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جيد جدا18مقبول18ج.ض37.08ج.ض37.8مقبول78.00ابراهيم رامى ابراهيم شاهين  أ 6  

مقبول18جيد19.5ج.ض29.53ج.ض16ضعيف50.30احمد جويده عبدالهادى عبدالونيس محمد  أ 28

جيد جدا23.5مقبول18ج.ض28.87ضعيف44.4ج.ض34.40احمد خالد السيد محمد الجيوشى 33أ  

ممتاز26ممتاز27جيد جدا109.215جيد جدا108.445جيد97.0025احمد سليمان حمزه فراج عبدالسالم  أ 46 

ممتاز25.5مقبول18ج.ض27.95ضعيف50ضعيف47.20احمد عبدالرحمن خالد فرج عبدالرحمن  أ 58

مقبول18ج.ض11.58ج.ض22.3مقبول78.00احمد عصام على اسليم أ 71
ممتاز26.5

ممتاز25.5جيد جدا23مقبول81.50غجيد84.775احمد مبروك محمد ابوطالب  أ 82

 أ 88
مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84مقبول78احمد محمد سعد خميس القراجى 

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78احمد محمد عبدالمنعم محمد عبدالخالق 95أ 

جيد جدا23.25مقبول18جيد91.1048جيد90.35جيد94.303احمد محمد فوزى رمضان زويل98أ  

ممتاز28جيد20جيد86.52مقبول84مقبول78.115احمد محمد محمد جاد 100أ  

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84مقبول78احمد محمد محمد صهوان 102أ 

جيد22مقبول18ج.ض31.58ضعيف51.9ضعيف51.20احمد محمد منصور درويش الطرينى 107أ 

جيد جدا18مقبول18مقبول84.00مقبول84جيد84.67احمد محمود السيد محمود 109أ  

ممتاز18مقبول18ضعيف52.80مقبول84مقبول80.2575احمد يوسف عشماوى يوسف عياد 123أ  

مقبول18جيد18مقبول78مقبول84مقبول82.088اروى نصر سالم احمد ماضى 131أ  

جيد21جيد جدا22.5مقبول78مقبول84مقبول78اسامه احمد بكر الحوفى 134أ  

مقبول18ج.ض10.66ج.ض17ضعيف39.40اسامه نبيل سليمان البابلى141أ  
ممتاز28.5

ممتاز18مقبول18ج.ض34.25ج.ض39.1مقبول78.00اسراء عبدالمحسن عصمت الفار 168أ  

ممتاز18مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78.00اسالم السيد على محمد السيد عبد ربه 185أ  

مقبول19مقبول18مقبول78مقبول87.255مقبول78.773اسالم رمضان عطيه عبدالعال سلطان 188أ  

مقبول18جيد18مقبول78.00مقبول84مقبول78.465اسماء سعد عبدالحميد الشافعى 203أ  

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78اشرف محمد هنداوى سليمان ابراهيم 219أ  

مقبول18مقبول18مقبول78.00ضعيف65.9مقبول78اكرم محمد احمد بدوى 221أ  

مقبول18مقبول18ضعيف52.68ضعيف42.4مقبول78االء حسن مصطفى ابوبكر 228أ  

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84مقبول84.00االء محمد عباس عبدالسالم قاسم 237أ  

مقبول19جيد19.5مقبول78مقبول84جيد89.648الزهراء زكى محمد قايد 242أ  

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84مقبول84.00الهام عبدالحفيظ عبدالحميد زقزوق 248أ  

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84مقبول78امنيه جمال حسن عبدالحميد ابوغنيم 262أ  

مقبول18مقبول18ضعيفمقبول84مقبول78.00امير عبدالكريم حسن سعد حماده 267أ  

مقبول18مقبول19مقبول78مقبول84مقبول78امير يوسف امرهللا عبدهللا268أ  

مقبول18مقبول18.5مقبول78مقبول84مقبول79.00اميره جالل منصور على ابوطالب 273أ  
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جيد18مقبول18مقبول78.00مقبول84جيد95.65اميره شفيق محمد محمد عوض هللا 278أ  

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84مقبول84.125اميره عادل فوزى الهربيطى 279أ  

غغايسر سميح صبرى صليبى300أ  
مقبول18مقبول18غج.ض21

مقبول18مقبول18ضعيف56.58ضعيف43.3مقبول78.00ايمان ابراهيم سويلم سالم سويلم 301أ  

مقبول18مقبول78مقبول84مقبول78ايمان جمال احمد حسن304أ  
مقبول18

جيد جدا23مقبول18ج.ض26.89ج.ض25.8ضعيف42.10ايمان عادل عبدالوهاب بيومى 310أ  

مقبول18مقبول18مقبول78.7مقبول84جيد92.625ايمان محمد صالح على316أ  

غغايمن فتحى حلمى حسين مصطفى 322أ  
غ

ممتاز29.5غغ

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84مقبول78ايه الريح عبدالقادر الحاج333أ  

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84مقبول78.2ايه محمد حسين محمود عبدالراضى 351أ  

