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مقبــول30.5جدآ جيد39أمتياز45جدآ جيد38جدآ جيد39.5جدآ جيد39العيسوى عبدهللا على حمدى ابتهال2001

مقبــول26مقبــول31.5مقبــول30مقبــول27.5مقبــول27مقبــول27.5هليل مرسى على ابراهيم اثار2002

ضعيف21مقبــول30.5جيــــد37مقبــول26مقبــول30.5جيــــد33مختار سعيد سعيد احمد2003

ضعيف22.5مقبــول29جدآ جيد41مقبــول27.5جيــــد35.5جيــــد33.5فرج محمد يونس سمير احمد2004

ضعيف21ضعيف22مقبــول26مقبــول27مقبــول30مقبــول26رسالن أحمد صبرى احمد2005

ت.رت.رمقبــول28مقبــول29ضعيف24.5جيــــد33مقبــول26.5الحداد شعبان عالء احمد2006

ت.رت.رت.رت.رجدآ ض0ت.رت.رجدآ ض17ضعيف22.5سامون محمد محمد عادل احمد2007

جدآ ض19جيــــد32.5جيــــد33ت.رت.رمقبــول32مقبــول28.5                                      حميدة راضى عادل احمد2008

ت.رت.رضعيف22.5مقبــول31ضعيف23.5مقبــول29.5مقبــول28النمر ابوزيد محمد احمد2009

مقبــول27.5مقبــول26.5جدآ جيد37.5جيــــد32.5جيــــد32.5جيــــد33عسل فؤاد مسعد احمد2010

ت.رت.رضعيف22مقبــول29.5ت.رت.رمقبــول27مقبــول25.5عوض اسماعيل سعيد اسامة2011

مقبــول29جدآ جيد38جدآ جيد41.5مقبــول29.5جدآ جيد38.5جيــــد36هيكل شفيق سعد اسراء2012

جيــــد36.5أمتياز43.5أمتياز43.5جيــــد37جدآ جيد41.5جدآ جيد43السيد رشاد اشرف اسراء2013

ضعيف23.5مقبــول31جيــــد37مقبــول29جيــــد37جيــــد35ابوالمجد احمد رفيق اسراء2014

مقبــول26.5جيــــد33.5جدآ جيد41مقبــول31جدآ جيد38.5جيــــد33.5الغرباوى يونس محمد اسراء2015

جيــــد34.5جيــــد35أمتياز43.5جيــــد36جدآ جيد41أمتياز45شمة احمد مصطفى اسراء2016

ضعيف24.5مقبــول31جيــــد34ضعيف20.5مقبــول28.5جيــــد34.5ابراهيم عبدالعزيز حمدى اسالم2017

ت.رت.رضعيف24ضعيف23.5جدآ ض19.5ضعيف20ضعيف24.5الدين جمال فوزى محمد اسالم2018

مقبــول26مقبــول30جدآ جيد40.5مقبــول32جيــــد36.5جيــــد35.5عبدالعظيم عبدالمطلب بشير اسماء2019

مقبــول28.5جدآ جيد39.5جدآ جيد42.5جدآ جيد38.5جدآ جيد40جدآ جيد39.5عامر محمد عبدالعزيز جمال اسماء2020

جيــــد32.5جيــــد32.5أمتياز43.5مقبــول32جدآ جيد39.5جدآ جيد38رمضان عبدة حمدى اسماء2021

ت.رت.رت.رت.رضعيف23.5ت.رت.رمقبــول32ضعيف23.5جودة محمد حافظ محمد اسماء2022

مقبــول29جيــــد35.5أمتياز45جدآ جيد38.5جدآ جيد39أمتياز44احمد محمد على موسى اسماء2023

ضعيف21.5مقبــول28.5مقبــول27جيــــد34مقبــول27مقبــول29ابراهيم عبدالرسول ناصف اسماء2024

مقبــول29جيــــد32.5جدآ جيد42.5جيــــد33جدآ جيد39.5جدآ جيد39.5صباح محمد عبدالغفار يوسف اسماء2025

ضعيف21.5مقبــول29.5مقبــول31مقبــول29.5جيــــد32.5مقبــول28رشوان محمد محمد اكرم2026

