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البيطرى الطب كلية

التقدير العامالنسبة املئويةاملجموع

بماده محملت.رت.رجدآ جيد39أمتياز44مقبــول57.5مقبــول53.5مقبــول57.5مقبــول61مقبــول64مقبــول61ابتسام صبرى محمد راشد يوسف1001

بمادتين محملمقبــول25مقبــول25أمتياز45مقبــول50مقبــول50ت.رت.رمقبــول52ت.رت.رمقبــول50.5ابراهيم احمد فرج احمد جرامون1002

بمادتين محملت.رت.رمقبــول28جدآ جيد39مقبــول50مقبــول50.5مقبــول50ضعيف45مقبــول50مقبــول51.5ابراهيم حلمى رمضان حميده بركات1003

بمادتين محملجيــــد32.5جيــــد37جدآ جيد40مقبــول56.5مقبــول51ت.رت.رضعيف47مقبــول56مقبــول57ابراهيم عبد الباسط ابراهيم الخباطى1004

الكليه من فصلغغمقبــول25جدآ جيد38غغغغغغغغغغغغابراهيم عبدالستار عبدهللا ابراهيم1005

جدآ جيد%56080.00جدآ جيد41مقبــول27جيــــد36جدآ جيد84جدآ جيد77.5جدآ جيد78.5جدآ جيد81جدآ جيد79.5جدآ جيد82.5ابراهيم محمد ابراهيم زيدان1006

بمادتين محملجدآ ض19جدآ جيد39.5جدآ جيد39مقبــول50ت.رت.رمقبــول50مقبــول50مقبــول50مقبــول50.5ابراهيم محمود عبدالعزيز ابراهيم1007

بماده محملت.رت.رجدآ جيد41أمتياز43جدآ جيد79.5جيــــد70.5جدآ جيد82جيــــد70جدآ جيد81.5أمتياز86احالم حسن عبد املقصود حسن فضل هللا1008

راسبغغمقبــول29جيــــد33غغغغغغغغغغغغاحالم عرفه زهران على مبروك1009

مقبول%40658.00مقبــول32جدآ جيد40مقبــول32ناجح50.5مقبــول51مقبــول61.5مقبــول53.5مقبــول61مقبــول64.5احمد ابراهيم احمد احمد درويش1010

مقبول%424.560.64مقبــول30أمتياز48جدآ جيد42مقبــول54مقبــول63.5مقبــول54مقبــول59.5مقبــول55جيــــد66.5احمد ابراهيم مصطفى ابراهيم عيد1011

بمادتين محملمقبــول29.5أمتياز50أمتياز46مقبــول51.5غغمقبــول51ضعيف44جيــــد67مقبــول52احمد احمد عبدالونيس عبدالعال1012

بمادتين محملت.رت.رمقبــول29جدآ جيد41مقبــول53.5ضعيف48مقبــول50مقبــول53مقبــول55مقبــول61.5احمد اسماعيل عوض اسماعيل بسيوني1013

الكليه من فصلغغغغمقبــول26غغغغغغغغغغغغاحمد جابر عبداملنعم محمدى مشابط1014

بمادتين محملمقبــول25جدآ جيد38جيــــد35مقبــول50ت.رت.رت.رت.رمقبــول50مقبــول50مقبــول50احمد جمال كمال عبدهللا كريم1015

راسبت.رت.رأمتياز43جدآ جيد39ضعيف40.5ت.رت.رت.رت.رضعيف45مقبــول51مقبــول50احمد حامدينه حامد محمد الدهالن1016

راسبمقبــول27جدآ جيد40جدآ جيد40مقبــول58.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رمقبــول53.5مقبــول56احمد حسانين محمد على ابراهيم1017

مقبول%39356.14مقبــول29مقبــول31مقبــول32مقبــول50.5مقبــول53مقبــول55.5مقبــول54مقبــول55.5مقبــول63.5احمد حموده جالل ذكي محمد عيد1018

مقبول%367.552.50مقبــول29مقبــول32جيــــد33مقبــول50مقبــول50مقبــول50مقبــول51.5مقبــول53.5مقبــول50.5احمد خالد احمد يونس1019

بماده محملت.رت.رأمتياز44أمتياز46جدآ جيد77.5جيــــد74جدآ جيد78.5جيــــد66.5جيــــد73جدآ جيد78.5احمد ربيع زكي مصطفى ابو طالب1020

بمادتين محملت.رت.رمقبــول31جدآ جيد40مقبــول50مقبــول50ت.رت.رمقبــول50مقبــول50.5مقبــول53.5احمد رمضان حامد درويش حجازى1021

مقبول%41859.71مقبــول25جدآ جيد40أمتياز43مقبــول53مقبــول52.5مقبــول50مقبــول53.5جيــــد73جيــــد68احمد رمضان عبدالغفار ابواملجد ابو ميره1022

بمادتين محملت.رت.رمقبــول29جيــــد37مقبــول50مقبــول50ت.رت.رمقبــول50مقبــول51مقبــول50احمد سعد محمود غنيم1023

راسبت.رت.رجيــــد36جيــــد35ضعيف45.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رمقبــول50.5ضعيف47.5احمد سعيد على كمال شهاب1024

جيد%45865.43مقبــول30أمتياز45جدآ جيد39جيــــد66مقبــول59مقبــول64مقبــول60مقبــول64جدآ جيد76احمد سليمان احمد احمد1025

مقبول%38454.86مقبــول25جيــــد37أمتياز44مقبــول55.5مقبــول50مقبــول50مقبــول50مقبــول53.5مقبــول56احمد سمير حامد على ابوزيد1026

بمادتين محملت.رت.رجيــــد37مقبــول32مقبــول59.5مقبــول50ت.رت.رمقبــول55مقبــول53مقبــول53.5احمد شريف شوقى عبدالدايم عبدالعزيزخليفه1027

بماده محملت.رت.رأمتياز44جدآ جيد40مقبــول51جيــــد68.5مقبــول61مقبــول57جيــــد71جيــــد66.5احمد صبحى عبد البر عبدالجيد ابو حلوه1028

بمادتين محملت.رت.رجدآ جيد38جدآ جيد41مقبــول50مقبــول52ت.رت.رمقبــول52مقبــول52.5مقبــول50احمد عبدالواحد زكى السعداوى1029

مقبول%43361.86جدآ جيد38جدآ جيد39جيــــد34مقبــول61مقبــول55.5مقبــول60مقبــول52جيــــد68.5مقبــول64احمد على اسماعيل حامد على عبدهللا1030

مقبول%441.563.07جدآ جيد39أمتياز50جدآ جيد42مقبــول61مقبــول60.5مقبــول59مقبــول54.5مقبــول57جيــــد68.5احمد فاروق عباس سليمان مراد1031
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بمادتين محملمقبــول28جدآ جيد42مقبــول32مقبــول54ت.رت.رت.رت.رمقبــول52مقبــول50مقبــول56.5احمد فرج السيد ابراهيم ابوزيد1032

راسبت.رت.رجيــــد37جدآ جيد40ضعيف40.5ت.رت.رت.رت.رضعيف49ت.رت.رمقبــول59احمد كرم هللا محمود عبد القوى1033

مقبول%397.556.79مقبــول28مقبــول32مقبــول32مقبــول52.5مقبــول60.5مقبــول60مقبــول51.5ناجح53.5مقبــول59.5احمد مجدى عبدالحميد محمد عمر1034

جيد%48969.86جدآ جيد38أمتياز48أمتياز45جيــــد69.5جيــــد66.5مقبــول62.5جيــــد65.5جيــــد69جيــــد73احمد محمد احمد نورالدين1035

مقبول%386.555.21مقبــول29مقبــول32مقبــول29مقبــول56مقبــول50مقبــول50مقبــول51مقبــول56.5جيــــد65احمد محمد حموده عبدالرازق القادوس ى1036

مقبول%377.553.93مقبــول26مقبــول25جيــــد36مقبــول50مقبــول54مقبــول50مقبــول50مقبــول53.5مقبــول58احمد محمد عبدالحليم عبد الخالق اللمس ي1037

جيد%488.569.79جيــــد35أمتياز44أمتياز46مقبــول62جيــــد68جيــــد69.5مقبــول60جيــــد69.5جدآ جيد78.5احمد محمد عبدالواحد تعلب1038

مقبول%39456.29مقبــول29أمتياز50جدآ جيد39مقبــول61.5مقبــول50مقبــول55مقبــول50مقبــول53.5مقبــول56احمد محمد فؤاد داود1039

جيد%504.572.07جيــــد34أمتياز46جدآ جيد42جيــــد69جيــــد66.5جيــــد72جيــــد67جيــــد74جدآ جيد80احمد محمد محمد بركات اسماعيل1040

راسبت.رت.رأمتياز48جدآ جيد42ضعيف48ت.رت.رجدآ ض39.5جدآ ض38.5ت.رت.رجدآ ض39.5احمد محمد مسعد الشرقاوى1041

جدآ جيد%58884.00أمتياز48جدآ جيد40أمتياز47جدآ جيد82.5جدآ جيد78جدآ جيد83.5جيــــد72أمتياز93جدآ جيد84احمد ناصر توفيق النعناعى1042

مقبول%43462.00مقبــول26أمتياز49جدآ جيد40جيــــد66مقبــول57.5مقبــول52.5مقبــول64.5جيــــد69.5مقبــول58احمد نزيه احمد بهنس ى مصطفى1043

جدآ جيد%56580.71جدآ جيد39أمتياز50جدآ جيد42أمتياز88جدآ جيد77.5أمتياز86جيــــد71جدآ جيد81جدآ جيد80.5احمد هشام عبد الفتاح مصلحى1044

راسبت.رت.رمقبــول26جيــــد34ضعيف48.5ت.رت.رت.رت.رضعيف49ت.رت.رمقبــول50.5احمد يحيى احمد محمد الحمراوي1045

جيد%46766.71جيــــد33أمتياز43أمتياز43مقبــول60.5مقبــول63.5جيــــد67مقبــول59جيــــد66.5جيــــد74.5اسامه احمد عبد القوي حسان ابوشوق1046

الكليه من فصلغغغغغغغغغغغغغغغغغغاسامه محمد عبدالواحد على سعد1047

بماده محملت.رت.رأمتياز43جدآ جيد42جيــــد69مقبــول63جدآ جيد76جيــــد70جيــــد68.5جيــــد68.5اسراء اسماعيل حسن عبد املنعم محمد1048

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغاسراء ايمن عبداملنعم ضيف1049

بماده محملت.رت.رأمتياز47أمتياز44جيــــد65.5مقبــول60مقبــول60مقبــول56جيــــد71جيــــد71اسراء حمدي محمد حامد محمد1050

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغاسراء رافت فتحى احمد على ابواسماعيل1051

مقبول%43862.57جيــــد33.5أمتياز45جدآ جيد41مقبــول60.5مقبــول56.5جيــــد66مقبــول51جيــــد65مقبــول64.5اسراء رجب السيد شعت1052

جدآ جيد%56280.29جيــــد36أمتياز44جدآ جيد41جدآ جيد84جدآ جيد76.5أمتياز86.5جدآ جيد75.5جدآ جيد78.5جدآ جيد84اسراء شعبان سعد رمضان جويلى1053

بمادتين محملمقبــول26أمتياز46جدآ جيد39ضعيف46.5مقبــول56.5ت.رت.رمقبــول57.5مقبــول52.5مقبــول60اسراء عبداملولى على عبداملولى على1054

مقبول%36952.71مقبــول25جدآ جيد42جدآ جيد38مقبــول50مقبــول50مقبــول50.5مقبــول50مقبــول52مقبــول53.5اسراء فتح هللا عبدالحميد عبدالعاطى الشيخ1055

راسبغغجدآ جيد42أمتياز43غغغغغغغغغغغغاسراء ماهر زكى عثمان عامر1056

مقبول%40357.57جدآ جيد39جيــــد37جدآ جيد42مقبــول56.5مقبــول53.5مقبــول53مقبــول54مقبــول50مقبــول55اسراء محسن راشد محمد فرفور1057