غغمرشح للبرنامج الدولى366أ  
غ

غغغغ

مقبول18مقبول18غضعيفغغبلقيس سعدى جبر الرجوب378أ  

مقبول18مقبول18مقبول83.09مقبول84مقبول78.00بنت المنى بخيت محمد احمد االمين379أ  

ممتاز25.5مقبول18مقبول78.00ضعيف66.7مقبول78.00بهاء حسن فايز محمد 380أ  

ممتاز29جيد22ضعيف60.07ضعيف55.9مقبول78.00تقى طارق حسن الزمر 390أ  

غضعيف43.9ضعيف55.20حسن رضوان دودان414أ  
مقبول18

مقبول19

مقبول18مقبول18.5جيد88.5مقبول84مقبول78حيان محمد حسام محمد فخرى شاهين426أ  

غغخالد سعد احمد علوان 430أ  
ممتاز29.5جيد20.75غغ

ممتاز27.25مقبول18.5غغمقبول78خالد علمى رمضان محمد433أ  

مقبول18جيد21.25مقبول78ج.ض40.3مقبول78دينا جمال اسماعيل حفنى 456أ  

ممتاز29مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78رقيه الدسوقى ابراهيم الدسوقى شهاب 479أ  

مقبول18مقبول18ضعيف41.55ضعيف53.1مقبول78.00رنا رفعت عبدالمجيد عبدالكريم عليبه 484أ  

غغريهام محمد برهام ابراهيم قنديل 519أ  
غ

جيد جدا23.36غغ

جيد جدا23مقبول18.5ضعيف61.62ضعيف69.2مقبول78زياد عبده محمد محمد الغمرى 528أ  

غغسجاد رياض ناصر حسون571أ  
غ

غغغغ

599أ  
غغغغسماهر محمد رمضان عطيه بالل 

غغ

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84مقبول78سمر السيد محفوظ محمد قرموط 600أ  

مقبول18ضعيف10ضعيف46.92ضعيف48.1مقبول79.75سندس شريف محمد مسعد الروينى 608أ  

غغسهيله هشام حمدى الخطيب615أ  
غ

غغغغ

مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول84.00سيد محمد محمد حبيب حبيب 616أ  
ممتاز27

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78طاهر عبدالعاطى اسماعيل سلطان 650أ  

مقبول18مقبول18ج.ض13.82ج.ض26.3مقبول78عارف سلمان خليل كاظم654أ  
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غغعبدالرحمن خميس عبدالجواد محمد موسى 669أ  
غ

غغغغ

غغغغعبدالرحمن سمير محى الدين الخرادلى 672أ  
غغ

غغعبدالرحمن محمد احمد مرسى 682أ  
غ

غغغغ

غغايقاف قيد706أ  
غ

غغغغ

مقبول18ج.ض25.71ضعيف56.7ضعيف59.60عبدهللا على عبدالقادر حسين 707أ  
18

مقبول

ممتاز29مقبول18ضعيف52.76ضعيف60.7مقبول78.00عزالدين عصام عبدالمنعم حمام 722أ  

مقبول18مقبول19مقبول78ضعيف61.7مقبول78.00عصام عبدالماجد ابراهيم محمد الجندى 725أ  

ممتاز25.5مقبول18مقبول83.4676جيد96.455جيد85.423عصام عبيد محمد يوسف هليل 726أ  

غغعالء اسماعيل السيد خليفه 735أ  
غ

غغغغ

غغعلياء غسان مهدى حسن على746أ  
غ

غغغغ

مقبول18مقبول18مقبول78.00ضعيف60.4مقبول78.00عمر محمد كايد الكايد769أ  

غفادى محمد محمد السبخاوى 788أ  
غ

غغغغ

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78.00كرم نضال شحاده سعده809أ  

غمرشحة للبرنامج الدولى832أ  
غ

غغغغ

مقبول18مقبول18ضعيف40.00ضعيف59.5مقبول78محمد ابراهيم عبده ابراهيم عبده847أ  

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول82.45محمد ايمن عباس غزى 867أ  

ضعيف11.5مقبول78.00مقبول84ضعيف49.60محمد ايمن عربش868أ  
غغ

مقبول19مقبول18ضعيف64.16ج.ض37.6ضعيف55.80محمد جالل حويجه العنزى870أ  

غمحمد جمال عبدالستار حجازى872أ  
غ

ممتاز28.5غغ

مقبول18مقبول18.8مقبول78مقبول84مقبول79.64محمد حاتم محمد محمد خفاجي873أ  

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78.96محمد خالد عوض عبدالقوى عقل 880أ  

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84جيد88.045محمد خالد محمد محمود القصاص 881أ  

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول79.30محمد رشدى مصطفى راشد 884أ  

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84مقبول78محمد زكريا انورالجمل 885أ  

مقبول18جيد جدا23مقبول78ضعيف58.8مقبول78.653محمد سعد ابراهيم عبدالغفار 888أ  

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84مقبول78.012محمد سعد حمدى ابراهيم 890أ  

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84مقبول78محمد شعبان خيرى السودانى 894أ  

