد144
//جيد رحاب على عبدالمنعم محمد145
//جيد رحاب محمد عبدالحليم زعتر146
جيد جداًرحاب محمد محمد سعيد زكريا147
//جيد رحمة على محمد الصباح148
//جيد رضوى السنوسى محمد149
//جيد رضوى محروس مصطفى150
جيد جداًرغده عبدالرسول سرحان151
//جيد رنا رزق على ابوزيد152
//جيد رنا محمد سعد البحيرى153
//جيد رنا محمد ممدوح خليل154
جيد جداًروميساء محمد ابوالفتوح155
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//جيد ريهام محسن فؤاد محمد باشا156
//جيد ريهام حسين محمد اسماعيل157
جيد جداًريهام سعيد خليل محمد158
//جيد ريهام مبروك السعيد عبدالغنى159
//جيد ريهام محمد محمود ابوشبكة160
//جيد زيزان عبدهللا عيسى محمد161
//جيد زين السيد احمد محمد البسيونى162
جيد جداًزينب الشاذلى محمد الشاذلى163
//جيد زينب سعد محمد ابراهيم164
//جيد زينب سعد محم ابراهيم قيقى165
//جيد سارة درويش محمد صديق166
//جيد سارة شوقى سعيد احمد167
//جيد سارة صابر ابراهيم جرجس168
//جيد سارة عزالدين عباس169
//جيد سارة على عبدالنبى احمد170
//جيد سارة هانى توفيق انطون171
//جيد سارة حسن خليل حشيش172
جيد جداًسارة سعد على عبدالجليل173
//جيد سارة سعيد ابوالفتوح رميح174
//جيد سالى عبدالحق سيد175
//جيد سامية اسماعيل على اسماعيل176
//جيد سحر ابراهيم سعد يوسف177
//جيد سحر عادل حامدعلى178
//جيد سعاد مسعد عبدالسالم179
جيد جداًسلمى على محمد محمد180
//جيد سلوى محمود عبدالعزيز181
جيد جداًسمر رمضان ابوطالب182
//جيد سمر رمضان محمد السقا183
//جيد سمر سليم محمد عبدالعاطى184
جيد جداًسمر صالح امين محمد185
//جيد سمر فهيم محمد على مرعى186
جيد جداًسمر محمد عمر عمر187
//جيد سمر محمد متولى على شتا188
جيد جداًسميرة سعد السيد مشرف189
//جيد سناء محمد يحى زكريا190
//جيد سهام ابراهيم احمد فرج191
//جيد سهام عوض صالح192
جيد جداًسهير ظريف محمد متولى193
مقبولشهد فريد احمد عثمان194
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جيد جداًشرين احمد على الرحمانى195
//جيد شيماء ابراهيم زكى ضيش196
//جيد شيماء احمد على ابو ابراهيم197
//جيد شيماء رجب شرف الدين محمد198
//جيد شيماء رجب محمد النبوى199
//جيد شيماء زاهر سعد محمود200
//جيد شيماء سعد فهمى  محارب201
مقبولشيماء سعيد حسن احمد دنيا202
//جيد شيماء شحات محمد متولى203
//جيد شيماء عاطف محمد شحاته204
جيد جداًشيماء عبدالسالم قدرى205
//جيد شيماء عبدالصادق عبدالرازق206
جيد جداًشيماء عبدالمنعم ابراهيم محمد207
//جيد شيماء على احمد عيد208
//جيد شيماء فوزى السيد ابراهيم209
//جيد شيماء محمد احمد المكاوى210
//جيد شيماء محمد محمد على211
//جيد شيماء محمود ابراهيكم212
//جيد شيماء محمود احمد213
//جيد شيماء مصطفى شحاته سالم214
//جيد شيماء يوسف احمد يوسف215
//جيد صابرين سعد رمضان قناوى216
جيد جداًصباح سامى عبدالرحمن217
//جيد صفا سعيد السيد عبيد218
//جيد صفا محمد احمد خطاب219
//جيد صفا محمد مصطفى خليل220
//جيد حمزة عبدالكريم احمد221
//جيد عايدة فخرى جرجس فرج222
//جيد عبير مصطفى سيف النصر223
جيد جداًعبير يسرى حسن عبدالنبى224
//جيد عزة رمضان فتحى عبدالمعطى225
//جيد عال عليان احمد السيد شرف226
//جيد عال محمد كامل فريج227
جيد جداًعلياء السعيد عبدالمقصود228
//جيد علياء على السيد احمد229
//جيد غادة محمود ابراهيم زكى خفاجة230
//جيد غدير رمضان مبروك سيد231
جيد جداًفاطمة الزهراء سيد احمد232
//جيد فاطمة سلمان ابوالحمد سلمان233
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//جيد فاطمة عبدهللا ابوفراج234
//جيد فاطمة عبدالكريم عباس مدبولى235
//جيد فاطمة على البدرى محمد236
//جيد فاطمة محمد بسيونى عبدربه237
//جيد فاطمة محمد محمد عاشور238
جيد جداًفضيلة عزت محمد239
جيد جداًلميس مصطفى محمد240