جيد%48469.14مقبــول31.5جدآ جيد42جدآ جيد40جدآ جيد75جيــــد69.5مقبــول64.5جيــــد69مقبــول59جدآ جيد75.5اسراء يحيى زكريا الشبراخيتى1058

مقبول%45464.86مقبــول29.5جيــــد34أمتياز45جيــــد65.5مقبــول60جيــــد67.5جيــــد65مقبــول56جيــــد65.5اسالم حربى باشه عبدالفتاح عبدالحميد1059

بماده محملت.رت.رمقبــول32مقبــول32مقبــول62.5ناجح50.5مقبــول62.5مقبــول64.5مقبــول64مقبــول64.5اسالم عبدالحميد خميس عبدالحميد محمد1060

جيد%461.565.93جيــــد33أمتياز48جدآ جيد42مقبــول62مقبــول63مقبــول60جيــــد69جيــــد67جيــــد65.5اسالم فوزى احمد عبدالعزيز1061

بمادتين محملمقبــول25جيــــد37مقبــول26مقبــول50ت.رت.رت.رت.رناجح51.5مقبــول50مقبــول50.5اسالم محمد عبدالسميع ابراهيم محمد1062
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جيد%51072.86جيــــد33أمتياز50أمتياز45جدآ جيد78جيــــد69.5جيــــد74مقبــول61جدآ جيد76جيــــد73.5اسماء ابراهيم محمد احمد املغربى1063

مقبول%42961.29جيــــد37أمتياز43جدآ جيد39مقبــول57.5مقبــول57.5مقبــول60مقبــول56مقبــول50جيــــد72اسماء احمد حسن احمد مدين1064

راسبجدآ ض19مقبــول26جدآ جيد40جدآ ض29ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.راسماء احمد فاروق سعد عبدالوهاب1065

مقبول%394.556.36مقبــول32مقبــول32جيــــد36مقبــول56مقبــول53مقبــول52.5مقبــول50مقبــول50جيــــد65اسماء السعيد عبداملقصود عبدالعاطى1066

مقبول%430.561.50مقبــول32مقبــول25جيــــد33مقبــول64.5مقبــول62.5مقبــول64.5مقبــول63.5مقبــول60ناجح50.5اسماء السيد عبداملنعم على القرنشاوى1067

جدآ جيد%544.577.79جدآ جيد41أمتياز50جدآ جيد40جدآ جيد77.5جيــــد72.5جدآ جيد82جيــــد66.5جدآ جيد82جدآ جيد83اسماء بدوى محمود سالم1068

أمتياز%599.585.64أمتياز45أمتياز50أمتياز45جدآ جيد82.5جدآ جيد80أمتياز88.5جيــــد72.5أمتياز94.5أمتياز91.5اسماء ربيع عبدالحفيظ عطيه عبدالخالق1069

جيد%51974.14مقبــول30جدآ جيد40أمتياز44جيــــد69جيــــد70جدآ جيد76جيــــد70.5جدآ جيد78.5جدآ جيد81اسماء رجب محمد الكريونى1070

مقبول%379.554.21مقبــول31جيــــد34جدآ جيد40مقبــول51مقبــول50مقبــول50مقبــول54مقبــول50مقبــول53.5اسماء سعيد ابراهيم سالم1071

مقبول%450.164.30مقبــول31جدآ جيد42جدآ جيد42مقبــول61مقبــول58.5مقبــول60.6مقبــول58.5مقبــول64.5جيــــد74اسماء عصام عبدالقادر عبداملقصود حرحش1072

راسبغغأمتياز47أمتياز45غغغغغغغغغغغغاسماء كامل محمد محمود مزر1073

مقبول%39256.00مقبــول30أمتياز50جدآ جيد42مقبــول55.5مقبــول55مقبــول55.5مقبــول50مقبــول50مقبــول54اسماء مهدى سعيد محمد البدوى1074

جيد%484.569.21مقبــول31أمتياز47جيــــد37جيــــد70جيــــد65مقبــول62.5مقبــول63جيــــد72.5جدآ جيد83.5اشرف محمدعبدالجليل محمد قطب النجار1075

راسبمقبــول28جدآ جيد40جيــــد37جدآ ض39.6ت.رت.رت.رت.رمقبــول50ت.رت.رضعيف48الاء اشرف محمد نوار1076

مقبول%391.555.93جيــــد34أمتياز45جيــــد37مقبــول60مقبــول50مقبــول54.5مقبــول54مقبــول50مقبــول52الاء السيد عوض املصري1077

جدآ جيد%575.582.21أمتياز45جيــــد36أمتياز46جدآ جيد77جدآ جيد78أمتياز88جيــــد71.5أمتياز85.5جدآ جيد84.5الاء جمعه احمد محمد مصطفى1078

جيد%48369.00جيــــد33.5أمتياز44جدآ جيد40جيــــد70.5جيــــد70جيــــد68مقبــول59جيــــد67.5جيــــد74.5الاء عبدالباسط محمد عبدالباعث احمد خليفه1079

جدآ جيد%577.582.50جدآ جيد42أمتياز48جدآ جيد42جدآ جيد84.5جدآ جيد78.5أمتياز88.5جدآ جيد78جدآ جيد80.5جدآ جيد83.5الاء عبدالعزيز السيد بسيونى1080

مقبول%43462.00مقبــول32جيــــد37أمتياز47مقبــول51.5مقبــول61مقبــول64مقبــول52مقبــول60جيــــد66.5الاء عبداملنعم رياض العوض ى1081

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغالاء عصام انور احمد املسينى1082

جيد%488.569.79مقبــول31جيــــد37أمتياز46جدآ جيد78مقبــول64.5مقبــول62.5مقبــول59جيــــد74جيــــد73.5الاء كامل محمد محمود مزر1083

جدآ جيد%57381.86جيــــد34جدآ جيد41أمتياز46جدآ جيد81جدآ جيد78أمتياز88جيــــد72.5أمتياز86أمتياز87.5الاء محمود توفيق ابراهيم محمد1084

بمادتين محملت.رت.رمقبــول29جدآ جيد38مقبــول60مقبــول56.5مقبــول56ضعيف45جيــــد67مقبــول63.5السيد فتحي عبدالونيس محمد1085

بمادتين محملت.رت.رجدآ جيد40جدآ جيد42مقبــول53مقبــول55.5مقبــول53ضعيف44مقبــول53مقبــول51الشيماء ايمن عبدالوهاب حسين1086

مقبول%40758.14جيــــد34أمتياز46جدآ جيد42مقبــول54.5مقبــول50مقبــول62مقبــول50.5مقبــول54مقبــول60الشيماء عرفان محمد زكي كامل1087

جيد%48969.86جدآ جيد39جدآ جيد40جيــــد37جدآ جيد78جيــــد65.5جيــــد68.5مقبــول56جيــــد69جدآ جيد76امانى ابراهيم سعيد الصوفانى1088

مقبول%442.563.21مقبــول30أمتياز49جدآ جيد42مقبــول60مقبــول58.5مقبــول62.5مقبــول60جيــــد66.5مقبــول63امل ابراهيم ماهر بهى الدين يونس1089

مقبول%428.561.21مقبــول30أمتياز47جدآ جيد41مقبــول56مقبــول52مقبــول51.5مقبــول52.5جيــــد73.5جيــــد72امل السيد محمد محمد الديب1090

جيد%458.565.50جيــــد32.5أمتياز47أمتياز45مقبــول62.5مقبــول64.5مقبــول60مقبــول54.5جيــــد73جيــــد66.5امل الهاللى حلمى الصعيدى1091

جيد%47467.71مقبــول25أمتياز48جدآ جيد42جيــــد72.5جيــــد66.5مقبــول64مقبــول59جدآ جيد76.5جيــــد68.5امل عاطف عبدالحليم اسماعيل املهدى1092

مقبول%430.561.50مقبــول26جدآ جيد39جدآ جيد42مقبــول61.5مقبــول59مقبــول61مقبــول57مقبــول59جيــــد65امل عاطف عبدالعزيز مختار1093
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جدآ جيد%57582.14جدآ جيد39أمتياز45أمتياز44أمتياز85جدآ جيد80أمتياز87.5جدآ جيد76جدآ جيد79.5جدآ جيد84امل كرم توفيق سليمان خالد1094

مقبول%435.562.21مقبــول25أمتياز47جدآ جيد41مقبــول58.5مقبــول57.5مقبــول58مقبــول64.5مقبــول63.5جيــــد67.5امنيه جابر محمد رمضان محمد اللطش1095

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغامنيه جمال ابراهيم السعدنى1096

بمادتين محملمقبــول25مقبــول31مقبــول25مقبــول50ت.رت.رت.رت.رمقبــول50مقبــول50مقبــول50امير محمود عبداملجيد الحاج على1097

جيد%487.569.64جيــــد37جدآ جيد42أمتياز44جيــــد73جيــــد66.5مقبــول60.5مقبــول63.5جيــــد69جيــــد74اميره اشرف عبدالواحد خطاب1098

الكليه من فصلغغغغغغغغغغغغغغغغغغاميره السيد محمد السيد ابو يوسف1099

مقبول%430.561.50جدآ جيد38أمتياز49جدآ جيد42مقبــول53.5مقبــول54.5مقبــول58.5مقبــول56.5مقبــول55.5جيــــد72اميره سليمان محمود عبد الرازق ابراهيم عنب1100

مقبول%40958.43مقبــول29أمتياز43جدآ جيد42مقبــول62.5مقبــول51.5مقبــول55.5مقبــول51مقبــول55.5مقبــول62اميره فرج رمضان عبدالعزيز عكاشه1101

جدآ جيد%565.580.79جيــــد36أمتياز47أمتياز44جدآ جيد80.5جيــــد73.5أمتياز90جدآ جيد77.5جدآ جيد84جدآ جيد80اميره محمد عبدالفتاح امين عبدالال1102

مقبول%41459.14مقبــول31أمتياز49أمتياز43مقبــول58مقبــول56.5مقبــول52مقبــول55مقبــول60مقبــول58.5اميره محمود مصطفى عوض القونى1103

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغاميره مصطفى محمد شوقى زكريا1104

جدآ جيد%55278.86جيــــد34أمتياز47أمتياز46جدآ جيد80.5جيــــد73.5أمتياز85.5جيــــد68.5جدآ جيد80جدآ جيد84انجى طالل احمد ابوشادي1105

راسبت.رت.رمقبــول29جدآ جيد38ضعيف45.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف49انجى محمد عبد القادر محمد الهنداوى1106

مقبول%381.554.50مقبــول25أمتياز48مقبــول32مقبــول54.5مقبــول51مقبــول51.5مقبــول52.5مقبــول54مقبــول61انطون يوسف جميل يوسف جرجس1107

بمادتين محملمقبــول26جيــــد33جيــــد36مقبــول55.5مقبــول51.5ت.رت.رمقبــول50.5ت.رت.رمقبــول50ايمان ابراهيم فرج عبد هللا1108

بماده محملت.رت.رأمتياز45جدآ جيد41جيــــد65.5مقبــول62.5مقبــول62.5مقبــول57.5مقبــول54مقبــول61ايمان زكريا احمد على النشار1109

جيد%46466.29مقبــول29.5أمتياز47جدآ جيد42جيــــد71مقبــول64.5مقبــول59.5مقبــول62.5مقبــول60.5جيــــد74.5ايمان سعيد عبدالجواد حزيمه1110

جيد%48869.71جدآ جيد40أمتياز47أمتياز44جدآ جيد75مقبــول60.5جيــــد68.5مقبــول62مقبــول62.5جدآ جيد75.5ايمان عادل عبدالرحمن عدالن عياد1111

جدآ جيد%53175.86جدآ جيد40أمتياز49أمتياز44جدآ جيد75جدآ جيد76جيــــد67.5جيــــد69جدآ جيد80.5جدآ جيد79ايمان عبدالحليم احمد عبد الحليم الغنيمى1112

