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ريهام ابوالحمد عبدالرحمن ابراهيم
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امتياز جيدجدا امتياز 3741

دينا عبدهللا احمد محمد
10

جيدجدا مقبول جيدجدا 3740

مقبول حسين عز منصور حسين
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جيدجدا ضعيف جيد 3739

جهاد محمد الناصر عبدالبارى عبدالعزيز
8

جيدجدا ضعيف جدا ضعيف جدا 3738

تيسير عمر محمود عليوه
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جيدجدا مقبول جيدجدا 3737

تقى نصر محمود محمد
6

جيد مقبول امتياز 3736

ايمان احمد محمد محمود
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جيدجدا جيدجدا جيدجدا 3735
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جيد ضعيف جيدجدا 3734
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هيام عبدالاله عبدالعزيز يونس
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امتياز جيدجدا امتياز 3752

امتياز نسرين صالح يوسف تمام
21

امتياز جيدجدا امتياز 3751

ندى حسن عبدالخالق احمد
20

جيدجدا جيدجدا امتياز 3750

امتياز مقبول ميرنا عارف ابوالمجد حسن
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جيدجدا جيدجدا ضعيف 3749

منار مغازى محمد مغازى
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امتياز جيدجدا جيدجدا 3748
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17
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