ضعيف23مقبــول30جيــــد33ضعيف23.5جيــــد32.5ضعيف24عبدالحى حمزة احمد أالء2027

جدآ جيد39.5جدآ جيد41.5أمتياز46.5جدآ جيد41.5جدآ جيد43جدآ جيد40.5عبدالعزيز رجب أالء2028

ضعيف21.5مقبــول31.5جيــــد35.5مقبــول32جيــــد34.5جيــــد35.5محمد فتحى صبرى أالء2029

مقبــول27جيــــد36.5جدآ جيد42جدآ جيد37.5جيــــد34.5جيــــد33بسيونى سعيد ماهر أالء2030

ت.رت.رضعيف23.5مقبــول29مقبــول27.5مقبــول30مقبــول25.5درويش عوض احمد الهامى2031

مقبــول31جدآ جيد38.5أمتياز44.5جيــــد36جدآ جيد41.5جدآ جيد38عبدهللا سعد اسماعيل امانى2032

مقبــول30.5جيــــد37أمتياز44.5جيــــد37جدآ جيد42.5جيــــد35.5عسكر بهجت عبدالعظيم امانى2033

ضعيف20مقبــول28جيــــد34مقبــول27مقبــول29مقبــول27صالح على محمد صالح امل2034

مقبــول25.5ت.رت.رمقبــول31مقبــول27مقبــول30.5جيــــد35.5ابوحفيضة محمد الصافى اميرة2035

ضعيف23مقبــول28جيــــد35.5مقبــول29مقبــول30مقبــول26.5الرشيدى على خالد اميرة2036

مقبــول29جدآ جيد38أمتياز45جدآ جيد38.5جدآ جيد40جدآ جيد37.5عبدالجواد الحسينى محمد اميرة2037
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ت.رت.رضعيف21جيــــد36.5ضعيف24.5مقبــول28.5مقبــول29على عبدالرحيم مصطفى اميرة2038

مقبــول31جيــــد33.5أمتياز48مقبــول28.5جدآ جيد38.5جيــــد35متولى محمود ابراهيم انغام2039

مقبــول30مقبــول30جيــــد37مقبــول28.5جيــــد32.5جدآ جيد38حسن عبدالمجيد عبدالواحد حسن جمال اية2040

جيــــد35جدآ جيد40.5أمتياز46.5جدآ جيد38.5جدآ جيد41.5أمتياز45زكريا عبدالعظيم حسان اية2041

مقبــول27مقبــول32جدآ جيد38مقبــول31جيــــد36.5جيــــد33محمد محمد سمير اية2042

مقبــول30جدآ جيد37.5جدآ جيد42.5جيــــد35.5جدآ جيد39.5جدآ جيد38عبدة محمد عبداللطيف اية2043

مقبــول31.5جدآ جيد42.5أمتياز44.5جيــــد35.5جدآ جيد38جدآ جيد39محمود محمد فتحى اية2044

مقبــول25.5مقبــول31.5جيــــد35جيــــد34.5جدآ جيد38جيــــد32.5نميس حامد عبدالعليم محمد اية2045

جيــــد34.5جيــــد33.5أمتياز43.5مقبــول28.5جيــــد35.5جدآ جيد41الحوفى السيد محمود اية2046

مقبــول25.5جيــــد32.5جيــــد35.5مقبــول28.5جيــــد36جيــــد33.5ميخائيل عزيز عادل ايرينى2047

مقبــول27.5جيــــد32.5مقبــول29مقبــول27جيــــد33جدآ جيد37.5عبدالمطلب سالم السعيد ايمان2048

مقبــول29.5جدآ جيد37.5أمتياز44جيــــد35.5جيــــد37جدآ جيد38.5السروى السيد خالد ايمان2049

ضعيف20مقبــول25مقبــول29ت.رت.رمقبــول26مقبــول26.5محمد عبدالوهاب سعيد ايمان2050

ضعيف22مقبــول26جيــــد34مقبــول31جدآ جيد38.5مقبــول28ابوبكر حمادة محمد عادل ايمان2051

مقبــول32جدآ جيد39.5أمتياز46.5جيــــد35جدآ جيد37.5جدآ جيد41محمود ادريس عاطف ايمان2052