مقبول%388.555.50مقبــول26أمتياز44جيــــد37مقبــول59مقبــول52.5مقبــول53مقبــول53مقبــول51مقبــول57ايمان عصام عبدالكريم احمد قناوى1113

مقبول%388.555.50مقبــول28جيــــد37جدآ جيد41مقبــول51مقبــول54.5مقبــول53.5مقبــول50مقبــول50.5مقبــول60ايمان عماد فاروق حسن1114

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغايمان ماهر عبداللطيف محمود الشرقاوي1115

جدآ جيد%544.577.79جيــــد35أمتياز45أمتياز45جدآ جيد78.5جدآ جيد78.5جيــــد72جيــــد69.5جدآ جيد83.5جدآ جيد82.5ايمان محمد عبداللطيف عبدالحميد شاهين1116

جيد%461.565.93مقبــول32أمتياز50جدآ جيد42مقبــول63جيــــد66.5مقبــول60مقبــول62.5جيــــد65.5جيــــد70ايمان محمد عبداملتعال على الفوى1117

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغايمان محمود طلبه عبد الحميد1118

جيد%486.569.50جدآ جيد38أمتياز50أمتياز46جيــــد71.5مقبــول64.5مقبــول60.5مقبــول61.5جيــــد74جيــــد70.5ايمان نصر حنفى حسن شعبان1119

بمادتين محملمقبــول26.5أمتياز43أمتياز43مقبــول51ت.رت.رت.رت.رمقبــول50مقبــول50مقبــول56ايمان نصر صابر محمد غياتى1120

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغايه ابراهيم عبد الفتاح حسن حزيمه1121

راسبت.رت.رجدآ جيد41جدآ جيد41جدآ ض37ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف49.5ايه احمد سعد عبدالعزيز خميس1122

جيد%514.573.50جيــــد35جدآ جيد41جيــــد36جيــــد73جيــــد72جدآ جيد76مقبــول63جدآ جيد81.5جدآ جيد78ايه احمد عبدالبر الزعليك1123

مقبول%38454.86مقبــول28أمتياز43جدآ جيد40مقبــول50مقبــول51.5مقبــول53.5مقبــول50مقبــول51مقبــول60ايه اشرف احمد عبدالحى مناع1124
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بمادتين محملمقبــول27مقبــول25مقبــول32مقبــول50مقبــول50ت.رت.رمقبــول52ت.رت.رمقبــول52.5ايه جمعه سعفان سليمان ضيف هللا1125

جيد%50371.86جدآ جيد41أمتياز43أمتياز45جدآ جيد79.5جيــــد67.5مقبــول62مقبــول58.5جدآ جيد75جيــــد74.5ايه خيرى عبدالجيد محمد بدر1126

بماده محملت.رت.رأمتياز50أمتياز46جدآ جيد76.5مقبــول61مقبــول64مقبــول62.5مقبــول62جيــــد70ايه شريف ابو املكارم شعبان النجار1127

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغايه طارق السيد محمد عبدالسالم شبل1128

مقبول%425.560.79جيــــد33جيــــد37أمتياز45مقبــول60.5مقبــول53.5مقبــول56.5مقبــول61.5مقبــول58.5مقبــول57ايه محسن السيد القمحاوي1129

مقبول%42460.57مقبــول29أمتياز50جدآ جيد42مقبــول62.5مقبــول64.5مقبــول54.5مقبــول55.5مقبــول58.5مقبــول57.5ايه محمد السعيد النعناعى1130

مقبول%394.556.36مقبــول30جدآ جيد41جدآ جيد41مقبــول59مقبــول56.5مقبــول50مقبــول51.5مقبــول50مقبــول56.5ايه محمود محمد السيدالرامخ1131

الكليه من فصلغغغغغغغغغغغغغغغغغغايه مصطفى كمال الدين داود1132

جيد%45565.00جيــــد34أمتياز48أمتياز44مقبــول61.5مقبــول56.5جيــــد69.5مقبــول57.5مقبــول60.5جيــــد71.5ايه نصرالدين محمد احمد محمد ابراهيم1133

راسبت.رت.رضعيف21جدآ جيد38جدآ ض39ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف47.5ايهاب محمد احمد ذكى محمد على1134

جدآ جيد%57582.14أمتياز44أمتياز46أمتياز43أمتياز86جدآ جيد76أمتياز96.5جيــــد70جدآ جيد77.5جدآ جيد82بسمه عالءالدين مصطفي قطب1135

مقبول%448.564.07مقبــول25أمتياز50أمتياز44جيــــد66مقبــول57مقبــول58مقبــول59جيــــد69.5جيــــد70بسمه موس ى عبدالخالق عبد العزيز حماد1136

جيد%51072.86جدآ جيد42جدآ جيد38أمتياز43جدآ جيد76.5جيــــد67جيــــد66.5مقبــول60جيــــد74.5جدآ جيد80.5بسنت سعيد عبده امين1137

جيد%47367.57جيــــد37مقبــول26جيــــد34جيــــد66.5مقبــول61جيــــد67مقبــول64.5جيــــد65.5جدآ جيد77.5بكرابوزيد محمد محمد1138

بمادتين محملجدآ ض19.5مقبــول25جيــــد34مقبــول50ت.رت.رمقبــول50مقبــول50مقبــول50مقبــول50بالل السيد رمضان عبد الحميد خالف1139

جدآ جيد%540.677.23جيــــد35جدآ جيد40أمتياز47جدآ جيد81.5جدآ جيد75جيــــد74جيــــد65جدآ جيد80.58جدآ جيد82.5تسنيم عدلى عبدالحميد املاظ سرور1140

بمادتين محملت.رت.رجيــــد37جدآ جيد42مقبــول53جيــــد66.5مقبــول60.5مقبــول60ضعيف49مقبــول63تقى اسامه احمد عبدهللا احمد1141

جدآ جيد%55779.57أمتياز47أمتياز45أمتياز46جدآ جيد84.5جيــــد70.5جدآ جيد76مقبــول63جدآ جيد82.5أمتياز87.5تقى سعد سمير ابراهيم خيال1142

مقبول%39756.71مقبــول27.5جيــــد33جدآ جيد40مقبــول61مقبــول55مقبــول53.5مقبــول54مقبــول50مقبــول56ثروت طارق عبدالراض ى فرغلى حسان1143

جيد%49470.57مقبــول25جدآ جيد40جدآ جيد41جدآ جيد77جيــــد66.5جيــــد70.5مقبــول61جدآ جيد76جدآ جيد77جمال عيد عبدالعزبز محمد جمال1144

مقبول%43361.86مقبــول32جيــــد37أمتياز45جيــــد66.5مقبــول55مقبــول55مقبــول59مقبــول56مقبــول64.5جهاد عبدالعزيز محمود الطباخ1145

جيد%471.567.36جيــــد36أمتياز46أمتياز45جيــــد70.5مقبــول58مقبــول57.5مقبــول64.5مقبــول64جدآ جيد76جهاد نصر شريف عالم عبدالرحمن1146

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغحاتم حسن عبدالجليل الحديني1147

الكليه من فصلجدآ ض15أمتياز49جدآ جيد38ناجح51ت.رت.رت.رت.رضعيف44.5ضعيف42مقبــول54حازم جمال قطب احمد املاحى1148

راسبغغأمتياز50أمتياز43غغغغغغغغغغغغحازم سمير حسن عيد1149

جدآ جيد%52875.43جيــــد33مقبــول28جدآ جيد39جدآ جيد75جدآ جيد77جدآ جيد77جيــــد70جدآ جيد77.5جدآ جيد79.5حبيبه احمد الشرنوبى محمد الشرنوبى رمضان1150

بمادتين محملضعيف20مقبــول30جيــــد34مقبــول50ت.رت.رمقبــول50مقبــول50مقبــول50مقبــول50حسن ابراهيم حسن الحاج حسن1151

راسبغغجدآ جيد38جدآ جيد39غغغغغغغغغغغغحسن محمود عبدالعزيز السيد املصرى1152

بمادتين محملجيــــد33جدآ جيد42جدآ جيد40مقبــول61مقبــول50.5مقبــول54ضعيف48ت.رت.رمقبــول59حسناء حسين عيد جمعه شعيب1153

جيد%504.572.07جيــــد37أمتياز46جدآ جيد41جدآ جيد79جيــــد67جيــــد67.5مقبــول60جيــــد66.5أمتياز86.5حسين صبحى محمود محمد اسماعيل1154

مقبول%415.559.36مقبــول26أمتياز48أمتياز43مقبــول59مقبــول56مقبــول52.5مقبــول50مقبــول60جيــــد69حسين عبدالناصر حسين عبد هللا رضوان1155
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مقبول%39256.00مقبــول25أمتياز50جدآ جيد42مقبــول50مقبــول52.5مقبــول54.5مقبــول50مقبــول57مقبــول61حسين محمود عباس زكى عباس1156

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغحمدى ابراهيم خليفه محمد غزالن1157

جيد%47467.71جيــــد33جدآ جيد40جدآ جيد42جيــــد67مقبــول59.5مقبــول58.5مقبــول63.5جيــــد66جدآ جيد84.5حمدى وائل احمد حمدي حشيش1158

مقبول%451.564.50مقبــول32أمتياز47أمتياز43جيــــد67.5مقبــول57.5مقبــول63.5مقبــول61مقبــول54.5جيــــد72.5حنان ايمن محمد عبدالعزيز عمار1159

مقبول%412.158.87مقبــول28جيــــد33أمتياز43مقبــول58.08مقبــول56.5مقبــول50مقبــول54.5مقبــول61مقبــول61حنان عوض سعيد عبدالرحمن الدخميس ي1160

جيد%459.565.64جيــــد35أمتياز49جدآ جيد42جيــــد72مقبــول58مقبــول64.5مقبــول62.5مقبــول57.5جيــــد68حور محمد محمود عطيه شاهين1161

مقبول%42460.57جيــــد34أمتياز48أمتياز44مقبــول57مقبــول56مقبــول53مقبــول57مقبــول63مقبــول60خالد احمد عبدالحفيظ عبدالحفيظ دميس1162

مقبول%417.559.64مقبــول25.5جدآ جيد40جدآ جيد39مقبــول55مقبــول51.5مقبــول50.5مقبــول54.5جدآ جيد75جيــــد66.5خالدعبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد محمود1163

مقبول%442.563.21مقبــول30أمتياز47مقبــول32مقبــول64.5مقبــول58مقبــول64.5مقبــول64.5مقبــول64.5مقبــول64.5خليل يوسف خليل عباس خيمر1164

راسبجدآ ض15أمتياز46جدآ جيد42ضعيف41ضعيف40ت.رت.رمقبــول50.5ت.رت.رمقبــول53داليا محمد محمود حسن بربش1165

مقبول%41759.57مقبــول30مقبــول32مقبــول30مقبــول64.5مقبــول55.5مقبــول57مقبــول58مقبــول57.5مقبــول64.5دعاء محمد كامل ابراهيم النجار1166

جيد%47768.14مقبــول29أمتياز49أمتياز45جيــــد66جيــــد65جيــــد70.5مقبــول64.5مقبــول62جدآ جيد75راندا سالم السيد زايد1167

جيد%464.566.36مقبــول25أمتياز45أمتياز44جيــــد70.5جيــــد65جيــــد66.5مقبــول54.5جيــــد67.5جيــــد71.5رانيا رشدى محمود غريب1168

جيد%48969.86جيــــد37أمتياز49جدآ جيد38جيــــد74جيــــد66.5مقبــول57.5مقبــول64.5جدآ جيد78جيــــد73.5رانيا سمير صبرى خليل اللمس ى1169

راسبت.رت.رجيــــد34جيــــد34ضعيف40ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.ررانيا عماد حمدي عثمان الديب1170

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغرانيا محمد السيد عبدالحميد الرسول1171

جدآ جيد%57482.00جدآ جيد39أمتياز48أمتياز45جدآ جيد82جدآ جيد83أمتياز86جيــــد71.5جدآ جيد76.5أمتياز91رانيا محمد حسنى عبدالكريم1172

