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 الدرجة

 16.5    نهى سعيد شعبان محمود المحالوى 13-06-1030

 17.5    نهى صالح محمود عثمان محمد 13-06-1031

 15    نهى محمود عباس صالح 13-06-1032

 17    نهى هانى سيد محمد شكري 13-06-1033

 16.5    نور صالح الدين محمود محمد موسى 13-06-1034

 16.5  ) معادله ( نور محمد محمود محمد جمعه 13-06-1035

 17.5    نورا خيرى سالم المنشاوى 13-06-1036

 16    عبدالسالم سعد قاقانورا  13-06-1037

 17.5  ) معادله ( نورا ممدوح محمد جمال يوسف  13-06-1038

 17.5    نورالدين نادر السعيد الجزيرى 13-06-1039

 15    نوران حسن عبدالمنعم عربود 13-06-1040

 15    نوران عبداللطيف شعبان كونه 13-06-1041

 17    عبدهللا نوره اكرام عدلى محمد عدلى 13-06-1042

 17.5  ) معادله ( نورهان سامح سعد الدين محمد صادق  13-06-1043

 16    نورهان سامى عبدالغفار قنطوش 13-06-1044

 15.5  ) معادله ( نورهان عاطف محمد ابراهيم  13-06-1045

 17.5    نورهان على حسن عبدالمجيد السيد 13-06-1046

 15.5    عثمان نورهان على محمد 13-06-1047

 16    نورهان محمد انور خليل فايد 13-06-1048

 17    نورهان محمد على عبدالقادر رجب 13-06-1049

 16    نورهان محمود حامد محمود ابوزيد 13-06-1050

 17    نورهان ناجى عبدالمحسن فيصل 13-06-1051

 17.5  معادله ()  نورين هشام محمد نبيه حسن على حموده 13-06-1052

 17    هاجر بشير خليل علي 13-06-1053

 15.5    هاجر سمير عبداللطيف عطيه 13-06-1054

 16    هاجر شعبان احمد السيد البشوتى 13-06-1055

 15    هاجر محمد الشحات يوسف شريف 13-06-1056

 15    هاجر محمد حافظ ابراهيم 13-06-1057

 15.5    محمود على ابوزيدهاجر محمد  13-06-1058

 15    هاجر محمود عبدالستار علي 13-06-1059

 17.5    هادى محمد صالح هديوه الحوفى 13-06-1060

 17.5  ) معادله ( هادى مصطفى يوسف النجار 13-06-1061



 17.5    هاله خالد احمد الجيزاوي 13-06-1062

 14.5    قنديلهاله عبدالحميد برهام ابراهيم  13-06-1063

 14.5    هايدى حسن عادل عبدالعزيز 13-06-1066

 17.5    هايدى خالد عبدالعزيز جبرتى قاسم 13-06-1067

 15    هايدى عبيد عوض عويضه 13-06-1068

 17.5    هبه خالد كمال ابوالعنين مجاهد 13-06-1069

 16.5    هبه رجب ابوالفتوححسين صالح 13-06-1070

 15    هبه سعيد على الزعفرانى 13-06-1071

 16    هبه سليمان شحاته الكشكى 13-06-1072

 16    هبه عباس احمد عارف حسن 13-06-1073

 16.5    هبه عالء عبدالحكيم مصطفى شرف 13-06-1074

 15.5    هبه ماجد يوسف يوسف العتر 13-06-1075

 15    عبدالخالقهبه محمد عبدالمنعم محمد  13-06-1076

 16    هبه هللا امين محمد سالم الحردانى 13-06-1077

 17.5    هبه هللا حسن عباس محمد رزه 13-06-1078

 16    هبه هللا نجاح عبدالقادر سرور 13-06-1079

 16    هدى بيومى عبدالحميد بيومى 13-06-1080

 16    هدى حمدى ابراهيم المخاوى 13-06-1081

 17.5  ) معادله ( هدى السيد رمضان الحوشى  13-06-1082

 17    هدير السيد عبدالمنعم حسين عبدالمنعم 13-06-1083

 15    هدير جبر احمد حمدون 13-06-1084

 16    هدير سعد ابومندور سعد محمد 13-06-1085

 15    هدير سعد الصافى على غازى 13-06-1086

 17.5    حسن محمود عشريهدير ممدوح  13-06-1088

 14    هشام جمعه السعيد منيسى 13-06-1091

 14.5    همس احمد حمزه خضر نمير 13-06-1092

 16.5    هناء محمود عرفه مصطفى السيد 13-06-1093

 16.5    هند شريف حسن خميس 13-06-1094

 15.5    هند طلعت امام سعد 13-06-1095

 17    هللا حسن فتح هللاهند كمال فتح  13-06-1098

 17.5    هند مجدى ابراهيم غالب 13-06-1099

 14    هند محمد محمد عرفان السمان 13-06-1100

 13    هند منير خلف هللا عبدالرازق 13-06-1101

 14    هيام صالح عبدالمنعم رضوان عالمه 13-06-1103

 17    هيلين عادل عزمى عيسى 13-06-1104

 13.5    والء عبدالرازق عبدالمطلب محمد الطحاوى 13-06-1109

 


