
أعمال فصل التحليليه المجموع

40 10 100

1 آالء مجدى سعد حسنين العراقى  27.5 6

2 آيه أحمد فؤاد همام  29 6

3 آيه عبدالغنى جميل عبدالغنى الشربينى االمام  35 9

4 أحمد أشرف حسين محروس  14 4

5 أحمد حمدى توكل محمد  19 8.5

6 أحمد خالد عبدالشفوق الجوهرى  26.5 8

7 أحمد سامح محمد على  24.5

8 أحمد طارق السيد على المهدى 

9 أحمد طاهر عباس عبدالهادى  30.5 6

10 أحمد عبدالحكيم محمد شعبان  37 9.5

11 أحمد على محمود مرسى جادو  21 9.5

12 أحمد عوض احمد السيد  26 8

13 أحمد مجدى محمود عماره  33.5 6.5

14 أحمد محمد أحمد عبدهللا  30 8

15 أحمد محمد شادى محمد العقده  21 8

16 أحمد محمد شحاته على  17 5

17 أحمد محمد عباده بيومى الجوهرى  18.5

18 أسماء على مصطفى محمد على رضوان  5 2.5

19 أسماء ميمى عبدهللا الغندور  26.5

20 أمال محمود السيد حامد محمد ابو زيد  36 9

21 أميرة إسماعيل ابوالفتوح عبدالتواب غزى  29.5 8

22 إبرام ايمن سامى عبدالمالك  35.5 10

23 إبراهيم حسنى أحمد السعيد  5.5

24 إبراهيم حسنى المتولى أحمد  13

25 إبراهيم محمد مصطفى ابراهيم صقر 

26 إسراء ابراهيم مسعد مسعد ابراهيم سالم  38 9

27 إسراء سمير محمد عامر  35.5 10

28 إسراء عبدالوهاب عبده محمد المرسى  39.5 9.5

29 إسراء مصطفى محمد رفعت مصطفى الجمل  35.5 10

30 إسالم محمد السعيد محمد ابو صالح  24.5 6

أعمال فصل التحليليه المجموع

40 10 100

31 إسماعيل ابراهيم محمد ابراهيم  31 7

32 إياد حسام أحمد زكى القطاوى  10

33 إيمان حمدى محمود صابر الديسطى  37.5 9.5

34 بسنت فريد عبدالحميد المرسى الحبيبى  26 5

35 تسنيم صالح ابراهيم االمام حجازى  13.5 4

36 حبيبه سمير السيد اليمنى  37 9.5

37 حسام حسنى السيد عبد المحسن  33.5 8.5

38 حسام محمد احمد حسام الدين سليمان  17 2

39 حنان أحمد محمد محمد عبداللطيف  13 6

40 خالد أيمن أسماعيل محمد  40 10

41 خالد خالد عبدالعظيم خالد  38 9.5

م االسم مالحظات
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42 خالد محمد أحمد محمد ابراهيم  28.5 8