جيد%465.166.44مقبــول32أمتياز50جدآ جيد41جيــــد66.58جيــــد65مقبــول57مقبــول59جيــــد69.5جدآ جيد75ربيع ناجى اسماعيل صالح1173

راسبغغأمتياز44جدآ جيد42غغغغغغغغغغغغرحاب خيرى عبدالعاطى محمد دسوقى1174

بمادتين محملمقبــول25جدآ جيد39جدآ جيد38مقبــول50مقبــول53ت.رت.رضعيف46مقبــول50مقبــول54رحمه حمدي محمود عبدالعزيزالسهيلي1175

جيد%50271.71جدآ جيد38أمتياز49أمتياز44جدآ جيد76.5مقبــول64جيــــد69جيــــد67.5جيــــد67.5جدآ جيد75.5رحمه صابر عبده ابو السعود زلط1176

جيد%50672.29جدآ جيد40أمتياز48أمتياز43جدآ جيد75جيــــد67.5مقبــول59.5جيــــد67.5جدآ جيد75.5جدآ جيد78رحمه هوارى جالل رمضان شرف الدين1177

جدآ جيد%577.582.50أمتياز46أمتياز49أمتياز46جدآ جيد81.5جدآ جيد80جدآ جيد81جيــــد70أمتياز86.5أمتياز86.5رقيه نصر محمد احمد عبيد1178

جدآ جيد%546.578.07جدآ جيد38أمتياز48أمتياز46جدآ جيد79جيــــد74.5جدآ جيد77جيــــد71جدآ جيد77.5جدآ جيد83.5رنا احمد كامل عاشور1179

مقبول%43061.43أمتياز43أمتياز45أمتياز44مقبــول63مقبــول51.5مقبــول58مقبــول51.5مقبــول53جيــــد66رنا فتحى على محروس على عامر1180

جيد%461.565.93مقبــول25أمتياز45جدآ جيد42جيــــد73مقبــول60.5مقبــول61مقبــول59.5جيــــد66جيــــد74.5رنا محمد السعيد  عبيد قلقيله1181

راسبضعيف23أمتياز47جيــــد34جدآ ض38.5ت.رت.رضعيف49.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول58.5رنا محمد شعبان اسماعيل الغرباوى1182

بماده محملت.رت.رجدآ جيد41أمتياز46جدآ جيد80مقبــول62.5جيــــد65مقبــول62.5جيــــد68جدآ جيد81رنا محمد كمال البواب1183

مقبول%36952.71مقبــول25مقبــول32أمتياز43مقبــول50مقبــول51مقبــول50مقبــول50مقبــول50مقبــول50رنيم جمال عوض عبدالجواد على1184

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغروان ابراهيم محمود حضر1185

جيد%52274.57جيــــد37أمتياز48أمتياز46جيــــد73.5جيــــد67جيــــد71.5جيــــد67جدآ جيد81.5جدآ جيد78.5روان احمد مصطفى حمزه عمران1186
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مقبول%454.564.93مقبــول32جدآ جيد42أمتياز43جيــــد66.5مقبــول60مقبــول61.5مقبــول57.5جيــــد65جيــــد69روان طارق فراج عيد عبدالغفار1187

جيد%480.568.64مقبــول27أمتياز48أمتياز45جيــــد66جيــــد73مقبــول63مقبــول58.5جيــــد69.5جدآ جيد78.5روان كمال محمد غانم1188

بماده محملمقبــول25جدآ جيد40مقبــول26مقبــول52.5ناجح52.5ت.رت.رمقبــول52.5مقبــول51ناجح54ريم سعيد محمد شومان1189

جيد%478.568.36مقبــول30أمتياز49جدآ جيد42جيــــد71.5مقبــول61مقبــول59.5مقبــول61جدآ جيد78.5جدآ جيد75ريم عماد فتحى احمد معين الدين1190

بمادتين محملمقبــول25مقبــول25مقبــول30مقبــول50مقبــول50ت.رت.رت.رت.رمقبــول50مقبــول50ريم نبيل فوزى هنداوى نعيم1191

جدآ جيد%52875.43جيــــد34أمتياز50جدآ جيد42جيــــد72جيــــد67جدآ جيد80جيــــد69.5جدآ جيد82جدآ جيد81.5ريهام حسن السيد عبدهللا حجر1192

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغريهام دسوقى محمود دسوقى فايد1193

بمادتين محملمقبــول27مقبــول30جيــــد35مقبــول50ت.رت.رت.رت.رناجح52.5مقبــول50مقبــول50زياد احمد السيد السيد عشرى1194

جيد%52174.43جدآ جيد42جدآ جيد40جدآ جيد42جيــــد72.5جيــــد71جيــــد74جيــــد66جيــــد74.5جدآ جيد79زياد مدحت عبداملنعم ضحا1195

جدآ جيد%58884.00جدآ جيد40أمتياز46أمتياز47جدآ جيد80جدآ جيد81أمتياز92.5جيــــد74.5أمتياز88أمتياز85زينب السيد احمد الشيخ احمد1196

مقبول%43962.71مقبــول32مقبــول29مقبــول32مقبــول64.5مقبــول61مقبــول61مقبــول59.5مقبــول64.5مقبــول64.5زينب ضيف سعد محمد حلفاوى حماد1197

مقبول%39756.71مقبــول32مقبــول32مقبــول32مقبــول61مقبــول57.5مقبــول54.5مقبــول53مقبــول55.5ناجح51.5زينب محمد عبداملجيد نوار1198

جدآ جيد%564.580.64جيــــد37جيــــد37أمتياز45جدآ جيد80جدآ جيد82أمتياز87.5جيــــد70.5جدآ جيد81جدآ جيد81.5ساره احمد ابراهيم البربري1199

جيد%456.565.21مقبــول25أمتياز46أمتياز43جيــــد68مقبــول58.5جيــــد65مقبــول59.5جيــــد69جيــــد68.5ساره خالد ابراهيم عبد الحميد  الحيص1200

جيد%45965.57مقبــول27أمتياز48أمتياز44جيــــد65.5مقبــول62.5مقبــول63مقبــول61.5مقبــول63.5جيــــد72ساره سامى عوض بطيشه1201

بمادتين محملضعيف22مقبــول30مقبــول28جدآ ض38.5مقبــول53.5مقبــول51مقبــول50مقبــول50مقبــول63ساره عبدالناصر السيد حسن الجندى1202

مقبول%43462.00مقبــول30أمتياز49أمتياز45مقبــول61.5مقبــول58.5مقبــول56مقبــول57.5مقبــول58جيــــد67.5ساره عالء ابرهيم حسب النبي1203

جيد%47567.86جيــــد34أمتياز50جدآ جيد41جيــــد67مقبــول58.5مقبــول63.5مقبــول61.5جدآ جيد76.5جيــــد73ساره على محمد ابراهيم موس ى1204

راسبت.رت.رمقبــول31مقبــول29ت.رت.رضعيف41.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رساره محمد عبدالرازق ابوشوق1205

جيد%487.569.64مقبــول25جدآ جيد40جدآ جيد41جيــــد74مقبــول64جدآ جيد75.5مقبــول60جيــــد65.5جدآ جيد82.5ساره محمد فوزي حسين1206

جدآ جيد%592.584.64جيــــد36أمتياز50أمتياز46أمتياز87جدآ جيد83أمتياز90.5جدآ جيد78أمتياز87أمتياز85ساره مصطفى على محمود ابويوسف1207

جيد%49370.43جيــــد34أمتياز46جدآ جيد40جدآ جيد79مقبــول58.5مقبــول64جيــــد73جيــــد67جدآ جيد77.5سحر احمد عبدالحميد عبدالقادر1208

جدآ جيد%530.575.79جدآ جيد40أمتياز45أمتياز43جدآ جيد76.5جيــــد70.5جدآ جيد81جيــــد70.5جدآ جيد79جيــــد70سحر محمد كامل احمد البحيرى1209

أمتياز%608.586.93جدآ جيد41أمتياز49أمتياز47أمتياز85.5جدآ جيد83.5أمتياز96جدآ جيد79.5أمتياز87.5أمتياز88.5سعاد ابراهيم محمد علي1210

جيد%45865.43جيــــد33أمتياز49أمتياز44مقبــول60.5مقبــول63مقبــول60مقبــول64.5جيــــد67.5جيــــد65.5سعد احمد محمد محمد1211

جيد%513.573.36مقبــول32أمتياز45جدآ جيد41جيــــد71جيــــد67جدآ جيد83جيــــد68.5جيــــد70جدآ جيد81سفر زكريا محمود ابراهيم الشرنوبى1212

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغسلمى معوض محمد الخولى1213

بمادتين محملجدآ ض18مقبــول30جدآ جيد42مقبــول50مقبــول50ت.رت.رمقبــول50مقبــول50مقبــول50سلوى مصطفى عبداللطيف عبدالعاطي1214

جدآ جيد%533.576.21مقبــول31أمتياز46جدآ جيد42جدآ جيد75جيــــد74.5جدآ جيد75.5جدآ جيد76.5جيــــد71أمتياز88سماح فايز محمد حسين خير هللا1215

الكليه من فصلغغغغغغغغغغغغغغغغغغسمر احمد فوزى احمد اللقانى1216

مقبول%44663.71مقبــول25جيــــد35مقبــول29جيــــد67جيــــد65.5مقبــول58.5مقبــول60.5جيــــد65.5جدآ جيد75سميه عدلى عبدالقوى محمد ابوشناف1217
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راسبت.رت.رأمتياز47أمتياز43جدآ ض39.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول50.5مقبــول59.5مقبــول55.5سناء حمريط السنوس ي عبدالحميد على1218

مقبول%44463.43مقبــول31جيــــد36أمتياز44جيــــد65مقبــول62مقبــول59مقبــول56.5مقبــول62مقبــول64.5سهيله احمد عبدالحميد جادهللا الشاذلى1219

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغسيف الدين حازم حسن داود طه داود1220

جدآ جيد%53376.14جيــــد35أمتياز46جدآ جيد41جدآ جيد75.5جدآ جيد75جدآ جيد79.5جيــــد69.5جدآ جيد79.5جدآ جيد78سيلفيا عادل فايز امين1221

جيد%48068.57جيــــد35مقبــول30جدآ جيد40جيــــد74مقبــول58.5جيــــد68.5مقبــول62مقبــول61.5جدآ جيد80.5شروق رمزي عثمان قطب زعيتر1222

جدآ جيد%562.580.36جيــــد33أمتياز48جدآ جيد42أمتياز85جدآ جيد81.5جدآ جيد84.5جدآ جيد76جدآ جيد76.5جدآ جيد84شروق محمد حسن اسماعيل1223

جيد%502.571.79مقبــول25أمتياز47أمتياز44جيــــد73جيــــد71جدآ جيد75جيــــد71جيــــد69.5جيــــد74شعبان عبدالعال عبدالحميد عبد العال1224

جيد%51373.29جيــــد35أمتياز50أمتياز44جيــــد74.5جيــــد72جيــــد67.5جيــــد71.5جدآ جيد76جيــــد72.5شهاب الدين محمد محمود محمد1225

مقبول%425.560.79مقبــول25أمتياز49أمتياز45مقبــول64مقبــول53.5مقبــول55مقبــول52جيــــد65.5جيــــد65.5شيماء جمال رزق عريف محمد1226

مقبول%39656.57مقبــول25أمتياز43جدآ جيد39مقبــول62.5مقبــول53.5مقبــول58.5مقبــول51مقبــول51مقبــول55.5شيماء رجب كمال احمد عبدالحميد1227

جدآ جيد%54177.29جدآ جيد38جدآ جيد39جدآ جيد42جدآ جيد75.5جيــــد71.5جدآ جيد81.5جيــــد69جدآ جيد79.5جدآ جيد84شيماء رمضان عبدالهادى حجازى1228

جدآ جيد%57081.43مقبــول32أمتياز50جدآ جيد41أمتياز85.5جدآ جيد76أمتياز85.5جدآ جيد79أمتياز88.5جدآ جيد82.5شيماء صالح منصورعيدمنصور1229

