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احمد جمعه جابر مدكور مدين16100801

سبق نجاحهضعيف سبق نجاحهسبق نجاحهضعيف ضعيف ضعيف احمد حسام الدين حسن حامد16100802

سحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفاحمد حمدي محمد محمد شتا16100803

سبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهضعيف ضعيف ضعيف احمد عادل محمد عبداللطيف مرعى16100804

سبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهضعيف ضعيف ضعيف احمد عاطف محمد عبدالغفار16100805

غائب بعذرغائب بعذرغائب بعذرغائب بعذرغائب بعذرغائب بعذرغائب بعذراحمد عطية شعبان16100806

احمد ناجى على مهنا عبد الدايم16100807

احمد هشام عبد المؤمن16100808

احمد وحيد عبد القادر السيد بدوى16100809

سبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهضعيف ضعيف احمد ياسر محمد عبد الرحمن سرور16100810

سحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفاسامة السيد عيد عبد المنعم على الدين16100811

اسامة محمد على عبد هللا16100812

سبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهمقبولضعيف ضعيف اسامه احمد زكريا حارس البنا16100813

سحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفاسراء عصام احمد عمر16100814

بشاير احمد عبده عباس كلوده16100815

حسن خيرى احمد عبد النبى حميد16100816

حسن رجب عبد الفتاح السيد عباس16100817

خالد ايمن طاهر سعد محمد16100818

دعاء حسين عوض هللا حامد حسين16100819

سحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفدينا محمد سالمه سالمه16100820
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مقبولجيد جداجيد جداممتازجيدمقبولممتازروان على جابر على حسن16100821

زياد عبد الكريم خواص عبد الكريم16100822

سحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسعد منصور سالم محمد عبدهللا16100823

سحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسيف الدين مصطفى محمد احمد عبد اللطيف16100824

سبق نجاحهسبق نجاحهضعيف مقبولضعيف شادي أحمد عبد الخالق محمد عامر16100825
ً
سبق نجاحهراسب الئحيا

ضعيف مقبولسبق نجاحهسبق نجاحهمقبولمقبولمقبولعادل احمد على حسن16100826

عادل منصور محمد احمد16100827

عبد الرحمن خالد حسن زكى حسن16100828

ضعيف جداسبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهضعيف جداضعيف جداعبد الرحمن رمضان سعد محمود سليمان16100829

سبق نجاحهمقبولسبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهمقبولضعيف عبد الرحمن شعبان ابكير محمد16100830

مقبولمقبولمقبولعبد هللا رزق عوض ابراهيم الصعيدى16100831
ً
مقبولمقبولضعيف راسب الئحيا

سحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفعبد هللا عالء عبد الواحد محمد الشمندى16100832

ضعيف جداعالء احمد مصطفى جابر الضلعى16100833
ً
ضعيف غائبسبق نجاحهسبق نجاحهغائبراسب الئحيا

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعالء محمود البرنس احمد امام16100834

سحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفعلي ابراهيم علي محمد16100835

عمرو عبد هللا عبد العزيز جويد شيبوب16100836

سحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفعمرو محمد قرشى محمد16100837

سبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهغائبغائبغائبغريب عبد الستار غريب عبد الستار16100838

سبق نجاحهمقبولسبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهضعيف جدامحمد احمد عبد الجواد عبد الحميد16100839

سحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفمحمد حسام محمد محمد عيد16100840
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محمد صالح ابراهيم عبده16100841

سحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفمحمد نبيل ذكى حسين السماحى16100842

محمود احمد على على بركات16100843

محمود كمال محمود كامل16100844

محمود محمد جابر صابر محمد16100845

سبق نجاحهسبق نجاحهمحمود محمد عبد الظاهر محمد حسن16100846
ً
سبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهسبق نجاحهراسب الئحيا

مي أحمد الصاوى احمد محمد16100847

ميار عصام محمد احمد سالم16100848

جيدجيدجيدممتازمقبولجيدجيدمينا صبرى يوسف شاكر16100849

نغم حمدى السيد محمد16100850

سحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفنورهان محمد على السيد على16100851

ياسمين احمد عبد العزيز ياقوت على16100852

ياسين مخلوف احمد ابراهيم سعد16100853

سبق نجاحهمقبولسبق نجاحهسبق نجاحهضعيف مقبولغائباحمد السيد احمد السيد مطر16100854

سحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفسحب ملفكريم جمال هريدي هريدي حسن16100855

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمصطفى دسوقي منصور حسن16100856

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

:لجنة الرصد والمراجعة 
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