جيــــد32.5جيــــد36.5أمتياز46جدآ جيد38.5جيــــد37جدآ جيد38حمد صبرى عبدالسالم ايمان2053

ضعيف20مقبــول27مقبــول29ت.رت.رمقبــول31.5مقبــول27.5سعفان على محمد ايمان2054

مقبــول27.5جيــــد35جدآ جيد39جيــــد35مقبــول31.5جدآ جيد38.5جمعة عبدالرحمن نصحى ايمان2055

مقبــول29جدآ جيد40.5أمتياز44مقبــول32جدآ جيد40.5جدآ جيد39هندى فوزى جمال ايناس2056

مقبــول31جدآ جيد41جدآ جيد42جيــــد36جدآ جيد39.5جدآ جيد39محمد عبدالعاطى السواح بسمة2057

مقبــول25جيــــد33جدآ جيد39.5مقبــول32جيــــد36جيــــد34عبدهللا شحاتة خليل بسمة2058

جيــــد33.5جيــــد35.5جدآ جيد42.5جيــــد34.5جدآ جيد38جدآ جيد38.5 رمضان السيد حمدى بسمه2059

مقبــول32جيــــد34جدآ جيد40.5جيــــد33.5جيــــد36جدآ جيد39عبدالرحيم احمد عبدالرحيم بسنت2060

جيــــد33.5جدآ جيد39.5أمتياز48.5جدآ جيد42.5جدآ جيد42جدآ جيد42السودانى عبدالحكيم فخرى بسنت2061

ت.رت.رمقبــول32مقبــول32ضعيف21جيــــد36ضعيف23.5ناجى عبدالرسول محمد حاتم2062

ضعيف24.5مقبــول31.5أمتياز46.5ت.رت.رجيــــد36جيــــد34احمد سيد محمد يحيى حاتم2063

جيــــد33.5جدآ جيد41.5أمتياز48جيــــد36.5جدآ جيد39جدآ جيد41.5االنصارى عبدالعاطى رمضان حسام2064

جدآ جيد40جدآ جيد39.5أمتياز49جيــــد35جدآ جيد41جدآ جيد38.5عبدالغنى عبدالالة رجب حنان2065

ضعيف21مقبــول27مقبــول31مقبــول28مقبــول29.5مقبــول28رسالن عمر رسالن خالد2066

ضعيف20.5جيــــد32.5جدآ جيد38.5ضعيف23جيــــد34جيــــد34موسى توفيق محمد خالد2067

مقبــول25مقبــول31.5جدآ جيد41.5مقبــول31جيــــد32.5جيــــد33.5اسماعيل ابراهيم اشرف داليا2068

جيــــد34جيــــد34جدآ جيد38.5مقبــول31.5جدآ جيد37.5جيــــد34.5عبدربة سعد عباس دعاء2069

ضعيف24.5مقبــول27.5جدآ جيد37.5ضعيف23.5مقبــول29مقبــول30.5الديب كمال تركى دنيا2070

مقبــول26مقبــول25.5جيــــد35مقبــول27.5جيــــد34.5مقبــول32السعيد محمد عامر دينا2071

مقبــول26.5جدآ جيد39.5جدآ جيد38.5جيــــد35جدآ جيد38.5مقبــول31القلجة احمد على رانيا2072

مقبــول27جيــــد36.5جدآ جيد40.5مقبــول28.5جيــــد32.5جيــــد36.5خميس حميدة سالم محمد رانيا2073

ت.رت.رمقبــول26مقبــول31ضعيف24مقبــول27.5ت.رت.رالبوهى كامل محمد رائد2074
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مقبــول29جيــــد32.5جيــــد37مقبــول30جيــــد34مقبــول27.5هللا جاب محمود رجب رباب2075

ضعيف24جيــــد33.5جيــــد37مقبــول28.5مقبــول32مقبــول31الحسينى انور احمد رحمة2076