جدآ جيد%566.580.93جيــــد33جدآ جيد39أمتياز44أمتياز87جدآ جيد80.5أمتياز86.5جيــــد70.5جدآ جيد83جدآ جيد82شيماء طه فتحى خفاجى1230

جيد%46566.43مقبــول27أمتياز49جدآ جيد42مقبــول58.5مقبــول58مقبــول64.5مقبــول63.5جيــــد74جدآ جيد77.5شيماء علي السيد البشالوي1231

مقبول%41559.29مقبــول28جدآ جيد41جدآ جيد40مقبــول56.5مقبــول50مقبــول51مقبــول60جيــــد66مقبــول63.5صبحى جمعه صبحى محمد الشنديدى1232

بمادتين محملمقبــول25مقبــول25جيــــد35مقبــول50مقبــول50ت.رت.رت.رت.رمقبــول50مقبــول50طارق عادل عبدالحميد الشايب1233

جيد%45865.43جيــــد37مقبــول31جدآ جيد42جيــــد67مقبــول61.5مقبــول57.5مقبــول61جيــــد68مقبــول64طه السيد محمد السيد عطيه1234

بمادتين محملت.رت.رجيــــد33جدآ جيد39مقبــول55.5مقبــول52ت.رت.رمقبــول53.5مقبــول54مقبــول60عادل حفنى عبده على وهبه1235

مقبول%39456.29مقبــول25جيــــد37جدآ جيد39مقبــول53.5مقبــول55.5مقبــول50مقبــول54مقبــول64مقبــول53عادل عبدالسالم عبدالعاطى محمد عبدالعاطى1236

جيد%47067.14مقبــول30أمتياز50أمتياز44جيــــد70.5مقبــول62.5مقبــول63.5مقبــول61جيــــد65جيــــد73.5عادل علي عيد محمد القعيد1237

مقبول%414.559.21مقبــول26أمتياز48جدآ جيد42مقبــول54مقبــول56مقبــول55.5مقبــول54جيــــد69مقبــول58عاصم محمد سالم عبد املقصود العدوى1238

مقبول%384.554.93مقبــول26جدآ جيد41جدآ جيد39مقبــول53مقبــول51.5مقبــول50مقبــول50مقبــول57.5مقبــول57.5عبدالحميد جمعه عبدالحميد علي الغزالى1239

مقبول%44062.86جيــــد33جدآ جيد41جدآ جيد40مقبــول61.5مقبــول62مقبــول64.5مقبــول55مقبــول61.5مقبــول62.5عبدالرحمن حمدى ابراهيم محمد فايد1240

مقبول%42861.14مقبــول28أمتياز46جدآ جيد41جيــــد65.5مقبــول50مقبــول56جيــــد65مقبــول57.5جيــــد65عبدالرحمن سمير شوقى عبد اللطيف ابوسيد1241

مقبول%42360.43مقبــول28جدآ جيد40جدآ جيد40مقبــول62مقبــول53.5مقبــول55مقبــول61مقبــول53.5جيــــد70عبدالرحمن صبحي عبدالرحمن الوكيل1242

بماده محملجيــــد33جيــــد34أمتياز47مقبــول60.5مقبــول62ت.رت.رمقبــول58.5مقبــول62جيــــد66عبدالرحمن عادل محمد محمد عبدالعزيز1243

الكليه من فصلغغأمتياز43مقبــول26غغغغغغغغغغغغعبدالعزيز ايمن عبد العزيز محمد عبدالجواد1244

الكليه من فصلغغغغغغغغغغغغغغغغغغعبدهللا احمد فريد محمد عبدالغنى1245

جيد%48569.29جيــــد37أمتياز45أمتياز46جيــــد66مقبــول63جيــــد65.5جيــــد67.5جيــــد70.5جيــــد69.5عبدهللا جابر حسن عامر ابوريه1246

جيد%45865.43مقبــول25جدآ جيد42جدآ جيد41مقبــول61مقبــول60.5جيــــد69.5مقبــول59جيــــد67.5جيــــد74.5عبدهللا رمضان محمد على يعقوب1247

جيد%51072.86جيــــد34جدآ جيد40أمتياز44جيــــد69.5جيــــد67.5جدآ جيد75.5جيــــد67.5جيــــد71.5جدآ جيد80.5عبدهللا عفيفى جمال الدين محمد حسنين1248
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جدآ جيد%58183.00أمتياز43أمتياز45أمتياز47جدآ جيد82.5جدآ جيد78.5أمتياز91.5جدآ جيد75جدآ جيد81.5جدآ جيد82عبداملنعم صبرى عبداملنعم محمد جاد1249

مقبول%44763.86جيــــد35جدآ جيد41أمتياز44مقبــول61.5مقبــول56جيــــد66مقبــول57مقبــول63.5مقبــول64عبير فتحى عبدهللا محمد ابوحجر1250

مقبول%448.564.07مقبــول30أمتياز47جدآ جيد41جيــــد66مقبــول56.5مقبــول60.5مقبــول55.5مقبــول56جدآ جيد83عبير مصطفى مبروك ابراهيم عطيه1251

مقبول%38354.71مقبــول32مقبــول32مقبــول32مقبــول50مقبــول50مقبــول53.5مقبــول56مقبــول53.5مقبــول56عدالن عدالن محمد الشربينى ندا1252

جدآ جيد%58082.86أمتياز43أمتياز49أمتياز45أمتياز87.5جدآ جيد75أمتياز85جيــــد74جدآ جيد83.5أمتياز87عزه رجب سليمان حشيش1253

جيد%463.566.21جيــــد36جدآ جيد39جدآ جيد41مقبــول63.5مقبــول64.5جيــــد67مقبــول59مقبــول56جدآ جيد76.5عزه عماد جابر عبد الونيس1254

مقبول%416.559.50مقبــول29أمتياز48جدآ جيد40مقبــول57.5مقبــول50مقبــول56مقبــول55.5مقبــول64.5مقبــول64عزيزه عبدالعزيز احمد عبدالعزيز1255

مقبول%415.559.36مقبــول32جدآ جيد39جدآ جيد38مقبــول56مقبــول62مقبــول59مقبــول52.5مقبــول52.5مقبــول63.5عطيه احمد عطيه عبدالجواد1256

مقبول%43962.71مقبــول32مقبــول32مقبــول32مقبــول64.5مقبــول60مقبــول57مقبــول64.5مقبــول64.5مقبــول64.5عال خيرى محمد يوسف بهى الدين1257

جيد%46967.00جيــــد33أمتياز47أمتياز44مقبــول62.5مقبــول61جيــــد67مقبــول62جيــــد69جيــــد70.5عال عادل قطب محمد جويده1258

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغعالء حاتم عبدالحليم عبدالعزيز1259

مقبول%418.559.79مقبــول26جيــــد35أمتياز43مقبــول62.5مقبــول57.5مقبــول50مقبــول55.5مقبــول63.5مقبــول60.5عالء ضاحى عبد السالم على عبدهللا1260

مقبول%420.560.07جيــــد35جدآ جيد40جدآ جيد39مقبــول53مقبــول52مقبــول62مقبــول60مقبــول56.5مقبــول63عالء عبدالحكيم عبدالسالم عبدالصمد املكاوي1261

راسبضعيف21جدآ جيد40جيــــد34.5جدآ ض37.5ضعيف44ت.رت.رضعيف48.5ت.رت.رمقبــول62.5على خالد على خواجه1262

مقبول%39456.29مقبــول31جيــــد37جيــــد37مقبــول50مقبــول54مقبــول54مقبــول56مقبــول51.5مقبــول60.5على محمود فتح هللا عطيه1263

الكليه من فصلغغغغغغغغغغغغغغغغغغعلياء محمدعلى عبدالوهاب ابوعيانه1264

جيد%52074.29مقبــول27أمتياز44أمتياز43جدآ جيد82.5جدآ جيد76جدآ جيد76مقبــول64.5جيــــد71.5جدآ جيد79.5عليه عادل محمد فتح هللا قنوم1265

جيد%48469.14مقبــول25جدآ جيد40أمتياز43جيــــد69.5مقبــول61جيــــد73.5مقبــول60جدآ جيد77.5جيــــد74.5عمر محمد احمد جاد1266

جيد%45765.29مقبــول31أمتياز43جدآ جيد41جيــــد67مقبــول63.5جيــــد67مقبــول60مقبــول58.5جيــــد69عمر محمد حلمى محمد الغرباوى1267

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغعمر محمد زكريا احمد السيد1268

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغعمر محمدعبدالحميد النمر1269

جيد%48569.29جيــــد34أمتياز46جيــــد37جيــــد72.5مقبــول64جيــــد69جيــــد65.5جيــــد71.5جيــــد71.5عمرو احمد عبد الغنى مصطفى عزب1270

مقبول%41659.43جيــــد36أمتياز48جيــــد37مقبــول54مقبــول55مقبــول57جيــــد65مقبــول57مقبــول55عمرو احمد لطفى حامد1271

بمادتين محملمقبــول25مقبــول25مقبــول25مقبــول50ضعيف40.5ت.رت.رمقبــول50مقبــول50مقبــول50عمرو اشرف محمود شمه1272

بمادتين محملمقبــول25مقبــول25مقبــول25جدآ ض39.5ناجح50ت.رت.رمقبــول50مقبــول50مقبــول50عمرو خميس صبرى على حريشه1273

جيد%48969.86جيــــد34أمتياز47أمتياز45جيــــد69جيــــد65جيــــد67جيــــد66.5جيــــد68.5جيــــد74عمرو دياب نصر دياب الهواري1274

راسبجدآ ض18أمتياز47جيــــد34جدآ ض35ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رعمرو سعيد فتحى محمد مصطفى غنيم1275

جدآ جيد%55078.57جيــــد37جدآ جيد42أمتياز43جدآ جيد83جدآ جيد78أمتياز85.5جيــــد71جيــــد70جدآ جيد82.5عمرو عاطف حسين عبدالحميد دياب1276

جيد%49470.57جيــــد36جدآ جيد39أمتياز45جيــــد74.5مقبــول62.5مقبــول62.5مقبــول59جدآ جيد76جدآ جيد78.5عمرو مصطفى على مصطفى محمد1277

بمادتين محملت.رت.رمقبــول25جيــــد36مقبــول51ضعيف49مقبــول61مقبــول52.5جيــــد67.5مقبــول63عيس ى محمد فايز عبداملنعم1278

جدآ جيد%547.578.21جدآ جيد38أمتياز49جدآ جيد39جدآ جيد81جدآ جيد83جدآ جيد80جيــــد68.5جيــــد74.5جدآ جيد83.5غاده سمير بدير نصرهللا سعد1279
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جدآ جيد%53376.14جيــــد33أمتياز48أمتياز44جدآ جيد81.5جيــــد70.5جدآ جيد79.5مقبــول62.5جيــــد74أمتياز88غاده فرج عبدالعزيز فرج عبدالرازق1280

راسبغغمقبــول30أمتياز46جدآ ض34.5غغغغغغغغمقبــول51فادى جبر عاى صدقه1281

مقبول%414.559.21مقبــول25أمتياز50أمتياز44مقبــول63.5مقبــول56.5مقبــول59مقبــول52مقبــول51مقبــول63.5فاطمه املامون صابر مصطفى عطا1282

جدآ جيد%54878.29جيــــد33أمتياز43أمتياز45جيــــد73جدآ جيد75جدآ جيد78جيــــد68أمتياز88أمتياز88فاطمه الزهراء محمود محمد حموده1283

جيد%50872.57جيــــد34أمتياز50جدآ جيد40جدآ جيد78جيــــد71جدآ جيد77مقبــول56جيــــد68جدآ جيد84فاطمه ثروت عبدالستار صالح ابو قدير1284

مقبول%425.560.79مقبــول26أمتياز48أمتياز45مقبــول59مقبــول59.5مقبــول56.5مقبــول61مقبــول58مقبــول60.5فاطمه مجدى فتحى محمود1285