غمقبول84مقبول83.47محمد صبرى خليفه محمد عبدالعاطى قريطم 895أ  
ممتاز25.5مقبول18

ممتاز27.5مقبول18ج.ض35.47ضعيفضعيفمحمد صالح الحسينى محمد اسماعيل الشيخه896أ  

ممتاز27.5جيد جدا23.5مقبول78.00مقبول85.63جيد87.085محمد عادل محمد قويسى 898أ  

مقبول18ضعيف40.97ج.ض11.5مقبول78.00محمد عبدالناصر عبدالمنعم صقر 906أ  
مقبول18

مقبول18مقبول18ضعيف53.18مقبول84ضعيف59.50محمد عثمان محمد زين سليمان908أ  
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ممتاز25.5مقبول18ضعيف49.13مقبول84مقبول78محمد فرج عوض فرج جبريل917أ  

غمحمد مسعد محمد يوسف مرعى 932أ  
غ

غغغغ

مقبول18ممتاز26.25ضعيف51.62ج.ض30.2مقبول78.00محمود احمد عبدالخالق محمد نصار 946أ  

مقبول18مقبول18.5مقبول78.4مقبول84جيد78.89محمود جمعه عوض محمد الجارح950أ  

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول90.5مقبول78محمود صالح السيد توفيق سلطان شحاته 956أ  

ممتاز25مقبول18ضعيف43.15ج.ض18ضعيف60.70محمود نظمى عبدالجيد دويدار 967أ  

غغج.ض30ج.ض38.00مريم رزق احمد رفاعى 995أ  

مقبول18مقبول18غمقبول84مقبول78مصطفى رضا عبدهللا سعيد عبدهللا 1012أ  

غمصطفى عبدالسميع يوسف بدير يوسف النجار 1018أ  
غ

ممتاز30غغ

مقبول18مقبول18مقبول78ضعيف57.9مقبول78معتز عبدالمعطى عيسى هليس1034أ  

مقبول18مقبول19مقبول78ضعيف56.3مقبول78منه هللا محمود عبدالرازق محمد 1051أ  

ممتاز30غضعيف41.97ج.ض40ضعيف53.60منى احمد عبده خليل مصطفى 1054أ  

غمها خالد محمد مبارك 1058أ  
غ

غغغغ

مقبول18مقبول18ضعيف43.57ضعيف46.4مقبول78.00مؤيد اسماعيل ابراهيم اسميرات1072أ  

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84جيد84.5مى جمعه ادريس محمد القيسى 1076أ  

مقبول18مقبول19مقبول78.00مقبول84مقبول80.50مى عبدالقادر سعيد عبدالقادر 1080أ  

مقبول19مقبول78مقبول84مقبول78ميار عطيه عبدالعاطى عبدالكريم 1089أ  
مقبول18

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول90.5مقبول84.00ميرنا ايمن محمود المالح 1098أ  

جيد20.04جيد جدا24مقبول78مقبول84جيد92.8975نادين محمد احمد شحاته خطاب 1124أ  

غنهله تمام عبدالتواب شراره 1166أ  
غ

غغغغ

غنورالدين احمد طراد معاون1180أ  
غ

غغغغ

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78.77نوران محمد ابراهيم نصر هللا بالل 1189أ  

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78هاله ممدوح محمود محمد البسطراوى 1234أ  

مقبول18مقبول18ضعيف59.34مقبول84مقبول78هبه هللا شحاته محمد السيد صفار 1239أ  

مقبول18مقبول18مقبول84.00مقبول84جيد84.5هدير محمد على بندق 1254أ  

مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78وسام حبشى محمد على ابوحسين 1275أ  
مقبول18

مقبول18مقبول18مقبول78ضعيفمقبول78وفاء ابوالمعاطى متولى متولى 1280أ  

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78ياره احمد ابراهيم محمد جمعه1294أ  

غيوسف محمد انيس محمد احمد1344أ  
غ

غغغغ

مقبول18ج.ضمقبول78.00ضعيف68.5مقبول79.75منال عفيف محمد ابوكلوب1347أ  

جيد جدا23مقبول18.5ضعيف46.70ج.ض25.2ضعيف52.20محمد حمدى محمد سعده1349أ  

ممتاز27.5مقبول18ج.ض12.93ج.ض39.1ضعيف55.20اكرم سمير على ابوعياش1355أ  
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مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78.00فاطمه احمد على احمد جاسم1357أ  

غغغغج.ض19.4غمحمد راشد محمد عابدين1358أ  

جيد21.25مقبول18مقبول82.8793مقبول84جيد87.375انس محمود بن ديبان طياوى1359أ  

ج.ض8.5ضعيف51.84ج.ض14.5ضعيف53.40ريم رعد زنزل1363أ  
ممتاز28

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78اسماعيل نوفل ابراهيم معبد1366أ  

ممتاز30مقبول18.5ضعيف41.87مقبول84مقبول84.00منه هللا السيد محمد محمود على حجاج1367أ  

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78.00خليل حسين خليل ابونعمه1368أ  

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78.00حنين محمد العثمان1370أ  

غرونق فتح العليم عبد الرحمن1375أ  
غ

غغغغ

جيد20مقبول18مقبول79.6621مقبول84.4مقبول83.95ابراهيم احمد سلمان شعت1384أ  

غمحمود عبدى جوليد1385أ  
غ

غغغغ

غدينا عبدهللا فياض مسفرالردادى                            سعودية1392أ  
غ

غغغغ

مقبول18مقبول78ضعيف68.4مقبول78معاوية عبد الرحمن عمران أبوشخيدم1393أ  
مقبول18

جيد21.5مقبول18ضعيف49.98ضعيف53.2مقبول78مادلين محمد محمود الفرارجه1394أ  

ممتاز29مقبول18غغضعيفمحمد نبيل عبد هللا غزال1404أ  

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84مقبول78سندس رياض سميح خليفة1410أ  