//جيد ليلى فوزى بدوى محمود241
//جيد ليلى عوض محفوظ242
//جيد ماجدة عطا الجوهرى243
//جيد مارلين فاروق صموئيل عبده244
//جيد مارى ميالد يونان245
جيد جداًمروة سيد هاشم246
//جيد مروة عبدالرسول السيد247
//جيد مروة فوزى محمد248
//جيد مروة محمد عبدالاله249
//جيد مروة احمد محمد250
//جيد مروة محمد ابراهيم251
جيد جداًمريم ثروت صليب252
//جيد مريم حسن حافظ قطامش253
//جيد مريم حليم جاد عطية254
//جيد مريم خليل عبدالسيد خليل255
مقبولمريم ربيع محمود256
//جيد مريم صالح عبد المنعم257
//جيد مريهان محمد عبدهللا258
//جيد منار مسعد محمد الشوربجى259
جيد جداًمنال السيد احمد حجوا260
جيد جداًمنى رجب الشافعى عبدالرازق261
//جيد منى رفعت جابر262
//جيد منى سليمان طه حسن263
//جيد منى على حسن خليل264
//جيد منى محمد محمد الغريب خليل265
//جيد منى محمد هانى سعد266
جيد جداًمنى محمود محمد السيد267
//جيد منى مصطفى على ابو عريضه268
//جيد منه هللا السيد عبدالحميد السيد269
جيد جداًمها رمضان عبدالعليم270
//جيد مها محمد مصطفى الفقى271
//جيد مى صبحى احمد احمد خطاب272
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//جيد مى كمال محمد محمود273
//جيد مى محمد محمد محمد ترابيس274
جيد جداًميساء محمود سعد زغلول275
//جيد نادية فتحى على276
جيد جداًناهد سمير عطية سالمة277
جيد جداًنجاة شاهين على البحر278
//جيد نجالء السعيد محروس محمود279
//جيد نجوى ابراهيم محمد ابراهيم280
//جيد نجوى ابراهيم هاشم ابوطايش281
جيد جداًندا احمد حافظ محمد282
جيد جداًندا مرسى محمد ناصف283
//جيد نداء نعيم داوود سليمان284
جيد جداًنداء ممدوح عبدالوكيل285
//جيد ندى احمد عبدالفتاح ابو هالل286
//جيد ندى عماد الدين محمد محمد287
جيد جداًنرمين عالء الدين عبدالجواد288
//جيد نرمين نبيه احمد محمد289
//جيد نسرين خميس عبدالنبى290
//جيد نسرين عبدالحميد عبدالحميد291
جيد جداًنسمة صالح عبدالمعز عطية292
//جيد نسمة قنديل عبدالباقى293
//جيد نشوى حلمى شفيق294
//جيد نعمات امين محمد عبدالرحمن295
//جيد نهاد عبدهللا مرشدى سلطان296
//جيد نهاد نجم حسن عبدالحميد297
جيد جداًنهال يوسف ابراهيم زيدان298
//جيد نهى احمد عبدالغنى299
جيد جداًنهى محمد عوض غازى300
جيد جداًنوره عبدالكريم عباس301
جيد جداًنوره محمد عبدالحميد302
//جيد نورهان احمد محمد محمد303
جيد جداًنورهان لبيب محمد عبدالحميد304
//جيد نورهان مرسى عبدالرحمن305
//جيد هاجر خالد مصطفى306
//جيد هالة عبدالحفيظ فرجانى307
//جيد هالة محمود عبدالعزيز محمد308
جيد جداًهانم محمد عبداللطيف السيد309
//جيد هبه حسين عبدالرازق310
//جيد هبه سمير احمد محمد311
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//جيد هبه صالح ابراهيم312
//جيد هبه محمد مبروك عبيد313
جيد جداًهدى احمد رجب احمد314
//جيد هدى محمد عبدالعزيز محمد315
//جيد هدير حمدى عبدالعليم316
//جيد هدير عادل عبدهللا317
//جيد هدير عبدهللا عبدالحميد318
جيد جداًهدير محمد على محمد319
//جيد هدير محمد محمود حامد320
جيد جداًهدير نبيل محمد عبدالسالم321
جيد جداًهند جمال يوسف ابراهيم322
جيد جداًهند حمادة ابراهيم مصطفى323
جيد جداًهند فوزى السيد نمير324
جيد جداًهند محمد ابواليزيد الور325
جيد جداًهند محمد محمد عبدالعظيم326
//جيد وفاء هنداوى عبدالمقصود327
//جيد والء عبدالمقصود اسماعيل328
جيد جداًوالء عبدالمنعم السيد329
جيد جداًوالء على جمعه صالح330
//جيد والء محمد رمضان مبروك331
//جيد ياسمين اسامة صادق332
//جيد ياسمين عزت محمد الحنفى333
//جيد ياسمين محمد احمد334
جيد جداًياسمين محمد منجد335
//جيد ياسمين محمود فتحى336
جيد جداًياسمين موسى محمود337
جيد جداً مع مرتبة الشرفيوستينه ناجح عزمى338
مقبولامل ابراهيم خبيرى339
مقبولسارة عيسى محمد احمد340
//جيد منى محمد سعد محمد341