ضعيف22مقبــول25.5مقبــول32ت.رت.رمقبــول28.5مقبــول30.5العبد شعبان صبرى رضا2077

أمتياز44جدآ جيد43أمتياز48جدآ جيد39.5أمتياز43.5أمتياز44رجب سعيد فتحى رقية2078

ضعيف23.5مقبــول31.5جيــــد34ضعيف24مقبــول31.5مقبــول30.5محمد محمد ناجى روان2079

مقبــول26مقبــول30.5مقبــول31مقبــول29جيــــد35مقبــول30.5غزاوى حماد هالل روان2080

مقبــول29جدآ جيد38.5جيــــد36جيــــد35.5جيــــد36.5جدآ جيد39النشار محمود محمد سرحان ريم2081

ضعيف21.5جيــــد35.5أمتياز44ضعيف24.5جيــــد32.5جيــــد33توفيق شفيق ممتاز ريموندا2082

ت.رت.رت.رت.رمقبــول29ضعيف22.5مقبــول25.5ضعيف21عبدالجليل عبدالعاطى عبدالسالم ريهام2083

ضعيف22مقبــول26.5جدآ جيد37.5ت.رت.رمقبــول26.5جيــــد33الركيابى عبدهللا بدر زينب2084

مقبــول31.5جيــــد35.5جدآ جيد40.5جيــــد34جدآ جيد38جدآ جيد38غراب عبدالحميد محمد صالح سارة2085

ضعيف22.5ت.رت.رجيــــد35ضعيف21.5مقبــول29مقبــول29.5خفاجى محمد طة سارة2086

ضعيف21.5ت.رت.رمقبــول25ت.رت.رمقبــول30ت.رت.ردعبيس ابراهيم على سارة2087

مقبــول25.5مقبــول31.5مقبــول29مقبــول26مقبــول27.5مقبــول25الجابرى االنصارى محمود على سارة2088

جدآ ض17جدآ ض16.5جدآ جيد42.5جدآ جيد42جدآ جيد42جدآ جيد43الشيخ حسن خليل سمير سحر2089

مقبــول25.5مقبــول26.5جدآ جيد42.5جيــــد33جيــــد35.5جيــــد35.5بشارة خضر عبدالمنعم سحر2090

ضعيف24مقبــول31جيــــد35.5ت.رت.رجيــــد35.5مقبــول31الدين زين احمد سعد سعد2091

مقبــول26جيــــد35.5جدآ جيد42مقبــول30.5جيــــد36.5جيــــد33بسيونى عبدالعزيز احمد سلمى2092

ضعيف22.5مقبــول27.5جيــــد35جيــــد32.5مقبــول29.5جيــــد37صالح عبدالحميد محمد احمد سلمى2093

ت.رت.رت.رت.رجيــــد33.5ت.رت.رمقبــول28ضعيف21الزوكة عبدالمعطى مجدى سماهر2094

مقبــول28.5جيــــد34جدآ جيد37.5جيــــد34.5جدآ جيد39مقبــول31.5محمد على جابر سمر2095

مقبــول27.5جيــــد34جدآ جيد37.5جيــــد32.5جدآ جيد38.5جيــــد35.5عطية عطية عبدالبارى سمر2096

ضعيف23جيــــد33جدآ جيد37.5مقبــول25جيــــد35.5مقبــول28.5سليمان زكى رمضان محمد سمر2097

مقبــول25.5جيــــد34جيــــد35.5جيــــد32.5جيــــد35جيــــد34رجب يوسف محمد يوسف سمر2098

ضعيف22جيــــد36جدآ جيد39مقبــول25.5مقبــول31جيــــد34التركى محمد محمد هشام سهيلة2099

ت.رت.رجدآ جيد38جدآ جيد38جيــــد33جدآ جيد43جيــــد36زكريا جمعة زكريا سوهندة2100

ت.رت.رمقبــول28جيــــد34.5ت.رت.رمقبــول28مقبــول27.5النعناعى غنيم فهمى شروق2101

ضعيف23مقبــول28.5جيــــد34ت.رت.رمقبــول30جيــــد36.5محمد عبدالرحيم هشام شروق2102

ضعيف23جيــــد34جدآ جيد43مقبــول27.5جيــــد33.5جدآ جيد40عبدالعال على احمد شيماء2103

ضعيف23مقبــول32جدآ جيد42جيــــد33.5جيــــد36جيــــد36ابوطاجن عبدالقادر عبدالعزيز يسن شيماء2104

