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التقدير60التقدير30التقدير4872120التقدير6090150التقدير4872120

مقبول36.00مقبول18مقبول72ضعيف363166مقبول72.0احمد محمد طلحه على عبدالقادرج683

جيد39.00ممتاز29.5جيد جدا101.12جيد جدا121ممتاز106.1ايمان محمد طاهر شوقى موسى282ب16

غغغغغغغغغغغغغغغغ(معادله كويتيه)ايه مصطفى هوارى على الغول                  ج19320

مقبول36.00مقبول18غغغغغغغغغغغغ(اليمن )تسنيم حسن محمد حسين                    353ج22

جيد41.00ممتاز29.5جيد جدا94.00مقبول90جيد جدا101.0خلود عبدالنبى على ابويوسف 404ج25

جيد41.14ممتاز27.5ضعيف جدا101323ضعيف جدا201232ضعيف281341رنا محمد عطيه عبدالوهاب عرقوب458ج28

جيد39.00ممتاز29مقبول72.00ضعيف جدا83138مقبول72.0عبدالمنعم مختار عبد المنعم عبدالجواد نداج39641

غغغغغغغغغغغغغغغغ(معادله المانيه )فيرونيكا سمير موهوب عجبان          722ج42

مقبول36.00ممتاز27.89مقبول72.00مقبول90مقبول72.0ماجد محمد محروس مصطفى حامد744ج43

جيد جدا49.82جيد21.5جيد82.75مقبول90جيد79.2(معادله امريكيه )محمد خالد احمد جمال      783ج47

مقبول36ممتاز26.32مقبول75.90مقبول90مقبول72.0محمد نجاح عبدالمولى سليمانج52842

مقبول36.00مقبول18مقبول72.00ضعيف جدا231639مقبول72.0عبدالرحمن مكرم شريف1144ج59

ضعيف21ممتاز28ضعيف 252146ضعيف362258مقبول72.0(اليمن)احمد محمد صادق منصور          ج601146

غغغغغغغغغغغغغغغغ(ليبيا)عبدالرحمن السيد محمد السيد عبدالحليم         ج611152

مقبول36.00مقبول19ضعيف 241437ضعيف جدا201737ضعيف جدا01212(لبنانى)ايمن محمد على الحاج حسين                          ج661201
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مقبول36.00مقبول18مقبول72مقبول90مقبول72.0(اليمن)عبدالرحمن محمد صادق منصور                     1212ج70

مقبول36.00غغغغغغغغغغغغغغ(معادله ايطاليه)جهاد احمد محمد بسيونى يونس        1216ج71

غغغغغغغغغغغغغغغغ(بحرينى)محمد احمد جمال الدين حمدى                 ب731221

مقبول36.00مقبول18مقبول72.00غغغغغغغ30(سعودى)طالل محمد مهدى الوعله        1235ج74

غغغغغغغغغغغغغغغغ(السعودية )نوف فهد عياد حواس الشمري  م ج75141

غغغغغغغغغغغغغغغغعمرو عوني مصطفى رضوانم ج76530

غغجيد جدا23.5غغغغغغغغمقبول72.0عبد الرحمن احمد السيد احمد عطى ب 77472
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