جيد%52174.43جيــــد36أمتياز46جدآ جيد41جيــــد74جيــــد71.5جدآ جيد80مقبــول64جدآ جيد78.5جدآ جيد76فتحى رجب فتحى سليمان1286

جدآ جيد%55479.14جدآ جيد38جدآ جيد42أمتياز44جدآ جيد79.5جيــــد72أمتياز86.5جيــــد72جدآ جيد81.5جدآ جيد80.5فرحه رضا حسين كامل1287

جدآ جيد%527.575.36جيــــد34أمتياز45أمتياز45جدآ جيد79جيــــد73.5جدآ جيد76جيــــد67.5جيــــد74.5جدآ جيد78فرحه سامي حليم غالي1288

مقبول%43161.57جيــــد33أمتياز48جدآ جيد42مقبــول61.5مقبــول59مقبــول59مقبــول58.5مقبــول60مقبــول58كريم حمدي منصور املرلي1289

جدآ جيد%547.578.21جدآ جيد41أمتياز45أمتياز44جدآ جيد80جدآ جيد78.5جيــــد71جدآ جيد75.5جيــــد74جدآ جيد83.5كريم سامى عبدالعزيز عبدالجميد1290

جدآ جيد%587.583.93جيــــد36أمتياز49أمتياز43أمتياز90جدآ جيد83.5أمتياز87جدآ جيد77جدآ جيد84.5أمتياز86.5كيرلس سمير منير انيس1291

أمتياز%59985.57أمتياز46أمتياز46أمتياز45أمتياز89جدآ جيد80أمتياز85.5جدآ جيد82جدآ جيد82.5أمتياز89كيرلس ميالد عدلي حنا داود السبعاوى1292

الكليه من فصلغغغغغغغغغغغغغغغغغغليزا سامى كامل عبداملسيح1293

جيد%52074.29جيــــد35جيــــد37جدآ جيد40جدآ جيد82جيــــد67جيــــد74جيــــد66جدآ جيد80جدآ جيد76لينه رجب كمال عوض1294

جدآ جيد%58283.14جدآ جيد39أمتياز45جدآ جيد41جدآ جيد82جدآ جيد81.5أمتياز89.5جدآ جيد76أمتياز85.5أمتياز87.5مبروك عبدالكريم مبروك عبدالعزيز1295

راسبت.رت.رمقبــول26جدآ جيد38جدآ ض34جدآ ض39.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف40محمد احمد عامر عبدالرحمن1296

مقبول%416.559.50مقبــول29جدآ جيد40جدآ جيد42مقبــول59مقبــول57مقبــول57مقبــول52مقبــول56.5مقبــول64محمد احمد عبدالفتاح احمدهارون1297

راسبغغجدآ جيد40مقبــول25غغغغغغغغغغغغمحمد احمد عبده محمد عيس ى1298

جيد%505.572.21جيــــد35أمتياز43جدآ جيد42جدآ جيد80جيــــد71.5جيــــد71مقبــول56جدآ جيد77.5جيــــد72.5محمد احمد محمد حسن ابو عبيد1299

مقبول%419.559.93جيــــد33أمتياز45أمتياز44مقبــول62.5مقبــول54مقبــول56.5مقبــول55مقبــول52مقبــول62.5محمد اشرف عبدالسالم محمد الجمل1300

الكليه من فصلغغمقبــول31جيــــد34غغغغغغغغغغغغمحمد الشحات عبدهللا عبدالحفيظ1301

جدآ جيد%55579.29جدآ جيد39أمتياز50أمتياز45جدآ جيد76جدآ جيد77جدآ جيد78.5جيــــد72.5أمتياز86.5جدآ جيد80.5محمد بهجت عبدالحميد ابراهيم املقدر1302

مقبول%41759.57مقبــول27أمتياز47أمتياز43مقبــول55.5مقبــول56.5مقبــول56.5مقبــول59مقبــول57.5مقبــول62محمد جاسر الصابر قاسم بعيص1303

مقبول%447.563.93مقبــول29أمتياز47جدآ جيد38جيــــد67مقبــول58مقبــول63جيــــد67.5مقبــول58جيــــد67محمد جمال سعد خويطر السماك1304

بمادتين محملمقبــول28جيــــد35جيــــد37مقبــول50ت.رت.رت.رت.رمقبــول52مقبــول56.5مقبــول51.5محمد جمال فاروق حميده محمد راض ى1305

مقبول%45464.86مقبــول30أمتياز45أمتياز44جيــــد68.5جيــــد68.5مقبــول64مقبــول50جيــــد71.5مقبــول57.5محمد جمعه عبدالقادر عبدالجليل الاشرم1306

مقبول%43061.43مقبــول27مقبــول29أمتياز44مقبــول56مقبــول58.5مقبــول54.5مقبــول60.5مقبــول61جيــــد68.5محمد حامد حامد سليمان1307

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغمحمد حامد نصر حرحش1308

جدآ جيد%52675.14مقبــول31جيــــد34أمتياز46جدآ جيد77جدآ جيد78جدآ جيد77.5جيــــد67.5جيــــد73جدآ جيد76محمد حسام الدين يونس دراز1309

جيد%48869.71مقبــول25جيــــد36أمتياز45جيــــد66.5جيــــد72جيــــد74جيــــد65.5جيــــد65.5جيــــد74.5محمد حسن عبدالعزيز محمود صقر1310
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جدآ جيد%530.575.79جدآ جيد39أمتياز46أمتياز44جيــــد74.5جيــــد69.5جيــــد67.5جيــــد68.5جدآ جيد80.5أمتياز87محمد حسن على عبده ابراهيم نصار1311

مقبول%392.556.07مقبــول27جدآ جيد40جيــــد37مقبــول55.5ناجح53.5مقبــول50ناجح50.5مقبــول61.5مقبــول57.5محمد حسين فهمى محمدى حلقها1312

جيد%484.569.21جيــــد36أمتياز47جدآ جيد39جيــــد69.5جيــــد70جيــــد73مقبــول64مقبــول58جدآ جيد75محمد حسين محمد حسن حسين1313

راسبت.رت.رأمتياز47جدآ جيد38ضعيف42ضعيف41.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف43محمد حمدى عبدالصادق عبدالغنى شرشر1314

مقبول%420.560.07مقبــول30أمتياز47أمتياز43مقبــول60مقبــول52مقبــول57مقبــول56مقبــول62مقبــول60.5محمد حمدي محمد الصابر1315

جيد%50271.71جيــــد33جدآ جيد40أمتياز43جدآ جيد75.5جيــــد67مقبــول63.5جيــــد72.5جيــــد72.5جدآ جيد75محمد خالد نصر عبيد نصر1316

راسبت.رت.رمقبــول28مقبــول28ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رمحمد خضر سعد شعوط1317

مقبول%435.562.21مقبــول29جيــــد33.5مقبــول26.5جيــــد71مقبــول56مقبــول64مقبــول54جيــــد68.5جيــــد66.5محمد رزق حامد رزق السيد هالل1318

جيد%504.572.07مقبــول28أمتياز46جدآ جيد41جدآ جيد78مقبــول61.5جيــــد74جيــــد71.5جدآ جيد77جيــــد73.5محمد سعد محمد عبدالغنى ضبش1319

راسبغغجيــــد36جدآ جيد40جدآ ض36ت.رت.رغغغغغغضعيف44محمد سعد مصطفي القمحاوى1320

مقبول%44263.14مقبــول31جدآ جيد40جدآ جيد40مقبــول61مقبــول60.5مقبــول60مقبــول61جيــــد66.5مقبــول62محمد سعيد رمضان محمد عبدالصمد1321

بمادتين محملمقبــول26مقبــول31.5جيــــد37مقبــول50ضعيف42.5ت.رت.رمقبــول50مقبــول50مقبــول50محمد سليمان عبداملالك عوض ابوكاشيك1322

مقبول%410.558.64مقبــول27مقبــول32مقبــول32مقبــول53.5مقبــول52.5مقبــول60مقبــول64.5ناجح56.5مقبــول64.5محمد شريف محمد حجاج1323

مقبول%427.561.07مقبــول25أمتياز44أمتياز45مقبــول58.5مقبــول59.5مقبــول61.5مقبــول54مقبــول58.5جيــــد65.5محمد طه محمد مصطفى درويش1324

جيد%455.565.07جيــــد37أمتياز48جدآ جيد40مقبــول61مقبــول63.5مقبــول61مقبــول58.5جيــــد65.5جيــــد69محمد عبدالحميد احمد حسن الدبابى1325

جيد%497.571.07جدآ جيد38جدآ جيد40جدآ جيد42جيــــد72.5جيــــد69.5مقبــول63.5جيــــد68جيــــد71.5جيــــد72.5محمد عبدالعال على محمود احمد1326

مقبول%414.559.21مقبــول28.5جيــــد35جدآ جيد38جيــــد66مقبــول53مقبــول53.5مقبــول56مقبــول60.5مقبــول59محمد عبدالفتاح محمد محروس زاهر1327

الكليه من فصلغغغغغغغغغغغغغغغغغغمحمد عبداملنصف وهبى عبدالغنى عبد ربه1328

الكليه من فصلجدآ ض18مقبــول30مقبــول26ت.رت.رجدآ ض33.5ت.رت.رضعيف45ت.رت.رضعيف46.5محمد عدنان محمود ابوالحسن عبدهللا1329

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغمحمد عصام محمود رمضان الغرباوى1330

جيد%49270.29جدآ جيد41أمتياز50جدآ جيد38جيــــد73مقبــول62.5جيــــد68مقبــول60.5جدآ جيد78جيــــد71محمد عطيه رجب حسن حماد1331

جدآ جيد%573.581.93جدآ جيد41أمتياز48أمتياز43جدآ جيد76جيــــد73.5أمتياز85.5جدآ جيد76.5أمتياز91أمتياز87محمد عطيه عبدالنبي شعيب1332

مقبول%40958.43مقبــول25مقبــول30مقبــول32مقبــول59.5مقبــول55.5مقبــول51.5مقبــول58.5مقبــول64.5مقبــول62.5محمد على عبدالسالم عبدالرحمن الخطيب1333

مقبول%407.558.21مقبــول28أمتياز47جيــــد37جيــــد68.5مقبــول50مقبــول57مقبــول52.5مقبــول53مقبــول61.5محمد عيد محمد احمد السباعى1334

مقبول%39856.86مقبــول25جدآ جيد41أمتياز45مقبــول58مقبــول51مقبــول51.5مقبــول53.54مقبــول58مقبــول56محمد كارم السيد على الشناوى1335

مقبول%452.564.64مقبــول28جيــــد37أمتياز43مقبــول63.5مقبــول57.5مقبــول62.5مقبــول59مقبــول64.5جيــــد74.5محمد كرم امين على شميس1336

جيد%51072.86أمتياز43أمتياز47أمتياز43جدآ جيد80جيــــد66.5جيــــد68.5جيــــد66.5جيــــد66.5جدآ جيد76محمد محمود حنفى شريط1337

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغمحمد محمود رجب مرس ى1338

مقبول%38555.00مقبــول25جدآ جيد40مقبــول25مقبــول57.5مقبــول54مقبــول51.5مقبــول50مقبــول57جيــــد65محمد محمود عبداللطيف محمود1339

جيد%47868.29مقبــول29جدآ جيد42أمتياز45جيــــد73.5جيــــد65.5جيــــد68.5مقبــول59مقبــول63جيــــد74.5محمد مصطفى خير حراجى1340

مقبول%398.556.93مقبــول28جيــــد35.5جيــــد36مقبــول56مقبــول50مقبــول51مقبــول54مقبــول61.5مقبــول62محمد مصطفى عبدالغنى العباس ى1341
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مقبول%38955.57مقبــول27جيــــد37جدآ جيد39مقبــول60مقبــول50مقبــول51.5مقبــول50مقبــول50مقبــول61.5محمد مصطفى عبداملقصود السيد هندى1342

