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 الغياب
 الدرجة

 15.5    حسنى محمد امام السيد قابل 13-06-396

 15.5  ) عراقى ( حسيب على ابراهيم  13-06-397

 16    حسين خميس حسين عالم 13-06-398

 12    حنان كمال السيد عبدهللا 13-06-400

 17    خالد السيد عبدالحميد محمود سلطان  13-06-401

 15    خالد السيد مصطفى مرزوق 13-06-402

 17.5  ) معادله ( خالد جوده عبدالمنعم محمد متولى  13-06-403

 15    فاروق الحالجخالد عبدالعاطى  13-06-404

 17    خالد محمد محمد عباسيه 13-06-406

 16.5    خالد يسرى محمود يوسف 13-06-407

 17    خلود مجدى حامد عبدالعزيز رضوان 13-06-409

 15.5    خلود محمود محمد يوسف عيد 13-06-410

 14.5    داليا حسن عطيه احمد ماضى 13-06-411

 12    يوسف عبدالحميد داليا محمود 13-06-412

 13    داليا يسرى عبدالجيد دويدار 13-06-413

 16.5  ) سودانيه ( دان الحسن عبدالرحمن الحسن  13-06-414

 10  ) فلسطينيه  دانه عماد نصرى المدهون 13-06-415

 13.5    دعاء عبدالجليل سعد عسل 13-06-417

 17    دعاء على السعيد سالمه ابوصالح 13-06-418

 11    دعاء فتحى عبدالجليل زيد 13-06-419

 14    دعاء محمد احمد محمد سليمان 13-06-420

 15  ) سوريه ( ديمه محمد مدخنه 13-06-421

 16.5  ) معادله ( دينا احمد مصطفى احمد على الجزيرى 13-06-422

 14.5    دينا السيد عبدهللا محمود بكر 13-06-423

 14.5    انور احمد حمودهدينا  13-06-424

 15    دينا ايمن عبدالسالم مجاهد 13-06-426

 14    دينا جمال احمد حامد 13-06-427

 16.5    دينا حسن فتحى فخرالدين 13-06-429



 17    دينا رفعت محمد شلبى 13-06-430

 11    دينا سمير سعد خليل عامر 13-06-431

 15.5    الخيتىدينا صبحى عبدالهادى  13-06-432

 14.5    دينا عادل احمد على عثمان 13-06-433

 13    دينا محمد عبدالرحمن خميس 13-06-436

 9.5    دينا نادر فتحى سعد 13-06-438

 13.5  ) فلسطينى  رامز ياسر سالم معطان 13-06-440

 16    رامى عبدالستار انور بيومي 13-06-441

 10    عبدالعزيز القاضىرانا احمد  13-06-442

 17.5    رانا احمد عطيه عبداللطيف 13-06-443

 16.5    رانا عبدالمحسن خليل ابراهيم حجاج 13-06-444

 17.5    رانا مجدى عباس ابراهيم 13-06-445

 13.5  ) معادله ( رانيا السيد ناجى الباجورى  13-06-446

 15    رانيا رمضان عبدالمقصود شرف 13-06-447

 16    رانيا على شطا احمد داود 13-06-448

 14.5    رانيا محمد ابراهيم محمد سعده 13-06-449

 16.5    رانيا محمد خليل ابراهيم رمضان 13-06-450

 14.5    رباب رضا محمد عبدالرحمن خليفه 13-06-453

 17    رحاب خالد عبدالعظيم ابوخطوه 13-06-454

 17.5  ) معادله ( رحمه طارق احمد مختار  13-06-455

 16.5    رشا وجيه رمضان محمد الخراشى 13-06-456

 17.5    رضا محمد احمد محمد واعر 13-06-457

 10.5    رقيه رجب جابر حامد الشربينى 13-06-459

 17.5    رمزى خميس بسيونى ابوقطيفه 13-06-460

 16.5    عبدهللارمضان يحيى رمضان السيد  13-06-461

 17    رنا احمد محمد ابراهيم 13-06-462

 12    رنا رشاد عبدالتواب عبدالتواب عثمان 13-06-463

 16    رنا سعيد محمد سعيد طه 13-06-464

 15.5    رنا عبدالباسط السايح عبدالباسط اسماع 13-06-465

 17.5    رنا عبدالحميد محمد عبدالشافى 13-06-466

 16.5    رنا محمد ابراهيم يوسف شرف الدين 13-06-467

 16    رنا محمود احمد محمود طاحونيه 13-06-468

 12.5  ) فلسطينى  رنا ناصر الدين سمير الدجاتى 13-06-469

 12.5    رندا راشد عوض راشد 13-06-470

 14.5    رنيم على ابراهيم غانم على 13-06-471



 15    محمود حسن سالمهرواء شوقى  13-06-472

 14    رواء طلعت عبدالقوى عبدالغنى 13-06-473

 17    روان احمد انور دويدار 13-06-474

 16.5    روان حمدى محمد حمدى الوكيل  13-06-476

 16    روان عبدالحميد محمود مصطفى شنب 13-06-477

 