مقبــول30.5جيــــد35.5أمتياز45جيــــد36.5جدآ جيد39.5جدآ جيد41التحفة على نجيب صفاء2105

ت.رت.رمقبــول31مقبــول31ت.رت.رمقبــول30.5ضعيف24عبدالرازق السيد عبدهللا رمضان صالح2106

ضعيف24.5جدآ جيد39.5أمتياز43.5مقبــول28جدآ جيد39مقبــول31.5الشربتلى رزق حمدى صالح2107

مقبــول29جيــــد35أمتياز43.5مقبــول28جدآ جيد39.5جدآ جيد42.5جويزى بشير عبدالرحمن2108

جيــــد36.5جدآ جيد39.5جدآ جيد43مقبــول28.5جدآ جيد39.5جيــــد37ابراهيم على جمال عبدالرحمن2109

ضعيف23جيــــد32.5جدآ ض0جدآ ض15.5مقبــول26مقبــول25عبدالونيس ابراهيم محمد عبدالرحمن2110

جدآ ض18.5ت.رت.رضعيف24.5ضعيف22ضعيف21ت.رت.رمالك سامى احمد عبدهللا2111
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مقبــول27مقبــول31جيــــد33.5مقبــول31جيــــد33مقبــول27سالم احمد ابراهيم محمد عبدهللا2112

ت.رت.رمقبــول27مقبــول30.5ت.رت.رمقبــول25ضعيف24 الستارمحمد عبد ايمن عبير2113

جدآ ض12جيــــد35.5جدآ جيد38.5جيــــد34جدآ جيد42جيــــد37الشوربجى عبدالسالم الدين صالح عبير2114

مقبــول28جدآ جيد39.5أمتياز44مقبــول28جيــــد32.5جدآ جيد38.5عبدالسالم محمد مبروك صالح عال2115

ضعيف22مقبــول26مقبــول31ضعيف21.5ضعيف21.5مقبــول28.5شعبان عبدالمنعم عبدالحميد عالء2116

مقبــول29جدآ جيد40جدآ جيد39مقبــول31.5مقبــول31.5جدآ جيد39.5ميهوب حميدة انور ناصر على2117

ت.رت.رجدآ ض17جدآ ض14.5جدآ ض0ت.رت.رجدآ ض0رحومة على صالح أحمد على2118

جيــــد33.5جيــــد36.5أمتياز44.5مقبــول32جدآ جيد40.5جيــــد34ابراهيم محمود احمد عمرو2119

ضعيف21جيــــد36.5جدآ جيد39.5ضعيف21.5جدآ جيد38.5مقبــول32الكريونى عبدالحميد متولى رجب عمرو2120

مقبــول31.5جدآ جيد41.5جدآ جيد43جيــــد37جدآ جيد42.5أمتياز45سعيد خليفة محمد يوسف الزهراء فاطمة2121

مقبــول25.5جيــــد33.5جيــــد33جيــــد34جدآ جيد38.5مقبــول27عبدهللا السيد احمد سليمان فاطمة2122

مقبــول28.5جدآ جيد39.5جدآ جيد40جيــــد35جدآ جيد37.5مقبــول30.5ابوحمرة فرج قاسم فرج2123

جدآ جيد40أمتياز44.5أمتياز48.5أمتياز43.5جدآ جيد42.5أمتياز43.5حسين موسى عبدالحميد صابر فلاير2124

مقبــول25جدآ جيد38جدآ جيد40.5جيــــد34.5جيــــد36مقبــول31كيرلس فوزى صموئيل كرستين2125

ضعيف24جيــــد34جدآ جيد39.5مقبــول28.5جدآ جيد37.5جيــــد35عبدة رمضان محمد مجدى كريم2126

ضعيف24.5جيــــد34جدآ جيد42.5جيــــد35جدآ جيد38جدآ جيد39.5 محرم محمود حسن السيد فوزى ليلى2127

ضعيف22مقبــول29.5جدآ جيد38مقبــول25.5مقبــول31.5جدآ جيد38عوض طلعت ايمن مارتينا2128

جدآ ض18.5مقبــول26جدآ جيد38.5ت.رت.رمقبــول30جيــــد33.5اسكندر ميخائيل فهيم مارينا2129