الكليه من فصلجدآ ض16جدآ جيد40مقبــول28ضعيف47ت.رت.رت.رت.رمقبــول50ت.رت.رمقبــول55محمد ناصركامل احمد ناصر1343

جيد%51974.14جيــــد36أمتياز50أمتياز43جدآ جيد84جدآ جيد78.5جيــــد70.5جيــــد65جيــــد65.5جدآ جيد76.5محمد هانى منير عبدالفتاح حسن1344

أمتياز%615.587.93جدآ جيد41أمتياز50أمتياز43جدآ جيد83.5أمتياز87.5أمتياز95.5جدآ جيد81.5أمتياز90أمتياز93.5محمد ياسر راض ى عبدالحليم عبد الغني1345

جدآ جيد%53676.57جدآ جيد39أمتياز47أمتياز45جيــــد71.5جدآ جيد78جدآ جيد78.5جيــــد68جدآ جيد78.5جدآ جيد77.5محمد ياسر متولى عطيه فاضل1346

جيد%504.572.07جيــــد36أمتياز43جدآ جيد41جيــــد73جيــــد71جيــــد68مقبــول63جدآ جيد75جدآ جيد77.5محمد ياسر محمد كمال سعد القراجي1347

مقبول%394.556.36جيــــد35جدآ جيد39جيــــد37مقبــول54.5مقبــول50مقبــول54مقبــول50مقبــول55.5مقبــول58.5محمد يحيى محمد محمد الوكيل1348

جيد%50572.14جدآ جيد41أمتياز49أمتياز43جيــــد73.5مقبــول62مقبــول61جيــــد65جدآ جيد83.5جدآ جيد76محمد يونس مرس ى طلبه البسطويس ى1349

جيد%473.567.64جيــــد33أمتياز47جدآ جيد42جيــــد69مقبــول54.5جيــــد66.5جيــــد68.5جيــــد70جيــــد70محمود ابوالعز محمود عبدالهادى1350

جدآ جيد%59284.57أمتياز44أمتياز49أمتياز47جدآ جيد82جدآ جيد78أمتياز88.5جدآ جيد75.5أمتياز86.5أمتياز90.5محمود انور عبدالعزيز عبدالغنى الصباغ1351

جيد%476.568.07جيــــد34جيــــد33جدآ جيد42جيــــد69.5جيــــد68.5جيــــد68مقبــول61جيــــد71مقبــول62.5محمود ايهاب محمد الرفاعى مرعي1352

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغمحمود حمدي سعد خليفه محمد خليفه1353

راسبغغمقبــول32جدآ جيد41جيــــد66غغغغمقبــول56غغجدآ جيد76محمود عبدالحليم فاروق محمد برعى1354

بمادتين محملمقبــول25.5جيــــد33.5مقبــول25ضعيف48مقبــول50ت.رت.رمقبــول50مقبــول50مقبــول50محمود عبدالفتاح جمعه محمود عيس ى1355

جيد%499.571.36مقبــول30أمتياز47أمتياز43جيــــد74جيــــد67جدآ جيد76جيــــد70.5جيــــد69جيــــد70محمود على حسن حمدان1356

راسبضعيف22جدآ جيد42أمتياز43ضعيف43ضعيف43.5ت.رت.رضعيف43.5ت.رت.رمقبــول53محمود عوض محمود عوض زايد1357

مقبول%44263.14مقبــول25مقبــول26جيــــد35مقبــول55مقبــول54.5مقبــول62.5جيــــد73جيــــد68جيــــد69محمود غزال جمعه محمد قطب1358

جيد%495.570.79جيــــد33مقبــول30جدآ جيد39جيــــد73.5مقبــول64.5جيــــد72.5جيــــد66جيــــد71جدآ جيد76محمود فتحى نجيب محمود الاشلم1359

مقبول%376.553.79جيــــد33جيــــد35جدآ جيد39مقبــول50مقبــول50مقبــول54.5مقبــول50مقبــول50مقبــول50محمود فتحي علي حبه1360

جدآ جيد%531.575.93جيــــد36أمتياز45أمتياز46جيــــد71جيــــد69.5جدآ جيد79جيــــد68.5أمتياز85جدآ جيد76.5محمود محمد ابوالنصرالشامى1361

راسبجدآ ض13مقبــول28مقبــول31مقبــول50.5ت.رت.رت.رت.رضعيف42ت.رت.رضعيف48محمود محمد صالح راغب عطا هللا1362

جيد%519.574.21جيــــد34جدآ جيد39جيــــد37جدآ جيد75جيــــد69جدآ جيد80.5جيــــد67جيــــد72أمتياز85محمود محمد على حسن النشار1363

جيد%494.570.64جيــــد36أمتياز49جدآ جيد42جدآ جيد78مقبــول62.5جيــــد69.5مقبــول63.5جيــــد69جيــــد74محمود محمد محمد حسن حسن1364

مقبول%407.558.21جيــــد33أمتياز45جدآ جيد38مقبــول59مقبــول53مقبــول57مقبــول56.5مقبــول54مقبــول57محمود نوفل نوفل عبداملولى1365

مقبول%394.556.36مقبــول31مقبــول30جدآ جيد38مقبــول57.5مقبــول50ناجح50.5مقبــول51.5مقبــول61ناجح55محمود يسرى محمود محمد حسنين1366

مقبول%41258.86جيــــد37أمتياز43جدآ جيد38مقبــول50مقبــول54.5مقبــول56مقبــول56.5جيــــد65.5مقبــول54.5مروان محمد توفيق سعدون1367

راسبضعيف21مقبــول32جيــــد33مقبــول52.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رمقبــول58.5مروه عبدالستار عوض الالفى اسماعيل1368

جيد%488.569.79جدآ جيد38أمتياز47أمتياز44جدآ جيد77مقبــول64.5مقبــول64جيــــد67جيــــد71مقبــول63مروه عبداملنعم عبدالحميد محمد فلفل1369

جيد%482.568.93مقبــول32أمتياز48جدآ جيد41جيــــد73.5مقبــول63.5جيــــد69مقبــول60.5جيــــد71جيــــد72مروه مرض ى عبدالهادى عبدهللا1370

راسبغغجيــــد36غغغغغغغغغغغغناجح53.5مريم احمد محمود محمد حجازى1371

جدآ جيد%56881.14مقبــول31أمتياز44جدآ جيد39جدآ جيد84جدآ جيد79أمتياز92.5جدآ جيد79جيــــد73أمتياز90.5مريم ايوب حليم ذكي1372
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راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغمريم عادل عبدالغنى احمد عمار1373

مقبول%38955.57مقبــول29.5جدآ جيد38مقبــول28مقبــول55مقبــول56مقبــول54.5مقبــول50مقبــول54.5مقبــول61.5مريم مامون عبداملجيد محمد الجمل1374

جيد%50371.86جدآ جيد39أمتياز50جدآ جيد40جيــــد74جيــــد69.5جيــــد72جيــــد69.5مقبــول59جدآ جيد80مريم محمد كمال احمد داود1375

راسبغغجدآ جيد38جدآ جيد38غغغغغغغغغغغغمريم محمود مشحوت فراج امين1376

مقبول%436.562.36مقبــول32جدآ جيد42مقبــول30مقبــول64.5مقبــول64.5مقبــول64.5مقبــول64.5جيــــد65.5ناجح51مريم مصطفى صالح الدين صبرى الطنيخى1377

مقبول%405.557.93جيــــد34جدآ جيد40جدآ جيد39مقبــول54.5مقبــول52.5مقبــول56مقبــول54مقبــول50جيــــد65.5مصطفى احمد احمد محمد الطحان1378

جيد%505.572.21جيــــد35جدآ جيد41جيــــد37جدآ جيد78.5جيــــد65مقبــول64.5جيــــد71.5جدآ جيد82.5جيــــد71.5مصطفى خضورعبيد نصر سيد احمد1379

مقبول%44463.43جدآ جيد38جدآ جيد40جدآ جيد41مقبــول62مقبــول59.5مقبــول62.5مقبــول54.5مقبــول63.5مقبــول63مصطفى ربيع عبدالاله  محمد ناموس1380

بمادتين محملجدآ ض18جدآ جيد38جيــــد37مقبــول50ناجح52.5ت.رت.رمقبــول56ناجح52.5مقبــول51مصطفى عبدالباقى محمد عبدالرازق1381

بماده محملمقبــول32جدآ جيد41جدآ جيد40جيــــد67مقبــول57مقبــول59.5مقبــول58ت.رت.رمقبــول59.5مصطفى مجدي فتحي عبد السالم رخا1382

راسبت.رت.رجدآ جيد41جدآ جيد38ضعيف41.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رمعاذ عبدالجليل محمد عبدالجليل محمد1383

راسبت.رت.رجدآ جيد42جيــــد34جدآ ض35.5ضعيف47.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف45.5معاذ ناجى السيد القمحاوى1384

مقبول%42861.14مقبــول29أمتياز46جدآ جيد41جيــــد67.5مقبــول58مقبــول61مقبــول50.5مقبــول50جيــــد71ملك احمد ابراهيم مبروك محمد1385

مقبول%45464.86مقبــول30أمتياز48أمتياز45جيــــد65مقبــول60مقبــول58.5مقبــول57جيــــد68جيــــد70.5ممدوح على ممدوح عبدالفتاح النجار1386

مقبول%44263.14جيــــد34جدآ جيد42أمتياز43جيــــد65.5مقبــول59.5مقبــول60مقبــول58.5مقبــول55جيــــد66.5منار عبدهللا صبحى ابراهيم حامد1387

بماده محملجيــــد36مقبــول31أمتياز45مقبــول55.5ت.رت.رمقبــول58.5مقبــول57مقبــول54.5مقبــول54منار عبدهللا فؤاد ابراهيم غضابى1388

جيد%47567.86مقبــول28أمتياز49جدآ جيد42جيــــد70مقبــول60جيــــد69مقبــول63.5جدآ جيد75جيــــد67.5منار محمود احمد محمد موس ى1389

أمتياز%618.588.36جدآ جيد42جيــــد34أمتياز44أمتياز86.5جدآ جيد79أمتياز96.5أمتياز88.5أمتياز90.5أمتياز91.5منصوره عوض عثمان عبدالواحد1390

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغمنه هللا جبر حلمى محمد حسون1391

جيد%52074.29جيــــد35أمتياز49أمتياز47جدآ جيد77.5جيــــد68.5جدآ جيد78جيــــد71.5جيــــد67جدآ جيد75.5منه هللا عصام مصطفى سيد احمد1392

بمادتين محملت.رت.رجدآ جيد42جيــــد36مقبــول57مقبــول50ت.رت.رمقبــول54مقبــول60.5مقبــول50منى محمد محمد البرهامى الوكيل1393

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغمها صالح الدين محمد عسكر1394

بماده محملت.رت.رجيــــد33أمتياز46جيــــد70مقبــول64.5مقبــول55مقبــول53.5جيــــد72.5مقبــول58مهند احمد محمد الحوش ي1395

جيد%500.571.50جيــــد36جدآ جيد40جدآ جيد40جيــــد70.5جيــــد66مقبــول63.5جيــــد69.5جدآ جيد80.5جيــــد74.5مهند ياسر السيد على1396

جيد%518.574.07أمتياز43أمتياز45أمتياز45جيــــد74.5جيــــد67.5جيــــد71جيــــد65جدآ جيد75جدآ جيد77.5مى شعبان احمد محمد سليم1397

مقبول%389.555.64مقبــول27مقبــول30جدآ جيد38مقبــول52مقبــول54.5مقبــول51.5مقبــول50.5مقبــول56.5مقبــول59.5مى كمال عبداللطيف محمود يوسف1398

جدآ جيد%560.580.07أمتياز49أمتياز48أمتياز45جدآ جيد79.5جدآ جيد76.5جدآ جيد84.5جيــــد68جدآ جيد80جدآ جيد78مي شحاته مصطفي عبد الفتاح قطوره1399