جيد جدا22.5مقبول18ضعيف59.36ضعيف51ضعيف45.70محمد جالل على الجزازين1412أ  

مقبول18مقبول18مقبول78.00ضعيف57.6مقبول78اريان كاظم كريم1414أ  

غغغغج.ض0غنديم كريم عبد مجيد1415أ  

مقبول18مقبول18مقبول79.9655مقبول84مقبول81.4375محمد خالد نورى1421أ  

ممتاز27غغج.ض9غدانيا حسام الدين مهدى الصفار1424أ  

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84مقبول78.00أيسر احمد مزهر1425أ  

جيد جدا24.5مقبول18ج.ض8.84ج.ض8.5ج.ض21.50على عبد الحسين مظلوم بدع1427أ  

غمنذر الفاتح محمد طه الحسن1430أ  
غ

غغغغ

غمنصور بله منصور عثمان1433أ  
غ

غغغغ

مقبول18جيد جدا22.5مقبول78جيد91.125جيد86.6875اسراء ابراهيم محمد طه1440أ  

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84مقبول78.13محمد ايهم درغام لطفى صابر1443أ  

مقبول18مقبول18مقبول78مقبول84مقبول78.91قصى عالء الدين صياح1444أ  

غمحمد المصطفى حسين عبد العزيز سليمان1445أ  
غ

غغغغ

ممتاز30جيد19.5جيد89.5603مقبول87جيد93.75اسراء حمدى احمد زويل1448أ 

غزياد محمد عبد هللا محمد عباس م539أ  
غ

غغغغ

جيد20مقبول18مقبول78.00مقبول88مقبول80.69عمر ابراهيم فتح هللا حسن فتح هللا م741أ  
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غغمقبول18مقبول78غضعيفمحمود رمضان عبد الهادى عبد الواحد م968أ  

غأدهم وليد محمد حلمى الشاذلى م110أ  
غ

غغغغ

احمد شوقى عبدالحميد محمد الحداد ب 16-02-46
غغغغغغ

مقبول18
18

مقبول

ضعيف46.20احمد على كابور               سورىب 16-02-62
غغغغ

مقبول18
26

ممتاز

مقبول18مقبول78.00ضعيف69مقبول78احمد محمد عبدالحميد محمد سامون ب 16-02-77
18

مقبول

مقبول18.5ج.ض36.16ضعيف60.7ج.ض13.20احمد محمود محمد عبدالقوى شلتوتب 16-02-91
غغ

ب 16-02-104
ادهم حسنى محمد نفادى

مقبول78
مقبول18مقبول78مقبول84

18
ممتاز

غغغغغغغغغغاروى زكريا محمود خليلب 16-02-107

غغغغغغغغغغاسامه فتحى محمد فتح هللا حمودهب 16-02-111

29.5غغغغغغغغاسراء نسيم عبدالموجودب 16-02-144
ممتاز

مقبول18.25مقبول78جيد92.5جيد87.875اسماء محمد ابراهيم السعدنىب 16-02-174
19.5

جيد

مقبول78امل قطب محمد محمد الدهمه ب 16-02-215
غغغغ

جيد20.25
25.5

ممتاز

مقبول78امير محمد عبدالعزيز محمد حواس ب 16-02-232
غغ

مقبول18مقبول78
18

مقبول

مقبول18ضعيف46.88مقبول84مقبول78اميره عبدالرحمن محسن بريكب 16-02-241
18

مقبول

غغغغغغغغغغانتونى نادر رشدى عطا ب 16-02-252

ج.ض19.1مقبول78.00ايمان عباس على محمدب 16-02-269
78.00

مقبول18مقبول
18

مقبول

ب 16-02-296
مقبول84مقبول78ايه انور صالح احمد 

78.00
مقبول18مقبول

18
مقبول

غغغغغغغغغغبالل محمد بالل عبدالهادى الجبرتيب 16-02-338

غغغغغغغغغغتسنيم حسن على غطاسب 16-02-348

حازم طه حامد محمد المصرى ب 16-02-367
غغغغغغغغغغ

ج.ض38.30حسام الدين عاصم محمد زوبعب 16-02-372
غغ

مقبول18ج.ض11.92
18

مقبول

خالد هشام محمد عبدالعظيم خضرب 16-02-396
غغغغغغ

مقبول18
18.5

مقبول

جيد جدا24.5مقبول78.00جيد104.45جيد جدا98.525رجاء عبدالعزيز عوض على الجاويشب 16-02-453
18