43 رانيا السعيد عبدالحميد ابراهيم  38 9.5

44 رحمة أشرف محمود عوض  29.5 5

45 رنا عالء عبدالمطلب مطاوع  35 10

46 روان احمد محمد سيف الدين عبدالحى  40 9.5

47 روان سالم برهام احمد برهام  8

48 روال صالح محمد صالح  36 10

49 ريهام ربيع السيد عبدالبر البحيرى  33 8

50 زهوة مصطفى عبدالعزيز العجوز  15 9.5

51 زياد اسامه على حسن رخا  9 4

52 زيزى حسين رمضان حسين  24 8.5

53 سارة السعيد لطفى سيد  23 10

54 ساهر عالء الدين النبوى غانم  35.5 9

55 سلمى محمد أحمد عبدالمعطى  32 9.5

56 سمه عبدالناصر مسعد احمد  23.5 8.5

57 سهيله محمد فؤاد الششتاوى  31 8

58 شيماء عصام محمد الحسينى  26.5 8

59 ضياء الدين السيد السيد الشرقاوى  29 10

60 عادل هانى عبدالفتاح احمد  31.5 10

أعمال فصل التحليليه المجموع

40 10 100

61 عبدالرحمن مصباح محمود البيومى  34.5 9.5

عبدالرحمن محمد ع العزيز  18.5

62 عبدالرحمن مصطفى محمد السيد سمك  6 0

63 عبدالعزيز ياسر عبد العزيز شبانه  9 3

64 عبدالغفار رضا محمد فهمى يوسف  28.5 10

65 عبدهللا عادل الحسينى محمد عبد العزيز الموجى  12.5 6

66 عبدهللا عماد فتح هللا احمد  14.5 4

67 عبدالمنعم على عبدالغنى حميده  38 9

68 عالء حسانين عبد الفتاح ابراهيم حسانين  23 9

69 عالء صفوت محمد الجعلى  8.5

70 على أحمد عبداللطيف نصر  24 3

71 علياء عالء عبدالستار محمود فراج  31 9

72 علياء محمود الصباحى السيد سعد  30 8

73 عمرو أيمن المرسى عمر  28 9

74 عمرو عبدالهادى لطفى احمد  2 3

75 غادة رابح محمد احمد الشربينى  19 9

فاطمه رجب غ الجواد 27 7.5

76 فاطمة الزهراء بسيونى اسماعيل بسيونى  17.5 4

77 فيروز أحمد محمود الدكرورى  28 10

78 كريم شريف العراقى مصطفى ابوالعنين  31.5 9

79 كريم محمد إبراهيم حامد صقر  37 10

80 كريم محمد جابر نصر  28.5 5

81 لمى طارق سالمة محمد سالمة  14 3

82 ماركو هانى توفيق ميخائيل  28.5 6

83 ماهر محمد محمود السعيد األلفى 
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84 محمد أحمد عبد الرحيم محمد  36 9.5

85 محمد أشرف جالل الهندى  22 5.5

86 محمد أشرف رأفت ابوالفتوح 

87 محمد أشرف عبدالحميد سالم  35 10

88 محمد إبراهيم محمد البدويهى  39.5 10

89 محمد السيد جالل عطيه  30.5 10

90 محمد السيد محمد ابراهيم اغا  15.5

أعمال فصل التحليليه المجموع

40 10 100

91 محمد السيد محمد ابو زيد  35 7.5

92 محمد المتولى محمد رزق  38 9

93 محمد ايمن فاروق المرساوى  35.5 9.5

94 محمد حمدى احمد عبدهللا الدولتلى 

95 محمد رأفت محمد البرعى  40 9.5

96 محمد ربيع عوض جاب هللا  39.5 10

97 محمد صالح ابوالعينين عبدالجواد  21.5 4

98 محمد طارق االحمدى عبدالسالم  14.5 8

99 محمد ناجح االمام توفيق  15 8

100 محمود أحمد الجوهرى أحمد الجوهرى  34.5 10

101 محمود أمين عوض الحسينى محمد  29 9

102 محمود اسامه المتولى حسين حجازى  37 9.5

103 محمود السيد حسن على شرف  21 5

104 محمود السيد عبدالسالم عبد المنعم  39 9.5

105 محمود ثروت منصور سليمان  32 9

106 محمود ذكى المتولى ذكى الشوربجى  39.5 5.5

107 محمود صالح محمود الدسوقى  30 9.5

108 محمود عبدالعزيز محمد حسنى عبد العزيز  8 8

109 مريم عادل محمد مصطفى العزاوى  39 10

110 مريم محمد محمد السيد عيد  17 7.5

111 مريم محمود منجى محمود  34.5 10

112 مصطفى ماهر مصطفى الموجى  21.5 6.5

113 مصطفى مدحت عبدالوهاب السعيد  38 10

114 ممدوح محى الدين راشد محمد صالح  33 9.5

115 منصور ناصر محمد منصور محمد منصور  14.5 9

116 منه هللا صالح ابراهيم الفراش  35.5 10

117 منه هللا محمد احمد على عبده  33.5 8

118 منه هللا محمود السعيد على حندق  21 8.5

نادين خالد شاكر 35

119 نادين خالد محمود سكر  9.5

120 ندا محمد زكريا السعيد صديق  29 9.5

أعمال فصل التحليليه المجموع

40 10 100

121 ندى عبدهللا بدير حسين محمد  29 5

122 نهال نادر فؤاد محمد  38.5 7

123 هاجر محمد طاهر الحسينى  24 8

124 هدى محمد ابراهيم السيد  12 6
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125 هنا حسن حسين سالمه  21.5 8

126 وليد الدسوقى جالل على منصور  33.5 9.5

127 يارا ماهر عبد الحميد حامد حسانين  17 9

128 ياسمين شريف عبدهللا صالح  28.5 9

129 ياسمين عالء حسن ابوالوفا  25 7.5

130 ياسمينا صالح شلبى صالح البسيونى  35 10

131 يسرى طارق عبده محمد حسن  26 10

132 يمنى شريف كريم محمد  25 9

133 يوسف جمال محروس السيد  27 5

134 يوسف عباس عبدالغنى عباس الزلوعى  28 5

135 يونس رأفت مصطفى عبدالفتاح أحمد  28 9
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