جدآ جيد%552.578.93جدآ جيد39أمتياز47أمتياز45جدآ جيد82.5جيــــد73جدآ جيد80.5جيــــد71جدآ جيد79.5جدآ جيد82ميار محمد ياسر محمد برغش1400

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغميرنا محمد اسماعيل املهدى1401

مقبول%451.564.50مقبــول32جدآ جيد39أمتياز48جيــــد66مقبــول61.5مقبــول59.5مقبــول57.5مقبــول56.5جيــــد70.5نادين عادل عبدهللا ابراهيم عون1402

أمتياز%62989.86أمتياز46أمتياز50أمتياز47أمتياز88.5جدآ جيد84أمتياز95أمتياز85أمتياز90.5أمتياز93ندا ابراهيم عبدالفتاح الشيخ1403
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جدآ جيد%58783.86أمتياز43جدآ جيد42أمتياز45جدآ جيد83جدآ جيد77.5أمتياز85جدآ جيد76أمتياز90.5أمتياز87ندا سعدالدين العوض ي العوض ى الشيخ1404

بمادتين محملت.رت.رجدآ جيد40جدآ جيد42مقبــول60.5مقبــول54.5مقبــول60مقبــول52.5ت.رت.رجيــــد67ندا هاشم شوقى داود1405

بمادتين محملجيــــد35جدآ جيد41جدآ جيد42مقبــول60ضعيف47ت.رت.رمقبــول58مقبــول57.5مقبــول54ندى ابراهيم السيد الجزيرى1406

جيد%48168.71مقبــول31أمتياز48جدآ جيد42جيــــد71.5مقبــول63.5مقبــول62جيــــد68.5جيــــد69جيــــد73.5ندى ابراهيم سمير ابراهيم خليل داود1407

جدآ جيد%52975.57جدآ جيد39أمتياز46أمتياز45جدآ جيد82.5جيــــد69.5جيــــد68جيــــد65جيــــد73أمتياز87ندى ايهاب محمد احمد السيد1408

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغندى سمير محمد محمد احمد الخواجه1409

جدآ جيد%57482.00جدآ جيد42أمتياز47أمتياز45أمتياز85.5جدآ جيد79.5جدآ جيد82جيــــد71.5جدآ جيد80أمتياز88.5ندى صالح حسن صالح احمد1410

مقبول%408.558.36مقبــول25جدآ جيد42أمتياز43مقبــول57مقبــول58مقبــول50.5مقبــول58.5مقبــول54مقبــول62.5ندى عبدالحميد محمد عبدالحميد الطالميس ى1411

جدآ جيد%54277.43جيــــد36أمتياز48أمتياز45أمتياز86جدآ جيد76.5جدآ جيد78جيــــد67.5جيــــد70جدآ جيد83ندى عبدالفتاح حسن الباز1412

جيد%492.570.36جيــــد37أمتياز44أمتياز46جيــــد68مقبــول64جيــــد65.5مقبــول60جدآ جيد75جدآ جيد77نرمين محمد محمد عبدالعزيز الكشكى1413

بمادتين محملجدآ ض17.5جيــــد36جدآ جيد41مقبــول52مقبــول50ت.رت.رمقبــول52مقبــول51مقبــول58نعمه محمد سعد السيد1414

جيد%506.572.36جيــــد33أمتياز47جيــــد36جدآ جيد77.5مقبــول63جيــــد73مقبــول63جيــــد74أمتياز87نغم عصام محمد حنفي ابو شعره1415

مقبول%45464.86مقبــول28أمتياز46جدآ جيد42جيــــد67.5مقبــول60.5جيــــد69.5مقبــول59.5مقبــول62جيــــد65نهله نعمان احمد اسماعيل زبادى1416

راسبضعيف23مقبــول28جيــــد35ضعيف48.5ت.رت.رت.رت.رضعيف45ت.رت.رمقبــول53.5نورالدين صابر محمد عبد الواحد1417

راسبغغأمتياز47جدآ جيد39جدآ ض35ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف46.5نورالدين فرج فتحي فرج ابوشعره1418

جيد%456.565.21مقبــول31أمتياز50جدآ جيد40جيــــد67.5مقبــول62مقبــول62مقبــول61مقبــول64.5جيــــد68.5نوران صبرى العربى جمال الدين1419

جدآ جيد%56981.29أمتياز45أمتياز48أمتياز47جدآ جيد80.5جيــــد74.5جدآ جيد83.5مقبــول62.5أمتياز86أمتياز90نوران وليد حسن على عبدالنبى1420

مقبول%396.556.64مقبــول25أمتياز47أمتياز46مقبــول54مقبــول50مقبــول50مقبــول54مقبــول61.5مقبــول56نورهان السيد محمد محروس زعربان1421

مقبول%434.562.07جدآ جيد39أمتياز43جدآ جيد41جيــــد69مقبــول53مقبــول56مقبــول55.5مقبــول55جيــــد66نورهان انور مصطفي الشرقاوي1422

جيد%460.565.79جدآ جيد39أمتياز50أمتياز44مقبــول61مقبــول57.5مقبــول56مقبــول55جيــــد71جدآ جيد77نورهان حسن ابراهيم حسن ابراهيم بوادى1423

جيد%469.567.07مقبــول26أمتياز46أمتياز43جدآ جيد75مقبــول62جيــــد66مقبــول60مقبــول59.5جدآ جيد78نورهان عبدالفتاح صالح عبدالكريم1424

مقبول%385.555.07مقبــول32مقبــول32مقبــول32مقبــول50مقبــول50.5مقبــول62مقبــول50مقبــول50مقبــول59نورهان فتحى غازى احمد غازى1425

أمتياز%616.588.07أمتياز46أمتياز45أمتياز47أمتياز91.5جدآ جيد80.5أمتياز93.5جدآ جيد79أمتياز88أمتياز91هاجر عادل ابراهيم غانم1426

مقبول%425.560.79مقبــول25أمتياز49جدآ جيد41جيــــد68.5مقبــول54.5مقبــول52.5مقبــول55مقبــول62.5جيــــد66.5هاجر عبدهللا احمد بركات1427

مقبول%432.561.79مقبــول31جيــــد36جدآ جيد41جيــــد67.5مقبــول58.5مقبــول52مقبــول58مقبــول61مقبــول63.5هاجر مجدي مرس ي ابو طور1428

جيد%45965.57مقبــول26أمتياز47جدآ جيد40جيــــد71.5مقبــول58.5جيــــد70.5مقبــول59مقبــول63جيــــد70.5هاجر محمود ابراهيم عبداملعطى جاد1429

جدآ جيد%54277.43جدآ جيد42جدآ جيد39أمتياز46جيــــد74جيــــد71.5جدآ جيد75جدآ جيد76جدآ جيد77جدآ جيد80.5هايدى خميس محمد ابوالليل عبدالرحيم1430

بمادتين محملمقبــول28جدآ جيد42جدآ جيد41مقبــول52ت.رت.رت.رت.رمقبــول50مقبــول51.5مقبــول51.5هايدى مجدى السيد عبدالعاطى السبيعى1431

جيد%504.572.07جدآ جيد39أمتياز48أمتياز44جيــــد68جيــــد70.5جيــــد67مقبــول63جدآ جيد82جيــــد71هبه هللا خالد ابراهيم عباس شتا1432

بماده محملجيــــد35أمتياز43جدآ جيد42مقبــول60مقبــول50.5ت.رت.رمقبــول54.5مقبــول51مقبــول61هدى خميس ابراهيم سليم1433

جيد%47668.00أمتياز46جدآ جيد42أمتياز45مقبــول64.5جيــــد66جيــــد72.5مقبــول55.5مقبــول64مقبــول62.5هدى عيد فتحى عبدالعزيز ابو هانى1434
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جيد%47267.43جدآ جيد40أمتياز43جدآ جيد41جيــــد72.5مقبــول61مقبــول61.5مقبــول59مقبــول64جيــــد73هدى ياسر جمعه عبدالسيد1435

جيد%488.569.79جيــــد33جدآ جيد41أمتياز46جيــــد69.5مقبــول57جيــــد66.5جيــــد65.5جدآ جيد76جدآ جيد75هدير ياسر احمد عطيه غضابى الفقى1436

جيد%49370.43جيــــد33أمتياز49أمتياز43جدآ جيد81.5جيــــد70.5مقبــول61جيــــد67.5مقبــول56.5جدآ جيد80هند اسماعيل محمد سالم رفاعى1437

مقبول%44163.00مقبــول32مقبــول28مقبــول31مقبــول64.5مقبــول64مقبــول64.5مقبــول63.5مقبــول64.5ناجح57هند محمد حسن عزب سالم1438

مقبول%416.559.50جيــــد34غغجيــــد33مقبــول52مقبــول54.5مقبــول57مقبــول50جيــــد69.5جيــــد66.5وفاء حسن عبد الغنى على صالح ابو هواش1439

مقبول%38354.71مقبــول25جدآ جيد40جدآ جيد41مقبــول52.5مقبــول50مقبــول54.5مقبــول54مقبــول50مقبــول56وفاء مهدي حبيب عبد الحميد القراجى1440

جيد%48168.71مقبــول31أمتياز49جدآ جيد42جيــــد74.5مقبــول61جيــــد67مقبــول59جيــــد71جدآ جيد75.5يارا عبدالسالم صالح عبدالسالم الصفتى1441

بمادتين محملمقبــول26.5أمتياز49أمتياز43مقبــول50ت.رت.رت.رت.رمقبــول50مقبــول50مقبــول50ياره جابر محمد عبدالرسول مرجان1442

جدآ جيد%590.584.36جدآ جيد40أمتياز47جدآ جيد42جدآ جيد84جدآ جيد81.5أمتياز90.5جدآ جيد77أمتياز85.5أمتياز90ياسمين احمد ابوالثنا سعد احمد خاطر1443

أمتياز%61187.29أمتياز48أمتياز43أمتياز46أمتياز91.5أمتياز87أمتياز88.5جدآ جيد77.5أمتياز86.5أمتياز86ياسمين احمد محمد هندى1444

مقبول%427.561.07مقبــول27أمتياز50جدآ جيد42مقبــول52مقبــول56مقبــول64.5مقبــول57مقبــول63جيــــد66ياسمين حسام السيد محمود عبد الرازق1445

جيد%472.567.50مقبــول25أمتياز48أمتياز43جيــــد69.5مقبــول64جيــــد67.5مقبــول62جيــــد67جيــــد74.5ياسمين فرج رمضان ابراهيم ملك1446

جيد%49070.00جدآ جيد42أمتياز45أمتياز47جيــــد69.5مقبــول62جيــــد66.5مقبــول63.5جيــــد66جيــــد73.5يوستينا فوزى اسعد خليل1447

بمادتين محملمقبــول32مقبــول25مقبــول32مقبــول60ضعيف48.5ت.رت.رمقبــول53.5مقبــول56مقبــول61.5يوسف حمدى محمد عبد الفتاح الغنام1448

مقبول%42660.86جدآ جيد39جدآ جيد38مقبــول32مقبــول60.5مقبــول51.5مقبــول54.5مقبــول55جيــــد72.5مقبــول61يوسف شعبان الشحات سليمان1449

بمادتين محملمقبــول27مقبــول32أمتياز43ضعيف40مقبــول52ت.رت.رمقبــول50مقبــول54مقبــول50يوسف صبرى السيد التراس1450

بمادتين محملت.رت.رجدآ جيد39جدآ جيد38مقبــول64مقبــول55مقبــول56جدآ ض38مقبــول62.5جيــــد66يوسف محمد سالم يوسف شلبى1451

مقبول%432.561.79جدآ جيد39جدآ جيد40جدآ جيد41جيــــد65مقبــول55مقبــول58.5مقبــول56مقبــول55.5مقبــول62.5يوسف محمد عبداللطيف عبدالدايم الشريف1452

بمادتين محملت.رت.رجيــــد34جدآ جيد38مقبــول63.5مقبــول54.5مقبــول57ضعيف45.5مقبــول58مقبــول61.5يوسف وليم صبحى زكى1453
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