مقبول

مقبول18.25مقبول78.00مقبول90.5مقبول78رضوى حسن على عثمان عامرب 16-02-462
18

مقبول

رنيم عصام مصطفى بسيونىب 16-02-485
غغغغغغغغغغ

ريان عمرو ابراهيم الشرقاوى ب 16-02-514
غغغغغغغغغغ

مقبول18مقبول78مقبول84مقبول80.65ريهام على عبدالنبى بسيونىب 16-02-525
18

مقبول

زياد ايمن السيد طهب 16-02-531
غغغغغغغغغغ

زياد ياسر محمود حمادب 16-02-542
غغغغغغغغغغ

ساره حازم السيد محمدب 16-02-555
غغغغغغغغغغ

ساره عالء عبدالفتاح سرورب 16-02-566
غغغغغغغغغغ

مقبول18ج.ض34.36ج.ض30.8مقبول78.00سعاد السعيد السيد محمد عربب 16-02-585
18

مقبول
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سمير مجدى سمير اسكندرب 16-02-611
غغغغغغغغغغ

مقبول78سناء عبده على محمد عصفورب 16-02-614
غغ

جيد22مقبول78
18

مقبول

ضعيف49.00شيماء محمود الدكتور الخولىب  16-02-646
19غغغغغغ

مقبول

عاصم محمد ياسر احمد عبدالفتاحب 16-02-668
غغغغغغغغغغ

عبدالرحمن رضا محمد صادق عبدالرحمنب 16-02-676
غغغغغغغغغغ

عبدهللا هشام عبدالرحمن الزعفرانىب 16-02-701
غغغغغغغغغغ

عال عز الدين على محمدب 16-02-717
غغغغغغغغغغ

عال على السيد احمد على عمرب 16-02-718
غغغغغغغغغغ

على سامى على الشونى ب 16-02-726
غغغغغغ

مقبول18
22.5

جيد جدا

ب 16-02-731
مقبول78على محمد على احمد ابوجبين 

29غغغغغغ
ممتاز

عمر جمال عبدهللا على فرفورب 16-02-744
84

مقبول84مقبول
78.00

مقبول18مقبول
25.5

ممتاز

مقبول84مقبول78عمر جمال كامل ابراهيم حسنينب 16-02-745
78.00

مقبول18مقبول
18

مقبول

عمر عادل محمد فتحى ابوالوفاب 16-02-754
غغغغغغغغغغ

مقبول84مقبول78عمر محمد عمر محمود عوضب 16-02-765
78.00

مقبول
18

مقبول
18

مقبول

فاطمه الزهراء يحيى احمد جبريل ب 16-02-788
غغغغغغغغغغ

فيروز ابراهيم حسام الدين محمد محمدب 16-02-810
غغغغغغغغغغ

ضعيف41.50محمد اشرف عطيه محمد السرنجاوى ب 16-02-863
غغغغ

مقبول18
24.5

جيد جدا

ب 16-02-877
مقبول18مقبول78مقبول84مقبول78محمد حسن محمد سليمان نمير

24
جيد جدا

محمد عادل محمد منصور النجارب 16-02-909
مقبول78

مقبول18ج.ض27.98ج.ض26.6
18

مقبول

مقبول78محمد عصام محمد الحلوانى ب 16-02-925
غغ

ج.ض9.14
27.5غغ

ممتاز

محمد على محمد احمد شعبانب 16-02-929
غغغغغغ

مقبول18
18

مقبول

مقبول78محمد عمر التوت       سورىب 16-02-931
غغغغ

ممتاز25.5
27.12

ممتاز

مقبول80.50محمد ممدوح انور مخيمر ابوشادى ب 16-02-949
غغغغ

مقبول19
29

ممتاز

مقبول84مقبول78محمود جمال سعد عبدالغنى اسماعيلب 16-02-966
78.00

مقبول18مقبول
18

مقبول

جيد20.5جيد87.03مقبول84مقبول78محمود عالء كامل عامرب 16-02-978
25.5

ممتاز

ب 16-02-982
محمود فوزى مسعود شحاته طاحون

غغ
ج.ض

18غغ
مقبول

29.5
ممتاز

ميار احمد محمد محمد علىب 16-02-1081
غغغغغغ

مقبول18
23.5

جيد جدا

مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78نوال محفوظ احمد زغلول ب 16-02-1153
18

مقبول

مقبول18مقبول78.00ضعيف67.8مقبول78نورالدين حسين الحسين      سورىب 16-02-1162
27

ممتاز

مقبول18ج.ض29.63ضعيف43.9مقبول80.20نوران دسوقى محمود دسوقى فايدب 16-02-1166
18

مقبول

نورهان احمد مصطفى سيد فراج ب 16-02-1175
18غغغغغغ

مقبول
22.5

جيد جدا

مقبول78.75نورهان عماد على حسن السيدب 16-02-1184
غغ

جيد22مقبول78
22.5

جيد جدا
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وليد ابراهيم كمال عيد محمد ب 16-02-1277
غغغغغغغغغغ