مقبــول26جدآ جيد38جدآ جيد42جيــــد34جيــــد34جدآ جيد43الخولى محمد سعيد الحسين محمد2130

ت.رت.رجدآ ض17.5جدآ جيد40ت.رت.رجيــــد35.5جيــــد33.5حسن موسى احمد جمال محمد2131

جدآ جيد38جدآ جيد42.5أمتياز46.5جدآ جيد42جدآ جيد40.5جدآ جيد40ابوزيد احمد راشد محمد2132

ت.رت.رضعيف24مقبــول29.5ضعيف21.5ت.رت.رمقبــول30عبدالصبور سعد محمد2133

ت.رت.رمقبــول25.5مقبــول27ضعيف24.5مقبــول25.5ضعيف22.5الزقم عبدالحميد صبرى محمد2134

مقبــول26مقبــول32جدآ جيد37.5مقبــول32مقبــول28مقبــول29.5البردان خليل عوض صبرى محمد2135

مقبــول30.5جدآ جيد40.5جيــــد36.5مقبــول31جيــــد34جيــــد33.5حسنين غازى فوزى عادل محمد2136

جدآ ض0جدآ ض0جدآ ض0جدآ ض0جدآ ض0جدآ ض0الزيات محمد السميع عبد الدين عصام محمد2137

ت.رت.رضعيف21مقبــول31ت.رت.رضعيف22ضعيف20الكريم عبد محمد كامل حمدى عماد محمد2138

جدآ جيد38جدآ جيد40.5أمتياز49.5جدآ جيد40.5جدآ جيد40أمتياز44عوض مهدى عوض محمد2139

مقبــول30جدآ جيد38.5أمتياز43.5مقبــول28جيــــد33جدآ جيد39محمد السيد فتحى محمد2140

ضعيف22مقبــول29جيــــد32.5مقبــول31.5مقبــول29.5مقبــول32الجيزاوى عبدالمنعم مجدى محمد2141

مقبــول31جدآ جيد39.5جدآ جيد42.5مقبــول29جيــــد35.5مقبــول32الرفدانى خميس محمد محمد2142

مقبــول31.5جيــــد35جدآ جيد41جيــــد35جدآ جيد39جيــــد36.5الصعيدى ابراهيم السيد مسعد محمد2143

مقبــول28.5جيــــد35.5جيــــد36.5مقبــول31جدآ جيد38جيــــد37شاهين ابراهيم عوض يحيى محمد2144

مقبــول29جدآ جيد37.5جدآ جيد40جيــــد36.5جيــــد34جدآ جيد38عبدالواحد فتحى صبحى محمود2145

مقبــول28.5جدآ جيد39جدآ جيد42.5جيــــد34جيــــد36.5جدآ جيد38.5مصطفى محمد مصطفى ايهاب مرام2146

مقبــول27.5جيــــد37جدآ جيد41جيــــد36جيــــد37جيــــد35زايد عطية شعبان اشرف مروة2147

مقبــول29.5جدآ جيد40أمتياز48جدآ جيد40جدآ جيد40.5جدآ جيد42محمد سليمان ابراهيم طارق مروة2148
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مقبــول30.5جيــــد34أمتياز44جيــــد33جدآ جيد41.5جيــــد34.5احمد سيد محمود مروة2149

ت.رت.رت.رت.رمقبــول31.5ت.رت.رمقبــول28.5مقبــول26.5الفتاح عبد السيد ياسر مروة2150

ت.رت.رضعيف24مقبــول28.5ت.رت.رمقبــول25.5ضعيف22ابوزيد الغنى عبد صبحى مصطفى2151

جدآ ض19.5جدآ ض18مقبــول27ضعيف21ضعيف24.5مقبــول28 عبدالمعطى الدسوقى عبدالمعطى مصطفى2152

جيــــد34أمتياز44.5أمتياز44.5جيــــد33.5جدآ جيد38جدآ جيد39.5النوال عبدالحميد عبدالمعطى مصطفى2153

مقبــول25مقبــول28مقبــول29ضعيف24.5جيــــد34مقبــول31.5العطار محمود فتحى مصطفى2154