ج.ض40.9مقبول78.00يمنى كامل السعيد يوسف شعت ب 16-02-1309
78.00

مقبول18مقبول
18

مقبول

يوسف ماجد عبدالعزيز محمد خلف هللا ب 16-02-1319
غغغغغغغغغغ

مقبول18مقبول78.00ضعيف57.7ضعيف45.40يوسف محمد ابراهيم مصطفىب 16-02-1320
18

ممتاز

مقبول18ج.ض27.71ج.ض41.7ضعيف43.80يوسف محمد احمد محمد عامر ب 16-02-1321
28

ممتاز

اسامه على على محمد النحاسب 16-02-1325
غغغغغغغغغغ

اسامه سعدى يوسف ابو ريان     فلسطينيب 16-02-1340
غغ

ج.ض0
غغ

مقبول18
18

مقبول

مقبول84مقبول78تسنيم محمد توفيق محمود ناصر     سورىب 16-02-1361
78.00

مقبول18مقبول
18

مقبول

مقبول18ضعيف57.97ج.ضمقبول78عمر عادل عثمان خوجلى     سودانىب 16-02-1369
18

مقبول

مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78.00حسن على العجيل     سورىب 16-02-1384
18

مقبول

مقبول18ج.ض24.77ج.ض33.2ضعيف42.00محمد صبحى محمد حجار         سورىب 16-02-1400
19

مقبول

ب 16-02-1403
عائشه نوفل عبد الكريم محمود اغا   عراقى

غغغغغغغغغغ

ب 16-02-1404
عبد الرحمن نوفل عبد الكريم محمود اغا  

غغغغغغغغغغعراقى

مقبول18ج.ض33.97ج.ض32.3ج.ض28.00احمد حسام خليل الصوص        اردنىب 16-02-1408
18

مقبول

وائل محمود محمد ابوتحفه       فلسطينىب 16-02-1415
مقبول78

مقبول84
78.00

مقبول18مقبول
19

مقبول

نبراس حاتم على ابو عقيل         فلسطينيب 16-02-1421
غغغغغغ

جيد22.25
28.5

ممتاز

زكريا فارس حازم زنكه         عراقىب 16-02-1427
غغغغغغغغغغ

مقبول78مقبول84مقبول78احمد انمار احمد قاسم             عراقىب 16-02-1438
18

مقبول
18

مقبول

زيد سالمه خلف المحمد        سورىب 16-02-1442
غغغغغغ

مقبول18
19

مقبول

عبد الرحمن هيثم فايز تركمانى       سورىب 16-02-1452
27.5غغغغغغغغ

ممتاز

مقبول18ضعيف44.42مقبول84ضعيف45.90حسين احمد عبد المجيد سبيل         سودانىب 16-02-1458
18

مقبول

مقبول18مقبول78مقبول84مقبول78.00محمد نظام سعيد سعيد         عراقىب 16-02-1460
18

مقبول

مقبول18مقبول78.00ضعيفمقبول78.00اشرف حسان كتيل      سورىب 16-02-1469
18

مقبول

محمد عفيف محمد ابو كلوب        فلسطينيب 16-02-1472
26غغغغغغغغ

ممتاز

عبد هللا فؤاد محمد امين عبد هللا         عراقىب 16-02-1479
78

ضعيف58.9مقبول
78.00

مقبول18مقبول
18

مقبول

مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول78موسى ذاكر خضر القوسى       فلسطينيب 16-02-1488
18

مقبول

فراس يوسف محمود         فلسطينيب 16-02-1490
78

مقبول18مقبول78.00ضعيف45.8مقبول
24

جيد جدا

محمد المجتبى عامر عبد الرحمن حميده   سودانىب 16-02-1492
غغغغغغ

مقبول18
18

مقبول

براء عبد الستار عطا اللهالحريرى  سورىب 16-02-1508
غغغغغغغغغغ

عدنان محمد العمر       سورىب 16-02-1510
غغغغغغغغغغ

احمد هشام حسام الدينب 16-02-1516
غغغغغغغغغغ

مقبول84مقبول78عبدهللا محمد زاهد        صومالىب 16-02-1518
78.00

مقبول18مقبول
27

ممتاز
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 (سورى  )اٌمن صهٌب قاسم عبٌدٌن ب 16-03-1323
غغغغغغغغ

ممتاز25.5

2018/2019اعادة قيد  (امريكى )بسام ابراهيم موسى   ب 340
ممتاز26.5غغغغغغغغ

 (ٌمنى  )ابراهٌم على حسٌن عبد الرب المطرى ج 9 -16-03
غغغغغغغغ

ممتاز29

ممتاز29.5جٌد جدا23.75مقبول78.00مقبول87.00جيد88.09احمد رشدى حسٌن مرسىج 16-03-44

ممتاز26جيد جدا23غغغغمقبول78.00احمد سامى عبد الفتاح احمد السمنودىج 16-03-48

(معادلة )احمد سالمة حسن محمد خمٌس         ج 16-03-56
78.00غغغغ

مقبول19.35مقبول18.00مقبول

ممتاز29.5جٌد جدا23.25ممتاز122.51ممتاز132.72ممتاز123.74(معادلة)احمد محمد السعٌد جابر       ج 16-03-90

ممتاز26مقبول18.00ضعيف53.21مقبول84ضعيف44.50 (سودانٌة  )اسٌل احمد حسن عبٌد بابكر ج 16-03-185

جٌد جدا23.25مقبول18.00ج.ض12.43ج.ض31.5ضعيف50.80(عراقى  )اٌمن جالل كامل كامل ج 16-03-296

 (سودانٌة  )بسمة الرٌح مهدى جبرٌل ج 16-03-343
غغغغغغ

ممتاز28.5مقبول18.00

مقبول18.75مقبول18ج.ض31.37ضعيف42.2مقبول78.00  (فلسطٌنى  )بشار بسام دٌب بدر ج 16-03-359