ت.رت.رمقبــول29مقبــول31.5ضعيف23جيــــد33مقبــول25محمد محمد جمال منى2155

جدآ ض19.5ضعيف24.5مقبــول32ضعيف21.5مقبــول32مقبــول29.5الجوهرى عبدالفتاح محمد منى2156

مقبــول25.5مقبــول25.5جيــــد35جيــــد34مقبــول31.5مقبــول26حلبى رجب عبداللطيف محمد منى2157

مقبــول28جيــــد33.5جدآ جيد39جيــــد34.5جدآ جيد38.5جدآ جيد41حجاج محمد عبدالفتاح مها2158

مقبــول32أمتياز43.5أمتياز45جدآ جيد42جدآ جيد42جدآ جيد42.5عزام ندا طلعت محمد ميادة2159

ت.رت.رمقبــول26.5مقبــول25.5ت.رت.رمقبــول27.5ت.رت.رمعروف خالد محمد ميار2160

مقبــول30جيــــد37جدآ جيد42.5أمتياز43.5جدآ جيد41جدآ جيد41.5ابوغنيمة على ابراهيم على نارمين2161

ت.رت.رضعيف23مقبــول27.5ضعيف20مقبــول32مقبــول29.5رضوان شوقى محمد نشوا2162

ضعيف21.5مقبــول30جيــــد36ضعيف24.5مقبــول28جيــــد34.5الطحان احمد محمد امين نضال2163

ضعيف22.5مقبــول31.5جدآ جيد41جيــــد32.5جيــــد33.5جدآ جيد39جاد ابواليمين عجيبى نعمة2164

ت.رت.رمقبــول27.5جدآ جيد37.5جيــــد34جدآ جيد38مقبــول28.5عبدالال محمد احمد نغم2165

مقبــول27.5جيــــد37جدآ جيد39جيــــد32.5جدآ جيد38جدآ جيد38.5اباظة محمد وجية نها2166

جيــــد34.5جيــــد35.5جدآ جيد41.5جيــــد33.5جدآ جيد38جدآ جيد37.5خليل رجب محمد نورا2167

جيــــد32.5أمتياز44أمتياز43.5جدآ جيد37.5جدآ جيد37.5جدآ جيد42على محمد خيرى نورهان2168

مقبــول30.5جيــــد36.5جدآ جيد38مقبــول31جيــــد37أمتياز44الشربينى محمد ابراهيم سمير نورهان2169

مقبــول31.5جيــــد36.5جدآ جيد41جيــــد32.5جدآ جيد42.5جدآ جيد41سليمان سليمان خالد هانى2170

مقبــول29.5جيــــد35جدآ جيد43مقبــول30جدآ جيد38.5جيــــد34.5حماد حسن سمير هبة2171

مقبــول26جيــــد35.5جدآ جيد41.5جيــــد35.5جدآ جيد38جدآ جيد41.5مبروك عبدالحليم عالء هبة2172

ضعيف24مقبــول28.5جيــــد36ضعيف22مقبــول32جيــــد33جمعة خالد رضا هدير2173

مقبــول25مقبــول26مقبــول28.5مقبــول25مقبــول29.5مقبــول28.5بريك عبدالكريم هدير2174

جيــــد35جدآ جيد39.5أمتياز45.5جدآ جيد39.5جدآ جيد38.5جدآ جيد39الدين جمال محمود جمال هند2175

مقبــول26.5مقبــول31جدآ جيد37.5مقبــول27.5جيــــد37جدآ جيد37.5الفحل محمد جادهللا على هند2176

ضعيف22مقبــول28جيــــد33مقبــول28جيــــد36.5مقبــول29محمد فهمى محمد هند2177

مقبــول29.5جيــــد34جيــــد36مقبــول26.5جيــــد35جيــــد36.5باشا اللة عبد نبيل هند2178

جدآ جيد37.5أمتياز44.5أمتياز44.5جيــــد36جدآ جيد43جدآ جيد39نور حسن على ياسمين2179

        الكليه عميد

محروس السيد أسامه. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكليه وكيل

اللقانى فوزى هانى. د.أ

الكنترول رئيس   

كامل زكريا شريف د