ممتاز29.5مقبول19.25جٌد86.60مقبول87.95جيد96.28حسام الدٌن محمد محمد عبدالسالم عطٌة ج 16-03-401

حسٌن محمد حسٌن احمد ٌوسفج 16-03-413
غغغغغغ

ممتاز28.5جٌد19.50

مقبول18ج.ض7.5ج.ض25.93ج.ض31.1ج.ض33.90 (ٌمنى  )حسٌن محمد حسٌن عبد الرب المطرى ج 16-03-414

(فلسطٌنى  )حمزة عقاب محمد سٌد احمد ج 16-03-419
غغغغغغغغغغ

 (سورٌه)راما محمد محمد البرازى ج 16-03-480
غغغغغغغغغغ

 (فلسطٌنى  )رامى رائد محمود ٌاسنج 16-03-483
غغغغغغغغ

ممتاز29.5

مقبول18مقبول18.00مقبول78مقبول87مقبول78 (فلسطٌنى  )رائد فتحى فاٌز عبد القادر ج 16-03-492

مقبول18مقبول18.00مقبول78مقبول87مقبول78 (سورى  )رضوان محمد  مصطفى ارفلى ج 16-03-503

ممتاز25.5جٌد جدا22.50مقبول78.00مقبول90.300مقبول79(معادلة )رفٌده عبد العزٌز سعد ابو سعده                 ج 16-03-509

(معادلة )روان طارق محمد كامل                     ج 16-03-522
غغ

ضعيف60.72ضعيف63.9
غغ

جٌد جدا25

مقبول19.25ضعيف10ضعيف55.19ضعيف49.6ضعيف56.00 (سودانٌة  )رؤى مصطفى عبد الرحمن صالح  ج 16-03-533

جٌد20.75مقبول18.00مقبول78.00مقبول84مقبول78رٌم السٌد احمد عالء الدٌن السٌد محمد محمدج 16-03-534

سلمى حماد حافظ احمد اسماعٌلج 16-03-591
غغغغغغغغغغ

(ٌمنى  )صهٌب عادل احمد حمود ج 16-03-652
غغ

ممتاز25.5جٌد20.75ج.ض11.84ج.ض

ممتاز27.5مقبول18ضعيفضعيفضعيف (عراقى  )عبد هللا عبد الرحمن صادق صادق ج 16-03-691

  (اردنى  )عبد هللا مصدق فرحان النادىج 16-03-694
غغغغغغ

جٌد21.5مقبول18.00

(معادلة )عبد هللا معتصم باهلل محمد عبد الرحٌم          ج 16-03-695
غغغغغغغغ

جٌد جدا24

جٌد جدا22.75مقبول18.00مقبول78.00ضعيف69مقبول78.00(سورى  )عبٌد محمد عبٌد عبٌد ج 16-03-697

 (عراقى  )عالء فلٌح شالل شعالن ج 16-03-716
غغغغغغغغغغ

ممتاز28ضعيف14.5ضعيف47.39ضعيف60.1مقبول78(معادلة )عمر احمد محمود محمد على                 ج 16-03-725

مقبول78 (فلسطٌنى  )عمر محمود عبد اللطٌف أحمد ج 16-03-740
غغ

ممتاز25.5مقبول18.00ج.ض8.13
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ضعيف39.60 (اردنى  )عٌسى ٌعقوب عٌسى أحمد ابو جوده ج 16-03-752
غغ

جٌد جدا22.5مقبول18.00ج.ض11.80

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول84مقبول81.8كوثر نبٌل على السٌد رجبج 16-03-797

مقبول19ج.ضج.ضمقبول84ج.ض (عراقى  )لٌث خلٌل صبار ج 16-03-804

ج.ض32.08ضعيف44.6مقبول78مارٌنا اسامة سمٌر خاطرج 16-03-817
19

ممتاز28مقبول

ممتاز27.5مقبول18ج.ض8.21ج.ضمقبول78.00 (سورى  )محمد احمد مروان محمود الكامل ج 16-03-842

  (معادلة)محمد اٌمن محمد احمد قطب             ج 16-03-852
غغغغغغغغغغ

ضعيف42.5مقبول84.25محمد شرف محمود الطحانج 16-03-889
غغغغغغ

محمد ٌوسف محمد الشباسىج 16-03-954
غغغغغغ

ممتاز30جٌد20.25

محمد ٌوسف محمد ٌوسف زبادىج 16-03-955
غغغغغغغغغغ

محمود على حسن على حسن الزٌنىج 16-03-971
غغغغغغغغغغ

مقبول84.00مقبول78محمود عٌسى عطٌه عبد الجواد مؤمنج 16-03-974
غغ

ممتاز29مقبول18.00

مقبول18.00مقبول78.00مقبول84.00مقبول78محمود محمد شحاته خلٌلج 16-03-979
19

مقبول

ممتاز28.5جٌد جدا25.00ج.ض9.47ج.ض29.8ضعيف49.60محمود محمدى رضوان عبدالعزٌزج 16-03-987

(معادلة )مرام محمد عبد الحمٌد عبد العزٌز اباظة         ج 16-03-990
غغغغغغغغغغ

 (عراقى  )مروان خلف فرحان فرحان ج 16-03-996
غغغغغغ

ممتاز26.5مقبول19.00

(سودانٌة )مروة احمد محمد عبدهللا ج 16-03-999
غغغغغغغغغغ

ضعيف67.3مقبول78منى سعٌد محمد مصطفً صالحج 16-03-1051
78.00

ممتاز27مقبول18.00مقبول

 (اردنى  )مهند صالح عبد الرحمن بدٌر ج 16-03-1062
غغغغ

ج.ض6.95
غغ

جٌد جدا24.5

مً اسامة محمد عبد ربه داودج 16-03-1070
غغغغغغ

ممتاز26مقبول18.00

جيد93.88نورالدٌن عباس حسن محمد حسنٌنج 16-03-1147
غغ

ممتاز29.5جٌد جدا24.75جٌد جدا98.00

هشام صبحً محمد علً جاب هللاج 16-03-1221
غغ

مقبول84.00
غغ

جٌد جدا23.35مقبول18.00

ج.ض7.50ج.ض32.7مقبول78 (سورى  )ٌزن رضوان عبٌد ج 16-03-1296
غغ

مقبول18

مقبول18مقبول18.00مقبول82.5ضعيف62.5مقبول78 (سورى  )صالح خلٌل صالح االحمر ج 16-03-1297

 (سودانى  )عبد القادر تاج السر عبد القادر ج 16-03-1306
غغ

مقبول18مقبول18.00مقبول78مقبول84.000

مقبول18مقبول18.00مقبول78.00ضعيف62مقبول78.00  (فلسطٌنى  )أمٌر خالد محمود حمد ج 16-03-1325

(عراقى)أسو مردان رحمان رحٌم  ج 16-03-1335
غغغغغغغغغغ

ممتاز29مقبول18ج.ض5.68ج.ض30.5ج.ض (سوري  )عبد المهٌمن محمد العبد ج 16-03-1345

(سورى)محمد انس صالح الدٌن خبٌه ج 16-03-1363
غغغغغغغغغغ

ج.ض28.87ج.ض31.3مقبول78(سوري)عبد الرحمن محمد نصر الضعٌف ج 16-03-1364
غغ

ممتاز27

مقبول78.00مقبول84.000مقبول78(سوري )خالد عدنان الجمعه ج 16-03-1365
18

مقبول18مقبول

مقبول18مقبول18.00مقبول82.5مقبول84مقبول78امنٌة احمد محمد حسن م  112  ج  

(20172016عذر )احمد علً عبدالعاطً عبدالرؤف الشٌمً أ م 67 ج   ج.ض37.5مقبول78.00
غغغغغغ
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مقبول78احمد محمد قدرى السيد د 101
غغ

مقبول18مقبول18.00مقبول78.000

184د    (صومالية)اسماء عبدالرحمن محمد  
78

غغمقبول
18غغ

مقبول18مقبول

206د     (معادلة )اشرقت عبد الكريم عمر يوسف الشهاوى  
غغغغغغغغغغ

377د    حسام اشرف حنفى العربى 
غغغغغغغغغغ

ممتاز28.5ج.ض5.5ج.ض34.43مقبول84مقبول78.00       (معادلة)دنيا عبدالغنى عبدالمنعم احمد            434د    

روان احمد محمد محمود جعدار475د   
غغغغغغ

مقبول18.00
غغ

مقبول18مقبول18مقبول78.000مقبول89.6مقبول78.00عمرو رجب محمد عبدالمنعم دحروج672د   

711د   (سعودى  )فيصل نعيم عبد القادر   
غغغغغغ

مقبول18.5مقبول18.00

 (سورى )كرم زاهر بشير العبدو 715د    
غغغغغغغغغغ

مقبول78محمد احمد ابراهيم ابراهيم الديسطى754د   
غغغغ

مقبول18مقبول18

787د    ممتاز28.5ضعيفج.ض8.84ضعيف51.9مقبول78.00 (سورى  )محمد ديب هيثم شب  

مقبول84.00مقبول84مقبول78.00( 2012 )محمد نبيل عبدالرحمن غزالن  856د      
19

مقبول19مقبول

 (أردنى)هشام جالل سعود القاسم 1090د   
غغغغغغغغغغ

ممتاز28ضعيفضعيفضعيفج.ض27.00     (الجنسية سعودية)ميادة خالد زابن البقمى        1147د   

1175د      (فلسطينى  )خير ماجد خير غنيم  
غغغغغغغغغغ

جيالن رؤوف انس 1177د   
غغغغغغغغغغ

دانيال سامى كمال جورج 1178د    
غغغغغغغغغغ

1179د        لينه محمود عبد المجيد حجاج   
غغغغغغغغغغ

مادونا موريس ميالد عوض 1180د   
غغغغغغغغغغ

ندى عبد الحليم محمد يس 1181د  
غغغغغغغغغغ

موسى محمد رؤوف موسىد 1194
غغغغغغغغغغ

1201د
ايمن محمد على الحاج حسين   ايقاف ترخيص 

            
مقبول19غغضعيف52.52ضعيف54.5ضعيف45.10


